


PERIODE DELS EMIRS INDEPENDENTS

(756-912)



EMIRAT D'CABD AL-RAHMÄN I

(756-788)506

després de l'any 764-765

IBN AL-ABBÄR, al-Hulla al-siyarâ', p. 143507.

§ 198 Tammâm b. cAmr b. Ahmad b. Gälib b. Tammäm b. cAlqama, mawlà* d'cAbd

al-Rahmàn b. Umm al-Hakam al-Taqafï (...) i que havia arribat a al-Andalús amb

l'entrada de Balg [b. Bisr al-Qusayrï] (...) fou governador d'Osca, Tortosa i

Tarassona508.

entre 774 i 78Û509

IBN AL-ATÏR, al-Kamil, VI, p. 54.

Quan cAbd al-Rahmàn b. Habib al-Fihrf, anomenat l'Eslau, que havia

desembarcat (c. 774) en el litoral de Tudmfr* per tal d'atraure al-Andalús en favor de

la causa abbassí, es revoltà (c. 774), intentà guanyar-se Sulaymàn b. Yaqzon al-Kalbi

Sobre l'absència de noves notícies relatives a aquest període, cf. el que es diu a la Introducció.

507 Cf. MILLAS, Textos, XXVII i § 62.

508 Cf. CHALMETA, Invasión, 352,354,381 i 386, i MARÍN, Nòmina, núm. 330.

La cronologia dels fets que segueixen -alguns dels quals motivaren l'anada de Carlemany fins a
Saragossa, la primavera de l'any 778- és molt confusa i les diverses fonts discrepen entre si. Cf. MILLAS,
Textos, XXVII-XXVIII i §§ 63-66 i 72-74; ABADAL, Catalunya carolíngia. 1, 39-61; VIGUERA, Aragón,
56-66; COLLINS, Conquista, 156-157; MANZANO, Frontera, 113 i 314-318 i CHALMETA, Invasión, 367-
381. Per a aquests esdeveniments, els estudiosos estan d'acord en que és més fiable la cronologia que donen
les fonts franques, escrites en data molt més propera als fets. L'intent, aquí, de fixar les dates corresponents
mitjançant la revisió de les cròniques àrabs, no-passa d'això: d'un mer intent.
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§ 199 (...) però a Sulayman [b. Yaqzân al-Kalbï al-cArâbï]510, que llavors es

trobava a Barcelona, no li agradà511, i l'Eslau, irritat amb ell, es dirigí al seu país

amb l'ajut dels berbers. Sulayman el vencé i [l'Eslau] hagué de tornar-se'n cap a

Tudmír*.

IBN HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 123.

§ 200 cAbd al-Rahmän b. Habïb al-Fihrï, conegut per al-Qalcï512, es traslladà

d'Ifrïqiya a al-Andalús per tal de recolzar la causa abbassí, bo i desembarcant a

Tudmír*513, on es reuní amb els berbers. Llavors era valí de Barcelona Sulayman b.

Yaqzan [al-Kalbï al-cArabï] a qui escriví [al-Fihrï] per demanar-li el seu ajut. Gom

que Sulayman no acceptà, es dirigí en contra seu amb els berbers, però Sulayman se

li enfrontà i el derrotà. Se'n tornà cap a Tudmír* i, quan [l'emir] cAbd al-Rahman

marxava contra ell des de Còrdova, es refugià a les muntanyes de València.

[L'emir] °Abd al-Rahman oferí diners514 i el matà un dels seus partidaris

berbers515 que portà el seu cap a cAbd al-Rahman. Això succeí l'any [1]62 [28 agost

778-16 agost 779] i [l'emir] cAbd al-Rahmän se'n tornà cap a Còrdova.

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 25 a516.

§ 201 Els rebels de la ciutat de Saragossa i els seus districtes.

510 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 79-83; GEC, q.v.; HC, II, 127 i DHC, q.v.

511 MILLAS, Textos, XXVII, escriu que Sulayman o no contestà o, si ho féu, acceptant-ho, tardà a reunir-
s'hi, donant lloc a que aquell desconfíes i es dirigí's en contra seu.

512 La majoria dels autors l'anomenen l'Eslau (al-Siqlâbî), bo i explicant que no ho era però que li deien
perquè tenia el ulls blaus, el cabell roig i era molt alt.

313 Les diverses cròniques no ajuden a establir una data fixa. COLLINS, Conquista, 155, escriu "en algún
momento de la primera mitad del decenio de 770, un gobernador abasí designado, llamado cAbd al-Rahmän
b. Habib, proclamó la autoridad de su amo el califa al-Mansür en Tudmir".

514 Al-Nuwayrï especifica que la recompensa fou de 1 000 dinars (cf. MILLAS, Textos, § 66).

515 Al-Bayan al-tnugrib assenyala que es deia MisMr (cf. MILLAS, Textos, §§ 65 i 74).

516 Cf. MILLAS, Textos, XXVIII i §§ 67, 71 i 73.
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Digué Ahmad b. cUmar [al-cUdri]517: Explicà Ahmad b. Muhammad b. Musa

al-Razï: Sulayman b. Yaqzän [al-Kalbï al-cArabï] s'havia establert a Saragossa i quan

Badr, mawlà* d'°Abd al-Rahmän b. Mu°awiya, fou nomenat valí de la Frontera el

traslladà a Còrdova. Com a conseqüència de l'encontre a Bembézar (Muyassir)51* va

rebre una poesia d'al-Mushir b. Hiläl al-Qudàcï incitant-lo a l'alçament en venjança del

seu poble, de nissaga iemení. Va sortir de Còrdova i entrà a Saragossa.

[Enviat per l'emir,] Talaba b. cUbayd [Allah al-Gudamï]519 va sortir a

combatre'l l'any 164 [6 setembre 780-25 agost 781]520; féu una parada a la ciutat de

Tarassona, continuà combatent-la i establí el seu campament a la porta de Saragossa.

Aprofitant-se del seu descuit en tenir dispersos els seus soldats, Sulayman b. Yaqzän

[al-Kalbï aPArabï] l'atacà521, el féu presoner i l'entregà a [Carlemany] rei dels

francs (al-malik al-ifrang)522.

IBN HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 123-124523.

§ 202 L'any 164 [6 setembre 780-25 agost 781]524 cAbd al-Rahman es dirigí525

517 És a dir, el propi autor, fórmula utilitzada sovint pels copistes.

518 Tal i com anota GRANJA, Marca, § 11, aquesta grafia correspon a una batalla en la que cAbd al-
Rahmän I vencé els iemenís l'any 774 (cf. DOZY, Hist. Mus. Esp., I, 239-240 i LÉVI-PROVENÇAL, Hist.
Esp. Mus., IV, 74).

519 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 80-81 i 83-84 i MANZANO, Frontera, 316 i 318.

5:0 La data es errónea (cf. infra).

521 Noti's que abans era rebel a Barcelona i ara és aliat d'al-Husayn, cosa que fa pensar encertadament
a Millas (XXVIII) que part dels actuals territoris de Catalunya i Aragó no reconeixien l'autoritat de l'emir.

522 Tal i com escriu Millas, era "com a present per obtenir el seu ajut", cosa que mostra que deuria tenir
lloc abans de la seva anada a Saragossa la primavera del 778 (cf. AB AD AL, Catalunya carolíngia. I, 42-43;
VIGUERA, Aragón, 57 i CHALMETA, Invasión, 369, pels qui, precisament, la captura de Talaba suggerí
a Sulayman entrar en contacte amb Carlemany). Cf. també IBN HALDÚN (§ 202), que ho data erròniament
l'any 164/780-781.

521 Cf. MILLAS, Textos, § 73.

524 Data que ha de retardar-se a abans de la vinguda de Carlemany 778 (cf. supra i infra)

325 Aquest autor i Ibn al-A£ïr (cf. MILLAS, Textos, § 73) són el únics en dir que l'emir anà
personalment aquesta vegada a Saragossa. La resta parlen només de TYlaba. En qualsevol cas, la data ha
d'ésser anterior al 778.
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contra Saragossa on es trobaven Sulayman b. Yaqzan [al-Kalbi al-cArabï] i Husayn

[b. Yahyà al-Ánsar ï]526, sotmesos a setge per Talaba b. °Ubayd, un dels alcaids [de

l'emir]. Saragossa resultà inexpugnable i Sulayman prengué Ta°laba527 i envià [una

demanda d'ajut] al rei dels francs que arribà528 quan ja havia afluixat el setge, i li

entrega Taclaba529.

entre 780 i 782

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 25 b.

§ 203 L'imam* cAbd al-Rahman es preparà per enviar una algarada contra seu [els

subleváis], però Husayn b. Yahyà [al-Ánsar ï] es revoltà contra Sulayman b. Yaqzan,

li donà mort i es féu amo de la ciutat de Saragossa530.

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 26 a531.

§ 204 Husayn b. Yahyà al-Ansarï vivia a Saragossa; descendia de Sacd b.
cUbada532, segons diu Muhammad b. Waddäh533, i era una mena d'associat de

526 Ibn Haldün escriu erròniament "al-Husayn b. cAsi".

527 Cf. § anterior.

528 Sobre el recorregut dels dos cossos de l'exèrcit carolingi, la captura de Sulayman per part dels francs,
l'alliberament d'aquest pels seus fills Matrüh i cAy§ün i la tornada dels tres cap a Saragossa, cf.
CHALMETA, Invasión, 371-377 que, d'acord amb Ubieto (La Chanson de Roland y algunos problemas
históricos), i altres medievalistes que s'han ocupat de la pretesa derrota franca a Roncesvalles, la situa a la
vall d'Echo. Cf. a ABADAL, Catalunya carolíngia. /, 65, l'argumentació en favor de la localització al
tradicional Roncesvalles.

529 Cf. la nota corresponent a § anterior.

510 Cf. § següent.

551 Cf. MILLAS, Textos, §§ 67-76.

532 Fou un famós ánsar (és a dir, un dels medinís que havien recolzat al Profeta l'any 622) que havia estat
a punt d'ésser nomenat califa. Els seus descendents sembla que prengueren partit per "Alï i és per aquest
motiu que M. 'A. MAKKÏ, al-TaSayyiffï l-Andalus, "RIEEI", II (1954), 93 i segs., suggerí la possibilitat
que aquesta revolta obeís a motivacions xiítes. Sobre aquest i altres desordres promoguts per xiís, cf.
COLLINS, Conquista, 150-157 i n. 28.

513 Cf. PONS BOIGUES, Ensayo, 49.
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Sulayman b. Yaqzan [al-Kalbi al-cArabi]. Per escrit, i a canvi d'ésser nomenat valí

de Saragossa, li arribà des de Còrdova l'ordre d'assassinar Sulayman, cosa que féu.

Quan l'imam* cAbd al-Rahmàn b. Mucawiya arribà a Saragossa, Husayn b.

Yahyà ja hi governava; li confirmà el nomenament i prengué el seu fill com

ostatge534. Això succeïa l'any 165 [26 agost 781-14 agost 782]. L'imam* cAbd al-

Rahmän se'n tornà cap a Còrdova i Husayn b. Yahyà es mantingué sota la seva

obediència.

IBN HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 124 a.

§ 205 Després al-Husayn vencé Sulayman, el matà i restà sol [a Saragossa en la

revolta]. cAbd al-Rahman l'assetjà fins que li concedí la pau i marxà cap al país dels

francs i dels [que parlen] basc (bilad al-Firanga wa l-baskuns)535 i dels reis que hi

havia [encara] més enllà536 i se'n tornà al seu país537.

782

IBN HALDÜN, Kitáb al-cibar, IV, p. 124 b538.

§ 206 [L'any 165/25 agost 781-14 agost 782] al-Husayn [b. Yahyà al-Ansarï]539

traiciona [l'emir] a Saragossa i [Gàlib b. Tarnmam] b. cAlqama, valí de l'emir, anà

contra seu tot capturant els seus partidaris.

534 Segons Ahbär magma'a. Path al-Andalus i IBN AL-ATÏR (cf. MILLAS, Textos, § § 67, 71 i 73,
respectivament) al-Husayn "s'humilià i se sotmeté i l'emir acceptà la reconciliació". El fill d'al-Husayn es deia
Sacïd i l'endemà fugi als Pallars a refugiar-se a casa uns parents. Més endavant (cf. § 210 i 211) es subleva
contra l'emir HiSam I.

335 Cal notar que podria tractar-se d'una mala grafia per "gascó" i que al·ludís a la Vall d'Aran.

536 Cf. MILLAS, Textos, XXVIII i §§ 67, 71 i 74; VIGUERA, Aragón, 62-64 ijl l l , 113-117 i 316-318. \

537 CHALMETA, Invasión, 379 (i el mapa de la pàg. 372) fa notar que l'exèrcit emiral seguí el mateix
recorregut que els carolingis durant la seva retirada: "La Ribera, Rioja, Navarra y Cerretania" i que ho féu
per tal de restablir l'hegemonia cordovesa a la zona.

538 Cf. MILLAS, Textos, § 76.

339 Ibn Haldün escriu erròniament "Husayn b. CASÏ".
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estiu 783 o 784

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 26 b.

§ 207 Desprès infringí [Husayn b. Yahyà al-Ansarï la obediència], la deixà de banda

i es declarà en rebel·lia, per la qual cosa l'imam* cAbd al-Rahmän sortí en algarada

contra seu l'any 167 [5 agost 783-23 juliol 784]540. L'assetjà fins que s'emparà de

Saragossa. Husayn b. Yahyà, que resistí fins que fou mort, en veure la superioritat [de

l'emir] i segur de la seva mort, escriví una recomanació ...541 a l'imam* cAbd al-

Rahman b. Mu°awiya deixant-la com a testament. El comportament d'aquest fou bo

envers els seus descendents; i això tingué lloc l'any 167 [5 agost 783-23 juliol 784].

IBN HALDÜN, Kitub al-cibar, IV, p. 124 c.

§ 208 Després, l'any [1]68 [24 juliol 784-13 juliol 785] [sic, per 167], cAbd al-

Rahmân es dirigí contra Saragossa, la conquerí per la força i matà al-Husayn [b. Yahyà

al-Ansarï] i la gent de Saragossa.

785

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 28-29.

§ 209 cïsà b. Ahmad al-Razï diu:

(...) cAmrüs i Sabrït eren dos criats al servei d'°Aysün [b. Sulaymän b.

Yaqzan] al-cArabï542. Aquest, que era a Girona combatent els francs (al-ifranga), fou

empresonat i lliurat a Cario (perquè tots els reis d'al-ifrang es diuen Cario). Durant els

540 IBN 'IDÀRÏ (cf. MILLAS, Textos, §§ 74 i 76) ho data aquest mateix any; AL-NUWAYRI i IBN AL-
ATÏR l'any anterior (cf. MILLAS, Textos, § 76 i VIGUERA, Aragón, 65, respectivament), i IBN HALDÜN,
(cf. el text següent), l'any 784-785. Sobre la dificultat de fixar la cronologia exacte a partir d'aquests fonts
que difereixen en la datació, cf. AB AD AL, Catalunya carolíngia. I, 70-73.

541 Blanc en el text (cf. GRANJA, Marca, § 14, que supleix "en favor dels seus fills").

542 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hisl. Esp. Mus., VI, 83 i CODERA, Estudios críticos, VII, 201-224, que
l'identificà amb el moro "Aizón"; HI, II, 128-129 i DEC, s.v. Aissó. GRANJA, Marca, § 24, anota que el
treball de Codera fou després molt desacreditat i afegeix que, a la llum del text d'al-'Udrî, "¡cuánto habría
disfrutado con él el maestro Codera! [la figura de cAysun] es merecedora de un nuevo estudio" (cf., a la
Introducció el que es diu al respecte).
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anys de la seva captivitat cAmrüs continuà al seu servei portant-li tot el que desitjava

des de Barcelona i Girona. °Aysün patí una oftalmía i, per aliviar-la, col·locà una

cortina a la seva cel·la i es cobria el rostre amb una tela. El carceller l'anava a veure

trobant-lo així cada dia. cAysün urdí una estratagema i digué [a cAmrüs]: "Aquesta

cortina i aquesta [caputxa] amb la que em tapes la cara són la [meva] oportunitat [de

salvació]; ¿series capaç de vendre'm la teva persona, posar-te al meu lloc, cobrir-te la

cara amb la caputxa i vestir les meves robes, i així jo em posaria les teves i sortiria

com si fossis tu?. cAmrüs hi accedí i quan cAysün trobà el moment oportú, en què eren

pocs els encarregats [de vigilar-lo], sortí, bo i quedant-se °Amrus en el seu lloc.
cAysün no fou reconegut perquè el veien amb la roba de l'altre i, com que

cAmrüs tenia el costum d'afluixar-se llur turbant en entrar, °Aysün sortí fent el mateix.

Caminà dia i nit fins que arribà a Girona al cap de quinze dies. El carceller anava

entrant i veient-lo assegut cobert amb el vel; creia que era cAysün sense comprovar-ho,

donada la duració de la seva malaltia. Es divulgà la notícia [de la fugida] d'GAysün i li

arribà a Cario, que envià a buscar al carceller, interrogant-lo sobre cAysun. [Aquest]

respongué: "És a la presó". Li ordenà que anés a comprobar-ho i es va trobar amb
cAmrüs, cosa que féu saber a Cario. Aquest li digué: "Porta-me'l"; i quan hi anà, li va

dir: "Ja saps que el que has fet no mereix altra cosa que el suplici i la mort ? Què t'ha

impulsat a fer-ho?. Contestà: "El prefereixo més que a mi mateix". Quan Cario [ho

escoltà]543 restà meravellat i li digué: "Certament, una acció com aquesta no pot

pagar-se amb la mort. Allibereu-lo i que faci el seu camí". L'obsequià tot

proporcionant-li [mitjans de] transport.
cAmrüs anà a veure GAysun, que l'honorà ... i quan entrà ...544 el nomenà valí

de Barcelona i de Girona545.

Quan l'imam* envià ... i el gros de la seva gent... Matrüh era a Barcelona ...

543 En blanc en el text, que supleixo pel sentit i d'acord amb GRANJA, Marca, § 24, n. 3.

544 En blanc en el text.

545 Cf. MILLAS, Textos, § 96.
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i ...546 els destituí dels seus càrrecs de valí i es desentengué d'ells fins que Matrüh

entrà a Saragossa, juntament amb cAmrüs i Sabrït. Aleshores l'enemic s'emparà de

Barcelona i de Girona547. Matrüh continuà humiliant a cAmrüs i fins i tot arribà a

maltractar-lo.

546 Malauradament, hi ha una llarga llacuna en el text.

547 Girona s'entregà als francs l'any 785, però Barcelona no passà a mans cristianes fins l'any 801 (cf.
§§230 i 231).
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EMIRAT D'HISAM I

(7S8-796)548

788-789 i 789-790

IBN AL-ATÏR, al-KOmil, VI, p. 117-118549.

§ 210 Aquest any [172 /11 juny 788-31 maig 789] també es revoltà a al-Andalús Sacïd

b. al-Husayn b. Yahyà al-Ansarï550 [i ho féu] a la vall de Segó ? (Sâgan.tf1, a

la regió de Tortosa, de l'orient d'al-Andalús, on s'havia refugiat quan el seu pare fou

Sobre l'absència de noves notícies relatives a aquest període, cf. el que es diu a la Introducció.

549 Cf. MILLAS, Textos, §§ 78 i 80.

550 Cf. a § 204 el que s'anota sobre el seu avantpassat Sacd b. cUbada.

Ibn 'Idàrï escriu aquest topònim amb la grafía Sag.nt. MILLAS, Textos, § 78, anota que molt
f 'es tracta de Beseit (Bastit), tal i com escriu al-Nuwayrï. SOLDEVILA (Hist. Cat, I, 33) i

. (Onomasticon, s.v. "Beseit") creuen que aquesta identificació no és del tot segura, i altres
identificat amb Sagunt, basant-se en aquest text i en el d'Ibn 'Idarï. Així ho féu també

'. Le peuplement, 116, en recolzament de la seva tesi sobre la berberització de l'actual País
,à En resposta a Guichard, C. BARCELÓ , ¿Galgos o podencos? Sobre la supuesta berberízación del
alenciano en los aflm villy K, "AQ", XI (1990), 457, nega aquesta identificació (perquè el nom que

àrabs és el de Murbftar (arabització de Murus vetents) -o les seves variants
lubtos que la ciutat de Sagunt hagi estat mai inclosa dins la cora* de
hi ha uns 170 km de distància). Escriu que podria tractar-se de la
¡ 90 km. de Tortosa" o bé d'una de les diverses localitats aragoneses

Sanun, Saganta, Segó". Fa estrany que Sa'ïd b. al-Husayn iniciés una revolta a
ilT nnm inn» f~ . . . _ . _ • ' Ari*e s e u a s de ' ' a ««V Q«« Sa'ïd b. al-Husayn i n i c s una re

"a^se deTaTalf A al tïï* í̂ 0^111 dC P°Ca P°bladÓ' ¡ és "er ai^ ̂  ̂  ̂  FT,
petites elevació J^ derivadfs'd L ? r^" dd Camp de M°mdre ¡ dc la PlanS' 2 ̂  ï
Aranain, i GEC fl v? i ï *"* de ' Espadà <cf- Onomaaican. q.v. que el considera derivat de
Sagunt i Segó, ambdós "*«®** són ßdls de confondre en arab ¡ els ̂ ^Sagunt i Sego, ambdós amb e, mate* Mm, poden haver ~ontribuft . aquesta confusió;
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mort552, tal com hem dit. Convocà els iemenís -aliats seus-, aplegà molts dels seus

partidaris i s'emparà de la ciutat de Tortosa, d'on expulsà el valí Yüsuf al-Qaysï553.

Musa b. Furtün [b. Qasï], partidari de [l'emir] Hiaam, li plantà cara amb l'ajut dels

mudarís554. Quan lluitaren, foragità a Sacïd que fou mort. Musa partí cap a Saragossa

i se'n emparà, però se li enfrontà un mawlà* d'Husayn b. Yahyà, que es deia Gahdar,

amb un gran nombre de seguidors i Musa fou mort.

També es revoltà Matrüh b. Sulayman b. Yaqzan [aPArabï] a la ciutat de

Barcelona amb molts partidaris. S'emparà de les ciutats de Saragossa i d'Osca555.

Dominaren aquesta regió i el seu govern fou poderós mentre [l'emir] Hisäm estava

ocupat en combatre els seus germans. Sulayman i cAbd Allah556.

IBN HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 124 ¿

§ 211 Després [l'any 172/11 juny 788-30 maig 789], Sacïd b. al-Husayn b. Yahyà al-

Ansarï es revoltà contra [l'emir] Hisäm a Tortosa (Tursüsa, sie per Turtusa), a l'orient

d'al-Andalús, on s'havia refugiat quan fou mort el seu pare. Convocà els iemenís i la

conquerí tot foragitant el seu emir, Yüsuf al-Qaysï557. Musa b. Fortün [b. Qasï]558

amb els mudarís559 el combaté per ordre d'Hiaam.

També es rebela Matrüh b. Sulayman b. Yaqzän a la ciutat de Barcelona i

552 Segons MILLAS, Textos, XXIX i § 6Ti ABADAL, Catalunya carolíngia. I, 72-73, havia fugit al
Pallars 9 anys abans- segons VIGUERA, Aragón, 66, "a Levante, quizás a Sagunto (Sagunt, dice Ibn al-
Atïr, en la jurisdicción de Tortosa") i MANZANO, Frontera, 85 i 88 n., la segueix. IBN HALDÜN (cf.
§211) escriu que ho féu a Tarjûia/Tortosa. Cf. també la nota corresponent a § 204.

' És a dir, de l'altre bàndol en lluita.

1 És a dir, àrabs del nord.

Ibn «Idârï (cf. MILLAS, Textos, § 78) afegeix que s'emparà també de tota la Frontera.

553

554

555

556 Després d'intercalar aquí altres notícies que no fan referència a l'actual Catalunya, el text segueix,
sense diferències notables amb el d'al-Nuwayrï, relatant la mort de Matrüh b. Sulayman b. Yaqzan [al-
"Aràbï] (cf. MILLAS, Textos, §§ 79 i 80).

37 Ibn Haldün escriu erròniament "al-cAbsï".

538 Ibn Haldün escriu erròniament "b. Farqüq".

559 *
Cf. la nota corresponent de l'apartat anterior.
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s'emparà de les ciutats de Saragossa i d'Osca560.

791

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 26 d561.

§ 212 Matrüh b. Sulaymän [b. Yaqzän] al-cArabï562 s'havia situat en el pla de

Saragossa però, en complicar-se els afers de l'imam*, el cridaren, el feren entrar a la

ciutat de Saragossa i s'hi declarà en rebel·lia l'any 174 [20 maig 790-9 maig 791] o,

segons altres, el 170 [3 juliol 786-21 juny 787]. L'imam* envià cUbayd Allah b.
cUtman563 a Tarassona l'any 175 [10 maig 791-27 abril 792] per tal de combatre

Matrüh; s'hi instal·là i des d'allà feia algarades contra ell564.

IBN AL-HATÏB, Kitab (f mal al-cflam, p. 11.

§ 213 [Hisam I] després d'això [de les lluites contra els seus germans] assetjà la ciutat

de Saragossa, on estava Matrüh b. Sulaymän al-Acrabï al que Déu posà en el seu

poder bo i deixant-li el camp lliure565.

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 124 e.

§ 214 Llavors Hiääm estava ocupat amb l'afer dels seus dos germans però, quan acabà

amb ambdós, envià Abu GUtman °Ubayd Allah b. cU_tman amb l'exèrcit contra

Matrüh. L'assetjà a Saragossa uns dies però després el deixà [en pau], baixà cap a la

560 Cf. ABADAL, Catalunya carolíngia. I, 74.

561 Cf. MILLAS, Textos, §§ 79 i 80.

562 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 83 i 91; CODERA, Estudios críticos, VIII, 335-336,
i GEC, q.v.

563 Cf. § 121.

564 Cf. VIGUERA, Aragón, 67-68 i MANZANO, Frontera, 217-218 i 319-320.

565 MILLAS, Textos, § 81, que treballà a partir del manuscrit num. 37 de la Real Academia de la Historia,
llegí wa hala la-hu al-¿addu i traduí "de qui Déu i la fortuna el lliuraren aviat".
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propera Tarassona (Tursüsa, sic per Tarasünà)566 i s'instal·là a Tudela ? (T.hffä)561.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 26 e.

§ 215 Un dia que Matrüh havia sortit de Saragossa per caçar, llençà un falcó contra

una garsa568 que capturà i, boig d'alegria, desmuntà per agafar-la. Amb ell només hi

eren cAmrüs b. Yüsuf i Surahbïl b. % Saltan al-Zuwàgï569, que l'atacaren amb llurs

espases i el mataren. Tallaren el seu cap i el portaren a [Abu cUtman] cUbayd Allah

b. cUtman, que escribí els fets a l'imam* Hiaâm i li féu trametre el seu cap amb el seu

assassí570. °Ubayd Allah avançà des de Tarassona i entrà a Saragossa. L'assassinat de

Matrüh ocorregué l'any 175 [10 maig 791-27 abril 792]571.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 29 a.

§ 216 Més tard, Matrüh sortí de cacera per la zona del Raval de Saragossa, mentre

que cAmrüs i aabrït572 tornaven de Manzil ...573. Matrüh havia desmuntat per

agafar una peça. En veure'l, i davant l'oportunitat que tenien, hi anaren corrent, li

tallaren el cap i el portaren a Tarassona ... [entregant-lo]574 a [Abu cUtman] °Ubayd

566 Al-Bayän al-mugrib escriu Tortosa però al-Nuwayrï esmenta Tarassona, població que, per la seva
proximitat a Saragossa, sembla més probable (cf. VIGUERA, Aragón, 68).

567 Ibn Haldün és l'únic autor que menciona aquest topònim. Podria tractar-se d'una mala grafia per
THffto/Tudeia (cf. § 121).

568 El text porta un terme de lectura dubtosa (cf. GRANJA, Marca, § 16, n. 1) que supleixo per batían.
Altres autors (cf. MILLAS, Textos, §§ 79 i 80) només diuen que es tracta d'una au, sense especificar quina.

569 Cf. infra.

570 El text àrab usa el singular en comptes del dual.

571 Cf. ABADAL, Catalunya Carolíngia. I, 74-75.

572 Tal i com anota GRANJA, Marca, § 16 i 21, els textos donen nom diferent al segon dels assassins:
cf. supra Surahbïl b. Saltan al-Zuwàgï; al-Nuwayrï no el consigna i Ibn cldârï (cf. MILLAS, Textos, §§
79 i 80, respectivament) escriu Ibn Saltan, lapsus que aquí s'explica perquè s'acabava de parlar de Sabrït.

573 GRANJA, Marca, § 26, n. 3, s'inclina a creure que aquest buit del manuscrit correspon a l'actual
topònim aragonès Monzalbarba.

574 Blanc que supleixo pel sentit.
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Allah b. cU_tmSn. La gent de Saragossa no s'entera de res d'això fins que Ihn cU_tmän

va fer les paus amb ells i entrà a la ciutat. Això passava l'any 175 [10 maig 791-27

abril 792].

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 124-125.

§ 217 Després, un dels partidaris de Matrüh el traí bo i portant el seu cap a Abu
cUtman [cUbayd Allah b. cUtman] que l'envià a Hisäm. cUtman es dirigí a Saragossa

i la dominà (...). Això succeïa l'any [1]75 [10 maig 791-27 abril 792].

793

IBN AL-ATÏR, al-Kamil, VI, p. 135575.

§ 218 L'any 177 [18 abril 793-6 abril 794] Hisäm, emir d'al-Andalús, envià [a la

Frontera] un exèrcit multitudinari comandat per cAbd al-Malik b. °Abd al-Wahid b.

Mugïj576. Penetraren en territori enemic i arrivaren a Narbona i a Girona. Començà

per Girona -on hi havia una guarnició de francs- i matà els seus homes, destruí els seus

murs i les seves torres i estigué a punt de conquerir-la. D'allà marxà cap a Narbona on

féu semblantment. Avançant país endins, recorregué la terra de S.rtàniya (variant

S.rtaniya*), on s'apropià de les dones (harïmf11, matà els seus combatents i assolà

el país durant uns mesos, bo i destruint les fortaleses, cremant i saquejant. L'enemic

fugia esmaperdut davant seu i ell s'anava internant pel seu país. Tornà sa i estalvi amb

un botí que només Déu -lloat sigui!- podria mesurar578. Aquesta expedició fou la més

Aquest fragment és molt semblant al text d'al-Nuwayrï (cf. MILLAS, Textos, § 84).

576 Cal assenyalar que molt possiblement devia tractar-se d'un descendent de Mugï_t b. al-HarH b. al-
Huwayrit b. ôabala b. al-Ayham, anomenat també Mug n al-Rümï, capturat als bizantins encara infant i
mawlà* dels omeies (cf. CHALMETA, Invasión, passim), que figura com un dels conqueridors de Còrdova,
l'any 711. D'aquesta família podria haver derivat la llegenda del pretès origen àrab del la casa comtal de
Barcelona (cf. VERNET, El Islam y España, 21-22 i §§ 81-84).

577 Millas, en publicar el fragment d'al-Nuwayrï que parla dels mateixos esdeveniments, tradueix aquesta
frase per "perdonà només les dones i els infants".

578 Al-Bayan al-mugrib (cf. MILLAS, Textos, § 83) i la Descripció Anònima (cf. § 221) xifren el cinquè
d'aquest botí en 45 000 dinars d'or pur; Ibn al-Qütiyya i al-Maqqarï afegeixen que amb ell es construí el
pont i la mesquita que estava en front de la porta dels jardins de Còrdova (cf. MILLAS, Textos, §§ 82 i 85,
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famosa dels musulmans d'al-Andalús.

IBN AL-HATÏB, Kitäb cfmál al-cfläm, p. 11-12.

§ 219 Hisam en persona579 i amb els seus alcaids algarejà els països cristians (hilad

al-rüm) i la seva empremta fou enorme: conquerí la ciutat de Narbona i assetjà Girona

(I/ranga)5*0.

Descripció Anònima, 100.

§ 220 (...) El seu alcaid i hagib*, [°Abd al-Malik] °Abd al-Wàhid b. Mugï_t, conquerí

la ciutat de Narbona (Anbüna, sic per Arbünà) i amb la cinquena part del botí construí

l'aljama, l'almimbar581 i el pont [de Còrdova].

Descripció Anònima, 101582.

§ 221 L'any [1]77 [18 abril 793-6 abril 794] tingué lloc la famosa algatzua contra

Narbona. En ella, [cAbd al-Malik] cAbd al-Wahid b. MugU atacà el país dels francs

(bilàd al-ifrang) amb un gran exèrcit. Acampà a la ciutat de Girona, on hi tenien

combatents i defensors, i hi instal·là els almajànecs fins que la conquerí, tot destruint

les seves muralles, matant els seus homes i cremant les seves cases i ravals. S'emparà

també de tots els masos del seu voltant i captivà la seva gent. Seguidament, anà a parar

cap al país dels pagans (magos)583: Anorreà S.brataniya5**, matà els seus homes,

respectivament i, aquí, § 220).

579 Millas anota encertadament que és un error perquè no hi anà personalment sinó que hi envià cAbd al-
Malik [b. "Abd al-Wâhid] b. Mugît..

580 Tradueixo per Girona d'acord amb MILLAS, Textos, §§ 81-86.

581 Aquest terme (àrab al-minbdr) no és recollit als diccionaris catalans.

582 Cf. MILLAS, Textos, §§ 82-86, així com també el paràgraf anterior, LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp.
Mus., IV, 95-96 i SÁNCHEZ ALBORNOZ, Orígenes, 315, n. 28 i 497-498.

583 Cf. Ef, s.v. "madjüs".

584 Cal entendre S.rtäniya*.
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capturà llurs dones i infants (harfm) i guerrejà contra les seves fortaleses. Aconseguí

tant de botí que no es podia comptar i la seva cinquena part arribà a 45 000 dinars d'or.

Participà en aquesta algatzua 1'alfaqui Yahyà b. Yahyà i altres alfaquins i

[homes] pietosos.

En temps d'[°Abd al-Malik] cAbd al-Wähid b. Mugï_t els musulmans guanyaren

moltes victòries contra els cristians, fins al punt que si hom cercava captius musulmans

en terra cristiana per tal de rescatar-los, no en trobava; [els cristians s'abstenien]

d'atacar el territori dels musulmans perquè els tenien por.

IBN HALDÜN, Kitûb al-cibar, IV, p. 125 a585.

L'any [1]76 [28 abril 792-17 abril 793] Hisarn envià fAbd al-Malik] cAbd al-

Wâhid b. Mugí'l

§ 222 (...) amb l'exèrcit contra Narbona i Girona. Es rabejà a ambdues ciutats i

després passà cap a la terra de S.rtaniya*, penetrà en el seu país i tornà amb

incomptable botí586.

583 Cf. MILLAS, Textos, §§ 81-86. Ibn Haldfln erra l'any d'aquesta campanya.

586 Cf. AB AD AL, Catalunya carolíngia. I, 84-85, on a partir de les fonts franques, nega que rendís el
nucli amurallat de Narbona i estableix que l'exèrcit emiral arribà fins a Roerga i, en voler anar cap a
Carcassona, fou derrotat per les forces del duc Guillem d'Aquitània, bo i afegint que, de tornada pel camí de
la Cerdanya i la vall del Segre, possiblement llavors fou arrasada la ciutat d'Urgell.
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EMIRAT D'AL-HAKAM I

(796-S22)587

Descripció Anònima, 104.

§ 223 La mare [de l'émir al-Hakam I] fou una umm walad que es dèia Zuhruf i que

havia estat regalada al seu pare per Carlemany (Qârlu b. .B./.ya/z588), el cristià (al-

rûmi), quan signà la pau amb [el seu avi] cAbd al-Rahmän [I] al-Dahil589.

IBN HAZM, Gamhara, p. 94.

§ 224 [Un dels fills d'°Abd al-Rahman I b. Mucawiya fou] cAbd Allah, conegut per

al-Balansï590 perquè governà València, Tudmïr*, Tortosa, Barcelona i Osca.

IBN AL-ABBÄR, al-Takmfla, biografia num. 1226.

§ 225 Särim b. cAbd Allah b. Tamhïs, de Tortosa, els antecessors del qual són

considerats mawalf*, fou cadi de la seva població i de València i assolí molta

587 Sobre l'absència de noves notícies relatives a aquest període, cf. el que es diu a la Introducció.

588 Es tracta d'una corrupcció d'Ibn BIbïn o Pipí.

589 Al-MaqqlrT (cf. MILLAS, Textos, § 110>, informa, segons al-RIzï i Ihn Hayyän, que l'emir acceptà
la pau però que l'aliança matrimonial fou rebutjada. Sembla agosarat de creure aquesta notícia -única- sobre
la mare d'al-Hakam I. L'expresió umm walad (que significa "mare de fill varó") indica que es tracta d'una
esclava i els autors musulmans no hagueren deixat de consignar el fet que una princesa franca hagués anat a
parar a l'harem de Còrdova (cf. la nota de L. MOLINA, editor de la Descripció Anònima, II, 123; LÉVI-
PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 79 i CHALMETA, Invasión, 380).

590 Cf. MILLAS, Textos, §§ 79, 80, 88, 89 i 100-102; ABADAL, Catalunya carolíngia, I, 88 i GEC, q.
v.
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fama591.

797-798

AL-CUDRÏ, Nusos, p. 27 a592.

§ 226 Buhlül b. Marzûq, conegut per Abu 1-Haggäg593, es rebel·là a la zona de la

Frontera Extrema contra els senyors d'Osca, coneguts per Banü Salama (dels que ja

parlarem en donar notícies d'Osca594), l'any 182 [22 febrer 798-11 febrer 799]595.

Buhlül b. Marzüq entrà a Saragossa, la consolidà, es declarà en rebel·lia i muntà

algarades contra la gent que es mantenia en la obediència [de Còrdova]. L'imam* al-

Hakam envià cAmrüs b. Yüsuf des de Toledo cap a la Frontera de Saragossa per tal de

combatre Buhlül, donat que era un bon coneixedor d'aquelles contrades596. cAmrüs

hi anà, parlamentà amb la gent i els convencé que l'expulsessin de la ciutat. Buhlül fugi

391 Cf. BALLESTÍN, Prosopografia, 67-68, que situa el seu cadiatge en el temps de la revolta d^Abd
Allah al-Balansî. Afegeix que "el seu nomenament no té per què emanar del sultan* de Còrdova, ni el
territori on exerceix ha de correspondre necessàriament a una demarcació fixada per aquesta autoritat, sinó
que [aquest] qàdf mawlà pot ésser anomenat per grups clànics que hagin de menester un personatge aliè a ells
mateixos -un mawlà- per resoldre els seus problemes i afers interns".

592 Cf. MILLAS, Textos, XXX i §§ 88 i 89; aquest darrer, d'al-Nuwayrï, és idèntic a IBN AL-ATÏR,
al-Kamil, VI, 157. Millas i altres estudiosos vocalitzen Bahlül.

593 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 100, 102 i 115; CODERA, Estudios críticos, VIII,
242 i segs. i infra.

594 Cf. § 227.

595 Cal retardar un any aquesta data (cf. MILLAS, Textos, XXX i ABADAL, Catalunya carolíngia. I,
88, on anota que l'afirmació que fa Ibn cldârï (cf. MILLAS, Textos, § 88) que cAbd Allah es reuní amb
BuhlQl "quan anava cap a França és possiblement equivocada; el joc de les dades fa creure que la reunió
tingué lloc quan cAbd Allah entrà a Hispània des d* Aquitània tornant d'Herstal amb el rei Lluís"). VIGUERA,
Aragón, 72, escriu "no está claro si [Buhlül] acogió o no a cAbd Allah "el Valenciano", el tío rebelde de al-
Hakam I, antes de que pasara a Francia. Seguramente, una buena relación inicial entre ambos se trocó en
enemistad luego i "el Valenciano", tras alguna hostilidad contra Buhlfll, fue a instalarse en Huesca, que
señoreaba Abu clmrân, también primero amigado con Buhlül; éste acudió a atacarles y recuperó Huesca".
Sobre la possible identificació d'aquest Abu clmrân amb l'Azan que, segons els Annals reials francs l'any 799
anà com a delegat d'un valí d'Osca a Aquisgrà, cf. ABADAL, Catalunya carolíngia. I, 91, on remet a
LACARRA, Orígenes del Condado de Aragón, "Pirineos" (Zaragoza), I (1945), 9.

596 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 10 i VIGUERA, Aragon, 73.
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tot sol cap a un lloc anomenat "la cova" (al-gär)597, als confins de les fortaleses

d'Abu l-Ha|gäg. cAmrüs entrà a Saragossa i la governà un cert temps. Buhlül b.

Marzüq morí l'any 186 [10 gener-22 desembre 802] assassinat per Halaf b. Rasid [b.

Asad], que l'havia acorralat a la cova que encara porta el seu nom.

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 57-60.

Parlant dels àrabs establerts a Osca, fidels a Còrdova, explica la desencertada

política seguida pels tugïbís Banü Saloma, subleváis a la zona. Entre les barbaritats

que cometeren, s'explica un episodi, segons el qual el valí permeté que un falcó es

mengés un nen a qui la seva mare estava alletanf9*

§ 227 La gent d'Osca s'esvalotà i acudí a un dels homes pietosos d'Osca, conegut per

Ibn al-Mugallis599, virtuós, temeros de Déu i dedicat a la pietat i a la vida ascètica.

De nissaga àrab, deien que era mawlà* d'al-Hasan, el pare d'cAbd Allah b. Hasan, cadi

d'Osca. Li digueren: "Ja estàs veient el que estem patint per culpa de la injustícia, els

excessos i els fraus dels Banü Salama. Esperem la benedicció de les teves oracions;

encomane'ns a Déu i potser ens alliberarà de la seva opresió". Pregà per ells i la

situació dels Banü Salama canvià quan Déu els proporcionà Buhlül b. Marzüq, de qui

ja hem parlat en mencionar els rebels de Saragossa600. La causa d'aquest canvi de

situació quan Déu ho disposà pels Banü Salama, fou que un home els provocà tot dient-

los: "El vostre poder s'està acabant i la causa vindrà de la zona de Barbataníya*.

Consideraren detingudament l'assumpte i arribaren a la conclusió que el perill que els

amenaçava provenia de Marzüq al-Uskarï. Aquest tenia trenta fills barons i havia pujat

597 Cf. § 233, on es situa aquesta cova al Pallars.

598 Cf. GRANJA, Marca, §§ 149 i 150, que anota que tot aquest relat referit a Buhlül i al seu assassí és
molt llegendari, tot basant-se en l'absència de dates, dates que al-çUdrï sempre sol consignar, i VIGUERA,
Aragón, 71-74.

599 Personatge no identificat.

600 Cf. § 226, on al-cüdrï data aquests fets, erròneament, l'any 182 [22 febrer 798-11 febrer 799].
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cap a la fortalesa de Muñones ? (Qasr Munis)601, de la jurisdicció de Barbätaniya*,

inexpugnable i pràcticament a mans d'ell i dels seus fills. Els Banü Salama estaven

decidits a encalcar Marzüq i els seus fills, on fossin, per tal de confinar-los a la

fortalesa de Barbätaniya*. Marzüq els digué: "Per què voleu fer-nos sortir del nostre

territori, si no som gent de qui hàgiu de témer res?. Més val que vingueu i us assegureu

de la nostra [fidelitat] amb ostatges". Confiaren en les seves paraules i s'emportaren

ostatges; entre ells hi figurava aquell Buhlül, el més bell dels germans, a qui el valí

d'Osca tancà a la suda. Però heus aquí que el veié una esclava de l'harem d'Ibn

Salama, senyor d'Osca, a la que ell li confiava les seves propietats i li prometé escapar-

se amb ell. Ho acceptà i sortiren de nit amb bona part de les riqueses dels Banü

Salama. Quan el seu amo la trobà a faltar, cercà Buhlül i descobrí que ell també havia

desaparegut. Segur de la maldat, cavalcà immediatament i arribà de nit a Muñones, on

era el pare de Buhlül. Trobant-los tranquils i desprevinguts, els preguntà: "Què ha fet

Buhlül?". Respongueren: "No en sabem res des de que el prengueres com ostatge".

Però no els cregué i manifestà la intenció de buscar-lo entre ells. Li digueren: "Pren

els nostres juraments i els nostres fills, però no podem oferir-te res més"; i amb això

es tranquilitzà. Calmada ja la nit, Buhlül, acompanyat de la noia i les riqueses, demanà

protecció al seu pare, que li digué: "Si no te'n vas, t'entregaré a mans dels que et

busquen". Llavors Buhlül fugi amb la noia i els béns i atenyé la terra de Barcelona, on

tenia uns oncles per part de mare. S'hi quedà uns anys i, després, cansat de viure-hi,

es dirigí cap a l'alqueria de Selgua ($alqwah)m, al pla de Barbitßniya*, del districte

de Barbastre, on vivien una germana -seva i el seu cunyat. En veure la seva germana

li digué : "No tinguis por, sóc el teu germà Buhlül, a qui li ha passat això i allò". El

reconegué i es quedà tranquila.

L'encarregat famiï) dels Banü Salama en aquella alquería de Selgua, explotava

els seus pobladors i els imposava tota mena d'obligacions. Uns dels perjudicats era el

601 GRANJA, Marca, § 150, anota el suggeriment de Lacarra de què es tracti de l'actual Muñones bo i
advertint que Yaqüt (Mifgam al-buldan, IV, 674) ho escriu ManyuniS. VIGUERA, Aragón, 71, escriu
"seguramente el actual Muñones".

602 Topònim identificat per l'editor.
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marit de la germana de Buhlül i, quan ella el féu cridar per tal que hi anés, l'encarregat

no li ho va permetre, si bé, davant la seva insistència, acabà deixant-lo. Es trobà amb

Buhlül i el posà al corrent del que succeïa, però mentre era amb ell arribà un criat de

l'encarregat i li ordenà que tornés sens falta. Buhlül suplicà al criat que li permetés

estar amb ell la resta del dia, però s'hi negà, dient-li: "Vine tu, treballa en lloc seu i

te'l deixo". Això passava en el temps de la collita i Buhlül digué: "Encara acabaré tan

malament que segaré la collita dels cereals dels Banü Salama si no procuro per mi".

Atacà el criat amb l'espasa i el matà, però després, pensant el que havia fet i les

conseqüències que tindria, tingué por de perdre's i anà a buscar l'encarregat i el matà.

Considerant de nou el fet, cercà el seu cunyat i la gent de Selgua i els digué: "Som tots

nosaltres els que hem mort l'encarregat dels Banü Salama i el seu criat; coneixeu llurs

fraus, llurs injustícies i llurs maldats. Què penseu fer, ara?". Li contestaren: "Digué'ns

què penses fer tu i et seguirem". "La meva opinió -els digué- és que anem cap al seu

segur refugi i Déu ja ens indicarà alguna via en contra seu". Li juraren fidelitat

quaranta homes i partiren cap a Robres (Rubrís)603, en territori d'Osca, i hi entraren.

Quan la notícia arribà a coneixement dels encarregats dels Banü Salama,

cavalcaren amb els seus homes i amb altra gent lleial i acamparen a la fortalesa de

Robres, on eren Buhlül b. Marzüq i els que se li havien unit, i tingué lloc un dur

combat. Deixaren la lluita a mig dia perquè era estiu i la gent del campament dels Banü

Salama es disposà a descansar, uns dormint i, altres, despreocupant-se. En veure

desatesa la protecció de l'encarregat, la tenda del qual era a un extrem del campament,

Buhlül digué als seus: "Certament esperem la mort; avancem-nos, prenguem les espases

i morim dignament, que és millor que-no fer res, sotmetre'ns i ser jutjats. Carreguem,

per tant, contra la tenda de l'encarregat; si ho aconseguim, tindrem la nostra oportunitat

i, si no, no tindrem altra sortida que la mort". Anaren contra ell, trobant-lo ajagut, per

voluntat de Déu, i el mataren. El seu campament s'estremí, però Buhlül els cridà el més

fort que pugué, tot dient: "Gent!, per Déu que no heu de tenir por de mi, que no m'he

revoltat sinó per còlera i inquietud davant Déu i en defensa de les seves prohibicions,

603 Topònim identificat per GRANJA, Marca, § 144.
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per l'enormitat d'injúries que aquests tirans us causaven, violant la vostra intimitat i

abusant de vosaltres mateixos i dels vostres fills". Després els recordà la història del

falcó i del nen i els concedí la pau (aman) per ells i els seus béns. Sol·licità el

comandament i es comprometé a tractar-los bé i a exigir-los només el necessari. Es

tranquilitzaren amb les seves paraules, reconeixent-lo i donant-li la raó. Agafaren

odi604 als Banü Salama tot recordant els seus defectes i la seva abominable conducta.

Matà tots els Banü Salama del campament i Buhlül b. Marzüq s'emparà de les

atzembles i de les riqueses i es dirigí cap a la ciutat d'Osca, on entrà i governà amb

I'anuencia de la seva gent. També entrà i governà Saragossa, tal com hem dit en parlar

dels rebels Saragossans605. Aiximateix, ocupà Tortosa i els seus districtes i es diu que

acabà essent valí de Toledo. Després Déu li envià Halaf b. Raáid [b. Asad] per matar-

lo, tal com explicarem, si Déu vol606.

IBN HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 125-126.

§ 228 L'any [1]81 [5 març 797-22 febrer 798] s'alçà Buhlül b. Marzüq a la regió de

la Frontera i conquerí Saragossa. °Abd Allah al-Balansï, oncle d'al-Hakam [I] anà [a

combatre'l].

799-800

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, 1, fol. 95 (apud Textos del Muqtabis, I).

§ 229 Aquest any [183/2 febrer 799-31 gener 800] la gent de Pamplona traïren

Mutarrif b. Musa [b. Qasï] i l'assassinaren607.

604 Llegeixo idiaganü, en lloc d' istarufü que dóna l'editor del text.

603 Cf. § 226.

606 Cf. § 233.

607 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 10 i VIGUERA, Aragón, 75. Des de llavors, Pamplona serà governada
per cristians.
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801

Descripció Anònima, HO608.

§ 230 L'any 185 [20 gener 801-9 gener 802] els cristians (rürrí) 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 pels musulmans609.

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 125 b.

§ 231 Durant la guerra civil amb els seus dos oncles [de l'emir al-Hakam], Sulaymàn

i cAbd Allah, els francs aprofitaren l'ocasió, s'uniren i conqueriren Barcelona bo i

ocupant-la l'any [1]85 [20 gener 801-9 gener 802]. Els exèrcits dels musulmans

recularen cap a [les terres] que hi ha més avall.

AL-WANaARÏaï, al-MFyàr al-mugrib, II, 129-130.

§ 232 Aquesta distinció es basa en una altra qüestió de la recensió de Yahyà del Kitab

al-Gihad que diu610: Li611 vaig preguntar per la situació dels musulmans de

Barcelona -dels que varen romandre-lji612 després de l'any de plac que se'ls concedí

608 Cf. MILLAS, Textos, XXX i §§ 90 i 91.

609 Sobre la caiguda de Barcelona a mans franques, l'abril del 801, cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp.
Mus., IV, 113-116 (que pugué utilitzar el vol. I, inèdit, a'al-Muqlabis d'Ibn Hayyàn, que dóna el nom del
valí de la ciutat: Sa'dün al-Rucaynï -el Zado o Zat de les fonts franques, nomenat c. 796-, i que indica que
el setge s'inicià l'any 799); CODERA, Estudios críticos, VIII, 339-341; WOLFF, Les événements, 456;
ABADAL, Catalunya carolíngia, I, 88, 92 i 183-203; BALAÑA, Mus. Cat., 89; HC, II, 130 i 135-138, i
MANZANO, Frontera, 78-79. 92 i 321-322.

610 Al-Wanaarïaï (1430-1508) l'incloí en una/arwá quan fou preguntat sobre la situació dels mudèjars que
havien quedat a la península Ibèrica.

611 Tal i com anota H. MU'NIS, Asnà l-matägirff boyan abkam man ¿alaba calà watani-hi al-nasära wa
lam yuhagir li-Abf l-cAbbas Ahmad b.Yahyà al-WanSarfif, "RIEI", V (1957), 168, al·ludeix a una consulta
adreçada per Muhammad b. Ahmad b. $alaf b. al-Hagg a Averrois. Malauradament, però, i en no figurar
res més que l'antropònim Ibn Ruad, no podem saber si es tracta del famós pensador Averrois, mort l'any
1198, del seu avi o del seu pare, ambdós cadis de Còrdova.

612 Llegeixo can-ha i no Van-hum que dóna-el text de l'edició de Rabat.
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per marxar-ne després de la seva conquesta613- quan participen en algarades contra

els musulmans [andalusins] per evitar d'ésser morts, si se'ls agafa. Respongué: "No els

veig sinó com a combatents que practiquen el bandolerisme en terra islàmica i això és

perquè segueixen essent musulmans. Si són capturats, cal que se'ls condueixi davant

l'imam* i que els jutgi de la mateixa manera que jutja els depravats i saquejadors. Pel

que fa als seus béns, no són lícits a qui se'n apropia".

(...) [Digué] Averrois (Ibn Rusd): "quan es diu que ells, en les seves lluites

contra els musulmans, són veritablement equiparables als bandolers, això és ben cert,

sense discusió, perquè el musulmà que lluita és igual tant si el seu combat té lloc en

terra musulmana como en terra d'infidels". Pel que fa al seu criteri de què els seus béns

no són lícits a qui els pren, és clarament contrari a Mälik en l'al-Mudawwana614 sobre

els que es fan musulmans en territori enemic i després els musulmans fan algarades en

aquest territori i capturen els seus habitants i els seus béns: tot això és un botí sense que

es distingueixi si l'exèrcit s'emparà dels seus béns i fills abans o després de la seva

sortida.

802

AL-CUDRÏ, NUSÜS, 60-61.

§ 233 L'any 186 [10 gener-29 desembre 802] Halaf b. Rasïd b. Asad es revoltà contra

Buhlül b. Marzüq. Halaf b. Rasïd [b. Asad] formava part de la guarnició de la fortalesa

1 La notícia és especialment valuosa. Sabíem d'un any de plac concedit per Alfons el Bataller als
musulmans de Saragossa l'any 1119 (cf. VIGUERA, Aragón, 233-236) segons consta en les capitulacions de
Tortosa, on Ramon Berenguer IV estipulà el mateix termini el desembre del 1148 (cf. A. VIRGILI,
conquesta, c™rutzaciói feudalització de Tortosa (segle XII), segons el Cartulari de la Catedral, "Estudi

( 3-86), 275-289), pels tortosins i ara es mostra l'antiguitat de la mesura amb aquest

(m 806) i redactat "?awvana és un manu*l de tradicions basades en les respostes donades per Ibn al-
al-Tanühï deixehl Prf ""iw-̂ J ·AS8d b' Furat DesPrés fou «visat i corregit en la nova redacció de S .
des Arabisches S h - f a R •' "* deIS introductors del malikisme al Magreb (cf. F. SEZGIN, Geschichte
"mudawwma'deSeS' ¡À íf '*** 196? ' J' M" FÓRNEAS BESTEIRO, Datos para un estudio de la
Madrid 1983, 93-1 ig). *" Andalus' "Iv Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca 1979)" '"*r
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d'Entença (Antasar)615, al districte de la Barbätaniya*. Entrà en contacte amb Buhlül

b. Marzüq i es va posar al seu servei. Era un home hermós, decidit, eloqüent i noble.

Buhlül b. Marzüq, a causa d'aquestes qualitats i de la seva confiança amb ell, l'envià

al Senyor de la Casa i Majordom (sàhib al-dàr wa ca^.fmu-hà)616 diverses vegades i

negocià entre ambdós un tractat de pau (sulh)611. El Senyor de la Casa veié que aquest

Buhlül era un home culte i astut i escribí a Buhlül recomenant-li que matés Halaf.

Buhlül li contestà: "Ell és la meva criatura i ha augmentat la meva felicitat. El meu cor

no té cap por d'ell". Respongué el Senyor de la Casa: "Certament, he complert amb el

que m'obliga el compromís de la meva amistat amb tu i no he escatimat consells; fes

el que et sembli". Després, Halaf seguí honorant-lo i la gent s'inclinava davant d'ell.

Buhlül recordava aquell consell que li havia donat el Majordom ('açímu al-daf) i heus

aquí que un dia que marxava cap a una de les seves campanyes, la seva muller li digué:

"Avui no veig ningú més bell ni de millor figura i equitació que Halaf b. Rasid en el

teu exèrcit". Les sevs paraules, juntament amb el precedent consell del Majordom, el

mortificaren i s'irrità el seu pit en contra seu; manà que li posessin grillons als peus i

l'envià amb un missatger de confiança i vint i cinc genets al Majordom. Mentre estaven

en els conreus de ? (al-HaSa), on vivia el seu pare i la seva família de

Barbitaniya*61*, [Halaf] veié un dels servidors del seu pare i li digué: "Ei, en tal!,

veus en quin estat em trovo ?, ves i informa el meu pare i la meva família". Li

613 Topònim identificat per VIGUERA, Aragón, 73.

D'acord amb l'editor i amb GRANJA, Marca, § 156, aquest títol només pot referir-se a una autoritat
cristiana, perquè al-cUdrï quan anomena els emirs i els califes de Còrdova els dóna el títol d'imam* o à.'am f r
al-mu 'min f n, respectivament. Com es pot veure l'expressió àrab equival a la frase llatina maior domüs, "el
més gran de la casa"o senescal. D'acord amb Granja (que anota que recull un suggeriment de Lacarra) i amb
VIGUERA, Aragón, 73, deu tractar-se de Guillem de Tolosa, que acabava d'emparar-se dels territoris del
Pallars i de Ribagorça.

Com es pot observar, no hi ha notícies d'altres ambaixades andalusines a terres carolíngies, com la de
any 797, en la qual el valí Zat acudí a Aquisgrà a posar Barcelona sota la protecció de Carlemany, la d^Abd

Allah al-Balansï, que també s'encomanà a Carlemany, i la d'un tal Azan, delegat del valí d'Osca, l'any 799
(cf. HC, II, 139-140 i MANZANO, Frontera, 320-321, i ABADAL, Catalunya carolíngia. I, 87-91, i nota
c°rresponent a § 226).

La frase és corrupte i tradueixo, d'acord amb GRANJA, Marca, § 156, per sentit. Aquest autor anota,
encertadament, que dubta de la suposició de l'editor que creu que es tracta de Hoz de Barbastre o de Jaca.
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respongué el criat: "No et preocupis, on acampareu aquesta nit?". Contestà: "Els he

sentit mencionar tal lloc". El criat acudí al seu pare i a la seva gent i els féu saber el

que havia vist. Agafaren les armes i sortiren darrera seu fins que arribaren on eren.

Atacaren els que eren amb ell i els mataren tots sense deixar-ne ni un. Tallaren els

grillons de Halaf, li proporcionaren un cavall i partiren. Halaf i els seus entraren a la

fortalesa de Barbastre, que llavors era un penyal pelat anomenat M.dgâr*19, on

actualment hi ha la seva suda. Féu entrar el seu pare i família i els demanà ajut.

Perseguí a Buhlül, que no deixà de fugir davant seu, fins que l'acorralà en una cova de

la zona de Pallars i el matà. La cova encara avui es coneix per la cova de Buhlül (gär

Buhlüf)620 i això succeïa l'any 186 [10 gener-29 desembre 802].

Halaf b. Rasid [b. Asad] s'emparà de tot el regne de Buhlül i governà ambdues

Fronteres621 al llarg de seixanta anys622. Morí a Barbastre i fou enterrat a la seva

part occidental, en el cementiri anomenat Penya dels Corbs (Sahrat al-girbàrí).

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 27 b.

§ 234 Furtün b. Musa [b. Qasï] s'alçà a Saragossa contra rimam* al-Hakam però fou

mort a du 1-higga de l'any 186 [1-29 de desembre 802]623.

619 GRANJA, Marca, § 156, anota que el terme apareix sense article i sense vocals i que podria ésser la
transcripció àrab d'un topònim indígena, però que potser s'hauria de pensar en l'arrel daSara ("prononciation
adoucie de yaSara", segons DOZY, Supplément, II, 443 a) que ha donat molta riquesa toponímica a l'Espanya
del sud, tot remetent a J. OLIVER ASÍN, Maysar = Cortijo, "AA", X (1945), 109-126. Cal notar que
aquesta suposició no és gens probable.

620 DURAN GUDIOL situa aquesta cova en l'actual Algar, a Huerta del Vero (Cf. VIGUERA, Aragón,
74). BALANÀ, Mus. Cat., 265-266, escriu: "Només per analogia intuïtiva, i per la relativa proximitat
geogràfica de l'indret, la dita 'cova de Bahlúl' ens fa pensar en l'anomenat 'Clot del Moro', al Berguedà, al
nord de La Pobla de Lillet, ben a prop de les fonts del Llobregat i no massa lluny del llogarret de 'Llinars
de l'Aiguadera".

621 VIGUERA, Aragón, 74 escriu: "Jalaf se alzó entonces como señor de la Barbitûniya, ocupando luego
la ciudad y región de Huesca; a ello debe referirse al-cUdrï cuando señala que dominó las dos marcas,
apuntando a eso mismo su indicación de que ocupó todo el territorio señoreado por Buhlül". MARTÍ,
Territorio, 57, creu que "encara requereix, però, una explicació satisfactòria la cita del govern de Halaf a les
dues marques. Potser a la d'Aragó i a la dels Pallars definitivament escindides a partir de llavors?"

622 La família de Halaf fou la fundadora d'Alquézar i la que fortificà la fortalesa de Barbastre (cf.
GRANJA, Marca, §§ 42-44; VIGUERA, Aragón, 74 i 96 i, aquí, § 277).

623 Cf. VIGUERA, Aragón, 105-106.
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803-804 ?

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 27-28.

§ 235 cAmrüs b. Yüsuf624 havia estat al servei de Matrüh b. Sulaymän al-

Acrabï625. cAmrüs i aurahbïl [b. Saltan al-Zuwàgï]626 havien atacat i mort

Matrüh, tal com hem dit627. Hi ha qui diu que cAmrüs i aurahbïl [b. Saltan al-

Zuwagï]628 eren avantpassats dels Banü Tawïl629 i que ambdós eren criats del fill

d'al-cArabï ...63°

Quan cAmrus arribà a Còrdova, l'imam* al-Hakam el nomenà valí de Talavera

(Talbírà). Després ...631d'ella i l'envià a Toledo (...) a la ciutat de Saragossa, on

romangué molts anys com a valí; seguí una conducta ...632fins que morí a Saragossa

any 198 [1 setembre 813-21 agost 814], però [també] es diu que morí a Tudela l'any

193 [25 octubre 808-14 octubre 809]. cïsà b. Ahmad al-Razï diu: He llegit a algunes

Cròniques de la Frontera633 que els anys del darrer govern d'cAmrüs foren els de

l'any 188 [20 desembre 803-7 desembre 804]. El seu valiat durà deu anys menys

quaranta dies ...634 fins que algarejà contra Pamplona i afligí la seva gent. Després

624 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., VI, 102 i segs. i GRANJA, Marca, § 21, n. 1.

625 Abans ho havia estat del seu germà 'AySün, que, segons algunes fonts morí a la presó de Còrdova
abans de l'any 788 (cf. VIGUERA, Aragón, 65-66, i MANZANO, Frontera, 220).

626 Al text hi figura l'antropònim "Halar que corregeixo d'acord amb l'editor i GRANJA, Marca, § 21,
n. 3.

627 Cf. §§ 215 a 217.

628 Cf. la nota anterior.

629 És a dir, de família muladí*.

630 En blanc en el manuscrit.

631 En blanc en el manuscrit.

632 En blanc en el manuscrit.

633 Al-cUdrï és l'únic autor que parla de l'existència d'aquestes Tawürth al-Tagr.

634 En blanc en el manuscrit.
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hi tornà per segona vegada, però el nombre de cristians que se li enfrontaren

augmentava i hagué de tornar-se'n, derrotat. El perseguiren fins que s'encastellà a la

fortalesa de Tudela i la gent de Pamplona temeren [la vinguda de] reforços dels

musulmans i l'abandonaren. Quan cAmrüs veié la seva inexpugnabilitat i la posició

excel·lent ...63S els murs que la rodejaven, hi reuní tot [el que posseïa], la reconstruí

i l'aprovisionà636.

estiu 808

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 127637.

§ 236 L'any [1]92 [6 novembre 807-24 octubre 808] Lluís (Luzrfq [sic, per] Ludwiq

b. Qarlü), rei d'al-Faranga, reuní [tropes] i es dirigí a assetjar Tortosa (Tursüsa, sic

per Turtüsà). Al-Hakam envià el seu fill cAbd al-Rahman amb els exèrcits i el

derrotaren. Déu afavorí els musulmans638.

estiu 810 o 812 ?

IBN HALDÜN, Kitäb al-cibar, IV, p. 127 b639.

§ 237 Les incursions dels francs a les fronteres aumentaren i [al-Hakam] marxà contra

ells l'any [1]96 [23 setembre 811-11 setembre 812]. Conquerí les fortaleses, destruí les

635 En blanc en el manuscrit.

636 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 102 iSOUTO, J. A. ¡Ma J. VIGUERA, Tudela, 101-
102 i 106-107.

637 Cf. MILLAS, Textos, XXX i §§ 95-98.

638 Ni les fonts franques ni les àrabs ajuden a fixar amb exactitud les dades dels infructuosos intents francs
per conquerir Tortosa. Els diversos autors que els han tractat n'assenyalen un entre els anys 804 i 807, aquest
del 808 i un tercer, l'any 809 (cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 117-118; ABADAL, Dels
visigots, 1, 248-249; WOLFF, Les événements, 457; HC, II, 139-140; MIRAVALL, Atacs franco-catalans,
esp. 17-19; MANZANO. Frontera, 80-81 i Catalunya Romànica, XXVI, 36. Finalment, ABADAL,
Catalunya carolíngia. I, 206-215, s'inclina a creure que les expedicions foren només dues i escriu: "una de
comandada pel rei Lluís, una segona dirigida pel 'missus' nomenat pel seu pare, Ingobert. La tercera
expedició reial que explica TAstrònom', opino que és una invenció de panegirista".

639 Cf. MILLAS, Textos, § 99, on al-Maqqarï data una incursió l'any 196/estiu del 810 amb un redactat
molt semblant. Millas anota que Ibn 'Idarï es refereix vagament a Guadalajara, però que potser "fou dirigida
contra els francs de Ludovic".
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rodalies i es rebejà matant, captivant i saquejant. Tornà victoriós a Còrdova.

***
,640AL-MASCUDI, Murüg al-dahab, II, p. 8 a640.

En el llibre que el bisbe de Girona, Gotmar, regalà al futur al-Hakam II l'any

940 es diu

§ 238 (...) Carlemany (Qarluh, variant Naz.la), fill de Pipí (Tibin, sic, per Bib f n),

el govern del qual durà vint i sis anys641, regnà en temps d'al-Hakam [I], senyor d'al-

Andalús.

AL-MASCÜDÏ, Murüg al-dahab, II, p. 8 b642.

En el llibre que el bisbe de Girona, Gotmar, regalà al futur al-Hakam II l'any

940 es diu que després de les discòrdies hagudes entre els fills de Carlemany

§ 239 (...) Lluís [el Pietós] (Ludnq [sic, per Ludwiq] b. Qarluh, variant Naz.la)

esdevingué senyor del seu regne i governà vint i vuit anys i sis mesos643. Aquest fou

el que avançà cap a Tortosa i l'asetjà644.

640 Cf. MILLAS, Textos, § 92.

641 En realitat foren quaranta sis, és a dir del 768 al 814.

642 Cf. MILLAS, Textos, § 95.

643 En realitat, fou emperador dels francs des del 814 fins el 840, és a dir 26 anys (duració que, per error,
l'autor atribuí al regnat de Carlemany).

644 Cf. la nota corresponent a § 236.
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EMIRAT D'CABD AL-RAHMAN II

(822-8S2)645

Descripció Anònima, 116.

Durant l'emirat d^Abd al-Rahmân b. al-Hakam aumentaren els

impostos, es construïren fortaleses, ciutats i tallers646 i

§ 240 (...) els reis cristians (rum) i altres es sotmeteren a ell.

estiu del 841 o del 842

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, I, fol. 227 (apud Textos inéditos, § III)647.

§ 241 Aquest any [227/842] algarejà en l'asseifa [contra Narbona i S.rtàniya*] el sahib

al-sawa'if4* cUbayd Allah b. cAbd Allah al-Balansï, essent-ne l'alcaid el visir

Muhammad b. Yahyà. A la tarda, els encalca l'enemic, que ja havia aplegat [les

tropes], i els rodejà amb el seu exèrcit.. Combateren tota la nit, però l'endemà l'enemic

fou derrotat i rugí. Comanava l'avantguarda Musa b. Musa [b. Qasï] que es comportà

bravament i hermosa. Però [després] sella la seva bona conducta amb la defecció a

causa de l'agreujament [de la situació] existent entre ell i Hazar b. Mu'min649.

[Musa b. Musa b. Qasï] era governador de Tudela i de tot el que li

pertanyia en l'allunyada Frontera Superior i aquest any cuità a dedicar-se a la corrupció

d'aquell territori. El sultán* envià ràpidament en contra seu Harrt b. Bazïc amb

l'exèrcit des de Còrdova. Es trobaren a Borja (Burga) i el vencé Härü, que matà molts

dels seus homes. HärU [a més a més].es dedicà a assetjar Borja on hi havia el seu fill,

643 Sobre l'absència de noves notícies relatives a aquest període, cf. el que es diu a la Introducció.

646 Sobre l'activitat constructora i organitzadora d'aquest emir, cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus.,
IV, 163-169.

647 Cf. MILLAS, Textos, §§ 104 i 105 (que també daten aquesta asseifa l'any 842).

648 Literalment "el senyor de les asseifes".

649 Al-NuwayrT l'anomena oarír b. Muwaffaq (cf. també § 243).
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Lubb b. Musa [b. Qasï], i hi insistí fins que capturà Lubb. Després assetjà la ciutat de

Tudela fins a la capitulació de [Musa] b. Musa que en sortí i l'evacuà, tal i com

convingueren ambdós. Musa es refugià traslladant-se a la fortalesa d'Arnedo (Arnít)

i Hàrh es dirigí cap a Saragossa, on va romandre-hi uns dies. Després tornà a sortir

contra Arnedo una altra vegada per tal d'oprimir Musa i apretar-lo. Musa s'havia

procurat l'ajut del bascó Garcia Iñíguez (Garsiyya b. Wannaquh al-Baskunst), senyor

de Pamplona i parent seu650. Com que Hariï no els deixava en pau, un dia

l'enganyaren [dient-li] que farien emboscada contra la cavalleria a [San Adrián de la]

Palma (Balmafi), vora l'Ebre651. Quan Hàrit passà l'Ebre, els emboscats anaren en

contra seu per tots cantons i el rodejaren: fou l'horrenda desfeta de [San Adrián de la]

Palma, en la que Harrt fou capturat, després de rebre una ferida a l'ull dret, que va

perdre, i va romandre com a presoner de Musa b. Musa a ? (Garmíd) durant nou

mesos.

Aquest [mateix] any, l'emir cAbd al-Rahmän algarejà contra Pamplona en

vengança del que havien fet a Harrt. Fou la seva primera algarada contra ella; partí a

mitjan ragab [finals d'abril-primers de maig 842], l'atacà i la sotmeté fins atènyer Peña

de Echauri (Sahrat Qays), al riu Arga (Argah), que conquerí a mitjan mes de ramadan

[finals de juny-primers de juliol]. Va recórrer la plana de Pamplona i les destruccions

i les captures hi foren generals. Tornà ple de botí i victoriós.

AL-CUDRÏ, NusOs, p. 30 a.

§ 242 Al-Mutarrif, fill de l'imam* °Abd al-Rahman b. al-Hakam sortí en l'asseifa de

l'any 227 [21 octubre 841-9 octubre 842] contra Pamplona. Musa b. Musa [b. Qasï]

s'abstení de sortir [a col·laborar-hi] i es quedà a la fortalesa d'Arnedo, però hi envià

el seu fill Furtün b. Musa amb la seva cavalleria, cosa que irrità al-Mutarrif que el

despedí sense ni tan sols rebré'l. Quan l'asseifa hagué tornat, Harü b. Bazïc fou

nomenat valí de la Frontera de Saragossa i tingué cura d'atacar Musa b. Musa. Aquest

650 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 101, 126, n. 77 i 143 i SOUTO, J. A. i M4 J.
VIGUERA, Tudela, 107-108.

631 Cf. VIGUERA, Aragón, 83-84, que identificà aquest topònim, situat en front de Calahorra.
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el capturà l'any 227 [21 octubre 841-9 octubre 842] a la vora del riu Ebre, en un lloc

anomenat [San Adrián de la] Palma652.

IBN HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 129653.

§ 243 L'any [2]26 [31 octubre 840-20 octubre 841] °Abd al-Rahmän envià els exèrcits

a la terra de Foranga654 i arribà fins a S.rtaniya*655. Al front dels musulmans anava

Musa b. Musa [b. Qasï], governador de Tudela656. L'enemic els acomete i els

musulmans suportaren [la lluita] fins que Déu derrotà el contrari. En aquesta campanya

tingué Musa una actuació encomiable657, però entre ell i un dels alcaids d'cAbd al-

Rahman658 es produí una desavinença i l'alcaid l'insultà. Aquesta fou la causa del seu

descontentament i es va rebelar contra cAbd al-Rahmän659.

652 Segueix la narració de la segona, tercera i quarta campanyes contra Pamplona, l'estiu del 843, del 844
i 845 (cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 142-144; LÉVI-PROVENÇAL i GARCÍA GÓMEZ,
Textos inéditos, §§ IV, V i VI; GRANJA, Marca, §§ 29-31, i VIGUERA, Aragón, 85-86).

653 Cf. MILLAS, Textos, § 106, d'al-Maqqarï, que ho data aquest mateix any 841.

654 Ibn cldarï i al-Nuwayrï especifiquen que l'asseifa es dirigí contra Narbona i S.rtäniya*.

655 Aquest fragmentés igual que el de l'edició d'al-Maqqarï que inclou Millas (cf. § 106) amb l'excepció
d'aquest topònim és escrit allà Barbataniya* i traduït per "Cerdanya" per Millas.

636 Les cròniques àrabs exhumados per Millas -i aquestes- discrepen sobre qui comanava aquesta
campanya: Musa b. Musa b. Qasï o cUbayd Allah b. cAbd Allah al-Balansï. Cal afegir que LÉVI-
PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 142, parla d'una campanya, l'any 841, "que penetró profundamente en
el interior del territorio franco, corrió las tierras de Ausona, atravesó los Pirineos orientales, asoló la Cerdaña
y llegó incluso hasta las inmediaciones de Narbona", on figura com a cap el nom d'cAbd al-Wáhid b. Yazïd
al-Iskandarânï. D'aquí el degueren treure diversos estudiosos catalans, que afegeixen que "les tropes de
Sunifred de Cerdanya barraren el pas als invassors, que havien pujat pel curs del Ter i el Freser,
probablement a l'entrada de la vall de Ribes, i els encerclaren durant la nit, amenaçant d'anihilar-los. En fer-
se de dia, els sarraïns es referen i aconseguiren de trencar el bloqueig, però, desgastats, hagueren de tornar-
se'n. És probable que aquest èxit personal de Sunifred el 841 o el 842 contribuís, el 844, als seu ascens en
la direcció de Catalunya i Septimània" (cf. HC, II, 165).

657 Millas traduí per "situació envejable".

658 Cf. § 241.

639 Sobre les conseqüències d'aquesta revolta que no acabà fins que s'enfrontà a Tudela amb el nou valí
cAbd Allah b. Kulayb l'any 846, cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 143-144; VIGUERA,
Aragón, 83-86, i SOUTO, J. A. i M» J. VIGUERA, Tudela, 108.
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844-845

AL-CUDRÏ, Nusûs, p. 30 b.

§ 244 Musa b. Musa [b. Furtûn b. Qasï] trencà [els pactes]660, es rebel·là i fou

combatut i assetjat fins que demanà la pau (aman), que li fou concedida l'any 230 [18

setembre 844-6 setembre 845].

846-847

IHN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 1.

§ 245 Aquest any [232 / 28 agost 846-16 agost 847] Musa b. Musa [b. Furtûn] al-

Qasawï sortí de l'obediència. En continuar els perjudicis que li estava causant °Abd

Allah b. Kulayb, governador de la Frontera que, a més a més, li havia pres alguns dels

seus béns, s'irrità, s'excità la seva violència i avançà cap a Tudela -on s'estava Ibn

Kulayb- tot desitjant aprofitar l'oportunitat en contra seu. Però cAbd Allah [b. Kulayb],

emparant-se en la seva inexpugnabilitat, no li presentà batalla sinó que sol·licità l'ajut

de l'emir cAbd al-Rahman. Aquest envià el seu fill al-Muhammad en l'asseifa,

juntament amb l'alcaid Muhammad b. Yahyà b. Halid. Muhammad acampà davant seu

amb les tropes i Musa es sotmeté, reconegué l'error i implorà el perdó. L'infant

Muhammad cuità a perdonar-lo i a tranquilitzar-lo i el mantingué en el seu lloc.

Prosseguí en l'asseifa cap a Pamplona, rodejà la seva terra i la devastà tot ocasionant

a l'enemic el més gran mal661.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 29 b.

§ 246 Mûsà b. Musa b. Furtün b. Qasï havia servat l'obediència fins que l'imam*

660 En negar-se a anar a l'asseifa contra Pamplona, l'any 841 o 842 i havent capturat al valí de la Frontera
de Saragossa (cf. § 241), el posà en llibertat a canvi del nomenament de governador d'Arnedo. També
concertà la pau el seu germà per part de mare, Iñigo Arista, a cavi d'un pagament anual de set-cents dinars
(cf. GRANJA, Marca, §§ 29-30, i SOUTO, J. A. i Ma J. VIGUERA, Tudela, 107-108).

661 Incloc aquest text -i els següents- que no tenen referència directa amb l'actual territori català, perquè,
tal i com assenyala GRANJA, Marca, § 27, ajuda a comprendre els motius del trencament de Mûsà a la
fidelitat.
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cAbd al-Rahman b. al-Hakam nomenà °Abd Allah b. Kulayb valí de Saragossa662 i
cAmir b. Kulayb663, de Tudela. °Abd-Allah b. Kulayb algarejà contra les propietats

de Iñigo Arista (Yanaquh b. Wann.quh), germà de Musa b. Musa per part de mare, i

expulsà cAbd al Gabbär b. Qasï de casa seva; cAmir b. Kulayb derriba els molins de

Musa b. Musa, li esbraonava els cavalls, permetia que s'imposés treball als seus

partidaris, li arrabassava els seus béns i tallava els seus fruiters. Per això s'apartà [de

l'obediència a l'emir] l'any 226 [31 octubre 840-20 octubre 841]664.

AL-CUDRÏ, NusOs, p. 30 c.

§ 247 [Musa b. Musa b. FurtQn b. Qasï] tornà a trencar [els pactes] l'any 232 [28

agost 846-16 agost 847] i marxà cap a Tudela tot arribant a la porta de la ciutat, on era
cAbd Allah b. Kulayb. L'imam* cAbd al-Rahman b. al-Hakam envià l'infant

Muhammad en asseifa contra seu; l'assetjà i hagué de sotmetre's.

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 2065.

§ 248 Aquest any [232 / 28 agost 846-16 agost 847] Guillem [II de Tolosa] fill de

Bernat, fill de Guillem (Gutyalim b. Barnât b. Gufyälim), un dels grans comtes

d'Ifranga, demanà la pau a l'emir cAbd al-Rahmän a Còrdova. Aquest l'honorà i el

tractà amablement tant a ell com als seus acompanyants i després l'envià cap a la

Frontera amb els seus per tal que lluitessin contra el rei Carles II el Calb666, senyor

d'al-Firanga. Entre ell i els caps militars de Carles667 hi hagué combats en els quals

662 Segons LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 140 i 149, abans havia sigut valí de Mérida.

663 No hi ha més notícies d'aquest personatge, germà de l'anterior.

664 Cf. VIGUERA, Aragón, 86, que assenyala que cal situar aquesta revolta cap a l'any 846.

665 Aquest fragment i el següent foren traduïts per M. [CALÏ] MAKKÏ, Un magnate franco al servicio de
cAbd al-Rahmân //, "CHE", XLI-XLII (1965), 337-338.

666 El text escriu Ludwfq b. Qärluh b. Bibfn. Tal i com anota l'editor, semblaria que aquesta grafia
al·ludís a Lluís I, fill de Carlemany i dit el Piedós, però aquest morí l'any 840.

667 Una vegada més, el text escriu Ludwfq.
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[Guillem] vencé. L'ajudaren els governadors de la Frontera668, castigà l'enemic i

mantení victoriosament en el seu lloc tots els de la seva nació (ummä) que s'havien

revoltat [contra Còrdova]. Durant un temps sovintejaren els seus escrits a l'emir.

IBN AL-QÜTIYYA, Târih iftitah al-Andalus, p. 86-87. (ed. Ribera 71).

En parlar d'alguns homes il·lustres de l'emirat de Muhammad I n'esmenta un

que era conegut per

§249 (...) al-Qusbï669, molt prestigiós, que fou enviat com a delegat d'°Abd al-

Rahmän [II] b. al-Hakam a Carles [el Calb] i al rei dels bizantins (ilà Qàrla malik

Ifranga wa ilà malik al-rüm)610.

847-848

IBN HAYYÄN, al-Muqíabis, II, p. 3.

§ 250 Aquest any [234 / 5 agost 848-25 juliol 849] Guillem [II de'Tolosa] fill de

Bernat fill de Guillem (Gufyälim b. Barnat b. Gutyalim) -el que havia acudit a l'emir
cAbd al-Rahmän, presentant-se a la porta de la suda [de Còrdova]671 l'any 232672-

vencé als que se li oposaven entre els seus compatriotes d'Ifranga, al qual havia instituït

l'emir cAbd al-Rahman per a combatre'ls, ajudant-lo. Es precipità en contra seu pel seu

país, matà, captivà, incendià i destruí. Assetjà Barcelona fins a anorrear-la i després

atenyè Girona i els seus voltants. Arribà un escrit seu a l'emir °Abd al-Rahmän, fent-li

668 Cf. MILLAS, Textos, § 109, on es discuteix l'existència d'aquesta aliança. ROVIRA I VIRGILI, Hist.
Cat., II, 528, la suposa certa basant-se en els Annales Bertiniani; CODERA, Estudios críticos, VII, p. 227,
dubtà d'aquesta aliança perquè no la mencionaven els textos àrabs que llavors es coneixien. Aquest fragment
d'Ibn Hayyln la corrobora sobradament.

669 En l'edició que treballà MILLAS (cf. Textos § 110, on es cita en nota aquesta notícia) hi figura la
vocalització al-Qusabï. LÉVI-PROVENÇAL IV, Hist. Esp. Mus., 178, n. 24 escriu "al-Kusbí".

670 Segons informen els Annales Bertiniani, per Nadal del 847 "vingueren des de Còrdova a l'encontre
de Carles el Calb, en sol·licitud de la firma d'un tractat de pau i amistat, uns legats d^Abd al-Rahman, rei
dels sarraïns d'Hispània, els quals foren rebuts com pertocava i despatxats a Reims" (apud HC, II, 166).

671 Cf. L. TORRES BALBÁS, Bûb al-Sudda y las zudas de la España oriental, "AA", XVII (1952), 165-
175.

672 Cf. § 248.
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saber tot el que havia passat i recordant-li que persistiria en contra [de l'emperador

franc]673. [L'emir] el respongué bo i elogiant la seva acció i disposat a retribuir-lo.

[Després] escriví a °Ubayd Allah b. Yahyà, governador de Tortosa, i a cAbd Allah b.

Kulayb, governador de Saragossa, per tal que l'hi donessin suport, l'assistissin

convenientment, l'estimulessin a seguir mantenint la discòrdia entre la seva gent674 i

que recolzessin el seu propòsit.

850-851

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 6.

§ 251 Aquest any 236 [15 juliol 850-4 juliol 851] va arribar a l'emir [cAbd al-Rahmàn]

una carta d'cUbayd Allah b. Yahyà des de la Frontera Superior675, manifestant que

ja no necessitava les tropes que havien sigut aquarterades sota les seves ordres i que en

tenia prou amb els cent trenta homes, entre mawali* i esclaus (gilmäri), de què

disposava [habitualment]. Deia que estava satisfet de la seva valentia i de la seva

conducta, així com també del seu servei i es mostrava tranquil per la calma que,

aleshores, es disfrutava a la Frontera després dels combats que hi havien castigat tant

a l'enemic. Ell mateix envià un grup de genets dels muts (hurs)676 a les seves

guarnicions de vora l'aigua i assignà fons proporcionals a aquell nombre amb què

673 El DHC, s.v. "Guillem II de Tolosa", diu "En les lluites que enfrontaren l'emperador Carles II el Calb
i Pipí II d'Aquitània, fill i nét, respectivament, de Lluís el Piedós, Guillem es posà a favor d'aquest darrer.
Pipí el va nomenar comte de Burdeus i duc de Gascunya, el 845, i més endavant li va encarregar la missió
d'aixecar la Marca de Gòtia contra Carles el Calb. Aleshores prengué Empúries i Barcelona i, pel que sembla,
donà mort als comtes Sunyer i Sunifred. L'emperador va encomanar a un comte, Aleran, d'expulsar Guillem
de Barcelona. Aquest demanà ajuda als musulmans i, probablement amb traïdoria, va recuperar la ciutat. Això
no obstant, en ser derrotat per les tropes franques, va cercar refugi a Barcelona, on els partidaris d'Aleran
el van capturar i decapitar". Per aquest temps, Eulogi de Còrdova, que volgué anar a Germania, no pugué
passar pel territori avui català a causa d'aquests desordres (cf. HC, II, 166-170 i VIGUERA, Aragón, 88).

674 És a dir, entre els francs.

673 Cf. § 250, on s'explica que l'any 848 ja era governador de Tortosa. IBN CIDÂRÏ, al-Bayän al-mugrib,
II, p. 97 afegeix que en temps de Muhammad I (any 861-862) era governador de la Frontera.

676 Com és sabut, aquest qualificatiu solia donar-se als membres de les tropes mercenàries perquè, en
general, desconeixien la llengua àrab. Cf. una curiosa anècdota que reflexa la forta influència que tenien
aquests soldats en temps de Muhammad I a VERNET, El Romano de Alvaro de Córdoba, "Oriens", 35
(1996) 101-110.
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s'acontentava dels fons del Tresor Públic que tenia a la seva disposició pels salaris,

aliments i farratges677.

677 Cf. VALLVÉ, División territorial, 229; BRAMÓN, Ràpita Cascall; MANZANO, Frontera, 330-332;
CHALMETA, Concepto Tagr, 17 i 21 i Catalunya Romànica, XXVI, 36.
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EMIRAT DE MUHAMMAD I

(852-8S6)678

Descripció Anònima, p. 121.

§ 252 [L'emir Muhammad I b. cAbd al-Rahman b. al-Hakam b. HiSam] algarejà

personalment contra Galícia, on matà més de 20 000 persones, i contra Ifranga619.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 30 d.

§ 253 [Musa b. Musa b. Furtün b. Qasï] fou nomenat valí de Saragossa el divendres

quan mancaven quatre dies de robi* II de l'any 238 [14 octubre 852]. Es mantingué en

l'obediència i l'imam* Muhammad li donà el nomenament de valí de la Frontera, però

li retirà l'any 246 [28 març 860-16 març 861].

estiu 856

IBN AL-ATÏR, al-Kàmil, VII, p. 81-82680.

§ 254 Aquest any 242 [10 maig 856-30 abril 857] Muhammad b. cAbd al-Rahman

envià un exèrcit681 al territori dels politeistes; entrà a Barcelona, destruí les seves

fortaleses i arribà fins al país que hi ha darrera dels seus districtes; saquejà molt i

678 Sobre l'absència de noves notícies relatives a aquest període, cf. el que es diu a la Introducció.

679 Coneixem les campanyes menades contra Barcelona els anys 856 i 861 (cf. § 254 i MILLAS, Textos
§§ 111-113 i 117 i 118, respectivament), però aquest és l'únic text que diu que l'emir hi anà personalment,
per la qual cosa, i en ésser tant genèric, m'inclino a creure que que la notícia no és certa.

680 Cf. MILLAS, Textos, XXXII-XXXIII i §§ 111-112 i 113, que, tal com s'hi anota, al·ludeix molt
probablement a la mateixa campanya.

681 Ibn cldàrl explicita que el comanava Musa b. Musa [b. Qasï].
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s'apoderà d'una fortalesa que era una de les últimes de la jurisdicció de Barcelona,

anomenada Terrassa (Tarraga)692.

859-860

AL-CUDRÎ, Nusüs, p. 119 a683.

En narrar la incursió normanda per les costes atlàntiques i nordafrícanes de

l'any 245 [8 abril 859-28 març 860] diu

§ 255 (...) Se'n tornaren cap al litoral andalusí, derrotaren els habitants de Tudmfr*

i penetraren al castell d'Oriola (.ryülatï). Després avançaren fins a la costa d'Ifranga,

on hivernaren i robaren els infants (...) [Marxaren] havent perdut quaranta dels seus

vaixells684.

IBN HALDÛN, Kitâb al-cibar, IV, p. 130-131.

§ 256 L'any [2]45 [8 abril 859-27 març 860] aparegueren les naus dels normands (al-

magüs) que desembarcaren a Sevilla i a Algesires i cremaren les mesquites d'aquesta

[darrera població]. Després anaren cap a Tudmír* i entraren al alcàsser d'Oriola.

Passaren a les costes d'al-Faranga, les devastaren i se'n tornaren.

682 He tornat a reproduir aquest fragment ja traduït per Millas perquè identificà aquest castell amb Tàrrega.
ABADAL, Comtes, 178 i 189, n. 7, ja ho corregí, bo i interpretant-lo encertadament per Terrassa.
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Estudiós, 218, considerà que Tàrrega és massa lluny de Barcelona i, adduint que
el topònim Terrassa no estava encara en ús aquesta època, s'inclinà per l'"Arragona" romana (localitat molt
pròxima a Sabadell). Però cal advertir que la denominació "Terracium Castellum" ja apareix en diversos
diplomes carolingis a partir de l'any 801 (cf. ABADAL, Catalunya Carollngia.il, p. 415, doc. II; Castells
Catalans, ü, 144-152; BALANÀ, Pèrdua, i Catalunya Romànica, XVIII, 228-230. Ibn 'Idarl afegeix que
"amb el quint de l'apresament d'aquest castell es feren addicions a la mesquita aljama de Saragossa" (cf. J.
A. SOUTO, Obras constructivas en al-Andalus durante el emirato de Muhammad l según el Boyan al-Mugrib,
"Arqueología Medieval", 3 (1994), 27-31 i bibliografía citada en la seva nota 31).

683 Cf. MILLAS, Textos, §§ 115 i 116. El primer, d'Ibn'Idàrï, és idèntic a IBN HAYYÄN, al-Muqtabis,
II, 307-309, que explicita que la seva font és Ahmad b. Muhammad al-Râzï.

684 Cf. C. SÁNCHEZ ALBORNOZ: Invasiones normandas a la España cristiana durante el siglo IX,
"Actas de la Settimana di Spoleto", 1969, 367-408; LIROLA, Poder naval, 114-116 i BALLESTÍN,
Segmentación de grupos ciánicos, 58.
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861-862

AL-CUDRÏ, NusOs, p. 119 b.

§ 257 L'any 247 [17 març 861-7 març 862] tornaren a aparèixer vaixells normands a

la mar. [L'emir] escriví al governador de la costa per tal que estès vigilant i amatent.

Alguns dels vaixells es malmenaren a la zona de l'albufera d'Algesires i el seu

governador, Mutarrif b. Nusayr, ho informà a l'imam* Muhammad; la resta es salvà

i partí cap a Ifrangd®5.

870

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, 325680.

§ 258 Aquest any [256 / 9 desembre 869-28 novembre 870)] cAmrüs b. cUmar b.
cAmrüs traí a Musa b. Galindo (Musa b. Gal.nd), governador d'Osca, tot declarant-se

obertament en rebel·lia de manera que la seva hostilitat quedà manifesta a la Frontera.

L'emir envià en contra seu l'adalil (al-carïj) Ahmad b. aahid al-Tudmïrï amb un

destacament de gent reclutada i amb el que es dirigí cap a la Frontera. El governador

del sultan* a la Frontera, cAbd al Wahhäb b. Ahmad b. MugH, ja s'havia mobilitzat

en contra d'cAmrüs i envià l'adalil cAbd al-A°là amb les tropes fidels. Però, quan
cAmrüs ho sabé, sortí d'Osca i s'alià amb Garcia Iníguez (Garsiya b. Wanaqa) i amb

els s.rtaniyün* en contra de la gent lleial. Capturà Lubb b. Zakariyyä [b. cAmrüs] i,

abans d'ell, a Musa b. Galindo, a qui matà i féu penjar de la muralla de la ciutat

d'Osca687.

685 Cf. LIROLA, Poder naval, 117-118 i BALLESTÍN, Segmentación de grupos dánicos, 58. En aquesta
incursió es menciona també que atacaren les costes dels bascons i Pamplona, on capturaren Garcia Iníguez.
LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 103, suposà que hi havien arribat bo i remontant l'Ebre, però tal
i com ja advertiren VERNET, De cAbd al-Rahman, 199 i MAKKÏ en l'edició $ al-Muqtabis, II, d'Ibn
Hayyàn, on també apareix aquesta mateixa notícia (cf. 311-313 i 598, n. 502), hauria estat molt agosarat pels
normands pujar Ebre amunt (riu que, per altra part, no és mencionat en cap de les fonts àrabs en aquesta
ocasió) i és, per tant, més lògic pensar que atacaren Navarra des de la costa del Cantàbric.

686 Cf. MILLAS, Textos, XXXIII i § 119.

687 El text d'al-Bayän al-mugrib és gairebé còpia literal d'aquest. MILLAS, Textos, § 119, interpretà que
el mort fou Lubb b. Zakariyyä b. 'Amrüs (i cal dir que el text es pot entendre de les dues maneres), bo i
afegint que havia sigut un dels que intervingueren en la mort del governador d'Osca, Musa b. Galindo. Cf.
també GRANJA, Marca, § 158, n. 3, 4 i 5; VIGUERA, Aragón, 96-97 i MANZANO, Frontera, 334-335.
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AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 62 a688.

§ 259 °Amrüs b. cUmar b. cAmrüs traí a Musa b. Galindo, governador d'Osca, i el

matà, emparant-se de la ciutat. Això succeí en temps de l'imam* Muhammad, l'any

256 [9 desembre 869-29 novembre 870]. L'assassinà l'any 257, el dissabte, tretze de

ramadan [4 agost 871].

L'hostilitat d'cAmrüs es propagà per les Fronteres i l'imam* Muhammad hi

envià l'adalil Ahmad b. áahid689, conegut per al-Tudmïrï, amb una part dels seus

mercenaris (hasaní) cap a la Frontera. Es dirigí a Lleida i s'hi quedà. El governador

de la Frontera, cAbd al-Wahhab b. Ahmad b. MugH, mobilitzà les tropes al front de

les quals posà l'adalil cAbd al-Aclà i l'envià a Osca. Una vegada reunit amb Ahmad b.

Sahid, [ambdós] es dirigiren cap allà. En saber cAmrüs b. cUmar que ambdós eren prop

de la ciutat, en sortí rugint. La cavalleria entrà a Osca i hi feren presoner Lubb b.

Zakariyyâ b. cAmrüs. Musa b. Galindo hi fou mort i el seu cadàver fou penjat de la

muralla d'Osca690.

entre 870 i 872

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, 326 a691.

§ 260 Aquest any 257 [29 novembre 870-17 novembre 871] l'emir Muhammad envià

a la Frontera °Abd al-Gafir b. cAbd al-°Azïz amb un exèrcit nombrós, al que s'hi

incorporà el governador de la Frontera, cAbd al-Wahhab b. Ahmad b. Mug n, el

conegut per Wuhayb. Ambdós s'empararen de Zakariyyâ b. cAmrüs692, dels seus fills

688 Cf. MILLAS, Textos, XXXIII i § 119.

689 IBN CIDÄRI l'anomena Ibn Mugähid i afegeix que, més endavant, fou governador de Tudela.

690 Cf. supra.

691 Cf. MILLAS, Textos, § 120.

692 És a dir, del pare de Lubb, mort o empresonat l'any anterior (cf. supra) i, segons CANADÀ, Banu
Qasi, 43, oncle del rebel 'Amrüs.
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i d'un grup d'habitants d'Osca. Acamparen amb ells a la porta de la ciutat de

Saragossa, on cAbd al-Gafir els matà. [Després] anà a Còrdova amb els seus caps alçats

[damunt de llances] al davant, una vegada hagué posat ordre a la ciutat de Tudela.

AL-CUDRÏ, Nusos, p. 62 b.

§ 261 cAmrüs es refugià a ? (Andfrà)693 i s'alià amb ...694 Garcia Iñíguez (Garsiya

b. Wanaquh) i els s.brataniyyün695. L'any 255 [20 desembre 868-8 desembre

869]696, a causa d'aquesta revolta, cAbd al-Gafir b. cAbd al-cAzïz, germà de Hasim

b. °Abd al-cAzTz, sortí en campanya i es reuní amb cAbd al-Wahhab b. Ahmad [b.

MugH, conegut per Wuhayb], governador de la Frontera. Ambdós assetjaren Tudela

i s'empararen de Zakariyya b. cAmrüs697, dels seus fills i d'un grup de gent de casa

seva. Acamparen amb ells a la porta de la ciutat de Saragossa i els mataren. cAbd al-

Gäfir b. °Abd al-cAzïz anà cap a Còrdova amb els seus caps tot davant d'ell.

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, 326 b.

§ 262 Aquest any [257 / 29 novembre 870-17 novembre 871] Lubb b. Musa [b. Qasï]

violà [la pau] i manifestà la seva rebel·lia. Reuní tropes, s'emparà de tota la Frontera

Superior, bo i foragitant-ne els governadors del sultan* i es féu amo de la ciutat de

Saragossa. El seu germà Furtün, s'emparà [al seu torn] de Tudela i el germà d'ambdós,

Mutarrif, d'Osca. Lubb féu presoner °Abd al-Wahhab b. Ahmad b. MugH, el conegut

per Wuhayb, governador de Saragossa per part de l'emir Muhammad.

693 CAÑADA, Bann Qasi, 42, escriu: "localidad (o comarca) de difícil ubicación, pero que habría que
situar en el Pirineo, pues allí se alió con García Iñíguez y los cerretanos".

694 En blanc en el manuscrit.

695 Cal entendre s.nániyyün*.

696 Tal i com anota l'editor del text, la data d'aquests fets ha de corregir-se d'acord amb la que figura en
el § anterior i en al-Baydn al-nwgrib (cf. MILLAS, Textos, § 120).

697 Cf. supra.
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AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 31 a698.

§ 263 Lubb b. Musa [b. Qasï] s'alçà a Arnedo i s'alià amb Garcia Iñíguez (Garsiyya

b. Waniquh) i conquerí la Frontera l'any 257 [29 novembre 870-17 novembre 871].

S'emparà de Saragossa, de Tudela i d'altres [llocs]699. La seva entrada a Tudela

tingué lloc el diumenge 4 de robi* I de l'any 258 [19 gener 872] i capturà els

governadors de l'imam* Muhammad, que eren Wuhayb b. Ahmad, que era a Tudela,

el seu fill Muhammad, que era a Saragossa, i °Abbäs b. cAbd al-Barr, que era a Osca.

Lubb b. Musa [b. Qasï] encomanà el comandament de Tudela al seu germà Furtün b.

Musa700 i el d'Osca a Mutarrif701.

AL-CUDRÏ, Nusos, p. 31 b.

§ 264 S'explica en unes Cròniques de la Frontera101 que Musa b. Musa [b. Qasï] va

deixar diversos fills quan morí703: Lubb, Isma°ïl, Mutarrif i Furtün. Lubb estigué

a Còrdova com a ostatge del sultán* fins que els normands (magüs) entraren a Sevilla

en la seva segona incursió704. El sultán* l'alliberà, el nomenà alcaid i l'envià en

contra d'ells. Els normands foren derrotats i Lubb tornà a Còrdova; el sultán* li donà

una esclava, anomenada °Agab705, i li ordenà tornar a la Frontera706.

698 Cf. MILLAS, Textos, § 121 i el text següent.

699 És a dir, també d'Osca (cf. § 262) i de Montsó (cf. § 264).

700 Més endavant (cf. GRANJA, Marca, §§ 50-53) explica diversos aconteixements relatius a Tudela. Un
d'ells és la captura de B.rnât o Wanyät, de Tudela, que, segons Granja, és el mateix personatge nomenat
Yunüs b. Zanbàt en al-Baydn al-mugrib (cf. MILLAS, Textos, § 121). A canvi del seu rescat, es
comprometé a conspirar contra Wuhayb, governador de Tudela, al qual, juntament amb Mutarrif i Furtün,
capturà en un convit (19 gener 872), bo i quedant-se Furtün al front de Tudela des de llavors fins a la seva
mort el 23 de març del 874 (cf. VIGUERA, Aragón, 98).

701 Segueix la narració d'una matança de membres de diverses tribus àrabs a Viguera, l'any 873-874 i la
de la mort de Lubb, l'abril de l'any 875 (cf. GRANJA, Marca, §§ 35-36).

702 Cf. la nota corresponent a § 235.

703 El 26 de setembre de l'any 862, després de combatre a Guadalajara (cf. GRANJA, Marca, § 33).

704 Cf. § 257.

705 Cf. § 70.
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AL-CUDRÏ, NusOs, p. 32707.

§ 265 Entre els que es rebel·laren en temps de l'imam* Muhammad, figuren Ismacïl

b. Musa [b. Musa b. Qasï] i els seus germans a Tudela l'any 258 [18 novembre 871-6

novembre 872]. Després Ismàcïl avançà cap a Saragossa i se'n emparà el dimarts 7 de

rabí01 de l'esmentat any [22 de gener de 872], mentre n'era governador Muhammad

b. Wuhayb. Hi entrà després el seu germà Lubb b. Musa [b. Musa b. Qasï], el dijous

dia 9 de rabí* I [24 de gener] al tercer dia de l'entrada d'Ismacïl. Amdós agafaren els

fills de Wuhayb i els empresonaren juntament amb el seu pare. El divendres, IsmacTl

sortí cap a la fortalesa de Montsó i hi entrà el diumenge quan mancaven dotze nits de

rabf I del mateix any [27 de gener]. En aquesta mateixa data, Mutarrif es dirigí cap

a Osca i se'n emparà708.

IBM HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 134.

§ 266 L'any 258 [18 novembre 871-6 novembre 872] s'alçà Lubb b. Muhammad b.

Musa [b. Qasï] a Saragossa en temps de l'emir Muhammad. Es reiteraren les algarades

en contra seu fins que es comportà réclament i l'emir Muhammad el reconegué [com

a governador] de Saragossa, Tudela i Tarassona. Les defensà bé i hi afiançà el seu

poder.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 62 c.

§ 267 Els habitants d'Osca cridaren a Mutarrif b. Musa. [Aquest] entrà en la ciutat,

es casà amb Velasquita (Faliskíta), filla de Sanç (Sanguh), senyor de Pamplona709,

la féu portar a Osca i convisqué amb ella. Ella, en veure que la gent d'Osca el

706 El text segueix explicant la reconstrucció que féu Lubb del castell de Viguera i diverses lluites que
sostingué amb els seus germans per aquella zona fins que hi morí d'accident el 27 d'abril del 875 (cf.
GRANJA, Marca, §§ 36-40).

707 Cf. MILLAS, Textos, § 121 i el text anterior.

708 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 43; VIGUERA, Aragón, 98 i MANZANO, Frontera, 336.

709 Cf. § 268, on es diu que era filla de Garcia Iñíguez.
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menystenien i li mostraven escassa obediència, li digué que cuités a matar les feres:

"tingues el ramat en pau i sigues com un pastor i matancer". Mutarrif reaccionà en

contra les seves intrigues i els matà. [La resta dels habitants] se'n donarem compte i es

guardaren d'ell.

872-873

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 331.

§ 268 Digué °ïsà b. Ahmad [al-Râzï]:
cAmrüs b. cUmar b. cAmrüs havia escrit a la gent de la ciutat d'Osca bo i

incitant-los contra Mutarrif b. Musa i fent-los témer la seva perfídia. El respongueren

favorablement i arribaren a un acord amb ell. L'atacaren [a Mutarrif b. Musa] des de

l'exterior de la ciutat al mateix temps que la gent d'Osca es revoltava en l'interior.
cAmrüs hi entrà vencedor, el capturà i s'emparà dels seus béns i dels seus fills. [També]

va pendre la seva esposa, filla de Garcia Iflíguez (Garsfya b. Wanaqa), senyor de

Pamplona710, i la posseí. Moriren alguns partidaris d'cAmrüs, [però] posà Mutarrif

i els seus fills en el seu exèrcit i governà la ciutat d'Osca.

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 331-332.

§ 269 L'any 259 [7 novembre 872-26 octubre 873] (...) l'emir Muhammad es dirigí

a la Frontera Superior a causa d'°Amrüs [b. cUmar b. cAmrüs] i dels seus fets, però

quan cAmrüs estigué a prop seu, cercà refugi en la seva obediència i li va fer veure que

[precisament] per aquesta [fidelitat a l'emir] havia assaltat Mutarrif, el seu enemic.

S'uní a la causa de la comunitat islàmica, extengué el seu estandart i féu arribar

missatgers a l'emir tot demanant-li el perdó i la seva rehabilitació en el govern

[d'Osca]. L'emir ho acceptà, li estalvià el càstig, el perdonà i el confirmà com a

governador d'Osca i del seu districte711. Mutarrif b. Musa, els seus fills i els seus

seguidors es sotmeteren i esdevingueren presoners de l'exèrcit. Després [foren conduïts]

710 Cf. § 267, on es diu que era filla de Sanç de Pamplona.

711 Cf, MILLAS, Textos, § 123.
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a Còrdova. [L'emir] quedà satisfet d'cAmrus, i s'alegrà de la seva utilitat en front dels

rebels.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 63 a712.

Després d'arreglar uns desordres a Toledo l'any 873, I'imam* Muhammad

§ 270 (...) seguí avançant cap a la Frontera Superior. Aquesta notícia arribà a

coneixement d'cAmrüs b. cUmar [b. cAmrüs] -el qual havia fet presoner cAbbas b. °Abd

al-Barr713- que escriví a la gent d'Osca, tot demanant-los entrar a la ciutat per tal

d'oposar-se a Mutarrif. Els d'Osca hi accediren i hi entrà el divendres 6 de ragab de

l'any 259 [9 maig 873]. Mutarrif, els seus fills i [la resta de] la seva família caigueren

en les seves mans i els confiscà tots els béns.

Quan l'imam* Muhammad estigué a prop seu, cAmrüs sortí cap a ell, bo i

portant cAbbas b. °Abd al-Barr sense lligar. Duia el seu estandart i desplegava la seva

senyera. Avançà cap a l'imam* Muhammad amb Mutarrif i els seus fills. Aquest el

rebé amb la indulgència, el perdó per la seva falta i l'agraïment pel que havia fet

respecte a Mutarrif i els seus fills. [Tot seguit] manà que [aquests] fossin presoners de

l'exèrcit714 i l'imam* nomenà cAmrüs governador d'Osca715.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 35 a.

§ 271 Muhammad b. Lubb [b. Musa b. Qasï] s'alçà i entrà a la ciutat de Saragossa

l'any 258 [18 novembre 871-6 novembre 872] en l'època en què els Banü Qasï

conqueriren les Fronteres i Tudela i Osca716. L'imam* Muhammad algarejà contra

la Frontera l'any [2]59 [7 novembre 872-26 octubre 873] per tal d'arreglar la situació

712 Cf. MILLAS, Textos, §§ 122 123.

713 Segons el propi al-'Udrï (cf. GRANJA, Marca, § 34) era el governador d'Osca, lleial a l'emir. Cf.
també CAÑADA, Banu Qasi, 46-48.

714 GRANJA, Marca, § 147, traduí "mandó encerrarles en la prisión de al-Askar" perquè entengué aquest
terme com a topònim (que en nota identificà amb Angáscara).

715 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 48; VIGUERA, Aragón, 98-99 i MANZANO, Frontera, 336 i infra.

716 Cf. supra.
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i capturà Mutarrif, tal com esmentarem, si Déu -honrat i ensalçat sia!- vol. La seva

acampada davant la ciutat de Saragossa tingué lloc el dimecres 8 de juliol que s'esqueia

en el mes de ramadan. S'instal·là en el molí d'Abu cUtman i envià emissaris a la ciutat

el divendres, el tercer dia després de la seva arribada, sense haver combatut

Muhammad b. Lubb ni haver-se acostat a les muralles de la ciutat. Després, l'imam*

Muhammad partí cap a Osca i cap a Egea/Chía ? (Sayyah)111 sense haver pogut

emparar-se de Saragossa. Muhammad b. Lubb hi continuà com a amo i senyor.

AL-CUDRÏ, Nums, p. 63 b.

§ 272 L'acampada de l'imam* Muhammad davant la ciutat de Saragossa havia tingut

lloc en aquest any [257/29 novembre 870-17 novembre 871]718, el dimecres 8 de

juliol, que s'esqueia en el mes de ramadan719. Acampà junt al molí d'Abu cU_tman

i envià emissaris a la ciutat el divendres al cap de tres dies de la seva arribada. Després

entrà a Osca. Però, abans d'això, ja s'havia produït la sortida de Lubb, Furtün i

Ismacïl, fills de Musa b. Musa [b. Qasï], amb les seves mainades cap a Osca, vint i

dos dies després de què Mutarrif b. Musa fora capturat. Feren algarades i intentaren

l'alliberament de Mutarrif, però no aconseguiren el que s'havien proposat720.

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 332.

§ 273 L'emir recorregué la Frontera Superior721, tot perseguint els Banü Musa

persistentment i oprimint-los fins que °Abd Allah b. Halaf b. Rasïd, governador de

717 Identificat per GRANJA, Marca, § 55; per LAB ARTA, Referencias a las Cinco Villas en época
musulmana, "Boletín del Centro de Estudios Suessetanos" (Cinco Villas), n° 4 (noviembre 1983), 13-16, i
per VIGUERA, "Las Cinco Villas en la Frontera Superior de al-Andalus", Actas de las II Jornadas de
estudios sobre las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, 1988, 24, amb Egea de los Caballeros, però, d'acord
amb BALLESTÍN, S.yya-Egea de los Caballeros I Chía, pot tractar-se de l'actual Chía (actual partit judicial
de Boltaña, a Osca, uns setze kilometres al sudoest de Benasque).

718 Aquesta data és errònia i ha de corregir-se per 259/873 (cf. infra i la nota següent).

719 Efectivament, el ramadà de l'any 259 7873 coincidí amb el mes de juliol i no pas el del 257/871.

720 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 46.

721 Cf. VIGUERA, Aragón, 99.
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Barbatäniya*, s'emparà d'clsma'il b. Musa, senyor de la fortalesa de Montsó722.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 63 c.

§ 274 Quan l'imam* Muhammad tornà [a Còrdova], ordenà la crucifixió de Mutarrif

b. Musa i fou crucificat723 a Còrdova en el camp de Mutarrif. Això succeí el

divendres dia 8 de du l-qcfda de l'any 259 [5 setembre 873]. Per això el camp és digué

"camp de Mutarrif".

estiu 874

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, H, p. 341724.

§ 275 Aquest any 260 [27 octubre 873-15 octubre 874] sortí en l'asseifa contra

Saragossa i, després, contra Pamplona, l'infant al-Mundir b. Muhammad, essent-ne

l'alcaid Hasim b. cAbd al-°Azïz [al-Halidï]. Començà per Saragossa725, on saquejà

totes les collites que tingué a l'abast, destruí els seus sembrats i talà tots els arbres que

va poder. Transportà la major part dels aliments aconseguits cap a Osca i prosseguí cap

a Pamplona.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 35 b.

§ 276 Algarejà l'infant al-Mundir fill de l'imam* Muhammad l'any 260 [27 octubre

873-15 octubre 874] i l'alcaid de la tropa era Häsim b. cAbd al-cAzïz [al-Halidï].

Acamparen en la ciutat de Saragossa i la combateren; l'exèrcit cremà els sembrats i talà

els fruiters de les hortes del raval i d'altres [llocs]. D'allà partiren cap a Pamplona i

tornaren a Còrdova sans i estalvis.

722 El text segueix narrant l'execució de Mutarrif i els seus fills a Còrdova i l'episodi protagonitzat pel seu
secretari, al-Asbahï, que fou perdonat però que va preferir la mort i que recollí també IBN CIDARÏ (cf.
MILLAS, Textos, '§ 122).

723 Juntament amb els seus fills Muhammad, Musa i Lubb (cf. § 70).

724 Cf. MILLAS, Textos, § 122, on IBN CIDÀRÏ situa aquesta operació de càstic un any abans.

725 En mans de Muhammad b. Lubb b. Musa b. Qasî (cf. § 271 i VIGUERA, Aragón, 100).

191



874-875

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 333-334.

§ 277 L'emir Muhammad havia perdonat Ismacïl b. Musa, germà de Mutarrif, el

comprometé amb juraments i el deixà lliure juntament amb un grup dels seus. Governà

diverses fortaleses de la Frontera bo i confirmant la seva obediència, però no tardà en

violar el seu compromís amb ell, anant-se'n a la fortalesa de Montsó. °Abd Allah b.

Halaf b. Räsid (el que féu possible que l'emir Muhammad s'emparés d'ell), com que

havia esdevingut gendre d'Ismacïl en casar-se amb la seva filla, el convidà quan tingué

un fill d'ella, l'agafà i el matà. Després s'emparà de la ciutat de Barbastre, d'Alquézar

i de tot el territori de Barbatániya*; el tancà fermament i fou gran la seva maldat.

AL-CUDRÏ, Nusús, p. 32-33.

§ 278 Ismacïl [b. Musa b. Mûsà b. Qasï] trencà els pactes; les campanyes en contra

seu sovintejaren i els exèrcits [lleials a l'imam*] recorregueren les seves terres. Després

es replegà a Lleida i el governador de Barbâtaniya*, cAbd Allah b. Halaf b. Räsid,

T encalca al castell de Montsó. Les tropes que havien fet 1'algarada 1'entregaren a

l'imam* Muhammad l'any 259 [7 novembre 872-26 octubre 873], que, en finalitzar

l'asseifa, el deixà en llibertat726.

ísma°ïl anà a la fortalesa de Montsó i se les compongué amb cAbd Allah b.

Halaf b. Räsid per tal d'emparentar-s'hi. Així, cAbd Allah b. Halaf el casà amb la seva

filla Sayyida, amb qui tingué un noi, de nom Muhammad, i trencà l'obediència a

Montsó. [Ismacïl] convidà cAbd Allah b. Halaf i els seus fills a la festa de la seva

primera tallada de cabells (caqfqa)ni i, en arribar a Montsó ell i els seus fills, que

726 Cf. VIGUERA, Aragón, 98-99 i MANZANO, Frontera, 336.

727 Cf. D. BRAMÓN: "El rito de las fadas. Pervivencia de la ceremonia preislámica de la caqfqa". Actes
du III Symposium International d'Etudes Morisques, Zaghouan 1987,1, 33-37 i ID, "Las estrenas, muestra de
sincretismo mediterráneo", / Congreso Mediterranico de Etnología Histórica. A identídade Mediterranica,
Lisboa 1993, III, 335-341.
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eren vuit -i ell el novè-, Ismacïl b. Musa els traí i els féu empresonar728.

En saber que l'imam* Muhammad es dirigia en asseifa contra seu, entrà a Osca

i matà cAbd Allah b. Halaf i a tots els seus fills i s'emparà del seu país, Barbastre,

d'Alquézar i de tota la Barbàtaniya*.

AL-CUDRÏ, NusOs, p. 63 d.

§ 279 Continuà el govern d'cAmrüs sobre Osca i rebé una ordre escrita de l'imam*

Muhammad per tal que [re]construís la muralla de la ciutat, l'any 261 [16 octubre 874-

5 octubre 87S]729.

abril 875

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 64 a.

§ 280 cAmrüs morí a Osca el dimecres, entre les dues [darreres] oracions canòniques,

en el mes de ragab, és a dir, quan havien transcorregut 11 dies d'abril de l'any 262 [11

abril 875]. Quan morí cAmrüs b. cUmar [b. cAmrüs], el succeí els seu fill Mas'ÏÏd730.

L'imam* Muhammad el nomenà pel mateix que havia fet amb el seu pare. La seva

conducta fou recta i la seva obediència fou sincera; any rera any enviava [a Còrdova]

tot allò a què s'havia compromès el seu pare i continuà en el govern d'Osca fins el mes

de ramadan de l'any 273 [30 gener- 28 febrer 887].

[Però] digué cïsà b. Ahmad al-Ràzï:

He vist en les Cròniques de la Frontera™ que, en morir cAmrüs b. °Umar [b.
cAmrüs], governà Osca en el seu lloc el seu cosí patern, cUmar b. Zakariyya b.
cAmrüs, perquè el seu germà Zakariyyä b. cUmar llavors era presoner d'cAbd Allah b.

728 Al-cUdrI torna a referir-se a aquest episodi en parlar dels rebels d'Osca i afegeix que, a la mort de
Halaf b. Ràaid el succeí el seu fill 'Abd Allah b. Halaf b. Rääid, a qui reconegueren la major part dels
habitants de la Frontera, mantinguent-se independent al llarg de vint i un anys (cf. GRANJA, Marca, § 157).

729 Cf. SOUTO, "Un pasaje de al-cUdrï acerca de la [re]construcción de la muralla de Huesca en el año
261/874-875: observaciones y precisiones", Actas del XVI Congreso de la UEAI, Salamanca 1995, 499-507.

730 Cal corregir aquesta notícia, segons el paràgraf següent.

731 Cf. la nota corresponent a § 235.
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Abï Hadïda a la fortalesa de Montsò, quan aquest estigué allà. Hi havia acudit per tal

de recolzar-lo, però [aquell] el traí i l'empresonà. Quan es consolidà el govern d'cUmar

b. Zakariyyä a Osca i °Abd Allah b. Abï Hadïda estigué segur de que Zakariyyä b.

°Umar no li era útil en presó, l'alliberà. [Aquest] aconseguí d'arribar a la fortalesa

d'Alquézar, anomenada dels Banü Halaf732, a S.rtaniya*, i hi entrà.

877-878

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 64 b.

§ 281 L'any 264 [13 setembre 877-2 setembre 878], Zakariyyä b. cUmar atacà de nit

la gent d'Osca i se'n emparà, perquè cUmar b. Zakariyyä se'n havia ausentat per tal

d'anar a la fortalesa de Bolea (Yulüyu)733.

estiu 878

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 385.

§ 282 Aquest any 264 [13 setembre 877-2 setembre 878] sortí en l'asseifa cap a

Pamplona l'infant al-Mundir, fill de l'emir Muhammad. La comanava el visir

Muhammad b. Gahwar. Començà per Saragossa, la recorregué, destruí els sembrats

que trobà i arrasà les seves vivendes. Després anà cap a Tudela734.

estiu 879
IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 392.

§ 283 Aquest any 265 [3 setembre 878-22 agost 879] sortí en l'asseifa contra la

Frontera Superior l'infant al-Mundir, fill de l'emir Muhammad. Assetjà Saragossa,

recorregué els restants llocs [dominats] pels Banü Qasï i s'internà pel seu territori tot

732 És a dir, dels descendents de Halaf b. RâSid (cf. §§ 233 i 278 i MANZANO, Frontera, 94).

733 GRANJA, Marca, § 166, anota que aquest topònim, malgrat no tenir diacritics en l'edició àrab, pot
llegir-se així i que aquest castell és citat amb el nom de Tolia en la Crònica del Moro Rasis. VIGUERA,
Aragón, 105, l'identificà amb Bolea. Cf. també MANZANO, Frontera, 106.

734 Cf. VIGUERA, Aragón, 101.
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destruint llurs aliments i assolant llurs vivendes. Després voltà per [les terres] dels

enemics de Déu i arrasà llurs sembrats735.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 33 a.

§ 284 En aquest mateix any [265/878-879] algarejà al-Mundir, fill de imam*

Muhammad contra Ismacïl b. Musa. S'instal·là a Saragossa i el combaté, tot talant els

seus arbres, destruïnt els sembrats i cremant els llocs per on passava.

estiu 881

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 399.

§ 285 Aquest any 267 [12 agost 880-2 juliol 881] sortí en l'asseifa contra Saragossa

el visir i alcaid Häsim b. °Abd al-GAzïz [al-Halidï]736. L'assetjà molt durament,

s'emparà dels seus ravals i talà els seus arbres.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 33 b.

§ 286 Després, l'any 267 [12 agost 880-2 juliol 881], l'algarejà Häsim b. cAbd al-
cAzïz [al-Halidï].

primavera 882

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 33-34737.

§ 287 Quan arribà l'any 268 [1 d'agost 881-21 juliol 882] sortí en l'asseifa al-Mundir,

fill de I'imam* Muhammad cap a Saragossa, essent el seu alcaid Häsim b. °Abd al-
cAzïz [al-Halidï]. Acampà a l'oest de la ciutat de Saragossa i els enviats d'Ismacïl [b.

Musa b. Qasï] sortiren el dimecres 8 de dû l-qcfda [30 maig 882] de l'esmentat any per

tal de negociar la pau (sulh). Elfaíà* Raydän es dirigí cap a Ismacïl b. Musa com a

735 Cf. a GRANJA, Marca, § 45; a CAÑADA, Banu Qasi, 53-54 i a VIGUERA, Aragón, 101 la notícia
de l'atac a diversos pobles del Jalón durant dotze dies i la prossecució de la campanya cap a Tudela.

736 Cf. VIGUERA, Aragón, 101.

737 Cf. MILLAS, Textos, XXXIII i §§ 125 i 126.
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enviat per tal de concloure el tractat i, tot seguit, hi anà cUbayd Allah b. Yahyà b. Abï
cïsà, amb altres alfaquis, per a confirmar-ho. Però Ismacïl no estigué d'acord amb les

condicions estipulades i l'asseifa avançà contra ell [l'endemà] dijous. Acamparen prop

de la ciutat i començaren a talar els fruiters amb les seves pròpies mans. La lluita fou

molt forta; els de Saragossa quedaren derrotats i els seus ravals destruïts. Després el

combat prosseguí, hi hagué molts morts i es cremaren moltes vivendes, de manera que

no es patí a la Frontera cap atac més dur que el d'aquella asseifa ni tan perjudicial738.

IBN AL-ATÏR, al-Kàmil, VII, p. 369.

§ 288 Aquest any [268 / 1 d'agost 881-21 juliol 882] Muhammad b. cAbd al-Rahman,

emir d'al-Andalús, envià un exèrcit amb el seu fill al-Mundïr contra els [Banü Qasï]

revoltats. Es dirigí cap a la ciutat de Saragossa, arrasà els seus sembrats i devastà el seu

territori. S'apoderà de la fortalesa de Rueda de Jalón (Ruta)139, on féu presoner °Abd

al-Wahid al-Rütï740, que era un dels homes més esforçats del seu temps, es dirigí

cap a la plaça forta (dayr)741 de Borja (T.rüga)142 i cap al país de Muhammad b.

Murakkib b. Musa743 i humilià ambdós amb les seves algarades.

738 Noti's, però, la que ciutat seguí en mans dels rebels.

739 Millas (XXXIII i § 126) identificà amb Rueda de Jalón, amb interrogant. Cf. SOUTO, El poblamiento,
141-143, on s'estudia el problema de la possible confusió d'aquesta població amb la de Roda d'Isàvena, població
que MARTÍ, Territorio, 54, creu, per contra, que fou l'atacada en aquesta ocasió.

740 Cf. § 295.

741 Millas, en la traducció del fragment d'al-Nuwayrï (cf. Textos, § 126) on també hi figura el terme dayr,
el traduí per "encontorns". Dayr significa "convent" o "monestir"[cristià] (cf. D. SOURDEL, "dayr", EI2, II,
200-202) i, per progressiva contaminació, passà a significar "taberna" (i així figura en Abu Nuwàs, Ibn Suhayd,
Ibn Quzman, etc. i en el Vocabulista in arábico); però quan el terme s'utilitza com a topònim, vol dir "village
or fortified house", segons el diccionari de GROOM.

742 CODERA, Estudios críticos, VII, 231-232, identificà aquesta població amb Borja (amb interrogant).
Identifico com Millas (XXXIII i § 126), LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 208-209, Viguera i altres,
però assenyalo que el mateix Ibn al-A£ïr parla en un altre passatge de Borja (cf. al-Kümil, VII, 7-9) i escriu
Barga.

743 Aquest nasab* de Muhammad b. Lubb b. Musa (nét de Musa b. Musa b. Qasï, segons Lévi-Provençal),
no figura en els altres fragments que al·ludeixen als mateixos successos.
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IBN HALDÜN, Kitâb al-cibar, IV, p. 132 a.

§ 289 L'any [2]68 [1 d'agost 881-21 juliol 882] l'emir Muhammad envià el seu fill al-

Mundir a combatre els [Banü Qasï] revoltats. Es dirigí cap a Saragossa, l'assetjà i

arrasà els seus districtes. Conquerí la fortalesa de Rueda de Jalón (R ftá) i després

s'encaminà a la plaça forta de Borja (dayr B.rüga) on estava Muhammad b. Lubb b.

Musa [b. Qasï].

IBN AL-ATÏR, al-KOmil, VII, p. 369-370744.

§ 290 [L'exèrcit emiral] s'encaminà, després745, a la ciutat de Lleida i a [Castelló de]

Farfanya ? (F.rtóy.na)'46, on hi havia Ismacïl b. Musa [b. Musa b. Qasï], i el

combaté. Isma°ïl es sotmeté a l'obediència, deixà la revolta i entrega ostatges747.

L'exèrcit es dirigí a la ciutat de ? (.n.q.ra)14*, que era en poder dels politeistes, on

conquerí fortaleses i se'n tornà.

744 Cf. MILLAS, Textos, XXXIII-XXXIV i § 127.

745 L'edició que treballà Millas (cf. Textos, § 127) situa aquesta marxa l'any 270 [11 juliol 883-29 juny 884].
Aquí figura inmediatament després dels fets ocorreguts l'any 268 (1 agost 881-21 juliol 882).

746 Tornberg edità aquest text bo i establint la lectura ßarrö^a/ina/Cartagena i deixant la grafia F.rtay.na
com a variant. Millas llegí Qartaniya en al-Nuwayrl (Textos, § 126) i traduí per Cerdanya, amb interrogant.
Segons VIGUERA, Aragón, 102, el terme ha de correspondre a Barbatûniya*. Amb totes les reserves que
aconsellen unes grafies tan dispars, podria traciar-se de [Castelló de] Farfanya (Noguera), amb un conjunt
fortificat impressionant i d'època islàmica, avui molt malmès, format pel castell pròpiament dit, la muralla i una
torre aïllada, situada a un 80 m. al nord i que serviria de guaita i de control de la vall del Farfanya (cf. J.
GIRALT, Catalunya Romànica, XVII, 342-344t que data altres elements d'aquest conjunt en època feudal).

És sabut que els ostatges eren allotjats a una casa de la Porta del Pont de Còrdova i que allà eren
instruïts. El cadi Umayya b. cïsà els sentí recitar poemes del cèlebre guerrer preislàmic 'Antara b. Saddad
i renyà al mestre que els hi ensenyava perquè amb això contribuïa a fer créixer el valor en gent que, en el
futur, podien ésser enemics i li recomanà que recitessin poesia báquica que no els animaria a la guerra (cf.
VERNET, El islam en España, Mapfre, Madrid 1993, 35.

748 A l'edició que treballà Millas (cf. Textos, XXXIV i § 127) l'd///inicial no duia hamza ni hi havia cap
punt diacritic a la consonant aquí escrita com a Inünl. MARTÍ, Col·lecció diplomàtica, 52, creu que es tracta
de Cardona i que l'emir "obtení la submissió d'Ismacïl b. Musa a la ciutat del Segrià i conqueriria alguns
castells, potser a la Segarra". Cf. a ABADAL, Dels visigots, I, 309-321, i a HC, II, 196-198 i 222-231 l'abast
de l'obra repobladora del comtat de Barcelona (amb mapes inclosos) entretant, si bé BENET, Castells i linees,
esp. 384, discrepa, tot escribint que "anà molt més enllà de la línia de Montserrat-Cardona". En tots aquests
casos, la identificació amb Cardona seria possible, però cal notar que la grafia és tan corrupte i tan diferent de
la d'Ibn Haldün (cf. § següent) que la dificulta seriosament.
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IBN HALDÜN, Kitäb al-cibar, IV, p. 132 b.

§ 291 [L'exèrcit emiral] es dirigí a la ciutat de Lleida i a ? (Q.rtag.ná)149. Després

penetrà en territori enemic (dar al-harb), ois districtes d'Àlaba i al-QiW? (els

Castells) i se'n tornà. e

tardor 882

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 34 a.

§ 292 Després, Ismacï [b. Musa b Qasï] féu una sortida amb els seus nebots750 amb

la intenció de lluitar contra Muhammad b. Lubb [b. Qasï]. Quan arribaren a Calahorra

(Qalahurrd), tingueren un encontre amb ell, que els derrotà i capturà Ismacïl b. Musa

i els seus nebots i els retingué fins que Ismacïl li entrega Saragossa, Tudela i Valtierra

(Baltayra) i arrodoní el seu territori. Els capturà el divendres 10 de gumäda I de l'any

276 [sic, per 270/ 15 novembre 882], i eren: Ismacïl b. Musa i Ismacïl i Lubb, fills

de Furtün b. Musa751.

883-884

AL-HIMYARÏ: Kitäb al-rawd, § 157 d752.

§ 293 La ciutat de Lleida havia estat derruida i despoblada i Ismacïl b. Musa b. Lubb

749 Cf. § anterior.

750 Cf. GRANJA, Marca, § 49, que corregeix amb aquest terme el de "cosins" que figura en el text.

751 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 208-209; CAÑADA, Banu Qasi, 55-59 i VIGUERA,
Aragón, 102 que afegeixen dades a partir de la Chronica Albeldensis continúala. Aquesta informa que les
relacions entre Ismà'Il i el seu nebot, Muhammad, es malmenaren perquè aquest envejava els contactes
d'Alfons III amb els fills de Furtün, cosins seus, i amb el seu oncle, Ismà'Il. En segon lloc, narra una nova
campanya, comanadaper l'infant al-Mundir i Hàsïm b. cAbd al-'Azïz al-Halidï, l'any 883, cap a la Frontera.
Castigaren Saragossa durant dos dies, sense aconseguir entrar-hi i seguiren després cap a Tudela i Tarassona.

752 Cf. MILLAS, Textos XXXIV i §§ 128 i 129.
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b. Qasï [re]construí els seus edificis l'any 270 [11 juliol 883-28 juny 884]753.

884-885

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 20754.

§ 294 Quan Saragossa, metròpoli d'aquesta Frontera, passà sota el poder de l'emir

Muhammad ho féu per mitjà del seu visir i alcaid, Häsim b. GAbd al-GAzïz [al-Halidï],

perquè aquest la comprà755 a Muhammad b. Lubb [b. Musa], un dels emirs756 dels

Banü Qasï, conegut per ... ¿l'ajut que donà al seu sogre?757 Raimon (Raymund),

753 Els dos textos anteriors també segueixen explicant que Ismacïl b. Musa començà a fortificar Lleida i
que el senyor de Barcelona reuní tropes per tal d'impedir-li-ho (cf. MILLAS, Textos, §§ 128 i 129). Cal notar
que MARTÍ, Col·lecció diplomàtica, 52, creu que Guifré fou derrotat l'any 884 previsiblement a Artesa de
Segre. Es basa en la desaparició de notícies sobre el bisbe d'Urgell, Galderic, des de llavors, mentre que,
l'any 886 ja es documenta el bisbe intrús Esclua (cf. també ABADAL, Els temps, 91-92, que, si bé no
identifica el lloc de la derrota, conclou que Ismacïl "no portà les coses més enllà de l'escarment ..., però
Guifred tampoc no pogué avançar més en les seves repoblacions").

754 Cf. MILLAS, Textos, XXXIII i § 124, que diu :"I quan era Saragossa capital d'aquesta frontera (la
superior), en el regnat de l'emir Muhammad, i tenia per visir l'alcaid Hääim b. cAbd al-cAzïz, Ramon, senyor
de Pallars, la comprà a Muhammad b. Lubb, darrer dels Banü Qasï, el conegut per "Mà pacient"?. Això fou
l'any 261 [874-875]". Anotà, d'acord amb DOZY, que cal avançar aquesta data 10 anys més tard.

755 DOZY, Recherches, I, 216-217, tot referint-se a aquest mateix fragment d'Ibn Hayyàn, entengué que
qui comprà Saragossa fou Ramon de Pallars. Afegí que el comte féu un mal negoci perquè, segons Ibn Haldün
(cf. § 296), la ciutat fou recuperada el mateix any 884 per Hàaim b. cAbd al-cAzïz, en nom de l'emir. Millas
interpretà aquest passatge de la mateixa manera que Dozy. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 211,
escriu que la venda fou formalitzada amb la mediació del comte Ramon de Pallars, cunyat del rebel Muhammad
b. Lubb. ABADAL, Catalunya carolíngia. III, 116-117, seguí Millas, critícala interpretació de Lévi-Provençal
i aportà i acceptà la de SÁNCHEZ ALBORNOZ, Alfonso III y el particularismo castellano, "CHE", XIII
(1950), 52, que transcric tot seguit: "[Muhammad b. Lubb] ante la negativa de Alfonso III a aceptar su amistad
y ante los ataques de sus condes, se sintió inseguro en Zaragoza, trató de entenderse con el conde de Pallars,
y a cambio de una fuerte suma le cedió la plaza. Pero Hääim llegó a tiempo de malograr el trato, se apoderó
de la ciudad por la violencia, y el caudillo de los banü Qasï vio establecida en ella un valí del emir (884-885)".
Sánchez Albornoz conclou que només d'aquesta manera es poden conciliar les notícies d'Ibn Hayyàn i d'Ibn
Haldfln. VIGUERA, Aragón, 103-104 estableix, d'acord amb el text d'Ibn al-A_tïr, que la ciutat fou cedida
pacíficament per Muhammad b. Lubb al general HäSim b. cAbd al-cAzïz al-Halidï l'any 271/29 juny 884-17
juny 885, a canvi de deu o quinze mil dinars.

756 Millas, que treballà un text manuscrit, llegí ahiran min Banf Qasí i traduí per "el darrer dels banü
Qasï". Sovint s'ha confós aquest Muhammad I b. Lubb b. Musa amb el seu nét i homònim Muhammad b.
Lubb b. Muhammad, que ocupà Montsó i Balaguer (919) i altres places i que morí assassinat pel comte de
Pallars l'any 929. Jo mateixa vaig cometre aquest error a DHC, s.v. "Banü Qasï".

757 Tal com fa l'editor, Millas que utilitzà aquest fragment a partir d'un manuscrit, llegí bi-yad sabri-hi
Raymund i traduí per "conegut per Mà pacient", amb interrogant. De tota manera, el text sembla corrupte. Es
podria substituir per bi-yad sihri-hi, que el mateix pot significar "sogre" que "gendre"?. Els diversos historiadors
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senyor de Pallars. Això succeí l'any 261 [16 octubre 874-5 octubre 875] [sic, per 271

/ 29 juny 884-17 juny 885]758.

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 35 c.

§ 295 A finals d'aquest any 260 [27 octubre 873-15 octubre 874] [sic, per 271 / 29

juny 884-17 juny 885] Häsim b. °Abd al-°Azïz [al-Halidï] anà cap a la Frontera

[Superior] i s'hi quedà. Quan arribà el començament de l'any [2]61 [16 octubre 874-5

octubre 875] [sic, per 271 / 29 juny 884-17 juny 885] comprà Saragossa759 a

Muhammad b. Lubb [b. Musa b. Qasï]760 per quinze mil ...761, amb l'ajut del cadi

Hawsab [b. Salama]762, i comprà Rueda de Jalón (Rütat al-yahud)163 a cAbd al-

Wähid al-Rütï764. Muhammad b. Lubb sortí de Saragossa, que pasà als governadors

que s'han ocupat de la relació dels comtes de Pallars amb els Banü Qasï, tampoc no estan d'acord. Així, LÉVI-
PROVENÇAL, His. Esp. Mus., IV, 211, creia que Muhammad b. Lubb era cunyat de Ramon de Pallars, però
en el seu quadre genealògic dels Banü Qasï escriu que la filla d'un germà d'aquest Muhammad, Mutarrif, es
casà amb el comte (i el segueix el DHC dient que "Ramon II es casà (c. 904) amb una Barfl Qasï, filla de
Mutarrif b. Lubb"). La HC, I, 237 només parla de què "Ramon I (mort vers 920) (...) segons Ibn Hayyän,
fou aliat del Banü Qasï Muhammad b. Llop".

758 Millas ja anotà (seguint DOZY, Recherches, I, 217, que corregí la data d'Ibn Hayyän d'acord amb la
Chronica Albeldensis continuaîa), que la data correcta és la de 271 (29 juny 884-18 juny 885)" i que això
concorda amb el relat d'Ibn cldârï. CAÑADA, Banü Qasï, 51 i 60, i VIGUERA, Aragón, 103-104 també
corregeixen aquesta data donada per Ibn Hayyän i sitúen la compra de Saragossa, d'acord amb Ibn al-A^ïr,
l'any 271/29 juny 884-17 juny 885.

759 Cf. el fragment anterior.

760 Segons el mateix autor (cf. GRANJA, Marca, § 58) l'emir Muhammad, a canvi, el nomenà governador
d'Arnedo, Tarassona i óartS, topònim sense identificar, i que, segons CANADÀ, Banü Qasi, 61, podria ésser
una grafia deformada de Borja.

761 Hi ha una llacuna al text.

762 El text escriu Haw§ab b. al-Qâdï. Cf. GRANJA, Marca, § 57, on s'anota, a partir del suggeriment d'al-
Ahwanl (que trobà un biografia d'un personatge amb aquest nom) que cal llegir "del cadi HawSab" i
VIGUERA, Aragón, 103-104, que afegeix que es tracta de Hawäab b. Salama. Cal notar, però, que podria ésser
una mala grafia del nom GawSan.

763 Literalment, "la dels jueus". CODERA, Estudios críticos, VII, 231-232, l'identificà amb Rueda de Jalón,
amb interrogant. He inclòs i traduït aquest fragment perquè el traductor al castellà (cf. GRANJA, Marca, § 57)
identificà erròneament aquest topònim amb Roda d'Isàvena. Sobre la confusió d'aquestes dues poblacions cf.
SOUTO, El poblamiento.

764 Cf. § 288, on es diu que encara era a Rueda l'any 881-882.
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de l'imam* Muhammad que no deixaren de succeïr-s'hi els dies de l'imam*

Muhammad, d'al-Mundir i d'cAbd Allah.

IBN AL-ATÏR, al-Kâmil, VII, p. 47 J.

§ 296 [L'any 271/29 juny 884-17 juny 885, l'emir] Muhammad envià altres tropes

amb Hasim b. °Abd al-cAzïz [al-Halidï] contra Saragossa on es trobava Muhammad

b. Lubb [b. Qasï]. Ha§im la dominà, n'expulsà Muhammad (...) i féu les paus amb

ell765.

IBN HALDÜN, Kitâb al-cibar, IV, p. 132 c.

§ 297 Aquest any [2]71 (29 juny 884-17 juny 885]) Hasim b. cAbd al-cAzïz [al-Halidï]

es dirigí amb els exèrcits contra Saragossa. L'assetjà766 i la conquerí perquè tots es

rendiren.

***
AL-MASCÜDÏ, Murüg al-dahab, II, p. 8 c767.

En el llibre que el bisbe de Girona, Gotmar, regalà al futur al-Hakam II l'any

940 es diu que, després de Lluís el Piados, governà

§ 298 (...) el seu fill Carles [el Gros] (Qârluh b. Ludríq), que fou el que envià

presents a Muhammad b. cAbd al-Rahmàn b. al-Hakam b. Hiáam b. °Abd al-Rahman

b. Mucawiya b. Hisam b. °Abd al-Malik b. Marwan.

[L'emir] Muhammad rebia la intitulado d'imam*. El govern de Carles durà

trenta nou anys i sis mesos768.

765 D'entre els diversos autors que fan referència al pas de Saragossa a mans de l'emir, aquest autor és qui
dóna la data correcta.

766 VIGUERA, Aragón, 103, creu que la referència a un assetjament és un error d'Ibn Haldün (cf. el text
anterior).

767 Cf. MILLAS, Textos, §§ 130 i 131.

768 Cf. infra.
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IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, II, p. 130-131.

§ 299 Digué Ahmad b. Muhammad al-Râzï que l'emir Muhammad, davant dels seus

veïns, els reis tirans dels territoris colindants amb al-Andalús, gaudia del seu respecte

i temor, [i que] procuraven la pau, la majoria de les vegades, mitjançant presents i

ofrenes. D'entre ells, el més partidari d'això era el més gran dels seus tirans, Carles

[el Gros] (Qarlus b. Ludwyiq), senyor d'Ifranga, el dèspota que seguia la religió

cristiana i que era el més important dels monarques francs en poder, el més imponent

en autoritat i el de més fama. Era el que havia fet una estàtua del Messies, fill de Maria

-Déu els beneeixi!- amb els trets que li constaven. Esculpí la seva estàtua amb tres-cents

n'f/769 d'or pur, la incrustà ricament amb jacints i maragdes i la col·locà sobre un tron

també guarnit amb magnífiques incrustacions de la mateixa pedreria. L'entronitzà sobre

el tron i féu que tota la gent del seu regne l'adorés; després l'entregà al Senyor de

l'església d'or770, per a què se la guardés.

Quan tornava cap al seu palau, Déu el castigà amb una cefalea permanent que

ja no el deixà més fins que expirà771. El seu govern durà 39 anys i set mesos772.

(...) Procurava la pau amb l'emir Muhammad i l'obsequiava amb presents773.

769 Mesura de quantitat de valor oscil·lant (cf. EI, s. v., III, 1219 i VALL VÉ, Notas de metrología, 162-
163). El terme ha donat els arabismes arrelde, en castellà i arrátel, en portugués.

770 Ibn cldârï (cf. MILLAS, Textos, § 131) afegeix que aquesta església era a Roma, però el seu editor
anota que potser es trobava a l'actual sud de França, i, en aquest cas, penso que podria tractar-se d'Elna.

771 Aquesta notícia permet identificar aquest rei amb Carles el Gros i no amb Carles el Calb, com ha estat
fet tradicionalment. En efecte, és sabut que Carles el Gros, nét de Lluís el Piados, fill de Lluís el Germànic
i nebot de Carles el Calb, patí de mals de cap i que, per curar-lo, li varen practicar una trepanació, l'any 887,
de la que en sortí molt mal parat (cf. P. RICHE, Les carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Hachette,
Paris 1983, 211, notícia bibliográfica que dec a l'amabilitat de L. To, a qui agraeixo el seu ajut en aquesta
identificació).

772 En realitat, Carles el Gros governà del 884 al

773 Els Annales Bertiniani parlen de negociacions entre Carles, rei dels francs, i legats de l'emir (cf.
ABADAL, Comtes, 33-35).
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IBN AL-HATÎB, Kitâb acmâl al-cflâm, p. 23.

§ 300 En el seu temps, el més gran i més respectat rei a'Ifranga era Carles [el Gros]

(Fardiland)™, que li regalava i l'obsequiava amb presents buscant un objectiu [per

tal de complaure'l] de manera com mai no havia fet la seva gent. Aquest rei fou el que

es féu [una estàtua] de tres-cents n'í/775 d'or pur que rodejà de jacints i maragdes, de

valor incalculable, i que li construí un tron millor que tot això. Congregà tota la

comunitat de Firanga per veure-la i després la donà al senyor de l'església d'or.

IBM HALDÜN, Kitab al-cibar, IV, p. 132 d.

§ 301 En temps de l'emir Muhammad era rei de Roma i d'al-Faranga Carles

(F.r.l.bfb b. Lüznïq [sic, per Ludwfq]).

774 Aquesta grafia, evidentment corrupte, figura també a Ibn "Idàrï i, més distorsionada encara a Ibn Haldfln
(cf. el paràgraf següent).

775 Cf. la nota corresponent a § 299.
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EMIRAT D'AL-MUNDIR

(886-888)

887

AL-CUDRÏ, Nusus, p. 64 c.

§ 302 Muhammad b. cAbd al-Malik al-Tawïl s'alçà contra [Mas°ûd b. °Amrûs b.
cUmar b. cAmrûs] i el matà. Això succeí el 8 de ragab de l'esmentat any [6 febrer

887].

[Però digué cïsà b. Ahmad al-Razï]:

Zakariyyä b. cUmar hi governà [a Osca] fins que morí en el mes de rabí* II de

l'any 273 [5 setembre-3 octubre 886].

Quan li arribà la mort, nomenà successor, a Osca, el seu nebot Mas°üd b.
cAmrüs [b. cUmar b. cAmrüs] que romangué set mesos en el govern. Després el matà

Muhammad b. cAbd al-Malik b. °Abd Allah b. Sabrït, denominat al-Tawïl, el

dimecres 8 de sawâl de l'any 273 [8 març 887]776.

IBN HÄRIT AL-HUaANÏ, Ahbàr al-fuqaha' wa l-muhaddin~n, biografia núm.

242.

§ 303 [Abu cAbd Allah] Malik b. MaWf, de Mérida/Lleida ? (Märida/Läridä)717

(...) morí l'any 264 [28 maig 887-15 maig OQ01778

776 Cf. § 280 (on ai-cUdrï dóna dues notícies contradictòries sobre qui fou el successor d'cAmrfls b.
cUmar b. cAmrüs: el seu fill Mas'ïid o -abans d'aquest- el seu cosí patern cUmar b. Zakariyyä b. cAmrüs) i
VIGUERA, Aragón, 104-105.

777 IBN AL-FARADÎ, Tärfh culamä ' al-Andalus, biografia núm. 1090, també escriu que era de Mérida,
però AL-HUMAYDÏ, oadwatal-muqtabis, biografia núm. 806, i AL-DABBÏ,Bugyatal-multamis, biografia
núm. 1355 (éd. CODERA, núm. 1351) escriuen que era de Lleida.

778 MANZANO, Frontera, 92-93, considera l'existència d'aquest savi de Lleida com a prova de que
aquesta ciutat no estigué despoblada des de la destrucció franca de l'any 800 fins a la reconstrucció del 883-
884 (cf. § 293). Cf., al respecte, BALLESTÍN, Prosopografia, 69 i MARÍN, Nòmina, núm. 872. Cal tenir
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EMIRAT D'CABD ALLAH

(888-912)

AL-CUDRI, Nusûs, p. 36 a.

L 'emir Muhammad havia concedit I 'any 884-885 a Muhammad b. Lubb b. Musa,

dels Banü Qasi, les fortaleses d'Arnedo, Tarassona i óarfs (?)m; es mantingué en

l'obediència i s'emparà també de la major part de Pamplona. Després

§ 304 (...) L'imam* al-Mundir i l'imam* cAbd Allah780 li renovaren el nomenament

sobre les fortaleses esmentades i sobre la ciutat de Tudela. Fortificà Falces (Fälgus) i

Caparroso (Qabrûs), s'emparà de Montsó i de Lleida i la seva obediència fou absoluta.

[Rejconstruí les fortaleses de Nájera (Tagâra)m, Gutur (Gûytûf)m i Viguera

(Biqayra), fent d'aquestes dues últimes un refugi pels presoners [musulmans] que

s'escapaven [dels cristians].

en compte, però, la possibilitat de que es tracti de la ciutat de Mérida, si bé en favor de la seva identificació
amb Lleida pot contribuir el text de YÄQÜT, Mucgam al-buldun, I, p. 227, on es situa Fraga, a la jurisdicció
de Manda, sic, clarament, per Làrida I Lleida. Cf. també §§ 327 i 334.

779 Cf. la nota corresponent a § 295.

780 El text escriu Muhammad, que corregeixo segons indicació de l'editor.

781 Identifico segons GRANJA, Marca, § 58, n. 2.

782 GRANJA, Marca, 58, n. 3 escriu que aquest topònim no és àrab i afirma que no es tracta de l'actual
Gotor; VIGUERA, Aragón, 104, el cita com a Gotor. Segons SOUTO, El noroeste, podria correspondre al
caseriu, semidespoblat avui, de Gutur, a l'actual província de Logroño.
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888-889

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 52783.

§ 305 Aquest any [275/16 maig 888-5 maig 889], la gent de Tortosa, l'extrema de la

Frontera Superior, on acaba el domini de l'islam andalusí, sol·licità a l'emir cAbd Allah

que els fes arribar un encarregat (câmi[)*; l'emir els hi destinà °Abd al-Hakam b. Sacïd

b. cAbd al-Salam, dels Banü °Abd al-Salam -[és a dir], de la gent d'Elvira (7/èfra784)-

i el [mes de] scfban d'aquell any [9 desembre 888-6 gener 889] se'n hi anà.

octubre 889

AL-CUDRÏ, Nustts, p. 34 b.

Ismiïíl b. Musa b. Musa b, Qast s'enfrontà a Calahorra amb Muhammad b.

Lubb b. Musa b. Musa b. Qasi que el capturà el 15 de novembre del 883. Quan el

deixà en llibertat,

§ 306 Envià Ismacïl b. Musa a la fortalesa de Montsó, on va romandre fins que morí,

el 10 de gumada II de l'any 276 [10 octubre 889] i hi fou enterrat. Encomanà els seus

fills, la seva família i Montsó al seu nebot785 Muhammad b. Lubb78677.

889-890

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 87787.

§ 307 Digué cïsà b. Ahmad [al-RäzT]: Aquest any [276/6 maig 889-24 abril 890]

Ismacïl b. Musa al-Qasawï [b. Musa b. Qasï], senyor de Lleida, rebel·lat a la Frontera

783 Cf. MILLAS, Textos, XXXIV.

784 Es tracta de l'arabització de l'antiga fíliberis o Elvira, població molt propera a Granada i capital d'una
cora* el territori de la qual corresponia grosso modo a l'actual província de Granada (cf. CODERA, Estudios
críticos, VIII, 10 i J.F.P. HOPKINS, Ef, III, 1137).

785 D'acord amb GRANJA, Marca, corregeixo ihn ibni-hi que dóna el text per ihn äff ï-hi,

786 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 64 i § 292.

787 Cf. MILLAS, Textos, XXXIV.
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Superior, caigué malalt i es feren càrrec del seu govern els seus fills Musa i Mutarrif,

els quals no tardaren en sortir-ne per tal de fortificar el seu districte de Barbitâniya*.

De tornada, els sorprengué en un camí una emboscada que els hi havia preparat

[l'enemic del seu pare] cAbd al-Malik [b. Muhammad b. °Abd al-Malik b. °Abd Allah]

b. Sabrït, el conegut per al-Tawïl, senyor de la ciutat d'Osca (Asqä). [Aquest] els

disputà amb insistència el que posseïen i tingué lloc una dura batalla entre ells; foren

derrotats els fills d'Ismacïl i resultaren morts tres-cents dels seus homes. A continuació,

els perseguí a cavall fins que els encalca: Musa fou mort i Mutarrif capturat; al-Tawïl

s'emparà de Lleida i Barbitâniya*. El pare d'ambdós, el malalt Ismacïl, morí en saber-

ho788 i al-Tawïl i Muhammad b. Lubb [b. Musa b. Musa b. Qasï] es disputaren el

govern del seu districte, si bé convingueren en què acceptarien el que fora decidit per

l'emir cAbd Allah. Li escriviren al respecte i [l'emir] trià Muhammad b. Lubb

nomenant-lo valí, cosa que fou nefasta.

Descripció Anònima, p. 129.

En narrar els fets ocorreguts durant l'emirat d^Abd Allah explica que hi hagué

moltes revoltes en contra seu a al-Andalús l'any 276[6 maig 889-24 abril 890], Entre

altres,

§ 308 (...) es revoltaren els Banü al-Muhàgir789 a Saragossa i Tortosa, cAbd al-cAzïz

[b. cAbd Allah b. Muhâgir] al-Tugïbï a Lleida790 i (...) Ibn cAbd al-Malik a la ciutat

de Fraga791.

788 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 63-64, que data (a partir d'al-cUdrï) la seva mort el 10 d'octubre del 889,
i VIGUERA, Aragón, 106.

789 És a dir, els tugïbís (cf. §§ 63 i 69).

790 Cf. la nota anterior.

791 LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 240-246 fa àmplia menció de les revoltes hagudes en
l'émirat d'cAbd Allah però, ara com ara, no tinc més informació d'aquesta. Tampoc es mencionen detalls
d'aquesta notícia a VIGUERA, Aragón ni a MANZANO, Frontera.
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IBN HAYYAN, al-Muqtabis, III, p. 89792.

Digué cîsà b. Ahmad al-Razí: Aquest any [276/6 maig 889-24 abril 890]:

Mentre el representant del poder central omeia lluitava contra la petita república

independent de Pechina, heus aquí que

§ 309 Sunyer [II], comte d'Empúries (Anbürs), del país d'al-Faranga, es presentà amb

quinze naus que atracà a la costa d'Almeria, al port de Pechina (al-Baggänä). Moltes

de les seves naus, i d'altres, foren incendiades i dispersades durant l'atac, fins el punt

que fou mort a la part dragada del port (al-hawd)193 Halaf b. Zuhrï, que era un dels

principals [marins (bahríyyün)794 de Pechina]. Hi acudiren de nit tots els marins dels

voltants d'Almeria i, quan estaven a punt d'arribar-hi, els infidels els espantaren i es

replegaren795. [Preferiren] pactar la treva, bo i optant pel rescat [dels captius] i [la

signatura] d'un conveni comercial que els marins [de Pechina] acceptaren. El pacte es

tancà per mitjà del seu senyor, °Abd al-Rahmän b. Mutarrif [b. cAbd al-Rahmän b.

Asbag al-Ta'ï]796 al-Hagg, que havia fet bon efecte a l'infidel (üg) Sunyer i que

anava vestit amb una formosa i bella indumentària, cosa que agradà a r infidel. L'hi

encomanà de fer la pau amb el seu poble i li concedí el que li sol·licitava i el

complagué en el que desitjava. Conclòs l'afer entre ells i l'infidel des de llavors, aquest

se'n anà amb les seves naus7!r7.

792 Cf. MILLAS, Textos, XXXIV-XXXV, que ho data dos anys més tard.

793 LIROLA, Poder naval, 147, tradueix per "el Aljibe" i afegeix que es tracta de l'actual zona de La
Chanca.

794 Sobre aquests bahriyyün cf. AL-HIMYARÏ, Kitab al-rawd, s.v. "Baggäna"; LÉVI-PROVENÇAL,
Hist. Esp. Mus., IV, 223-228; LIROLA,'Poder naval, 146-147 i 390-392, í BALLESTÍN, Segmentación de
grupos ciánicos.

195 Aquest text, a partir de la traducció castellana de J. E. Guráieb, fou inclòs a ABADAL, Comtes, 184-
185, i ID. Els temps, 97-98, amb diverses modificacions; entre altres, la de suposar, en aquest punt, que foren
els catalans que "en veure'ls arribar en un nombre tan crescut, deixaren de combatre, cessaren en llurs
escomeses".

796 És AL-HIMYARÏ, Kitäb al-rawd, s.v. "Baggäna", qui dóna el nom complert.

797 ABADAL: Comtes, 185, afegeix que Sunyer II d'Empúries no feia sinó continuar la tradició marinera
de la seva ciutat, l'últim exponent de la qual fou l'expedició naval del seu antecessor en el comtat, Ermenguer,
que l'any 813 sorprengué vora Mallorca una flota sarraïna que tornava de saquejar Còrsega i altres costes i
a la qual prengué vuit naus carregades de captius (extreu la notícia dels Annals reials dels francs).
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AL-CUDRI, Nusüs, p. 36 b.

§ 310 El darrer dels valís que hi hagué a Saragossa fou Ahmad b. al-Barra' b. Malik

[b. Qurasï]. (...) Quan Muhammad b. cAbd al-Rahmän b. cAbd al-GAzïz al-Tugïbï

vencé Ahmad b. al-Barrä' b. Malik a Saragossa, i el matà, el dimecres a dotze dies que

mancaven per acabar el ramadan de l'any 276 [14 gener 890], fent-se amo de la ciutat,

el combaté Muhammad b. Lubb [b. Musa b. Qasï]. L'assetjà en el raval i féu instal·lar

els exèrcits a l'oest i el sotmeté a un fort setge fins a tal punt que alçà una muralla al

voltant de la ciutat de Saragossa, bo i aplegant'hi tots els braços de la gent de la

Frontera i distribuint entre les edificacions els més lleials798.

14 gener 890

AL-CUDRÏ, Nusos, p. 42 a.

§ 311 Digué cïsà b. Ahmad al-Ràzï:

He vist a les Cròniques de la Frontera799 que Muhammad [al-Anqar] b. cAbd

al-Rahman b. °Abd aPAzïz al-Tugïbï entrà a Saragossa el dimecres després del

migdia del divuit de ramadan de l'any 276 [14 gener 890]. Aquell dia matà Ahmad b.

al-Barrä' b. Malik b. Qurasï800.

798 El text segueix explicant la mort de Muhammad b. Lubb b. Musa b. Musa b. Qasï, el setembre o
octubre del 898, i afegeix que llavors els seus seguidors cridaren el seu fill Lubb i que aquest sol·licità a
l'emir el nomenament de governador de les ciutats de Tudela i de Tarassona, que li fou concedit (cf.
GRANJA, Marca, §§ 60 i 61).

799 Cf. la nota corresponent a § 235.

800 Segons el mateix al-cUdrï, quan Muhammad b. Lubb b. Musa b. Musa b. Qasï abandonà Saragossa
després d'haver-la venut a Hääim b. cAbd al-cAzïz al-Halidï, la ciutat tornà a mans de l'emir Muhammad
I. Durant els emirats d'al-Mundir i cAbd Allah, aquest Ahmad b. al-Barra" exercí de governador de
Saragossa (cf. també CANADÀ, Banu Qasi, 64-65 i VIGUERA, Aragón, 106-107).
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estiu ? 891

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 105-106801.

§ 312 Digué [cïsà b. Ahmad al-Razï]: Aquest any [278/15 abril 891-2 abril 892]

Muhammad b. Lubb al-Qasawï [b. Musa b. Qasï], senyor de la Frontera Superior,

derrotà l'enemic en una escomesa que s'hi produí. Obtení una clara victòria. La lluita

es perllongà dos dies consecutius i hi va fer una gran mortaldat802.

març-abril 892

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 106803.

§ 313 Digué [cïsà b. Ahmad al-Razï]: Aquest any [278/15 abril 891-2 abril 892],

l'emir cAbd Allah nomenà cUbayd Allah b. Muhammad b. al-cUmar b. Abï 'Abda804

b. al-cAbbas b. °Abd al-Barr valí de Tortosa, l'extrema oriental del territori d'al-

Andalús, en substitució d'°Abd al-Hakam b. Sacïd b. cAbd al-Salam. Això tingué lloc

a finals de dû l-higga de l'esmentat any [finals de març-principis d'abril del 892].

novembre-desembre 893

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 109805.

§ 314 Digué [cïsà b. Ahmad al-Razï]: Aquest any [280/23 març 893-12 març 894] fou

destituït cAbd Allah b. cAbbas b. °Abd al-Barr de la Frontera de Tortosa, l'extrema, i

nomenat al seu lloc Musa b. Futays, el [mes de] ramadan [14 novembre-13 desembre

801 Cf. MILLAS, Textos, XXXV.

802 Noti's que no s'esmenta el lloc concret de l'encontre. MARTÍ, Col·lecció diplomàtica, 57 apunta que
potser hagué d'intervenir en auxili del governador de Tortosa.

803 Cf. MILLAS, Textos, XXXV.

804 Sobre els banü Abï cAbda cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist: Esp. Mus., IV, 187 i les notes de M. CA.
MAKKÏ a la seva edició d'al-Muqtabis, II, p. 496-497.

805 Cf. MILLAS, Textos, XXXV.
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893]806.

896-897

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 118807.

§ 315 Aquest any [283/19 febrer 896-7 febrer 897] Lubb b. Muhammad [b. Lubb b.

Musa b. Musa b. Qasï] començà la [re]construcció de la fortalesa de Montsó, sobre el

riu Cinca (nahr al-Zaytun), al país de Bartàniyya* (sie, per Barbataniya*). Quan

aquesta notícia arribà a Muhammad b. cAbd al-Malik [b. cAbd Allah b. aabrït] al-

Tawïl, senyor d'Osca, que tenia a Bartàniyya* un grup de gent del seu districte i dels

seus homes, s'alçà en contra seu per tal d'impedir-li-ho. S'inicià la guerra entre

ambdós; però Lubb estava en minoria numèrica respecte d'Ibn al-Tawïl i fou vençut

per aquell. Picat per l'orgull, convocà els seus valedors per tornar-lo a atacar; n'aplegà

uns cent quaranta i carregaren contra Ibn al-Tawïl, que fou derrotat amb la més terrible

ensulsiada. Hi moriren molts dels seus [homes]; altres (entre ells, el seu germà Furtün

b. cAbd al-Malik) foren capturats808.

estiu 897

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 126 a809.

§ 316 Digué °ïsà b. Ahmad [al-Râzï]: Aquest any [284/8 febrer 897-27 gener 898]

Lubb b. Ahmad al-Qasawï [sic, per Lubb b. Muhammad b. Lubb b. Musa b. Musa

b. Qasï], senyor de la Frontera Superior, va fer una algarada contra la fortalesa de ?

(Awrà)m de la jurisdicció de Barcelona, residència del tirà de Barcelona (al-

806 Sobre la família dels Banü Futays cf. les notes de M. CA. MAKKÏ a la seva edició à'al-Muqtabis,
II, p. 482.

807 Cf. MILLAS, Textos, XXXV.

808 Cf. VIGUERA, Aragón, 108.

809 Cf. MILLAS, Textos, XXXV.

810 Aquest topònim ha motivat diverses propostes d'identificació (cf. les esmentades per M. COLL I
ALENTORN, Guifré el Pilós en la historiografia i en la llegenda, IEC, Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica, Ausa, Barcelona-Sabadell 1990). Més recentment, A. BENET I CLARA, Morí el comte
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Foranga). Se'n emparà i la cremà. Castigà l'enemic en trobar-se amb Guifré

(cAnqadir*n b. al-Mundir*12) [el Pilós], pare de Sunyer (Sunír), comte (qümis)

d'aquella regió, a qui derrotà, tot dispersant el seu grup. Lubb, en aquell dia i en

l'encontre cos a cos, encertà al tirà Guifré amb una llançada de la qual morí al cap

d'uns dies813. Déu hi afavorí l'acció dels musulmans. El succeí en el seu càrrec el seu

germà [sic, pel fill] Sunyer -que Déu el maleeixi!-814.

Guifred a Sampedor ? , "Dovella" (Manresa), 5, 1982, 10-12 i ID., El lloc de la mort del comte Guifré,
"QEM", any IV, núm. 11, vol. 2 (1987), 19-22, tot basant-se en què la "residència del tirà franc" -que
esmenta el text- significa que era propietat comtal i que no pot al·ludir, per tant, a cap castell termenat,
l'identificà amb el castell d'Or, als límits de l'antic terme de Manresa (avui de Santpedor); P. BALANÀ I
ABADIA, Navès, els musulmans i el comte Guifré I "el Pelós", Ajuntament de Navès, Navès 1991, creu que
es tracta de l'antic bastió -amb castell i parròquia- d'Odera (pronunciat ja vulgarment Ora) a la Vall d'Ora
de Navès (Solsonès) i escriu que "la residència del tirà franc a la qual fa referència el cronista és la pròpia
ciutat de Barcelona". Afegeix que la notícia que Ibn Hayyan dóna tot seguit (la reconstrucció de les defenses
de Balaguer -cf. el paràgraf següent-) abona la tesi d'uns fets ocorreguts més a prop del territori islàmic de
Lleida i no pas tan a prop de Barcelona (cf. DHC, s.v. "Guifré", que accepta la localització de Balanà). RIU,
L'Església, 163-164, llegeix Udura i interpreta que Lubb anà "contra Cardona, envaint la vall de l'Aiguadora
i destruint el castell d'Udura i, probablement, les esglésies de Gargallà i de Sorba" (si bé no relaciona aquest
atac amb les ferides que li produirien la mort). MARTÍ, Territorio, 65; Concreció territorial, 250 i Col·lecció
diplomàtica, 57-58, creu que es tracta d'Egara/Terrassa i afegeix que "el combat degué tenir lloc al Vallès
0 a les portes de Barcelona mateix, ciutat que fou necessari evacuar i on Guifré Borrell succeí son pare, tal
1 com, puntualment, ens informa un escrivà de la catedral", tot remetent a A. FÀBREGA, Diplomatari de la
catedral de Barcelona, 183, que escriu "post reuersionem Barchinonensium". Cf. finalment, BALANÀ,
L'islam, 33, n. 125 i 126.

811 Aquest nom, que apareix molt deformat, ja fou identificat per Martínez Antuna, editor del text àrab.
ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. Cat., II, 204, escriu que consultà aquesta grafía a Millas i que aquest li
indicà que, si els diacritics eren mal posats en el text àrab (cosa molt probable), podia acceptar-se una lectura
Aguifred o Guifred.

812 ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. Caí., II, 204-205, afegeix que "el motAlmondir, que duen molts
personatges alarbs, significa 'l'Extraordinari', 'el que no té parió', 'el Brau'. De manera que si aquest nom
patern està réclament aplicat (...) resultaria que els moros donaren al pare de Guifré (...) aquell dictat
encomiastic", però cal notar que el terme al-Mundir significa "el que avisa", "el que amenaça [a l'enemic]",
per la qual cosa, la interpretació de Rovira i Virgili resulta fantasiosa i rebuscada. Cf. també BALANÀ,
Balaguer, 104, que suposa que l'antropònim és una mala grafia d'al-Qddir b. al-Mundir, amb significat de
"el Poderós, fill del Previngui". VERNET, El statu quo, 513, apunta que potser Sunifred d'Urgell-Cerdanya
podria ser un comte "godo-mozárabe que adoptarà un doble nombre según actuara cara a los musulmanes o
a los cristianos" i relaciona aquesta qüestió amb diversos textos àrabs (cf. §§ 81, 83 i 84) que atribueixen una
ascendència àrab als comtes calalans (cf. P. PONSICH, El problema de l'ascendència de Guifré el Pelós,
"Revisia de Catalunya" 23 (1988), 35-44).

813 Com és sabut, morí l'onze d'agost del 897. Cf. ABADAL, Els temps, 93-94, on s'esmenta "Aura"
sense més, i 189-191.

814 En realitat el succeí el seu fill hereu Guifré Borrell (897-911).
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octubre 897

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 126 b815.

§ 317 [Digué cïsà b. Ahmad al-Râzï:] Lubb b. Muhammad [b. Lubb b. Musa b.

Musa b. Qasï]816 començà la construcció de la fortalesa de Balaguer817, al districte

de Lleida, l'extrema, el [mes de] ramadan [2-31 octubre 897].

estiu 898

IBN AL-FARADÏ, Tarfh culama' al-Andalus, biografia núm. 618.

§ 318 Tähirb. Hazm de Saragossa (...) i [Abu Zakariyya] Yahyà b. cA'id [b. Kaysan

b. cAbd al-Rahman b. Salih] moriren màrtirs en una algarada contra Vic (Bïgus)m,

en el camí de Barcelona (...) Moriren màrtirs juntament amb uns altres trenta

combatents.

AL-HUMAYDÏ, Gadwat al-muqtabis, biografia núm. 517.

§ 319 Tähir b. Hazm, mawlà* dels omeies, de Tortosa, (...) morí a al-Andalús l'any

[2]85 [28 gener 898-16 gener 899] màrtir en combat819.

815 Cf. MILLAS, Textos, XXXV.

816 El text és traduït amb lleugeres variants per BALANÀ, Balaguer 103.

817 Es tracta de l'avui anomenat castell Formós. Cf. L. DÍEZ CORONEL, La alcazaba de Balaguer y su
palacio árabe del siglo XI, "Ilerda" XXXIX (1968), 335-354; ID., Fortificaciones árabes en Balaguer
(Lérida), con un palacio del siglo XI, "Actas del XII Congreso de Arqueología", Zaragoza 1973, 829-832;
ESCÓ, GIRALT i SÉNAC, Arqueología islámica en la Marca Superior de al-Andalus, Diputación de Huesca,
Zaragoza 1988, 20-23; GIRALT, Fortificacions andalusines a la Marca Superior: el cas de Balaguer,
Setmana d'Arqueologia Medieval, Lleida 1986, 173-193, i altres treballs d'aquest autor.

818 LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 258, n. 145; VERNET, Valle Ebro, num. 214; ABADAL,
Els temps, 94-95 i altres, cregueren que es tractava de l'actual població de Begues. Cf. la polèmica suscitada
al voltant d'aquest topònim a Bigues/Begues (Una recerca controvertida), "SOBI", L-LI (juny-desembre
1992), 34-44 (amb articles de P. BALANÀ i J. A. RODRÍGUEZ LOZANO). Balanà hi escriu que aquest
topònim correspon amb moltes probabilitats a la grafia llatina culta de Vicus (Vic) i que s'hi ha produït una
confusió entre les lletres qdfi gayn, fàcilment explicable en manuscrits d'escriptura magribina.

819 Al-DABBÏ, Bugyat al-multamis, núm. 863 (ed. Codera-Ribera, núm. 860), dóna la mateixa notícia
amb la data completa, és a dir, l'any 285. MILLAS, Textos, XXXV, cita aquesta notícia a partir d'Ibn cldarï.
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IBN AL-ABBÄR, al-Takmila, biografia núm. 2735.

§ 320 [Abu Zakariyyä] Yahyà b. cÄ'id b. Kaysän b. cAbd al-Rahmän b. Sälih,

mawlà* de Hisam b. °Abd al-Malik820, de Tortosa, (...) i el seu cunyat, Tahir b.

Hazm (...) moriren màrtirs en una algarada contra Vic (BíguS), en el camí de

Barcelona. Caigueren juntament amb ells en el combat uns trenta combatents (...) l'any

285 [28 gener 898-16 gener 899].

«98-899

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, p. 127.

§ 321 Aquest any 285 [28 gener 898-16 gener 899] es clogué l'aliança entre el capitost

dels malfactors, cUmar b. Hafsün821, i el cap dels criminals, Muhammad b. Lubb al-

Qasawï [b. Muhammab b. Lubb b. Musa b. Musa b. Qasï], senyor de la Frontera

Superior per unir-se i vèncer l'imam de la comunitat, esforçant-se per extingir la llum

del califat i desorientar el poble tot proposant-li la desunió i la calamitat i convocant la

guerra civil. Per això s'intercanviaren ambaixades fins que els dos criminals acordaren

trobar-se en un determinat paratge de Jaén -del districte d'°Umar b. Hafsün- per tal de

concloure el pacte i posar a la llum pública l'alçament. Però el llibertí Muhammad b.

Lubb no pogué dirigir-se cap a cUmar en cumpliment de la cita, perquè estava ocupat

en la guerra contra °Abd al-Rahmän [b. cAbd al-cAzïz b. cAbd Allah b. Muhagir] al-

Tugïbï, rebel a la frontera de Saragossa. Per això hi envià el seu fill, Lubb b.

Muhammab b. Lubb [b. Musa b. Musa b. Qasï], com a delegat seu, que partí amb un

nombrós exèrcit fins que atenyé la fortalesa de Capilecha (Qabfligà), del districte de

Jaén. Zakariyyä b. Anïla -el seu missatger amb al maleït [cUmar]- es presentà davant

Lubb i l'informà de la seva anada cap a ell; però, mentre estaven en això, arribà a

Lubb la notícia de la mort del seu pare, Muhammad b. Lubb, a la porta de Toledo,

contra la que estava algarejant. Persistia en assetjar-la però li arribà la mort, davant la

820 En realitat, era mawlà* de la família dels cA'id, adscrits al califa Hiääm b. cAbd al-Malik (cf.
BALLESTÍN, Prosopografia, 69-70).

821 Cf. M. ACIÉN, Entre el feudalismo y el islam. 'Urnar ibn Hafsün en los historiadores, en las fuentes
y en la historia. Universidad de Jaén, Jaén 1994.
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porta, el diumenge, a dotze nits passades del mes de ramadan [3 octubre 898]. La mort

malbaratà [l'acord] entre ambdós malvats i la seva cooperació contra l'islam i va fer

caure del seu lloc a Muhammad b. Lubb, que partí cap a la seva pàtria, tot desentenent-

se [del pactat] amb GUmar b. Hafsün822.

AL-CUDRÏ, Nusos, p. 37.

§ 322 Muhammad b. cAbd al-Malik al-Tawïl, senyor d'Osca, havia anat amb

provisions [pels assetjats] a Saragossa quan fou assassinat Muhammad b. Lubb [b.

Musa b. Qasï] i algarejà les terres planes del raval. Quan Lubb [Muhammad b. Lubb

b. Musa b. Qasï] estigué instal·lat al raval, marxà cap a Osca amb [un grup dels] seus

homes, els deixà emboscats en diversos llocs i envià un petit destacament de genets cap

a la porta d'Osca. Muhammad b. °Abd al-Malik sortí algarejant i s'esforçà en encalcar-

los. Els emboscats l'assaltaren i mataren la major part dels que eren amb ell.

Muhammad b. °Abd al-Malik fou capturat i estigué en poder de Lubb fins que el

rescataren.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 65-66.

§ 323 Muhammad b. cAbd al-Malik b. cAbd Allah b. Sabrït b. Ràsid b. S., h,

conegut per al-Tawïl:

Quan Muhammad b. cAbd al-Malik s'emparà d'Osca823, consolidà el seu poder

i afermà la seva autoritat, es mantingué en l'obediència, però les coses s'espatllaren

amb el décès de l'imam* Muhammad i [el] d'al-Mundir. Quan assolí el poder l'imam*
cAbd Allah, li féu arribar per escrit la seva fidelitat i aquest el confirmà com a

governador d'Osca i del seu territori.

Quan fou assassinat Muhammad b. Lubb [b. Musa b. Qasï] a Saragossa,

822 Cf. CAÑADA, Ban« Qasi, 68-70.

823 Tal i com anota GRANJA, Marca, § 168, aquest autor és qui dóna el nom més complet d'al-Tawïï,
si bé no es pot llegir el del seu darrer avantpassat consignat. No era, per tant, nét, sinó besnét del muladí
Sabrít (tal i com creia LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 249 i n. 147). També es mostra aquí que
no heretà el govern d'Osca sinó que s'en emparà (cf. CODERA, Estudios críticos, VII, 235-248).
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Muhammad b. cAbd al-Malik cuità a reunir gent del seu territori, féu anar els

mercaders portant menjar i aliments cap a Saragossa i ell mateix carregà a les seves

montures molts queviures i s'hi persona amb els seus homes i els seus fidels. Acampà

a la porta de Saragossa i hi introduí els aliments i amb això, Muhammad b. °Abd al-

Rahmän al-Tugïbï recuperà l'alè. Després participà en 1'algarada contra les terres

planes de Muhammad b. Lubb i quan Lubb b. Muhammad hi acudí des de Toledo i

acampà en el campament del seu pare davant de Saragossa, aplegà la gent del lloc i anà

cap a Osca i en secret darrera seu. De nit, preparà una emboscada allà a prop i a trenc

d'alba envià [un grup de] genets en algarada contra la ciutat. Muhammad b. cAbd al-

Malik [al-Tawïl] sortí al front de la seva cavalleria i insistí en encalçar-los fins que

ultrapassà [el lloc on eren] els emboscats. Lubb b. Muhammad sortí contra ells amb la

seva gernació, els rodejaren, en mataren molts i Muhammad b. cAbd al-Malik fou

capturat. Això succeí el deu de sawâl de l'any 285 [19 d'octubre 898], si bé hi ha qui

diu que fou l'any 286 [19 d'octubre 899]. El féu avançar davant seu amb grillons,

seguit dels seus fidels, i passaren per la porta de Saragossa d'aquesta manera.

Després fou rescatat al cap de quaranta dies, a canvi de què Muhammad b. °Abd

al-Malik li cedís Barbitßniyya* i el districte d'Osca. Només aconseguí de salvar la

ciutat, a canvi de donar-li cent mil dinars. Li entrega els cinquanta mil que llavors tenia

en efectiu i brides, selles, joies, espases i altres coses i li deixà com hostatge pels altres

cinquanta mil [el seu fill] cAbd al-Malik, la seva filla, al-Sayyida824, i alguns dels seus

cosins. Més endavant hi hagué entre ambdós millors relacions i cAbd al-Malik el casà

amb Sayyida. En formalitzar-se el contracte matrimonial, Lubb b. Muhammad li

alliberà el seu fill cAbd al-Malik i els seus cosins i li retornà totes les jurisdiccions

d'Osca, bo i renunciant als cinquanta mil dinars pels quals havia deixat com a hostatges

el seu fill, la seva filla i els seus cosins825.

824 Tal i com anota GRANJA, Marca, § 169, possiblement aquest nom (que en àrab significa "la senyora")
equival a domna, denominació amb la que és esmentada la seva filla Velasquita a les genealogies del còdex
de Roda, si bé cal notar que a continuació figura sense article.

823 Cf. VIGUERA, Aragón, 108-110.
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estiu 901

IBN HÄRIT AL-HUaANÏ, Ahbar al-fiïqaha ' wa l-muhaddin'n, biografia núm.

323.

§ 324 Abu 1-Mutarrif °Abd al-Rahman b. Mucawiya, de Tortosa, fou un prestigiós

alfaqui. Quan el politeisme (Sirk) de Barcelona guerrejà contra Tortosa, hi morí -Déu

tingui misericòrdia d'ell!- amb els seus fills. Això succeí l'any 288 [26 desembre 900-

15 desembre 901].

IBN AL-FARADÏ, Tarïh culama' al-Andalus, biografia núm. 783.

§ 325 Abu 1-Mutarrif cAbd al-Rahman b. Mucawiya, de Tortosa, fou un prestigiós

alfaqui al que mataren els cristians (rüm)m l'any 288 [26 desembre 900-15 desembre

901] (...) però diu al-Razï que morí a Pamplona827 l'any [2]87 [7 gener-25 desembre

900].

AL-HUMAYDÏ, óadwat al-muqtabis, biografia núm. 615828.

§ 326 [Abu 1-Mutarrif] cAbd al-Rahmän b. Mucawiya era de Tortosa, una de les

fronteres d'al-Andalús, i morí en lluita contra els cristians (rünï) l'any 288 [26

desembre 900-15 desembre 901]829.

826 MILLAS, Textos, XXXV, cita aquesta notícia a partir d'Ibn Idarï i apunta que el terme cristians
al·ludeix a catalans.

827 Cf. VERNET, Valle Ebro, núm. 39, que recull aquesta versió.

828 Aquesta biografia és reproduïda exactament igual per AL-DABBÏ, Bugyatal-multamis, núm. 1043 (ed.
Codera-Ribera núm. 1040).

829 VIGUERA, Aragón, 110, esmenta un atac d'Alfons III el Magne contra la vall de Borja "hacia el año
900" amb tropes de "Galicia, Álava y Los Castillos (al-QUä*), a las que se unieron también soldados de
Pamplona". La historiografía catalana no registra cap atac en la data del text, per la qual cosa, o bé es tracta
d'una notícia que cal referir a Pamplona o bé es tracta d'un atac català, fins ara desconegut, a la ciutat de
Tortosa (cf. el primer d'aquests tres textos que parla explícitament de Barcelona i de Tortosa).
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902-903

IBN HÄRIT AL-HUaANÏ, Ahbär al-fuqahä ' wa l-muhaddin~n, biografia num.

329.

§ 327 cAbd al-Malik b. Numayr al-Fârisï, de Mérida/Lleida ? (Märida/Läridä)m,

hi fou cap de l'oració uns trenta anys (...) i morí l'any [2]90 [5 desembre 902-23

novembre 903]831.

tardor 904

IBN CIDARÏ, al-Bayân al-mugríb, II, p. 141832.

§ 328 [Digué cArïb b. Sacd:]

El mes de dû l-higga d'aquest any [291/14 octubre-12 novembre 904] Lubb b.

Muhammad [b. Lubb b. Musa b. Musa b. Furtün b. Qasï] sortí contra el Pallars i

s'emparà de les fortaleses de Sarroca [de Bellera] ? (L.hrw..ah, sic, possiblement per

L.hrü.qah) (Pallars Jussà)833, Aulàs (Aylâs) (Pallars Jussà)834, Castissent (Qasttl

Sant) (Pallars Jussà)835 i Mora [de Peralta de la Sal] (Mula) (Llitera)836. Matà prop

830IBN AL-FARADÏ, Tärth 'ulamä ' al-Andalus, biografia núm. 815, escriu que era i fou cap de l'oració
de Lleida i dóna la data completa de la seva mort. AL-HUMAYDÏ, öadwat al-nwqtabis, biografia núm. 639
i AL-DABBÏ, Bugyat al-nmltamis, bigrafia núm. 1083, només diuen que era de Lleida.

831 Cf. les anotacions a § 303.

832 Cf. MILLAS, Textos, XXXV-XXXVl.

833 Identificat per AB AD AL, Catalunya Carolíngia. III, 123, però cal tenir en compte que aquest topònim
apareix en la documentació cristiana dels segles IX-XI (cf. Castells Catalans, VI, 1332-1336 i Catalunya
Romànica, XV, 459) només com a pago o termine Vellariense, on es trobava el cenobi de Sant Genis, fundat
vers el 840, i castro de Bêlera.

834 Fins ara no identificat, crec que es tracta d'Aulàs, a l'actual municipi d'Espluga de la Serra, que és
mencionat Eulas l'any 1077 i Aulas, el 1084 (cf. COROMINES, Onomasticon, q.v.; MADOZ, Diccionario,
III, 108; Castells Catalans, VI, 1365 i Catalunya Romànica, XV, 29 i 50-51).

833 Identificat per ABADAL, Catalunya Carolíngia. III, 123.

836 ABADAL, Catalunya Carolíngia. Ill, 123 l'identificà amb Mola de Baró (Pallars Sobirà), però no
sembla que hi hagi hagut mai cap fortificació (cf. MADOZ, Diccionario, IV, 31 que no en fa cap esment i
Catalunya Romànica, XV, 44 on s'assenyala que aquesta en seria l'única menció). D'acord amb MADOZ,
Diccionario, s.v. "Peralta de la Sal", on s'esmenten a l'ermita de la Mora les ruïnes d'un castell i del poblat
"que se llamó Monmegastre", i amb COROMINES, Est. Top. Cat., II, 116 (on sosté que "la Mola de Baró
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de set-cents cristians (cilg) i capturà prop de mil presoners837.

906-907

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 12.

Entre els revoltats muladís* que s'alçaren a l'inici de l'emirat d*Abd Allah

(estiu 888) es féu fort a Tudmír*, Day som b, Ishaq i

§ 329 (...) Quan morí Daysam b. Ishaq838, la gent del territori col·locà en el seu lloc

els seus dos fills, Umaya i cUbayd Allah, però els esclaus negres (cabïd) i els francs

(i/rang)839 es revoltaren contra cUbayd Allah i el mataren. Quedà Umaya, conegut per

"el Sagal" (al-Sabí).

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 143840.

§ 330 Aquest any [294/22 octubre 906-11 octubre 907] Muhammad b. cAbd al-Malik

[b. cAbd Allah b. aabrït] al-Tawïl es rebela a la Frontera841 i entrà en les fortaleses

de Barbastre (Barbast.r), Alquézar (al-Qasr) i Barbatântyya*.

no és cap nom orogràfic sinó el d'un modestíssim molí (que és el que vol dir en el Pallars el mot mola) i no
hi ha cap motiu per pensar que hi hagi hagut allà algun castell. La Mora de Peralta té realment forma de mola,
rodona i espadada, i quasi plana del cim, però amb una eminència en el centre d'aquest. D'ací l'altre nom
d'aquest lloc, que antigament s'escrivia Mamagastre, mamma castri = fr. mammelon du château", i afegeix
que l'actual Mora és corrupció de Mola) i ID, Onomasticon, s.v. "Móra", crec que es tracta del castell de
La Mora de Peralta de la Sal, que era en mans de Muhammad b. Lubb b. Muhammad b. Lubb b. Musa b.
Qasï l'any 922 i que el fortificà juntament amb el de Calassanç (cf. § 359).

837 Segons J. M* LACARRA, Expediciones musulmanas contra Sancho Garcés, "Príncipe de Viana"
(Pamplona), I (1940), 47, en aquesta ocasió caigué presoner Isarn, el fill major del comte Ramon de Pallars.
Reduït a Tudela, no seria alliberat fins catorze anys després pel seu cosí Sanç Garcés I de Navarra (apud
ABADAL, Catalunya carolíngia. UI, 123).

838 Segons LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 217 i 274, tenia un exèrcit organitzat i disposava
de tropes d'infanteria i d'un 5000 genets, la major part mercenaris, i la seva mort succeí l'any 906.

839 Aquest text corrobora la presència de mercenaris catalans, juntament amb esclaus, com a soldats en
els exèrcits andalusins.

840 Cf. MILLAS, Textos, XXXVI.

841 Cf. CAÑADA, Banu Qasi, 77 i VIGUERA, Aragón, 112.

219



octubre-novembre 907

IBN IDARÎ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 144 a842.

§ 331 Digué cArïb b. Sacd:

El mes de muharram d'aquest any [295/12 octubre-10 novembre 907]

Muhammad b. cAbd al-Malik [b. cAbd Allah b. aabrït] al-Tawïl entrà a la fortalesa

de Montsó i a la ciutat de Lleida.

907-908

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 144 b.

§ 332 Digué cArïb b. Sacd:

El mateix any [295/12 octubre 907-29 setembre 908] Muhammad [al-Anqar] b.
cAbd al-Rahman [b. cAbd aPAzïz b. GAbd Allah] al-Tugïbï entrà a la ciutat de

Egea/Chía ? (Sayya~)m.

IBN CIDARÏ, al-Bayän al-mugrib, II, p. 144 c844.

§ 333 Digué cArïb b. Sacd:

El mateix any [295/12 octubre 907-29 setembre 908] Muhammad b. cAbd al-

Malik [b. cAbd Allah b. aabrït] al-Tawïl sortí [de campanya] contra Barbatâniya*,

on s'emparà de moltes fortaleses i féu nombrosos captius.

908-909 ?

IBN HÀRIT AL-HUSANÏ, Ahbàral-fuqaha' wa l-muhaddit_ín, biografia núm.

169.

§ 334 [Abu cAbd Allah] Muhammad b. Aslam [al-Azdï], de Lleida (...) morí l'any

842 Cf. MILLAS, Textos, XXXVI.

843 Tradicionalment aquest topònim s'ha identificat amb Egea de los Caballeros, però també pot
correspondre a Chía (cf. BALLESTÍN, S.yya-Egea de los Caballeros I Chía).

844 Cf. MILLAS, Textos, XXXVI.
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845296 [30 agost 908-19 agost 909]

estiu 909

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugríb, II, p. 144-145.

§ 335 Digué cArïb b. Sacd:

El mes de ramadan d'aquest any [296/24 maig-22 juny 909] Muhammad b.

°Abd ai-Malik [b. cAbd Allah b. Sabrít] al-Tawïl sortí contra el Pallars, on féu gran

mortaldat. Se li dirigí un missatger de part dels habitants de la fortalesa de Roda

[d'Isàvena] (Ruta) que desitjaven la pau (sulh) a canvi d'hostatges i de pagar tribut

(gizya). Però, en no accedir-hi, fugiren de la fortalesa i l'abandonaren, amb la qual cosa

[al-Tawïl] avançà cap allà tot destruïnt-la.

També s'emparà de la fortalesa de Montpedrós ? (Munt Bitraws)m, coneguda

per Muntanya de les Pedres (Gabal al-Higard).

estiu 910 o 911?

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 56.

§ 336 El mes de muharram del 290 [5 desembre 902-3 gener 90S]847 Muhammad b.

845 IBN AL-FARADÏ, Tür f h culama ' al-Andalus, biografia núm. 1145, escriu que morí un any abans i
AL-HUMAYDÏ, Gadwat al-nwqtabis, biografia núm. 24 i AL-DABBÏ, Bugyat al-multamis, biografia núm.
60, especifiquen que morí a al-Andalús l'any 303 [17 juliol 915-4 juliol 916]. Cf. VERNET, Valle Ebro, núm.
135; MARÍN, Nòmina, núm. 1141 i BALLESTÍN, Prosopografia, núm. 74. Aquest savi, nascut a Lleida
reforçaria la tesis de MANZANO, Frontera, mencionada a § 303.

846 Aquesta identificació és deguda a CODERA, Estudios críticos, VII, 241-242, on afegeix que deu
tractar-se de l'actual santuari de Nostra Senyora de Pedrui, en el terme de la Pobla de Roda (Baixa
Ribargorça) i VIGUERA, Aragón, 113, i BALANÀ, Mus. Cat., 91 el segueixen (cf. també J. BOIX i
POCIELLO, Catalunya Romànica, XVI, 383-384). MILLAS, Textos, XXXVI, anota que potser correspon
a Sant Salvador de Montpedrós (Llitera) -Sant Salvador de Montpedró a la GEC- i ABADAL, Catalunya
Carolíngia. Ill, 39* i 123, assenyala la possibilitat de què es tracti de Soperuny (Alta Ribagorça). Cf. sobre
aquest lloc M. A. FONT i ARBÓ, Catalunya Romànica, XVI, 308-309).

847 Aquesta notícia sembla mal datada. En primer lloc, i tal i com anota GRANJA, Marca, § 146, n. 3,
sembla estar fora de lloc en el text d'al-cUdrI, on hauria de figurar entre les notícies referides a Muhammad
al-Tawïl i no pas en la descripció d'Osca i el seu entorn. En segon lloc, també es fa difícil de creure en
l'existència d'una campanya portada a terme en aquesta zona en ple hivern. Des del descobriment d'aquest
text (i degut a la coincidència en el nombre de captives obtingudes) s'ha cregut que correspon a la mateixa
campanya que s'esmenta a § 338 i que es data l'any 297 (4 setembre 909-8 setembre 910) i, potser també,
a la que figura a § 337, datada un any més tard.
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cAbd al-Malik [b. °Abd Allah b. aabrït b. Rasid], conegut per Ibn al-Tawïl, algarejà

contra el Pallars i conquerí la fortalesa d'Urgellia ? (/Ivv/óya)848 fent-hi més de tres-

centes captives. Matà la major part dels seus homes i obtení un gran botí. Després

arrassà la fortalesa i incendià el seu raval; de la venda dels presoners aconseguí trenta

mil dinars que destinà a la reconstrucció i al millorament de la ciutat d'Osca849.

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, III, 146-147850.

§ 337 Aquest any [298/9 setembre 910-28 agost 911] Muhammad b. °Abd al-Malik [b.
cAbd Allah b. aabrït b. Räsid] al-Tawïl, senyor d'Osca, a la Frontera, féu

algarada851 i capturà tres-centes captives. Matà la majoria dels homes i, la resta, en

fugi de nit. Obtení abundós botí, destruí la fortalesa i cremà llur raval i les seves cases

i recorregué la regió tot arrasant-la. En tornà sa i estalvi, bo i portant vuit captives i

trenta mil dinars, que esmerçà en la [reconstrucció de la muralla d'Osca, en fortificar-

ia i en posar-la en ordre852.

848 A partir d'al-Bayan al-mugrib (cf. els dos paràgrafs següents) CODERA, Estudios críticos, VII, 242
i n. l, identificà un topònim amb grafia semblant amb Oliola (Noguera). Altres autors (com GRANJA, Marca,
§ 146 o VIGUERA, Aragón, 113, accepten (en aquest text) aquesta identificació amb Oliola, però seguit
d'interrogant (cf. BENET, Castells i linees, 385, n. 50, que dubta d'aquesta identificació). MARTÍ,
Territorio, 37-83, l'identifica "possiblement [amb] Urgell-Castellciutat" i data aquesta campanya "pel cap
d'any del 903" sense fer esment de les notícies que puguin (o no) coincidir amb la mateixa campanya que
esmenten al-Bayan al-mugrib i al-Muqtabis (cf. els dos paràgrafs següents, on també argumento la
identificació que proposo en el text).

849 Pel que fa al botí obtingut i a l'ús que se'n féu cf. infra.

850 Cf. MILLAS, Textos, XXXVI que creu que aquesta notícia correspon a la mateixa campanya
esmentada en el paràgraf següent.

851 Noti's que no s'indica a on es dirigí aquesta campanya.

852 Cf. § 337 on es situa a l'hivern de l'any 902-903 una campanya que proporcionà un botí idèntic i que
fou destinat a la reconstrucció de la muralla d'Osca.
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IBN CIDARÏ, al-Bayân al-mugrib, II, p. 146853.

§ 338 [Digué °Arïb b. Sacd:] Aquest any [297/20 setembre 909-8 setembre 910]

Muhammad b. cAbd al-Malik al-Tawïl sortí [de campanya] contra Bar de Pallars (Bar

Balyaris) (Alt Urgell)854 i conquerí la fortalesa d'Urgellia (Üry.wala) (Alt

Urgell)855. S'emparà de tres-centes captives856 politeistes i matà molts [homes], tot

destruint la fortalesa i incendiant-la.

[Després] es dirigí cap a les de ? (Galtayrf51 (Noguera) i ? (al-Gïràn o al-

853 Cf. § 336, on al-cUdrï data una notícia que sembla correspondre a aquesta mateixa campanya l'hivern
de l'any 902-903 i § 337, on Ibn Hayyan ho fa l'any 910-911.

854 CASTILLA, Crònica de cArfb, 105, tradueix el terme Bär com a nom comú i per "eriales" i així ha
estat acceptat pels historiadors que han tractat aquest text. Però, a més a més de què té poc sentit la notícia
del saqueig d'uns erms, amb aquesta vocalització no figura ni en els diccionaris d'àrab clàssic ni en els de
dialecte andalusí. Crec, doncs, que correspon al topònim Bar, castell esmentat ja com a existent en el pao
Verennetano el 840 (cf. MARTÍ, Territorio, 59) i en altres del 882 (cf. RUF, Fortificacions, 103) i del 895
(cf. Catalunya Romànica, VI, 306). A 1 160 m. d'altitud i dominant la vall del Segre, fou el centre estratègic
del territori Varíense, al qual va donar nom, i era el lloc de pas de la Ärare Ceretana que guardava el camí
a la Cerdanya.

855 CODERA, Estudios críticos, VII, 242, identificà aquest topònim amb el castell d'Oliola (Noguera)
i el segueixen altres autors, com MILLAS, Textos, XXXVI, LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., 250 o
LLADONOSA, Hist. Lleida, 66, etc. Però penso que es tracta més probablement d'Urgellia o vicus
Urgellensis, antiga infraestructura militar baiximperial que vigilava els passos nord-sud de la Cerdanya,
Andorra i el Pallars cap a Lleida (cf. A. VILLARÓ, Hercules i la ciutat. Un passeig per la història de la Seu,
Caixa de Catalunya, Seu d'Urgell 1995, esp. 36-38 i J. Ma BOSCH, "L'assentament prefeudal (segles IV-
VIII)", in Roc d'Enclar. Transformacions d'un espai dominant (segles IV-XIX), Govern d'Andorra, Andorra
1996, 98-109). La identitat Awlaya/Ory.wula es fonamenta amb els darrers resultats arqueològics a Andorra
i a la Seu d'Urgell i en la seva entitat com a nucli gestor ja en època baiximperial. Cal afegir que no es tracta
pas de l'antiga civitas Orgellia, anomenada Castellciutat des del segle XVI, tal i com s'escriu a Catalunya
Romànica, VI, 70, perquè no sembla pas que Urgellia tingués estatut de civitas, si bé fou centre d'un bisbat
a l'època visigoda (cf. BENET, Castells, guàrdies, 399). Contràriament al que també es diu a Catalunya
Romànica, VI, 89, les darreres troballes arqueològiques no semblen confirmar una acció de trasllat de
Castellciutat a Urgellia ni en època visigoda ni en època feudal. L'existència d'una seu episcopal a Urgellia
és conseqüència de la prèvia existència de funcionaris romans encarregats de gestionar i controlar els passos
nord-sud per la Noguera, la Valira i el Segre (cf. C. YÁÑEZ i J.M* BOSCH, El Roc d'Enclar, entre la
decadència de Mia Libica i la puixança d'Urgellum. Una reflexió sobre els efectes territorials i urbanístics
de la Strata Ceretana, Col·loqui de Puigcerdà 1997, inèdit que dec i agraeixo a J.M" Bosch, així com altres
indicacions que m'ha donat sobre alguns punts d'aquesta nota).

856 Noti's la coincidència del nombre de captives en aquests tres darrers textos.

857 CODERA, Estudios críticos, VII, 242, l'identificà amb Gualter. Malgrat que ha estat acceptada per
tothom, sembla que llavors encara era andalusí (cf. Catalunya Romànica, XXIV, 34).
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Gayrärif5* i les arrassà. El botí obtingut en aquesta algarada arribà a tretze mil

[dinars].

estiu 912

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 149859.

§ 339 Aquest any [299/29 agost 911-17 agost 912] Muhammad b. °Abd al-Malik al-

Tawïl sortí contra la vall de Barcelona i algarejà la de Terrassa (Tarraga)860.

L'infidel füg) Sunyer (Sunír) sortí en contra seu i prengué posicions en els congostos.

Quan les tropes dels musulmans se'n tornaven, van topar amb els enemics de Déu en

aquells congostos. Déu concedí la victòria als musulmans, els quals feren una gran

mortaldat entre ells.

858 CODERA, Estudios críticos, VII, 242 identifica aquest topònim amb Alguaire (Segrià), però llavors
encara era musulmana. MARTÍ, Territorio, 58, que consigna l'atac a aquests dos llocs també "pel cap d'any
del 903", deixa el segon topònim sense identificar.

8Î9 Cf. MILLAS, Textos, XXXVI que identificà el topònim que s'hi esmenta amb Tàrrega.

860 Malgrat que ABADAL, Comtes, 178 i 189, n. 7, identificà correctament en un altre passatge aquesta
grafia amb Terrassa (cf. § 253) aquí ho féu amb Tàrrega (cf. Comtes, 314), bo i remetent a Codera (cf.
Estudios críticos, VII, 243) i a Millas. La darrera proposta d'identificació és deguda a BALANÀ, Pèrdua.
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EL CALIFAT DE CORDOVA

FINS L'ANY 1010



EMIRAT (912-929) I CALIFAT (929-961)

D'CABD AL-RAHMÄN [III]

AL-NAÇIR LI-DÏN ALLAH

22 octubre 913

AL-CUDRÏ, Nusûs, p. 66 a.

§ 340 Muhammad b. cAbd al-Malik [b. cAbd Allah b. Sabrït, al-Tawïl] va romandre

en pau i tranquilitat fins que aplegà tropes i anà cap a la zona de Barcelona amb la

intenció, segons diuen, de reconstruir els enderrocs de la muralla de Tortosa (Tartüsa,

sic per Turtüsa)m i consolidar la ciutat862. Quan arribà a la plana de Barcelona863,

envià la cavalleria a fer algarades en diverses direccions, quedant-se amb els millors

dels seus homes i amb pocs més. Llavors l'enemic li sortí a l'encontre, el rodejà i fou

mort amb els seus. La major part de la cavalleria, que algarejava, es salvà i se'n tornà

cap a Osca. La seva mort ocorregué l'any 301, quan quedaven dotze nits de rabf l [22

octubre 913].

861 Així ha estat interpretat tradicionalment aquest topònim, però BALANÀ, Pèrdua, creu que correspon
a Terrassa.

862 MANZANO, Frontera, 344, dedueix que molt possiblement Tortosa s'hauria deslligat del govern de
Còrdova caient sota la influència d'al-Tawïl i que "por aquel entonces debió de existir un significativo colapso
en la ciudad". Es basa en l'absència de nomenaments de governadors des dels de 892 i 893 (cf. IBN
H AYYÀN, al-Muqtabis, III, p. 106 i 109), fet que segons ha estat argumentat encertadament no en constitueix
cap prova perquè no sempre apareixen en la documentació que ens ha pervingut i, en aquest sentit, el califat
d'al-Hakam II hauria estat de "rebelió i anarquia" (cf. BALLESTÍN, Prosopogrqfia, 79), que afegeix que les
activitats del grup de savis que hi localitza i estudia "no es veuen, en cap moment, alterades per suposades
o presumibles fallides de l'autoritat central".

863 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus. VI, 250; GRANJA, Marca, § 170 i VIGUERA, Aragón,
115.
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IBN HAYYÄN, al-Muqíabis, V, p. 65.

§ 341 Aquest any [301], a finals de rabí0 II [2 desembre 913] fou mort a Barcelona

[Muhammad b.] cAbd al-Malik b. °Abd Allah b. Sabrït [al-Tawïl].

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 164 b.

§ 342 El mateix any [301 / 7 agost 913-26 juliol 914] fou mort Muhammad b. °Abd al-

Malik [b. cAbd Allah b. Sabrït] al-Tawïl.

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 166.

§ 343 Aquest any [301 / 7 agost 913-26 juliol 914] fou mort a Barcelona [Muhammad

b.] cAbd al-Malik b. cAbd Allah b. Sabrït [al-Tawïl].

12 maig 914

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 66 b.
cAbd al-Malik b. Muhammad b. cAbd al-Malik [al-Tawíl], que formava pan de

l'expedició en la que morí el seu pare864, i que tornà estalvi a Osca, d'on l'emir cAbd

Allah el nomenà governador, confià al seu germà cAmrüs la fortalesa de Montsó (22

abril 914), però

§ 344 (...) la gent de Montsó cridà Muhammad b. Lubb b. Muhammad b. Muhammad

b. Lubb b. Musa b. Musa b. Fortün b. Garsiyya865, que era a Lleida i que acudí cap

a ells. Assetjaren cAmrüs b. Muhammad i la seva gent. Quan el setge se'ls feu

inaguantable, [cAmrüs] li envià un missatger dient que sortiria de la fortalesa amb els

seus i que li lliuraria. Muhammad b. Lubb ho acceptà i entrà a Montsó el dijous tretze

de sawàl del dit any [12 maig 914]866.

864 Cf. § 340.

865 AL-AHWANÏ anota que hauria de dir Ibn QasI en comptes d'Ibn Garsiyya, tot remetent a l'autoritat
d'Ibn Hazm, però GRANJA, Marca, § 171, n. 2, s'inclina a llegir Garsiyya, pare de Fortun i fill de Càssius
perquè, per raons cronològiques, és possible que manqui un nom a la cadena.

866 Cf. VIGUERA, Aragón, 114.
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febrer-març 915

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 38.

§ 345 Yünus [b. Muhammad b. Lubb]867 consolidà Valtierra (B.lbtra) i Caparroso

(Qabrüs) i entrà en la fortalesa de Montsó el [mes de] scfbàn de l'any 302 [19 febrer-19

març 915], que li havia cedit el seu nebot Muhammad b. Lubb [b. Muhammad b. Lubb

b. Musa]. Convidà a Muhammad b. °Abd Allah [b. Muhammad b. Lubb b. Musa]868

a conquerir la fortalesa de Barbastre. cAmrüs b. Muhammad [b. cAbd Allah b. aabrït

al-Tawïl] sortí al seu encontre i l'atacà, però Muhammad b. °Abd Allah el derrotà i

l'obligà a refugiar-se en els ravals de Barbastre. °Abd al-Malik b. Muhammad [b. cAbd

Allah b. Sabrït al-Tawïl], que era a Osca, s'assabentà de la intenció d'aquell d'atacar

al seu germà cAmrüs i sortí a ajudar-lo. Tingué un encontre amb Muhammad b. cAbd

Allah i els seus genets que estaven escampats pels voltants de Barbastre; carregà contra

ells, els derrotà i els dispersà869.

915-916

IBN TDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 169 a.

§ 346 Aquest any [303 / 17 juliol 915-4 juliol 916] Mutarrif [b. Muhammad] b. Lubb

[b. Musa b. Qasï] fou fet presoner; l'enemic l'havia capturat a la Frontera870.

setembre 915

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 169 c.

§ 347 Aquest any [303 / 17 juliol 915-4 juliol 916] morí a la Frontera cAbd Allah b.

Muhammad b. Lubb [b. Musa] b. Qasï, que era dels valents i dels valerosos que

867 Es tracta de Yünus b. Muhammad, germà dels Banü Qasï cAbd Allah, Mutarrif i Lubb.

868 És a dir, al seu cosí.

869 Cf. VIGUERA, Aragón, 116-117.

870 Molt probablement succeí en algun encontre amb Sanç de Pamplona (cf. CAÑADA, Banu Qasi, 83).
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castiguen l'enemic871.

18 març 916

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 420.

§ 348 Digué cïsà b. Ahmad al-Ràzï:

He vist a les Cròniques de la Frontera*12 que Muhammad [al-Anqar] b. °Abd

al-Rahman b. cAbd al-°Azïz al-Tugïbï entrà (...) a Roda d'Isàvena (Ratat al-

Yahüd)m el diumenge 10 del mes de ramadan de l'any 303 [18 març 916]874.

31 març 916

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 169 b.

§ 349 El seu fill [d'cAbd Allah b. Muhammad b. Lubb b. Musa b. Qasï], Muhammad

b. cAbd Allah, assassinà el seu oncle, Mutarrif875. Sorgiren diferències i lluites entre

els Banü Lubb i es distanciaren entre ells.

20 juliol 916

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 169 e.

§ 350 Aquest any 304 [5 juliol 916-23 juny 917] l'emir dels musulmans al-Nasir li-Dïn

Allah -Déu estigui satisfet d'ell!- féu sortir en campanya l'alcaid Ahmad b. Muhammad

871 A1-CUDRÏ (Nusüs, p. 38) afegeix que morí a Tudela el mes de setembre a causa d'un verí que li havia
donat Sanç Garcés que l'havia fet presoner (cf. CAÑADA, Banu Qasi, 81 i VIGUERA, Aragón, 117).

87Î Cf. la nota corresponent a § 305.

873 Al-cUdrï menciona dues vegades aquest topònim, però la primera (cf. Nusüs, p. 35) correspon a
Rueda de Jalón (cf. SOUTO, El poblamiento). Sobre Roda d'Isàvena, cf. MARTÍ, Territorio, esp. 58.

874 Cf. el quadre dels Tugïbís fet per VIGUERA i el resum de les branques de la família a ID., 'Amiries,
134-135.

875 Cf. VIGUERA, Aragón, 117, que ho data el 31 de març del 916.
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b. Abi cAbda876 cap al territori de la guerra. Sortí el dissabte quan quedaven catorze

nits de muharram, que correspon al 20 de juliol. Aplegà gran nombre de mawalí* i de

soldats i penetrà en terra dels idòlatres tot destrossant i capturant botí i captius. En

tornà amb els musulmans sans i estalvis i enriquits877.

Crònica Anònima, § 22.

§ 351 L'any 304 [5 juliol 916-23 juny 917] al-Nàsir li-Dïn Allah féu sortir en

campanya d'estiu l'alcaid Ahmad b. Muhammad b. Abï cAbda. Fou la primera

algarada que feren els seus alcaids contra la terra de l'enemic. L'exèrcit trepitjà les

fronteres del politeisme i subjugà els seus territoris bo i tornant després amb els

musulmans sans i estalvis.

3 agost 916

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 42 c.

§ 352 [Digué cïsà b. Ahmad al-Razï:

He vist a les Cròniques de la Fronteram que Muhammad b. cAbd al-Rahmän

b. cAbd al-cAzïz al-Tugïbï] entrà i s'emparà de Montsó el dijous quan quedaven dotze

nits de muharram de l'any esmentat [303-3 agost 916]879.

25 desembre 918

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 66 c.

§ 353 cAmrüs b. Muhammad [al-Tawïl] traí al seu germà °Abd al-Malik; el capturà i

876 En temps de l'emir cAbd Allah s'havia distingit en les campanyes contra els rebels del sud,
especialment contra cUmar b. Hafsün. Durant el califat d'cAbd al-Rahman fou el seu home de confiança i cap
suprem de l'exèrcit. El 14 de setembre del 917 fou derrotat a San Esteban de Gormaz (cf. LÉVI-
PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 281, i MOLINA, Tudmfr, 78, n. 125).

877 Molt probablement es tracta d'una campanya contra territori lleonès o navarrès (cf. LÉV1-
PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 281, i CANADÀ, Banu Qasi, 84).

878 Cf. la nota corresponent a § 235.

879 Era en mans de Yünus b. Muhammad b. Lubb des de principis de l'any 915 quan li cedí el seu nebot
Muhammad b. Lubb (cf. AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 38).
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manà escanyar-lo fins que morís880. Fou enterrat a Osca el dissabte quan quedaven

tres dies de rabí0 II de l'any 301 [27 novembre 913881]. [També] es diu que fou l'any

306, quan quedaven dotze dies de ragab, la nit del dissabte [25 desembre 918].

Crònica Anònima, § 29.

§ 354 Aquest any, cAmrüs b. Muhammad [al-Tawïl] traí al seu germà [cAbd al-Malik

b. Muhammad], matant-lo a la ciutat d'Osca i ocupant el seu lloc com a rebel; això

succeí el mes de ragab d'aquell any [8 desembre 918-6 gener 919],

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 96.

§ 355 Aquest any [306] cAmrüs b. Muhammad [al-Tawïl], senyor d'Osca, a la Frontera

Superior, traí al seu germà °Abd al-Malik b. Muhammad: l'assassinà i ocupà el seu lloc

el mes de ragab [8 desembre 918-6 gener 919].

estiu 919

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 42 d.

§ 356 Sanç [I Garcés], senyor de Pamplona, aplegà tropes per tal d'atacar la fortalesa

de Montsó882; li ajudà cAmrüs b. Muhammad [al-Tawïl], senyor de Barbastre883,

que també aconseguí l'aliança amb Bernat, fill de Raimon (Barbât b. Raymund), senyor

de Pallars884.

Quan atenyeren la fortalesa de Montsó, la seva gent fugi i els entregaren la fortalesa.

Incendiaren el seu raval i se'n empararen. Això succeïa l'any 307 [3 juny 919-22 maig

880 Es tracta de l'assassinat d'cAbd al-Malik b. Muhammad al-Tawïl que sustituí al seu pare en el govern
d'Osca quan aquest morí el 22 d'octubre del 913 en terres catalanes (cf. VIGUERA, Aragón, 123).

881
Dono la correspondència segons la feria, dissabte, que indica el text. A tres dies per acabar el mes

correspon al dimecres 30 de novembre. Però la data correcta és la següent, perquè l'any 915 encara era vi
(cf. § 345).

882
Era en mans de Muhammad b. cAbd al-Rahman b. °Abd al-cAzIz al-Tu|ïbí (cf. § 352).

883 Cf. § 345.

' Es tracta de Bernat Unifred (cf. GALTIER, Ribagorça, 65-66, i ABADAL, Dels Visigots, II, 311-32»-
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920].

AL-CUDRI, Nusûs, p. 39.

§ 357 Quan morí cAbd Allah b. Muhammad b. Lubb b. Musa b. Qasï el succeí el seu

fill Muhammad, que va rebre el nomenament [del califa] i es mantingué en

l'obediència. Féu una algarada contra Barbastre el divendres quan mancaven dotze dies

de rab? II de l'any 307 [16 setembre 919], en companyia de Muhammad b. Lubb885.

Text atribuït erròniament a terres catalanes:

estiu 920

IBN CABD RABBIHI, Kitâb ciqd al-faríd, part 5a, p. 235.

Durant l'asseifa comanada pel propi cAbd al-Rahman III (5 dejuny-16 d'agost

del 920), coneguda com a campanya de Muez o de Valdejunquera886 i en la que

l'exèrcit saquejà les fortaleses d'Osma, San Esteban de Gormaz, Clunia i altres places

navarreses

§ 358 (...) Prosseguiren, i el bàrbar (cilg*) els seguí d'aprop en marxa amb el seu

exèrcit

fins que arribaren a Wad f Diyyi**7 de llur terra, on l'ortodòxia borra les sendes de

l'error,

quan s'ajuntaren en la partió d'ambdues comarques888, reunits els escamots d'ambdós

bàrbars,

Es tracta del seu cosí, fill de Lubb b. Muhammad b. Lubb b. Musa b. Qasï.

886 L'expedició és narrada amb molts detalls per altres autors (cf. CASTILLA, Crònica de lArfb, 157-165;
Crònica Anònima, § 36; al-Muqtabis, V, 128-133; al-Bayàn al-mugrib, II, 183-189; LÉVI-PROVENÇAL,
#¿». Esp. Mus., IV, 282-283 i VIGUERA, Aragón, 118-119, que inclou un mapa de la campanya, elaborat
Per Lacarra).

Les fonts mencionades en la nota anterior escriuen D f Sara, que Viguera proposa identificar amb
Licharra o Echavarri. Cal notar que, com que es tracta d'una urgüza i la rima exigeix la lectura Diyyi, aquesta
¡dentificació amb D f Sara resulta problemàtica.

88R

Llegeixo al-hawzayni en comptes de Val-gawzayni que figura en el text.
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gent de Lleó i de Pamplona, d'Arnedo i Barcelona889, coalitzada la infidelitat amb

l'heretgia, reunides diverses terres (...)

25 maig 922

AL-CUDRÏ, NusOs, p. 39-40890.

§ 359 Muhammad b. Lubb [b. Muhammad b. Lubb b. Musa b. Qasï] consolidà891

les fortaleses de Montsó, Balaguer, Barbastre, Algerri (Agfra)m i altres. Els

habitants de Lleida el feren entrar a la seva fortalesa el dissabte, en què quedaven sis

dies de muharram de l'any 310 [25 maig 922]. Consolidà també les fortaleses de

889 En realitat l'aliança cristiana fou entre Sanç Garcés de Navarra i Ordoni II de Lleó i no hi ha cap
notícia d'aquesta pretesa col·laboració catalana. Barcelona, doncs, sembla que hi és mencionada per necessitats
de la rima.

890 Aquest text, amb lleugeres variants, és inclòs a BALANÀ, Balaguer, 243-244.

891 Els textos no ho consignen, però és evident que se'n emparà aprofitant les lluites internes dels Banü
Sabrït (cf. VIGUERA, Aragón, 124).

892 No identificat per AL-AHWÄNI, GRANJA, Marca, § 78, ho féu amb Ayera (Osca) i anotà que el
troba citat l'any 1118 sota la forma d'Aiera, bo i afegint que l'any 922 seguia en mans de Muhammad b.
Lubb. CANADÀ, Banu Qasi, 89 y VIGUERA, Aragón, 124, segueixen aquesta identificació. J.
LLADONOSA, Hist. Lleida, I, 66, proposa, amb interrogant, Ayerbe, al nord d'Osca. Nombrosos autors,
però, creuen que correspon a l'actual Àger, a la comarca de la Noguera (cf. PITA, Distrito de Lérida, 213-
214; F. FITÉ i LLEVOT, Reculls d'història de la vall d'Àger. Període antic i medieval, Àger 1985, 83-84;
VALLVÉ: División territorial, 296; ESCÓ, GIRALT, SÉNAC. Marca Superior, SÉNAC, Husun, 60, etc.
MANZANO, Frontera, 101, escriu "Ayera -(probablemente Àger-)" i BALANÀ, Mus. Cat., 58, nega la
identificació d'aquest topònim Agira amb Àger i qualifica aquesta menció d'al-'Udrï d'enigmàtica. X.
PUIGVERT, Àger, un topònim berber a la Marca Superior d'al-Andalus, "Faventia", 16/1 (1955), 73-85,
és autor d'un treball meritori on presenta un seguit de topònims andalusins (el mateix Àger, Benachera,
Benàger, Beniatjar, Benatsar, Beniatzar, Banacar i Benagira) com a derivats d'Aggar (que figura amb aquesta
grafia -és a dir, amb lâl en al-Bakrï i Ibn Hawqal), nom d'un grup tribal berber, en front de l'etimologia a
partir de Y agger llatí que proposa Coromines (cf. Onomasticon, q. v.). Cal notar que en aquest llistat la síl·laba
tònica ocupa llocs diferents, cosa que fa dubtar que provinguin d'un ètim comú. Pel que fa al cas concret
d'Àger, aquesta identificació presuposa un difícilment acceptable desplaçament de la síl·laba tònica cap enrera,
donat que la grafia àrab (amb /í/) indica que és aquesta la síl·laba tònica i, per contra, actualment es
pronuncia com a paraula plana el nom d'aquesta població. L'accent no és problema pel berber perquè el
préfixe la-l solia rebre un accent secundari que feia dubtar els andalusins (i agraeixo, una vegada més, les
indicacions sempre valuoses de F. Corriente), però penso que pot tractar-se de l'actual Algerri (Noguera).
Aquest topònim apareix en la documentació més antiga amb la forma Agerre, és a dir, "sense la IM secundària
que li afegí la influència dels arabismes toponímics que ja abunden entorn de Balaguer" (Onomasticon, s.v.
"Algerri"). Cf. Castells Catalans, VI, 244-247 i Catalunya Romànica, XVII, 29-30 (on A. Benet i Clara creu
probable que mai no s'hagués establert cap guarnició amb soldats musulmans amb prou importància a Àger)
i 163 (on s'indica que part de les construccions del castell d'Algerri són d'època islàmica).
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Montmagastre (Mamaqasra)m (Llitera) i de Calassanç (Qalazang)*94 (Llitera), a les

terres de Lleida.

922 (o 932 ?)

AL-CUDRÏ, Nusfís, p. 67-68.

§ 360 cAmrüs b. Muhammad [al-Tawïl] sortí amb un exèrcit constituït per un bon

nombre de lleidatans l'any 319 [24 gener 931-12 gener 932]895 contra Muhammad b.

Lubb, que es trobava a la fortalesa d'Algerri (Agira)*96 i, a finals de du -l Mgga de

l'esmentat any [12 gener 932] (sie, per 20 abril 922 ?), cAmrüs fou derrotat. Bona part

dels seus homes foren morts i altres tants, captius. Després, el dimarts en què quedaven

tres dies de muharram de l'any 320 [8 febrer 932], (sic, per 28 maig 922 ?)

Muhammad b. Lubb féu una algarada contra la ciutat de Lleida. Musa b. Muhammad,

que s'hi havia quedat com a lloctinent del seu germà cAmrüs, sortí a buscar-lo, però

Muhammad b. Lubb el féu presoner així com també a bona part dels lleidatans. Més

tard, el dissabte en què quedaven vuit dies de ragab del mateix any [29 juliol 932] (sic,

per 16 novembre 922 ?), cAmrüs fou capturat per Abu Bakr b. Yahyà al-Tugïbï, a la

zona de ? (B.ls.nd), del districte de Barbastre897. Fou rescatat per una quantitat de

893 GRANJA, Marca, § 78 anota que la seva ortografia moderna és Monmagastrell, però sembla que el
confon amb el Montmagastre atacat l'any 1003 per cAbd al-Malik al-Muzaffar (cf. §§ 469 i 470). VALL VE,
División territorial, 296, l'identificà correctament amb "Monmagastre" de la Llitera. Es tracta d'un castell
(cf, Catalunya Romànica, XXVI, 276-277) situat a 769 m. d'altitud, anomenat també castell de la Mora i on
hi ha actualment el santuari de la Mare de Déu de la Móra, en el municipi de Peralta de la Sal. Aquest castell
apareix amb les grafies Castro de Mamagastre l'any 1063, de Mame castri l'any 1103, i de Mama Castro el
1124, (apud COROMINES, Onomastícon, s.v. "Móra" -on sosté que Móra és corrupció de Mola i que
Mamma Castrí significa "el turó amamellat del castell- i "Montmagastre").

894 Cf. Catalunya Romànica, XXVI, 277-279.

893 D'acord amb VIGUERA, Aragón, 124, i tal i com dóna a entendre el propi autor que escriu que
Muhammad b. Lubb fou expulsat de Lleida el 23 d'abril del 927 i que hi fou substituït per un tugïbï (cf.
§ 365) hi déu haver un error en aquesta data (i en les que segueixen) i, per tant, cal situar aquests
esdeveniments l'any 922.

896 Cf. el paràgraf anterior.

897 GRANJA, Marca, § 178, n. 4, identifica B.ls.nd amb Belchite, però fa estrany que, per la seva
situació geogràfica, depengui de Barbastre. VIGUERA, Aragón, 124, només escriu que cAmrüs fou capturat
"en tierras de Barbastro" i a Id., 27 identifica Belchite amb la grafia BalSad. Altres autors (cf. CABD AL-
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diners, que pagà en part, tot deixant ostatges a Saragossa per tal de respondre de

l'albaquella.

924

IBM AL-QÜTIYYA, Tarfh ifíitah al-Andalus, p. 100 (ed. I. al-Abyarï, p. 112).

§ 361 Després d'ell [de Musa b. Musa b. Qasï] el succeí el seu fill Lubb b. Musa [b.

Musa b. Qasï] i continuà en el govern de la seva família fins que en plegà l'any dotzè

del califat898 d'cAbd al-Rahmän b. Muhammad -Déu estigui satisfet d'ell!-. Aquest

els foragità a tots de la Frontera tot instituïnt-hi [Abu] Yahyà Muhammad [al-Anqar]

b. cAbd al-Rahmän [b. cAbd al-cAzïz] al-Tugïbï899 i ja ens ocuparem dels tugïbïs

al lloc corresponent, si Déu vol.

IBN AL-QÜTIYYA, Tarfh iftitah al-Andalús, p. 114 (ed. I. al-Abyarï, p. 123).

§ 362 L'any 312 [9 abril 924-28 març 925, °Abd al-Rahmän III] féu rendu- els Banü

Qasï i els foragità a tots de la Frontera Superior. El govern passà a mans d'Abu Yahyà

Muhammad [al-Anqar] b. cAbd al-Rahmän [b. °Abd al-°Azïz] al-Tugïbï i als seus fills,

que formaren part del seu servei i del seu exèrcit.

primavera 924

IBN HAYYÄN, al-Muqïabis, V, p. 122.

De campanya cap a Pamplona l'any 312 [9 abril 924-28 març 925f00, i

havent près el camí de llevant, al-Nasir sofoca diverses rebel·lions dels governadors de

KARÏM, Yaqüt, num. 93, i RODRÍGUEZ LOZANO, Nuevos topónimos, 60) descriuen Belchite, amb la
grafia BalSand = Bitítd I Bilgft, com a depenent del districte de Saragossa, cosa que és més correcta.

898 És a dir, l'any 924, si bé llavors encara no s'havia autoproclamat califa.

899 Cf. VIGUERA, Aragón, 128-129 i ID., 'Àmrtes, 134-135.

900 CARÏB B. SACÏD (cf. CASTILLA, La crònica de cArfb, 179-180) explica que sortí de Còrdova el 27
d'abril del 924 i que penetrà en territori cristià el 10 de juliol. Cf. també LÉVI-PROVENCAL, Hist. Esp.
Mus, IV, 284-287; A. CANADÀ JUSTE, Itinerario de la campaña de Pamplona (924), "Actas del VII
Congreso de Estudios Pirenaicos. Seu d'Urgell 1974", Jaca 1983, 111-121; ID., La campaña musulmana de
Pamplona. Año 924, Institución Prícipe de Viana, Pamplona 1976, i VIGUERA, Aragón, 120-122.
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les cores* de Tudmír* i de Valencia. Després

§ 363 (...) rectificà la situació de la gent de Tortosa901, al nord d'ambdues i a

l'extrem d'al-Andalús, restituïnt-li les jurisdiccions que li havien estat minvades.

Més endavantIBNHAYYÀN, al-Muqtabis, V, 127, recull la mateixa notícia d'al-

Anfq d'Ibn Masfüd:

§ 364 Després de les terres de València (...) Al-Nasir li-Dïn Allah (...) atenyé les

jurisdiccions de Tortosa, a l'extrem oriental de la Frontera, i les de Saragossa, capital

de la Frontera Superior, passant des d'allà al territori de Pamplona902.

abril-maig 927

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 40 a.

§ 365 Després la gent de Lleida decidí fer fora [Muhammad b. Lubb b. Muhammad

b. Lubb b. Qasï]903 de la seva fortalesa: s'alçaren contra ell i l'expulsaren el dimecres

17 de safar de l'any 315 [23 abril 927]. Al seu lloc, feren entrar-hi Häsim b.

Muhammad [al-Anqar] b. cAbd al-Rahmän [b. cAbd al-cAzïz al-Tugïbï] i el seu fill

Yahyà, deu dies després de l'expulsió de Muhammad b. Lubb [3 maig 927].

El mateix any, també els habitants de Balaguer es revoltaren contra Muhammad

b. Lubb [b. Muhammad b. Lubb b. Qasï]; s'alçaren contra seu i col·locaren al seu lloc

Häsim b. Muhammad [al-Anqar b. cAbd al-Rahman b. cAbd aPAzïz] al-Tugïbï.

901 Cal assenyalar que aquesta és l'única vegada que es documenta el pas d'un futur califa
(l'autoproclamació tingué lloc el 16 de gener del 929, cf. M" I. FIERRO, Sobre la adopción del título califal
por cAbd al-Rahmän III, "SA", VI (1989), 33-42) a terres avui catalanes. Els traductors al castellà à'al-
Muqtabis, V anotaren (p. 148, n. 4) que només constaba en Ibn Haldün que el futur califa pujés fins a Tortosa
i després seguís per Alcanyís. I, efectivament, MILLAS, Textos, XXXVI, explica que aquest autor ens
informa que £Abd al-Rahmln III, dirigint-se de València a Tudela, passà per Tortosa i Saragossa i remet al
fol. 16 v. del manuscrit de la col·lecció Gayangos. Malauradament, però, no he reeixit a trobar aquesta cita
en cap de les edicions de l'autor. La Dra. Viguera em comunica amablement que treié la notícia de Millas.

902 Sobre la ruta que des de València anava cap a Xert (des d'on cAbd al-Rahmän es desviaria cap a
Tortosa), Morella i Alcanyís, cf. BRAMÓN, Diócesis Tortosa.

903 Aquest fragment ve tot seguit a continuació d'AL-cUDRÏ, NusOs, p. 39-40, que escriu que era senyor
de Lleida i de Balaguer des de la primavera de l'any 922.
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922 / 927

IBN HÄRIT AL-HUSANÏ, Ahbär al-fiiqahä ' wa l-muhaddin'n, biografia num.

448,

§ 366 Sa°ïd b. Yahyà al-HasSab, d'Osca (...) i de nissaga de Saragossa, anà a Lleida

amb Muhammad b. Lubb [b. Muhammad b. Lubb b. Qasï], que l'havia nomenat visir

i li havia transmès llur autoritat904. Quan Muhammad b. Lubb fou expulsat de

Lleida905, Sacïd es refugià a Tortosa i ja no se'n mogué fins que hi morí. La seva

mort ocorregué l'any 318 [3 febrer 930-23 gener 931]906.

928-929

AL-CUDRÏ, Nusäs, p. 40 b.

Muhammad b. Lubb es refugià al castell d'Aro ( o d'Aïro, a l'actual província

d'Osca)907 i lluità aferrissadament contra els cristians de Pamplona

§ 367 (...) [Després], l'any 316 [25 febrer 928-13 febrer 929] Muhammad b. Lubb [b.

Muhammad b. Lubb b. Qasï] volgué fer una sortida des de la fortalesa de Llorenç de

Montgai (Lurinís)90* fins a la ciutat de. Tortosa per tal d'assegurar-se la seva annexió

a Còrdova i presentar-se davant l'emir dels creients, °Abd al-Rahman, [amb aquest

mèrit]. Però els seus companys s'hi negaren i llurs descendents i parents hi feren causa

comuna, no essent-li possible, sense ells. Marxà a Osca i s'hi quedà.

904 El 25 de maig del 922 (cf. § 359).

905 Cf. § 365, que ho data el 23 d'abril del 927. IBN AL-FARADÏ, Tärih culamä' al-Andalus, biografía
num. 488, reprodueix la mateixa notícia.

906 AL-DABBÏ, Bugyat al-multamis, biografia num. 828 (ed. CODERA-RIBERA, num. 726) només recull
que era d'Osca i que morí a al-Andalus en la mateixa data. Cf. BALLESTÍN, Prosopografia, 78.

907 Cf. GRANJA, Marca, § 80, n. 1 i DURAN GUDIOL, De la Marca Superior, 86, que escriu:
"localizable quizá en la ribera del Cinca, cerca de Ainsa, en la localidad de Arro, o en las cercanías de
Huesca, en Arraro, lo que parece menos probable" (apud SOUTO, Fortificaciones, I, 97).

908 La identificació és deguda a PITA, Distrito de Lérida.

237



16 març-13 abril 929

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 167.

§ 368 El mes de safar d'aquest any [317/16 març-13 abril 929], cU_tman b. cUbayd

Allah b. Muhammad b. Abï 'Abda909 fou nomenat visir de Tortosa l'extrema i llur

frontera910.

Crònica Anònima, § 65.

Llista de nomenament de governadors de l'any 317[14febrer 929-2 febrer 930]:

§ 369 De Tortosa i de la seva frontera cUtman b. cUbayd Allah b. Muhammad b. Abï
cAbda911.

12 juliol-9 agost 929

AL-CUDRÏ, Nusos, p. 40 c.

§ 370 Arribà després a [Muhammad b. Lubb b. Muhammad b. Lubb b. Qasï] un

missatger del seu cunyat, el fill912 de Ramon [Ibn Raymund], senyor de Pallars913

per suplicar-li que s'aliés i es quedés amb ell fins que veiés les coses millor. Confià en

ell i s'hi alià, però al cap d'un temps, l'altre [és a dir, Raimon] aprofità l'ocasió i,

enlluernat per les armes, les montures i les joies que tenien ell i seus companys, els traí

909 Segons altres fragments d'al-Muqtabis, V, l'any 933 fou nomenat visir de la cora de Mérida (destituït
el 934) i de la de Guadalajara el 935.

910 Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 274.

911 Noti's que Lleida i Saragossa no apareixen en aquest llistat de nomenaments i que, per tant, el govern
de Tortosa anava a part. Cf. també les anotacions a § 340.

912 GRANJA (cf. Marca, § 82) no llegí Ibn sinó només Raymund i anota que com que el comte Ramon
de Pallars morí, segons Abadal, entre els anys 920-923, hauria de llegir-se Ibn Raymund, lectura que, com
he dit, és la que correspon al text àrab.

913 VIGUERA, Aragón, 125, creu que és un error d'al-'Udrï que confon aquest Muhammad b. Lubb
amb el seu avi i homònim, una germana del qual s'havia casat amb Ramon II de Pallars-Ribagorça (cf. LÉVI-
PROVENCAL, Hist. Esp. Mus., IV, 211) però aquí es tracta del comte Bernat de Pallars (cf. VERNET, Un
texto nuevo, i GALTIER, Ribargorza, 64 i 250).
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i assassinà el mes de gumâda II de l'any 317 [12 juliol-9 agost 929]914.

Així s'extingí el relat dels Banü Qasï a la Frontera.

maig 930

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 190.

§ 371 El mes de ràbf II d'aquest any 318 [maig 930] Ahmad b. Muhammad b.

Mubassir fou nomenat governador de Tortosa i els seus districtes915.

930-931

IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugríb, II, p. 204.

§ 372 Aquest any 318 [3 febrer 930-23 gener 931] morí Hàsim b. Muhammad [al-

Anqar b. °Abd al-Rahmän b. °Abd al-°Azïz] al-Tugïbï.

931-932

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 213.

§ 373 Aquest any [319/24 gener 931-12 gener 932], Yahyà b. HIsim [b. Muhammad

al-Anqar b. °Abd al-Rahman b. cAbd al-cAzïz] al-Tugïbï916 fou nomenat governador

de Lleida i de les seves fortaleses917.

914 Com anota VERNET, El nombre de Cataluña, 135, aquest assassinat és l'origen del tresor d'Ovarra
i així ho admeté ABADAL, Dels visigots, II, 316.

915 Segons altres fragments d'al-Muqtabis, V, fou després governador de Toledo (937), de Tudmfr* (d'on
fou destituït l'any 329/6 octubre 940-25 setembre 941) i de Tortosa per segona vegada, l'any 937-938 (cf. §
392).

"6 Era germà de Muhammad, senyor de Saragossa, a qui asilà a Rueda de Jalón durant la seva revolta
contra cAbd al-Rahmän III (cf. § 376). L'any 937 pactà amb el califa el seu retorn al govern de Lleida i els
seus districtes. També fou governador d'Osca. Morí l'any 950. Cf. §§ 392 i 402 i GRANJA, Marca, § 109.

"7 Noti's que es produeix una separació de governadors de la Frontera. La part més occidental és
confiada al seu germà Muhammad, a qui es nomena governador de Saragossa (cf. VIGUERA, Aragón, 128-
129 i ID., 'Àmirtes, 134-135; MANZANO, Frontera, 359, i BALANÀ, Mus. Cat., 103).
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estiu 933

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 218.

Destituït a primers de muharram del 321 [primers de gener de 933], cAbd al-

Malik b. Scfíd, conegut per Ihn Ab f Hamàma918, del govern de la ciutat de Pechina,

al-Nàsir li-Dïn Allah nomenà al seu lloc Ahmad b. cïsà b. Ahmad b. Ab f cAbda amb

l'encàrrec d'equipar, augmentar i millorar l'estol. Després li envià mercenaris des de

Còrdova amb els alcaids Sacfd b. Yünus b. Sacdíl i cAmr b. Maslàma al-Bangf

§ 374 (...) Ibn Yünus embarcà amb deu vaixells garbís (marakib garbiyyà) i cinc naus

de guerra (sawànf), amb carregament i equip complerts, cap al país dels francs (balad

Ifrangà). Però, en sortir de l'illa de Mallorca, 1'encalca una tempesta provocada per les

marees d'agost; va perdre una nau de guerra i un caro (qärib) i la resta dels vaixells

es varen refugiar a Tortosa, sense poder fer cap algarada, partint després cap a Gata

(al-Qabta).

estiu 933

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 70.

Quan °Abd al-Rahman III sortí de campanya contra Osma l'any 933, releva

Ahmad b. Muhammad b. Ilyas del seu càrrec de governador d'Osca per tal que

l'acompanyés, tot deixant el govern de la ciutat a Muhammad b. cAbd Allah b. Hudayr.

Més tard, durant la campanya de l'any 934, el substituí i l'envià a Saragossa

§ 375 (...) bo i deixant a Ahmad b. Muhammad b. Ilyas el govern d'[Osca], juntament

amb el de València i Tortosa, que ja tenia.

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 142 a.

§ 376 [L'any 322/22 desembre 933-10 desembre 934, cAbd al-Rahmän III] havia

algarejat contra Osma (Wahsamah) i hi havia convocat Muhammad b. Hisàm [b.

Muhammad al-Anqar b, cAbd al-Rahman b. cAbd al-cAzïz al-Tugïbï], de Saragossa,

però, com que aquest s'hi negà, anà en contra seu, conquerí les seves fortaleses i

918 Cf. § 382.
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prengué el seu germà Yahyà a la fortalesa de Rueda [de Jalón] (Ruta)919.

934

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 241.

Afináis de du l-higga [del 323/11 desembre 934]

§ 377 (...) Sacïd b. cAbd al-Ra'üf920 fou deposat de Tortosa en favor d'cUmar b. cAbd

Allah921.

A ragab del mateix any [17 juny-16 juliol 934] Ahmad b. Muhammad b.

Ilyas922 fou relevât d'Osca i nomenat governador de Tortosa.

abril-maig 935

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 256 a.

§ 378 El mes de gumàdà I d'aquest any [323/8 abril-7 maig 935] (...) fou deposat
cUmar b. °Abd Allah523 de la ciutat de Tortosa a favor de Musa b. Muhammad b.

Ilyas924.

juny 935

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 242.

L'any 323 [11 desembre 934-29 novembre 935J, cAbd al-Rahman III sortí en

919 Cf. VIGUERA, Aragón, 130-131.

920 Segons altres passatges à'al-Muqtabis, V, l'any 321 [1 gener-21 desembre 933] havia estat nomenat
governador de Tudmfr*, conjuntament amb Dilha\t b. Muhammad; a rabf I del 326 [6 gener-4 febrer 938]
fou nomenat governador de Sevilla i destituït l'any 327 [29 octubre 938-17 octubre 939], govern que tornà
a exercir des de gumadà II del 330 [21 febrer-21març 942]

921 Cf. § 378.

922 Segons altres passatges d'al-Muqtabis V, havia estat governador de Tudmfr* (929) i de les Balears
(930-932); després ho fou de Tarassona (935), d'Osca (935) i de Saragossa (935). Assolí el càrrec de visir
des de 936. Cf. § 384.

923 Cf. § anterior.

924 Familiar del visir i alcaid Ahmad b. Muhammad b. Ilyas, consta que també fou governador de
València. Cf. § 384.

241



campanya contra Saragossa925 per tal de sofocar la revolta de Muhammad b. Hàsim

b. Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Rahmàn b. °Abd al-Azïz al-Tugfbf, el darrer

dissident que li quedava a al-Andalús.

§ 379 (...) Allà rebé la bona nova de la mort d'cAmrüs b. Muhammad [al-Tawïl],

senyor de Barbastre, a la Frontera Superior, i de que les fortaleses que li eren fidels i

que miren cap al Pallars, al país franc (balad al-Ifranga), ja havien acceptat la seva

obediència. Així, sobre la marxa, hi envià alguns dels seus alcaids per tal que es fessin

càrrec d'aquests castells i els abastissin.

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 245-246.

Resum d'al'Râzf sobre aquesta mateixa campanya:

§ 380 El propi al-Näsir li-Dïn Allah es dirigí cap allà amb les seves tropes i, de camí,

s'assabentà de la bona nova de la mort d'cAmrüs b. Muhammad, anomenat al-Tawïl,

senyor de Barbastre, una de les capitals de la Frontera Superior, i de que els seus

castells que donen al Pallars, a la zona de Barcelona, capital franca, i la seva gent

havien tornat a l'obediència. Sobre la marxa, al-Nasir li-Dïn Allah hi envià

Muhammad b. cAbd Allah b. Hudayr926 per tal de controlar-los i mirar pels seus

interessos.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 68.

§ 381 La mort d'cAmrüs [b. Muhammad al-Tawïl] ocorregué la nit del dissabte de

primers de ragab de l'any 323 [6 juny 935].

925 A1-CUDRÏ (cf. GRANJA, Marca, § 102) dóna una breu referència d'aquesta campanya. Cf.
VIGUERA, Aragón ,132-135.

926 Segons el mateix al-Muqtabis, V, fins l'any 320 [13 gener 932-31 desembre 933] havia estat tresorer
d"Abd al-Rahmàn III. També fou nomenat visir l'any 316 [25 febrer 928-13 febrer 929], governador de
Toledo el 32Ï [1 gener 933-21 desembre 933], i d'Osca el mes de Sifban del 322 [27 juliol-24 agost 934].
Cf. GRANJA, Marca, §§ 96, 180 i 186.
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estiu 935

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 248-249.

§ 382 Aquest any [323/11 desembre 934-29 novembre 93S]927 l'estol atacà els territoris

dels francs (al-Farangà), que Déu els destrueixi! El comandava cAbd al-Malik b. Sacïd

b. Abï Hamarna928. Estava compost per quaranta naus: vint d'incendiàries (harraqaí),

que duien nafta i enginys bèl·lics marítims, i vint que transportaven els combatents. S'hi

havien embarcat mil soldats i dos mil tripulants.

Van sortir d'Almeria el mes de ragab d'aquell any [6 juny-5 juliol 935]. El

comandant, Ibn Abï Hamäma, es dirigí primerament a l'illa musulmana de Mallorca,

on va romandre per tal de completar la seva inspecció.

Després, dimecres, quan faltaven quatre dies per acabar el mes de ragab [1 de

juliol], salpà de l'últim port de l'illa. Va arribar a Salses ? (.ó/s)929, en territori dels

francs (al-Ifrangà), dilluns, darrer dia de ragab [5 juliol], i s'apropà a un lloc fortificat

cap el qual la gent s'havia apressat per a refugiar-s'hi i els van assetjar. Els defensors

sortiren de la fortalesa per a combatre'l i els musulmans s'enfrontaren amb ells.

Lluitaren aferrissadament des de la matinada fins a l'hora de l'oració de la tarda. Això

s'esdevenia dimarts, primer dia de sacban [6 juliol]. Aleshores els francs foren vençuts

i Déu oferí llurs esquenes: tres-cents dels seus homes foren morts.

927 Aquest text ha estat estudiat per dos autors: CHALMETA, Méditerranée i Estado i BALAÑA,
Topònims catalans ?, que, erròniament, el daten l'any 934. Sobre les propostes d'identificació dels topònims
que figuren aquí, cf. també D. BRAMÓN i R. LLUCH, De nuevo sobre unos topónimos catalanes citados
por Ibn Hayyân (verano del 935), en premsa.

928 L'any 322 [22 desembre 933-10 desembre 933] comandà l'estol enviat per tal de sofocar una rebel·lió
a Arzila, a la costa nordafricana. Cf. també § 374.

929 Chalmeta indica que podria llegir-se Ban?, que tradueix per Vence, bo i suggerint que podria indicar
genèricament la Provença (LIROLA, Poder naval, 238, el segueix); Balaflà identifica amb Pals (Baix
Empordà). Pels dies de navegació indicats des de Mallorca, i per la lògica estratègia d'atac -de territori
andalusí cap a un lloc determinat per anar baixant, després, costa avall- crec que ha de correspondre a un atac
al nord d'Empúries (cf. la identificació del topònim següent) i que molt probablement es tracti d'un "palus",
amb significat d'aiguamoll (cf. Onomasticon, s.v. "Pals") que podria al·ludir als existents a l'entorn de
l'estany de Salses (si és que el terme no constitueix una mala grafia d'aquest lloc i castell). Sobre el seu castell
Vell, que té els seus orígens en època romana i que fou utilitzat durant tota l'Edat Mitjana, cf. Catalunya
Romànica, XIV, 337-338.
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L'estol es presentà a la ciutat d'Empúries ('nys)93°, [centre de] les seves

drassanes i refugi de llurs naus. Els musulmans van encerclar-la per terra i per mar,

cremaren les naus [fondejades] en el seu port i els ravals del seu entorn, i mataren

tothom que hi trobaren. La matança que fou feta entre ells dépassa els quatre-cents

homes. Quan s'assabentaren de l'atac d'aquest estol, es reuniren els habitants dels

voltants d'aquesta ciutat, la gent de les fortaleses que eren a prop i d'altres, i

començaren la seva defensa des de l'interior.

Llavors el comandant d'aquestes naus, Ibn Abï Mamama, en trià quinze de

lleugeres i reforçades i les envià de nit cap a Maçanet (Massantt) (Baix Empordà)931

i la seva contrada, perquè s'avancessin a la notícia de llur atac i es cità allà amb elles.

Les naus van salpar cap allà dimecres, 3 de Sacban [8 juliol] i ell les va seguir amb la

resta de l'estol la nit del dimarts següent [9 juliol].

Les naus que s'havien avançat van saquejar molts masos (qura) i vastes regions,

entre elles la costa Roja (Gironès) (al-Balât al-Ahmar)m, Mont-ras (al-Gabal al-

930 CHALMETA, Méditerranée i Estado tradueix per Niça; LIROLA, Poder naval, 238, el segueix. La
identificació és deguda a BALANÀ, Topònims catalans ? i em sembla convincent pel fet que figurar com a
centre de drassanes i bon port.

931 CHALMETA, Méditerranée i Estado, indica que podria tractar-se d'una mala lectura de Massilia,
actual Marsella. LIROLA, Poder naval, 238, el segueix. BALANÀ, Topònims catalans ? (bo i recollint una
suggerència de Vernet) llegí Maçanet i l'identificà amb un dels dos coneguts: Maçanet de la Selva. A
continuació escriu (p. 36 i n. 68) que "l'almirall musulmà envià una avantguarda cap al sud, a la
desembocadura del riu Tordera per on podia arribar la host del comte de Barcelona en ajut de les poblacions
atacades, ubicades dins dels seus dominis". Aquesta identificació força els combatents a desplaçar-se per terra
un bon troç, havent deixat els vaixells a la desembocadura del Tordera (o en el riu). Per contra, i gràcies a
l'amabilitat de Mònica Bosch, em consta un antic mas Maçanet, situat al sud de Torroella de Montgrí i en el
camí cap a Pals, que penso que s'avé millor a Pestratègia de l'atac.

932 Chalmeta transcriu el topònim sense proposar-ne identificació. Balanà el tradueix per Cap Roig (al
sud de Cállela de Palafrugell) i afegeix que "la crònica deu fer referència a la ruta litoral que uneix L'Escala,
Torroella de Montgrí, Pals, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Maçanet. En aquest indret
desembocava, aleshores, el branc de la Via Augusta que comunicava Girona i Barcelona passant pel
Maresme". Però sorprèn que els diversos topònims que corresponen a llocs habitats en aquesta ruta siguin
obviats en la crònica àrab en favor de l'única menció del nom d'un cap (i, precisament, d'un que encara avui
resta sense urbanitzar!). El terme balät solia aplicar-se a les antigues calçades romanes i aquí hauria de
designar un lloc de la Via Augusta. Caldrà cercar-lo, doncs, en un punt de fàcil accés des del mar, per la qual
cosa penso (amb tota la prudència que aconsella un text unicum i que també mostraren Chalmeta i Balanà),
que podria tractar-se de l'anomenat coll de Costa Roja (no figura en l'Aties 1:50.000, però sí a la GEC i
encara és viu entre els que hi passem) al municipi de Sant Julià de Ramis, molt a prop del curs del Ter i per
on anava la Via Augusta i hi passa encara la Carretera Nacional II. ÉS a dir, que les 15 naus lleugeres
enfilaren des de la costa Ter amunt fins al Congost, on desembarcaren els combatents i saquejaren els masos
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Agrad)m (Baix Empordà), i d'altres. Déu els concedí molts captius i un botí valuós.

L'estol marxà des del lloc on estava ancorat, el port de la cala ? (Qalaí

Marwanf34, amb vent favorable, i fondejà en el port conegut pel cap Aspre (al-Tarf

al-Ahras) (Baix Empordà)935. Aquí li va sortir a l'encontre el franc bàrbar (cilg*)

conegut amb el nom de Paulo (B.wluh)936, qui tenia un gran renom entre els cristians.

S'inicià una batalla entre ells; Déu féu fugir els bàrbars i foren morts Paulo (B.wluh)

i el seu germà, entre molts dels seus.

Després l'estol enfilà cap a Barcelona, que Déu l'esmicoli! A prop d'ella li sortí

al pas un bàrbar (cilg*) al qual anomenaven ? (Balit)931 amb el seu seguici. Els

de Costa Roja i del pla de Campdorà, prop de l'actual Sarrià de Ter. Consta un atac similar l'any 1178 quan
uns pirates mallorquins destruïren ta canònica d'Ullà (cf. VILLANUEVA, Viaje literario, XV, 215).

933 És a dir, les naus de l'avantguarda navegaren Ter avall per unir-se a la resta de l'estol i saquejaren
els masos del voltant de Palafrugell i Mont-ras. CHALMETA, Méditerranée i Estado, tradueix per
Montpeller, bo i dubtant del seu ètim Móns puellarum. La identificació de Mont-ras és deguda a BALANÀ,
Topònims catalans ?.

934 És clar que el terme qala és una arabització del català "cala". BALANÀ, Topònims catalans ?
identifica Marwun amb la cala Morisca (La Selva). Cal advertir que una cala "de Maruano" és citada en un
document de l'any 1123 (cf. Onomasticon, s.v. "cala") i, en tot aquest passatje, que el primitiu Ter
desembocava prop de l'Escala, que els interessos feudals van desviar-lo des de Verges cap a l'Estartit i que
posteriorment encara s'ha desplaçat més al sud (cf. PELLA I FORGAS, Historia del Ampurdán, esp. 571-572
i Geografia de Catalunya, 5 vols., Aedos, Barcelona 1981, IV, 171) i que no podem tenir, per tant, una idea
exacta de la costa del moment.

935 Chalmeta tradueix per "Pointe Rugueuse" i "Punta Áspera", respectivament. BALANÀ, Topònims
catalans ? l'identifica amb un Cap Aspre, al terme de Callella de Mar. Cal notar, però, que un document del
889 que confirma les possessions del monestir de Sant Pau de Fontclara (Baix Empordà) parla dels
"castellarum montis Áspero" (cf. ABADAL, Catalunya Carolíngia. II, 113-115, i, sobre aquest monestir,
Catalunya Romànica, VIII, 233-238) i que, en la venda del castrum de Monte Áspero feta per Bernardus
Gaufredi als comtes de Barcelona l'any 1065, s'especifica "quod alio nomine vocatur Pals" (Liber Feudorum
Maior, Barcelona 1945, vol. I, 410); és a dir, que queda clarament situat al Baix Empordà (cf. Castells
Catalans, II, 703-711). No sabem si llavors l'entorn de Pals formava un cap (actual d'Aiguafreda ?).

936 La lectura d'un Paulo o Paulus és de Chalmeta. BALANÀ, Topònims catalans ?, que situa aquest atac
al Maresme, l'identifica amb un monjo o abat del monestir benedictí de Sant Pol de Mar (documentat ja des
del 855), però la veritat és que no consta la seva condició monàstica en el text. Si seguim el raonament de
Balanyà, podria tractar-se d'algun monjo del monestir de Fontclara, però la veritat és que no tenim més
elements per a conèixer la personalitat de qui se'ls enfrontà.

937 CHALMETA, llegeix Bellido, sense identificar, i afegeix que hi havia un castrum Bellido/Bellid
documentat a l'època prop de Montserrat; BALANÀ aporta altres cites de possibles Bellit-s i admet també
la possibilitat d'una lectura errònia per Ban f í/Benet. Malauradament, no podem avançar més cap a la seva
identificació.
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musulmans es dirigiren contra ell i el van combatre: foren morts (Balit) i la major part

dels seus companys.

L'estol s'instal·là davant la ciutat de Barcelona i atacà dimecres, 10 de scfban

[15 juliol]. Els barcelonins es refugiaren dins la ciutat, tancaren les seves portes per a

protegir-se i lluitaren de dalt estant de les muralles des de bon matí fins a la posta de

sol d'aquell dia. Dijous, 11 de scfbân [16 juliol], l'estol els deixà i enfilà

cap el riu Llobregat (Rubriqat). L'exèrcit franc els perseguia des de la costa. Els

musulmans els atacaren quan entraren a camp obert i es barrejaren. Començà una

batalla campal. Els francs foren derrotats i els musulmans es desplegaren per la

comarca. L'estol, indemne i enriquit, emprengué el retorn fins atènyer Tortosa,

l'extrema del territori islàmic.

Aquí arribà un missatge d'al-Nasir li-Dïn Allah dirigit al seu comandant cAbd

al-Malik b. Sacld b. Abï Hamâma, ordenant-li que salpés cap a Ceuta i Tanger.

setembre-octubre 935

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 256 b.

§ 383 °Abd al-Rahmän b. cAbd Allah b. Waddah938 fou designat governador de la

llunyana ciutat de Lleida, de la fortalesa de Balaguer i d'altres de llevant el [mes de]

sawwdl [de l'any 323, 3 setembre-1 octubre 935].

935-936

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 265.

§ 384 Aquest any 324 [30 novembre 935-18 novembre 936] fou destituït °Abd al-

Rahman b. °Abd Allah b. Waddah939 de Lleida i de les fortaleses de llevant a favor

938 Segons altres fragments A'al-Muqtabis, V, l'any 312 [9 abril 924-28 març 925] s'havia revoltat contra
"Abd al-Rahman III a Lorca. L'any 324 [30 novembre 935-18 novembre 936] fou destituït de Lleida i de les
fortaleses del llevant i nomenat governador de Beja. Cf. § 384; VALL VÉ, Murcia, 51 i MOLINA, Tudmfr,
79-80.

939 Cf. § anterior.
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de Qâsim b. Rahïq940.

(...) Musa b. Muhammad b. Ilyas941 ho fou de l'extrema Tortosa i el seu

districte a favor de Yahyà b. Muhammad [b. Ilyas]942.

Descripció Anònima, p. 135.

En narrar la construcció de Mad f nat al-Zahra ', iniciada per cAbd al-Rahman

III l'any 936, explica que el nombre total de les seves columnes era de 4 312

§ 385 (...) dinou de les quals procedien del país dels francs (hilad al-ifrang).

23 agost 936

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 256-257.

El [mes de] ramadan de l'any. 324 [23 juliol-21 agost 936] Ramir II de Lleó

trencà la pau signada l'any anterior amb cAbd al-Rahman III i recolzà la revolta de

Muhammad b. Hasim b. Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Aiïz b. cAbd al-Rahman al-

Tugtbï, senyor de Saragossa

§ 386 (...) En aquell moment, esperant aprofitar l'ocasió, també s'agitaren els francs

a la Frontera Superior. Sortiren contra els musulmans amb el senyor de Barcelona,

[Sunyer] que Déu el destrueixi!, amb els esquadrons que se li havien unit i altres,

aplegant una mamada nombrosa. Sortí al seu encontre l'alcaid Ahmad b. Muhammad

b. Ilyas943, de la guarnició del setge de Saragossa, amb els soldats del califa (sultán*)

i altres homes de la Frontera. S'originà entre ells una dura batalla en la qual els

musulmans mostraren una gran constància, bo i premiant-los Déu amb la victòria: Déu

derrotà els enemics infidels, als qui delmaren calamitosament, apilonant-se en la seva

940 Segons altres fragments de al-Muqtabis, V, l'any 323 [17 juny-16 juliol 934] havia estat deposat del
govern de Lisboa i de la montanya dels Banü MatrI; el 326 [8 novembre 937-28 octubre 938] ho fou de
Lleida, Balaguer i les fortaleses de Llevant; el 328 [18 octubre 939-5 octubre 940] ho fou del de Toledo i
Calatrava, notícia que torna a donar l'any següent [6 octubre 940-25 setembre 941] del de Toledo. Cf. § 392.

941 Cf. § 378.

942 En fou destituït l'any 326 [8 novembre 937-28 octubre 938]. Cf. § 392.

943 Cf. § 377.
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derrota a causa de la contundencia amb què foren rebutjats, tot xafant-se entre ells

mateixos i matant-se els uns als altres. El riu on tingué lloc l'escomesa se'n emportà

un bon nombre i la terra se'n empassà altres tants, de tal manera que els barrancs

quedaren anivellats amb els seus cadàvers. Els anorrearen totalment, per milers, i

obtingueren una gran victòria.

Aquesta batalla ocorregué el dimarts, 2 de sawwäl d'aquest any [23 agost 936]

i l'alcaid Ahmad b. Muhammad b. Ilyas envià 1 300 caps tallats dels seus notables cap

a la porta de la suda de Còrdova i el nombre dels morts i dels ofegats passà de més de

10 000. Així anaren succeïnt-se les victòries contra francs i lleonesos, aplastant-los en

els combats tant a llevant com a ponent, de manera que cap d'ells podia sortir al camp

sense ser aixafat per penyes o atrapat per la mort, perquè allà on eren encalçats

resultaven agafats i morts944.

Text erròneament atribuït a terres catalanes (cf. § anterior):

IBN AL-ATÏR, al-Kamil, VIII, p. 339.

§ 387 "En aquest any 325 [19 novembre 936-7 novembre 937] els francs sortiren cap

a la part d'al-Andalús que era dels musulmans; saquejaren, mataren i s'emportaren

captius. Entre els musulmans cèlebres que hi moriren figurava Gahhaf b. Yuman, cadi

de València".

MILLAS (Textos, XXXVI-XXXVII) recull aquesta notícia i anota que la mort

del cadi de València "ens pot fer sospitar que aquells francs devien ésser els de la part

oriental, és a dir els catalans". ABAD AL (Comtes, 314), la dóna per bona i la

interpreta com una expedició "dirigida pel comte Sunyer litoral avall i que tingué dues

conseqüències: l'abandó momentani de Tarragona (potser quedà terra de ningú) i la

944 Els traductors al castellà d'al-Muqtabis, V, anoten (p. 283, n. 2) que no hi havia referències d'aquesta
notícia i que només se'n tenien de l'atac del 325 [936-937]. Es refereixen a l'esment que fa MILLAS (Textos,
XXXVI-XXXII, n. 170) d'una "expedició contra el territori musulmà, i hi feren un gran saqueig i mortaldat"
i on situa la mort d'un cadi de València (cf. el paràgraf següent).
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subjecció de Tortosa a un tribut". MIRA VALL (Atacs franco-catalans, 28) el segueix,

així com també la GEC, el vol. II de la HC i el DHC, s.v. "Sunyer". BENET (El

procés, 143-144 i 167-168), creu que la mobilització del comte Sunyer només fou per

ajudar Ramir II de Lleó, aliat del rebel Muhammad b. Hasim al-Tugïbï, senyor de

Saragossa, i que no existí aquesta incursió catalana contra Tarragona i Tortosa, bo i

datant l'inici del pagament de tribut l'any 941-942, en conquerir-se Tarragona (cf. §§

411 i 412).

Totes aquestes afirmacions es basen en el text d'Ibn al-At ïr, que és incomplert

i que erra la data de la incursió i de la mort del cadi valencià. Cal assenyalar al

respecte que IBN AL-FARADÏ, Tarí h culamà' al-Andalus, biografia núm. 320 i AL-

DABBÏ, Bugyat al-multamis, biografia núm. 630, escriuen que la mort d'aquest cadi

tingué lloc a la batalla d'Alhandega (al-Handaq) l'any 327 (29 octubre 938-17

novembre 939) que, efectivament, tingué lloc l'agost del 93994S.

estiu 937

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 140 a.

§ 388 [L'any 325/19 novembre 936-7 novembre 937] s'alçà (...) Muhammad b. Hasim

[b. Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Rahmän b. cAbd al-°Azïz] al-Tugïbï a

Saragossa946 i al-Nasir el combaté personalment947.

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 142 b.

§ 389 [L'any 325/19 novembre 936-7 novembre 937, °Abd al-Rahman III] assetjà

Muhammad b. HàSirn [b. Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Rahmän b. cAbd al-cAzïz]

945 Cf. P. CHALMETA, Simancas y Alhandega, "Hispània" XXXVI (1976), 354-444 i altra bibliografia
citada a MARÍN, Nòmina, num. 347. Al-HUMAYDÏ, öadwat al-muqtabis, biografia núm. 365, només indica
que "morí màrtir en una algarada contra els cristians (n/m) l'any 327 [29 octubre 938-17 octubre 939]".

946 El text parla també de la sublevacions, al mateix temps, d'Umayya b. Ishaq a Santarem i de Mutarrif
b. Mundir al-Tugïbï a Catalayud.

947 Cf. VIGUERA, Aragón, 135-136; SOUTO, Termino de Zaragoza, 125 i ID., Un aspecto concreto de
las campañas omeyas contra la Marca Superior de al-Andalus: el campamento de 'Abdurrahman HI ante
Zaragoza (935-937), "BAEO" XXIII (1987), 333-346.
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al-Tugibï a Saragossa fins que es sotmeté948.

8 novembre-7 desembre 937

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 275.

Conclosa la pau entre cAbd al-Rahmân III i el rebel Muhammad b. Häsim b.

Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Rahmän b. cAbd al-€Azfz al-Tugfbí, una de les

condicions de l'aman (datât a muharram de l'any 326 [8 novembre-7 desembre 937]

estipulava que

§ 390 (...) al-Näsir li-Dïn Allah ha de tornar a concedir a Yahyà b. Häsim [germà del

revoltat] el que ell posseïa a la ciutat de Lleida i els seus districtes.

•

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 276.

Aiximateix i al seu moment, Muhammad b. Häsim governaria Saragossa d'acord

amb unes condicions, una de les quals l'obligava així:

§ 391 (...) [Muhammad b. Ha§im] tallarà els seus lligams, públics o secrets, amb els

infidels des dels confins de Barcelona, a Sartâniyya*, a Pamplona, a Àlaba i a al-Qïlcf

(els Castells) fins a Galícia. Tampoc no els escriurà ni hi tindrà tractes i els rebutjarà

tal com fa el califa, fent incursions al seu país i negant-se a fer les paus amb ells a cap

punt de la frontera, a no ser que sigui amb el consentiment del califa i havent-lo

consultat reiteradament.

937-938

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 291.

§ 392 L'any 326 [8 novembre 937-28 octubre 938] Qasim b. Rahïq949 fou destituït

del govern de Lleida, Balaguer i les fortaleses de llevant a favor de Yahyà b. Häsim

948 Cf. P. CHALMETA, La "sumisión de Zaragoza " del año 325/937, "Anuario de Historia del Derecho
Español", (1976), 503-525, esp. 515-525, i VIGUERA, Aragón, 140-142.

949 Cf. § 384.
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[b. Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Rahman b. cAbd al-°Aziz al-Tugibï]950

(...) Yahyà b. Muhammad [b. Ilyas]951 ho fou de Tortosa a favor d'Ahmad

b. Muhammad b. Mubassir952.

agost 939

IBN HALDÜN, Kitäb al-cibar, IV, p. 140 b.

§ 393 [L'any 327/29 octubre 938-17 octubre 939] al-NSsir emprengué la campanya

d'Alhandega953 contra els gallecs, però fou derrotat, els musulmans tingueren pèrdues

i Muhammad b. Hasim [b. Muhammad al-Anqar b. cAbd al-Rahman b. cAbd ai-°Azïz]

fou capturat. Al-Nasir intentà d'alliberar-lo però no ho aconseguí fins després de dos

anys i tres mesos954.

octubre 939

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 306.
cAbd al-Rahman III havia observat que li era més profitós atacar als cristians

amb esquadrons i escamots que no pas presentar batalla en un sol lloc, fet que li

suposava trobar l'enemic en formació completa; per això

§ 394 (...) Envià, a primers de muharram d'aquest any [328 / mitjans d'octubre 939]

950 Cf. §§ 373 i 402 i GRANJA, Marca, § 109.

951 Consta per altres fragments d'al-Muqtabis, V, que des de l'any 321 [1 gener - 21 desembre 933] fins
el 322 [22 desembre 933-10 desembre 934] governà València conjuntament amb el seu germà Musa; que
entre el 8 d'abril i el 7 de maig l'any següent passà al govern d'Écija i que el 19 d'octubre del 936 fou
destituït d'Osca i del seu districte, on governà conjuntament amb ctTtman b. cÂbd Allah al-Qura§î. Cf. §
384.

952 Havia estat nomenat el rabf II de l'any 318 [maig 930]. Cf. § 371.

953 S'ha discutit molt sobre si la batalla d'at-Handaq o d'Alhandega tingué Hoc un any després de la de
Simancas o foren la mateixa (cf., entre una abundosa bibliografia, els darrers estudis de P. CHALMETA,
Después de Simancas-Alhandega. Año 328/939-940, "Hispània", CXLIV (1980), 181-198 i ID, Simancas-
Alhandega: al año siguiente, "Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica", Madrid 1981, 623-639).

934 IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 295 i 319, especifica que el califa no estalvià esforços per
alliberar-lo, que es gastà molts diners, que Muhammad b. Häslm arribà a Còrdova el 31 d'octubre del 941
i que tornà cap a Saragossa amb la delegació de Barcelona el 21 de març del 942.
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cartes a tots els alcaids i governadors de les Fronteres, Superior, Oriental, Central i

Occidental, per tal que enviessin esquadrons contra els enemics de Déu des de tots els

flancs, que aquests actuessin en tot moment i que les seves algarades s'extenguessin per

totes bandes; cuitaren en fer-ho i es cumplí a bastament el seu objectiu.

IBN EIALDÜN, Kitâb al-cibar, IV, p. 137 i AL-MAQQARÏ, Nafh al-tíb, I, p.

353-3S4955.

§ 395 cAbd al-Rahman al-Nasir féu molt de gihâd* personalment i menà algarades

contra territoris enemics fins que fou vençut a Alhandega956.

(...) Des de llavors deixà d'encapçalar les algarades personalment, però feia

reiterar les asseifes cada any, de manera que els exèrcits dels musulmans arribaren a

territoris francs (bilad al-ifrang) als quals no s'havia arribat mai en temps dels seus

avanpassats. Les nacions cristianes de l'altra banda dels Pirineus (warä'a al-durüb) li

extengueren la mà de la humiliació i li enviaven els seus ambaixadors i els seus presents

des de Roma fins a Constantinoble, per tal d'obtenir treves i pau i disposats a acceptar

les seves condicions. Al seu soli reial arribaren els reis de la gent de la península d'al-

Andalús que limitaven amb els país dels musulmans, com els de Castella i de Pamplona

i de les seves dependències a la Frontera del Nord, que li besaven la mà i procuraven

tenir-lo content, bo i valorant els seus favors i comportant-se segons les seves pautes.

953 Cf. MILLAS, Textos, p. XXXVI.

956 Cf. § 393.

252



text erròneament atribuït a terres catalanes:

IBN CARABÏ, Muhädarät al-abrär, II, p. 195957.

Durant el califat d'cAbd al-Rahmân III

§ 396 (...) Arribà una ambaixada catalana (al-ifrang). [Als seus integrants] els resultà

patent el gran poder [califal] que els espantà958. [El califa] féu extendre estores des

de la porta de Còrdova fins a la porta de [Mad ï nat] al-Zahra', al llarg d'una

parasanga*, i féu situar soldats a dreta i esquerra del trajecte. Sostenien espases,

llargues i amples, desembeinades, i feien coincidir les puntes d'una i altra filera com

si constituïssin una mena de sostre. Ordenà que els ambaixadors avancessin a través

d'aquelles arcades com si es tractés d'un passadís cobert. Els hi entrà tal terror que

només Déu -ensalçat sia!- pot conèixer. En arribar a la porta de [Madïnat] al-Zahra',

havien estat exteses catifes de brocat des de la porta de la ciutat fins al setial per tal

d'acobardir-los. [També] havia fet col·locar dignataris (huggâb)959 en determinats

llocs com si fossin reis, asseguts sobre trons magníficament folrats de brocat i de seda.

En veure algun dels dignataris, [els missatgers] es postraven davant seu, imaginant-se

que era el califa, però se'ls anava dient: "Alceu els vostres caps, que aquest no és més

que un dels seus esclaus!", fins que ateny eren un pati amb el terra cobert de sorra. Al

bell mig, hi havia el califa vestit amb robes esparracades i curtes, de manera que tot el

que duia al damunt [només] valia quatre dirhems. Estava assegut a terra cap cot i,

davant seu, hi havia un exemplar de l'Alcora, una espasa i foc [encès]. Fou dit als

ambaixadors: "vet aquí el sobirà" (sultán*) i es prosternaren. Aixecà el cap envers ells

i, abans de què poguessin parlar, els digué: "Déu ens ha manat convidar-vos a

[acceptar] això -i els mostrà l'exemplar del Llibre de Déu-. Si ho refuseu, amb això -i

els mostrà l'espasa- [us obligarem] i, quan us matem, anireu a parar aquí" -i els

957 Aquest text figura a M. ASÍN PALACIOS, Crestomatía del árabe literal con glosario y elementos de
gramàtica, Madrid 31945, 22-23. Fou traduït al francès per LÉVI-PROVENÇAL, Esp. mus. au X**" siècle,
48-49 i al castellà per F. DE LA GRANJA, A propósito de una embajada cristiana en la corte de cAbd al-
Rahman III, "AA" XXXIX (1974), 391-406.

958 Llegeixo, com Asín, yurtf'ibu-hum en comptes de yuraggibu-hum que figura en el text de l'edició d'El
Caire.

959 Aquí s'escriu el plural de hagib*, però crec que s'al·ludeix als notables de la cort califal, en general.
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ensenyà el foc-. Restaren plens de por i ell ordenà que fossin fets fora sense que

poguessin dir res. Es sotmeteren a ell sota totes les condicions que volgué.

ABAD AL (Els primers comtes, 316) inclou aquest fragment a partir de la traducció de

LÉVI-PROVENÇAL i anota que creu que es tracta d'una ambaixada de Borrell II que

tingué lloc pels volts de l'any 950. BENET (El procés, 168-169) avança la seva data

al temps de Sunyer i la situa l'any 939 perquè creu que "només pot ser la primera [de

les enviades pels comtes catalans] ja que les altres conegudes foren cordials o

respectuoses, i no es pot acceptar que primerament s'hagués produït una recepció

cordial i més tard se'n fes una altra de severa, ja que no hagués tingut l'efecte buscat".

D'acord amb Granja, penso que aquest text no correspon a cap ambaixada franca

o catalana. I això per diversos motius. Al marge de la teatralitat que s'hi reflexa i dels

"doutes qu'on ne peut manquer d'avoir sur son authenticité" -en paraules de Lévi-

Provençal-, cal assenyalar que només figura en aquesta obra, escrita a Orient després

del 1226 i, per tant, molt allunyada en el temps i en l'espai d'unes possibles fonts

directes. Ultra això, estranya l'ús dels termes sultan* o hagib*, poc habituals a al-

Andalús després dels càmirís, i, sobretot, la poca precisió geogràfica (noti's que només

es parla de Còrdova i de Madïnat al-Zahra', topònims inevitables si es vol situar en

territori andalusf) i el fet que no es consigni cap nom dels signants (ni musulmans ni

cristians) del suposat tractat de pau (cf., infra, els detallats relats d'altres ambaixades).

Granja mostra com un ceremonial semblant sí que fou adoptat (a imitació de la cort

sassànida) en el califat de Bagdad i aporta la crònica d'una ambaixada de Constantí VII

Porfïrogeneta al califa al-Muqtadir bi-l·lah, l'any 917, escrita per Hilal al-Sabi' mig

segle més tard. La notícia apareix també en diversos autors orientals (al marge de què

el fet de confondre els dignataris amb el califa és un tòpic literari oriental que figura

en altres tipus de narracions). Conclou, doncs, que aquest fragment ha d'ésser

considerat com un text literari i no pas històric en sentie estricte i s'inclina a creure que

el el gran místic andalusí l'hauria recreat i referit, sense intenció historiogràfica, al

califat d'°Abd al-Rahman.
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939-940

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 314.

§ 397 Aquest any 328 [18 octubre 939-5 octubre 940] (...) Ahmad b. Sacïd b. Malik

fou destituït de la ciutat de Tortosa a favor d'cAbd al-Rahmän b. Muhammad b. al-

Nazzam960.

abril 940

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 307-308.

§ 398 A mitjans de ragab [abril 940] al-Näsir envià el cadi Muhammad b. cAbd Allah

b. Abï cïsà a les Fronteres Orientals per tal que ligués cura dels interessos de la

població, cosa que féu amb excel·lents resultats.

estiu 940

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 308-309.

§ 399 Aquest any [328/18 octubre 939-5 octubre 940] el secretari (katib) jueu Hasdäy

b. Ishaq al-Isra'ïlT [b. aaprflt]961 concertà la pau amb el franc Sunyer, fill de Guifré

(Sunyírb. Gífríd), senyor de Barcelona i dels seus districtes, sota les condicions grates

a al-Nasir li-Dïn Allah. Aquest envià a Hasdäy b. Ishaq a Barcelona per tal de cloure

l'esmentada pau amb el seu senyor, Sunyer. Succeí que l'estol que havia salpat del port

d'Almeria a finals de ragab [11 maig 940], comandat per Ibrahïm b. cAbd al-Rahman

al-Bagganï, arribà a Barcelona el diumenge, 10 de sawwäl [19 juliol 940]. Allà,

Hasdäy els féu saber que havia fet la pau amb el seu senyor, en Sunyer. Els evità la

guerra i el mateix dia l'estol partí del port de Barcelona.

960 A Sawwdl [14 setembre-12 octubre 934] havia estat nomenat governador de la cora* de Firrla, pla dels
Pedroches, Laqant, Miknâsa i B.tr.l.i. Cf. § 409 i la notícia de l'any 333/944-945 en què es commemora la
ftindació de les drassanes de Tortosa (§ 415).

961 La identificació dels diversos noms propis és deguda a CHALMETA, Méditerranée, i ID, El estado
cordobés.

255



Hasday proposà a altres notables Cutama') [que es trobaven a] Barcelona que

es sotmetessin a l'obediència d'al-Näsir li-Dïn Allah i que fessin la pau amb ell.

Alguns dels seus reis (mulük)962 ho acceptaren, tais com Hug (Unguh) un dels seus

principals amb seu permanent al seu país d'Arles (.ab.I)963, que envià a la capital

[Barcelona] una delegació de part seva, bo i demanant un salconduit per tal que

qualsevol dels comerciants del seu país pogués anar a al-Andalús. Així els fou concedit,

tot trametent el tractat (cahd) a Nasr b. Ahmad, alcaid de Fraxinetum (Farahsinít)964

i als governadors de les Balears i d'altres ports costaners d'al-Andalús. Se'ls garantien -

tant als procedents de terres d'Hug (Unguh) com als d'altres comunitats incloses en la

pau- llurs vides i riqueses, així com també tot el que contenien llurs vaixells, de manera

que disposessin el seu comerç com vulguessin. Des d'aquell moment llurs vaixells

arribaren a al-Andalús amb molt de profit965.

Riquilda, filla de [Guifré II] Borrell (Marifrijkilla bint Burrflf66 i senyora

d'alguns francs, seguí el camí d'Hug (Unguh) respecte a la pau amb al-Nàsir li-Dïn

962 Noti's que el text els dóna el títol de rei. Segons CHALMETA, Méditerranée, 345 i GUICHARD, a
Occident-Orient, 196, es tracta probablement d'Hug de Provença i de Riquilda, vídua d'Otó de Narbona i filla
de Guifré Borrell.

963 CHALMETA, Méditerranée, 340, tradueix (amb interrogant) per Nàpols, si bé l'edició àrab del text
anota que pot tractar-se també d'Arles.

964 Sobre aquest enclavament (c. 888-894 a c. 975) marítim (els textos àrabs que el descriuen no són
inclosos en aquest treball perquè era a la Provença), cf. LIROLA, Poder naval, i BALLESTÍN, Segmentación
de grupos ciánicos.

965 El mateix autor informa més endavant (al-Muqtabis, V, p. 322 i 327) de l'arribada a Còrdova de
mercaders amalfitans el 21 de març i el 24 d'agost del 942 (aquesta vegada acompanyats d'un delegat del
senyor de Sardenya que sol·licitava pau i amistat).

966 CHALMETA, Méditerranée, anota que deu tractar-se de la comtesa Riquilda, esposa de Sunyer, fill
de Guifré el Pelos i comte de Barcelona que co-governà alguns anys amb el seu germà Guifré Borrell. Afegeix
que Riquilda i Sunyer foren els pares de Borrell II i que, si aquesta hipòtesi és certa, caldria corregir el text
per R.k.la umm Burrfl. Però crec que es tracta de Riquilda, filla de Guifré II Borrell, comte de Cerdanya-
Besalú (amb la qual cosa el text no precisa correcció), casada amb Otó, vescomte de Narbona (cf. M.
AURELL, "Jalons pour une enquête sur les stratégies matrimoniales des comtes catalans (IXe-Xe siècles)",
in SIOC,l, quadre II i 313-314).
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Allah i li envià al jueu ? B.mat ? (B.rnàt al-Isra'ílf)961, el seu home de confiança,

amb meravelloses curiositats de diverses contrades del seu país. [Quan arribaren a mans

d'] al-Nasir li-Dïn Allah, les acceptà i l'obsequià amb altres de més precioses, bo i

honorant els seus missatgers.

Llavors, i una vegada tot resolt, a finals de dû l-qcfda [6 setembre 940], tornà

cap a al-Nasir li-Dïn Allah el jueu Hasday b. Ishäq des de Barcelona. L'acompanyava

Gotmar (Gudmar)96*, mitjancer de Sunyer, d'acord amb les condicions estipulades.

La primera consistia en que deixés d'ajudar a qualsevol cristià que no hagués pactat la

submissió amb al-Nasir li-Dïn Allah, acceptant la seva pau i cercant la seva

complaença. També l'obligava a desfer el parentiu que tenia amb Garcia, fill de Sanç

(Garsiyya b. Sângufi), senyor de Pamplona, amb qui Sunyer havia casat la seva filla,

matrimoni que anul·là per obediència al califa. Li garantí aiximateix, que entrarien en

la pau tots els [senyors] veins que depenien d'ell. Al-Näsir cumplí amb Sunyer i manà

als governadors de la costa i als alcaids de l'estol que evitessin els seus territoris i

deixessin en pau la gent del seu país. Al-Nasir respectà els tractes amb Sunyer i

mantingué la pau amb ell, amb Sunifred (Sunifrfd)969 i amb els fills d'ambdós970 dos

967 Cal advertir que els diversos autors que s'han ocupat d'aquest text tradueixen "el jueu Bernat", cosa
totalment incerta perquè aquest nom pertany a l'antroponímia cristiana (cf. D. ROMANO, "Els jueus de
Barcelona i Girona fins a la mort de Ramon Borrell (1018)" in SIOC, II, 127). Cal considerar, doncs, la
possibilitat que al-hrà 'fií no sigui indicatiu de la religió sinó un motiu aplicat a aquest personatge. Per una
banda, cal assenyalar que l'antropònim Bernat no figura a J. BOLÓS I MASCLANS i J. MORAN I
OCERINJÁUREGUI, Repertori d'antropònims catalans (RAC), IEC, Barcelona 1994. Per l'altra, Bernat era
conegut com un antropònim genovès, tal i com mostra un refrany andalusí que al·ludeix a les preguntes tontes:
man huwwa Bamätff óanwal, és a dir, "qui és en Bernat a Gènova?" (cf. M. MARUGÁN GÜÉMEZ, El
refranero andalusí de Ihn cÄsim al-Gamatt. Estudio lingüístico, transcripción, traducción y glosario,
Hiperión, Madrid 1994, 136, ñúm. 549).

968 Es tracta del llavors bisbe de Girona -cal corregir les dates de la GEC-, més tard abat del monestir de
Sant Cugat del Vallès. Segons AL-MASCUDÏ (cf. § 340), portà una "història dels reis francs" com a obsequi
pel fill del califa, el futur al-Hakam II. Cf. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Crónica de los Francos;
MILLAS, Textos, XXXVII i BARCELÓ: Nota entorn del "Llibre dels Reis Francs".

969 CHALMETA transcriu Sumfríd. Els editors anoten que aquest nom no està puntuat ni vocalitzat i que
podria tractar-se d'un Sifrfd, Crec que es tracta de Sunifred II d'Urgell-Cerdanya i, des del 957, també comte
de Besalú (cf. ABADAL, Comtes, 292-293).

970 Els editors del text àrab ja anoten que Sunifred morí sense fills i que l'esment dels "fills d'ambdós"
podria ésser un error per Borrell II i Miró I, fills de Sunyer, que cogovernaren el comtat de Barcelona a la
mort del seu pare.
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anys sencers i així ho testimonià solemnement a la seva cort el dimecres 12 de du l-

higga [18 setembre 940].

AL-MASCÜDÏ, Murüg al-dahab, II, p. 7.

§ 400 Vaig trobar en un llibre que em va caure a les mans a al-Fustät, a Egipte, l'any

336 [23 juliol 947-10 juliol 948], i que havia estat una ofrena de Gotmar (cUrmâz, sic,

per Gurmäz) el bisbe de la ciutat de Girona (óarubda, sic, per óarunda) l'any 328 [18

octubre 939-5 octubre 940] a al-Hakam b. cAbd al-Rahmän b. Muhammad b. cAbd

Allah b. Muhammad b. cAbd al-Rahman b. al-Hakam b. Hisarn b. °Abd al-Rahman

b. Mucawiya b. HiSIm b. °Abd al-Malik b. Marwan b. al-Hakam, [futur] hereu del seu

pare cAbd al-Rahman [III], llavors senyor d'al-Andalús [i] en aquest moment971 essent

encara hereu. [Deia:] "Emir dels creients!, certament, el primer rei dels francs fou

Clodoveu (Q.lüd.ya), que era pagà (magüs)m i que fou cristianitzat per la seva

muller, el nom de la qual era Clotilde (G.r.r./ß)"973 (...).

AL-CUDRÏ, Nusús, p. 81 a.

§ 401 L'any 328 [18 octubre 939-5 octubre 940] Muhammad b. Rumähis974 es

procurà el comandament de dues naus de guerra (harbiyyayn), amb tripulació formada

per gent d'Almeria, del districte de Pechina975. Les envià cap a Tortosa976, on arribà

971 L'editor escriu/f cahdi-hi. Barbier de Meinard llegí f ï eümi-hi (que no té sentit en aquest context) i
Pellat/f camali-hi, és a dir, "en la seva jurisdicció".

972 Cf. EP, s.v. "madjüs", però cal afegir que, en realitat, el text al·ludeix a la seva condició d'arrià (fins
que fou convertit al catolicisme per mediació de la seva esposa, Clotilde, i batejat a Reims pel bisbe Remigi
(cf. GEC, q.v.).

973 Segueix una llista de reis francs -merovingis i carolingis- amb diversos noms inidentificables i alguns
errors (cf. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Crónica de los Francos; MILLAS, Textos, XXXVII (on el suposa
compost pel propi Gotmar) i §§ 92, 95 i 130 i BARCELÓ: Nota entorn del "Llibre dels Reis Francs".

m Segons IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, 212 i 313, l'any 319 [24 gener 931-12 gener 932] ja formava
part de l'estol enviat contra la costa nordafricana i, l'any 328 [18 octubre 939-5 octubre 940] fou nomenat
governador de Pechina. Cf. també LÉVI-PROVENÇAL, Esp. Mus. X, siècle, 153-155; ID, Hist. Esp. Mus.,
IV, 393 i SÁNCHEZ, llbtra, 9 n. 10.

975 Sobre aquest enclavament de marins proper a Almeria, cf. LIROLA, Poder naval, i BALLESTÍN,
Segmentación de grupos ciánicos.
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al mateix temps, i embarcà en elles al front de deu vaixells de guerra (marâkib

harbiyya) -ultra els que havia portat d'Almeria-, més quatre naus (sawaní) i altres dues

d'inspecció (fattâsayn). Arribà al Cap de Creus (ra's salib)911, a l'extrem de la badia

d'Empúries (Anbawris)97*. Navegà després cap a Barcelona, on trobà l'amin979 que

ja s'havia entrevistat amb el senyor [dels catalans, Sunyer], juntament amb els enviats

[d'Ibn Rumàhis] per tal de sol·licitar la pau (sulh). L'amin li ordenà que no ataquessin

Barcelona ni tampoc la gent de la costa. Seguí, de tornada, cap a Tortosa i d'allà marxà

a Còrdova.

abril 941

AL-CUDRÏ, Nusús, p. 47 a.

§ 402 L'emir dels creients, cAbd al-Rahmän [III] concedí a Yahyà b. Häsim b.

Muhammad [al-Anqar] b. cAbd al-Rahman [b. cAbd al-°Azïz] al-Tugïbï980 les

fortaleses d'Orés ? (Warsa)m, María [de Huerva] (al-Maríyya)9Sl i Lleida983 el

976 L'editor anota que no troba cap notícia d'aquesta expedició a al-Bayun al-mugrib.

977 L'editor anota que la lectura de la segona paraula no és clara i que desconeix a quin topònim
correspon, així com tampoc Anbawrfí. La identificació d'aquest topònim i del següent és de SÁNCHEZ,
llbira.

978 Tal i com anota VERNET, El nombre de Cataluña, 134-135, aquest atac era una resposta a les
provocacions dels comtes d'Empúries i, cinc segles més tard Ibn Sacïd al-Magribí recordava (cf, § 98) que
de Castelló d'Empúries sortien corsaris que infestaven el mar amb les seves xates.

979 SÁNCHEZ, llbira, 30, creu que era l'encarregat de cobrar el tribut dels catalans pel califa de
Còrdova, però potser era el mateix Hasdäy b. Saprüt, a qui Ibn Hayyün (cf. § anterior) anomena kâtib.
Sobre les funcions d'un am f n, cf. EI2, q.v.

980 Cf. §§ 373 i 392.

981 Sense identificar per AL-ÂHWANÏ. GRANJA, Marca, § 109, n. 2, explica que correspon a Orosa
de la traducció castellana d'al-Razï i remet a GAYANGOS, Memòria, 46, n. 6, afegint que la Crònica Geral
de Espanha de 1344, vol. II, 56, porta la variant Ourossa. VIGUERA, Aragón, 29, l'identificà amb Orés.
SOUTO, Termino de Zaragoza, 124, i altres, ho segueixen, amb interrogant. Sobre la proposta d'identificació
amb Urrea de Jalón cf. MANZANO, Frontera, 133-134.

982 Sense identificar per AL-AHWANÏ. GRANJA, Marca, § 102, n. 2, assenyala que es tracta de Maria
de Huerva, però aquest him al-Maríyya, correspon més exactament a un actual despoblat situat a la riba dreta
del Huerva (Cf. J. A. SOUTO LASALA, De nuevo sobre musulmanes y mudejares en el valle del Huerva
(Zaragoza): consideraciones en tomo a los topónimos "Novells", "Marta" y "Cadrete", "AEMES"
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dissabte, quan quedaven dotze nits de ragab de l'any 329 [18 abril 941]. Quan

Muhammad b. Häsim [b. Muhammad al-Anqar b. °Abd al-Rahman b. cAbd aPAzïz

al-Tugïbï] s'allunyà [de l'obediència de Còrdova] i passà a la dissidència, Yahyà

col·laborà amb el seu germà en la sedició. Després se'n penedí, com ell, i, en ser fet

presoner el seu germà, l'emir dels creients li donà un càrrec de govern. Més tard, mort

el seu germà, el nomenà cap de policia (al-surta al-culya). Morí a Toledo i hi fou

enterrat el dilluns, quan quedaven deu dies de gumàdà II de l'any 341 [11 novembre

952].

març 941

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 316.

§ 403 EI mes de rabf II [3-31 març 941] la gent de Tortosa, que és a l'extrem [del

territori de l'islam], es queixaren pel pes dels seus tributs trobant-se tan a la vora de

l'enemic, que al mateix temps els provocava greus preocupacions i grans danys.

Demanaren al califa que mirés per ells. Aquest els va eximir dels impostos alcorànics

i de les almoines (al-zakawat wa l-sadaqàf) i ho va posar per escrit984.

maig 941

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 317.

§ 404 El [mes de] sacban d'aquest any [329/1-29 maig 941] es presentà davant al-Nasir

li-Dïn Allah Sendred985 (Sandrit), misatger de Sunyer, fill de Guifré (Sunyír b.

(Zaragoza), VI (1984), 11-12, n. 28).

983 Tal i com assenyala MANZANO, Frontera, 134, potser podria pensar-se que les dues primeres
poblacions ja formaven part dels seus dominis i que ara eren ampliats amb el govern de Lleida.

984 Sobre la fiscalitat andalusina cf. BARCELÓ, Estructura fiscal, reproduït a El sol, 103-136. Sobre el
per què d'aquesta petició des de Tortosa, cf. BRAMÓN, Ràpita Cascall.

983 CHALMETA, Méditerranée, l'identificà com a vicari del comte a Barcelona. Cf. BENET, Origen
Cervelló, 67-86, i ID, La repoblació del Penedès, que proposa que aquest Sendred de Gurb, vicari -i
avantpassat del llinatge dels Cervelló-, era fill de Sunifred, durant molt de temps abat del monestir d'Arles,
i germà del comte Guifré.
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Gffrfd), senyor de Barcelona, i del fill del seu oncle patern986, per tal de renovar el

tractat de pau (cahd) i confirmar la submissió987. Portava un exquisit present, triat

entre les meravelles del seu país, que al-Näsir li-Dïn Allah acceptà tot rebent-lo i

hostatjant-lo honrosament i retribuïnt-lo amb un de millor988.

octubre 941

IBN HAYYÀN, al-Muqtabis, V, p. 319.

§ 405 A primers de safar d'aquest any [330/ 26 octubre 941] arribà a al-Nasir li-Dïn

Allah la notícia de l'alliberament de Muhammad b. Häsim [al-Anqar b. cAbd al-

Rahmän b. °Abd al-°Azïz] al-Tugïbï de la seva captivitat989 i de què es dirigia cap

a palau, havent sortit de Galícia el dilluns en què mancaven dotze nits de muharram [13

octubre 941]. Anava cap a terres musulmanes amb el secretari jueu Hasdäy b. Ishäq

[b. Saprüt], ambaixador del poder califal (sultán*) davant el tirà Ramir [II], amb els

principals bisbes cristians, que havien pactat la pau amb ell, i amb altres que s'havien

aplegat aleshores al palau de l'esmentat tirà. La nova de l'arribada de Muhammad b.

Häsim i dels altres a Còrdova fou coneguda el dijous 6 de safar [31 octubre 941],

havent-se produït la seva captura el dimarts en què quedaven 13 nits de sawwàl de l'any

[3]27 [6 agost 939], de manera que &titxz aquell dia i el de la seva entrada a la dita

ciutat havien transcorregut dos anys, tres mesos i dinou dies. Al-Näsir li-Dïn Allah

s'alegrà molt del seu alliberament, l'honorà i l'obsequià generosament i li donà el seu

nomenament de visir el dilluns, la nit abans d'acabar safar [21 de novembre]. Aquell

mateix dia, [el Tugïbï] ocupà una estrada d'honor que havia estat col·locada al

ministeri (bayt al-wizàrà) i no deixà de seure-hi fins que l'envià al seu districte com

986 Segons BENET, Origen Cervelló, 82, és precisament aquest fragment d'Ibn Hayyân la font que
informa que aquest Sendred era un descendent d'una branca lateral dels comtes del casal de Barcelona.

987 Noti's que el 18 de setembre del 940 el califa havia acceptat un tractat per dos anys (cf. § 399).

988 Noti's que aquesta és la primera ambaixada documentada des de Catalunya cap a Còrdova.

989 Havia estat capturat pel seu antic aliat, Ramir II de Lleó, el 6 d'agost del 938. Una vegada signada la
pau entre el califa i Ramir II (entre el 28 de juliol i el 26 d'agost del 941), fou alliberat el 13 d'octubre del
941 (cf. § 393 i VIGUERA, Aragón, 146 i 150-151).
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alcaid de tota la Frontera. [El califa] escribí [al seu fill] per tal que s'incorporés a las

seves files quan sortís a fer algarades, formant sota el seu estandart. En els mateixos

termes, escriví als reis990 francs (mulük al-Farangà) adscrits a la seva pau i

obediència, [és a dir], a Sunyer, fill de Guifré (Sunyír b. Gffríd), senyor de Barcelona,

Acfred de Banyoles (Agnad991 b. al-Mundir)992, ...d.maray993 al-cAbbadí,

Sandarít994 i altres francs del pacte. Muhammad b. Häsim partí cap al seu districte

de la Frontera amb gran honor a finals de gumâda II [21 març 942].

febrer-març 942

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 329.

§ 406 L'alfaquí Mundir b. Sacïd al-Ballütï995 fou designat cadi de totes les fronteres,

convertint-se en cadi de cadis de totes elles, supervisor de tots els seus cadis i

990 Noti's, altra vegada (cf. § 399) l'ús de la intitulado de "rei".

991 Aquesta identificació és de VERNET, El "statu quo", però, segons BATET, Castells termenals,
al·ludeix molt probablement a Ényec Bonfill, fill del Sendred, vicari, que anà a Còrdova el maig del 941 i
que s'esmenta a § 404. Sobre l'abat Acfred de Banyoles, que viatjà a les corts de Carles el Ximple (916) i
de Lluís d'Ultramar (948), cf. ALSIUS, Ensaig històrich, 69-77; L. Ma CONSTANS, Diplomatari de
Banyoles, CEC, 6 vols. Banyoles 1985-1993, I, does. núms. 22, 31, 36, 37 bis i 104, i GEC, q.v.

992 Aquest apel·latiu també és donat a Sunifred d'Urgeü-Cerdanya, pare de Guifré el Pilós (cf. § 316).
Ara com ara, queda per determinar si aquest personatge estava o no emparentat amb la Casa de Barcelona
i si la denominació àrab d'al-Mundir pot estar relacionada amb la família de Cabala b. al-Ayham al-Gassanï,

993 La primera consonant establerta pels editors del text àrab és una //, que podria correspondre a una /g/,
si portés el diacritic, diacritic que tampoc no figura en la segona consonant. CHALMETA, Estado, 156,
transcriu Gundimäruh (amb interrogant). Els traductors d'aquesta obra al castellà transcriuen G.nd.maray.
Segons VERNET, El "statu quo", aquest nom correspon (amb interrogant) a Guadamir (el bisbe o abat que
consagrà a Cesari com abat de Santa Cecília) i segons R. MARTÍ, "La primera expansió comtal a ponent del
Llobregat (segle X)", Catalunya Romànica, XIX, 32, es tractaria de l'abans esmentat (cf. § 399) Gormar,
bisbe de Girona i després abat de Sant Cugat del Vallès.

994 Si la grafia és correcta, deu tractar-se del Sendred de Gurb vicari, cosí de Sunyer, que arribà a
Còrdova el maig del 941 (cf. § anterior) però els editors anoten que podria tractar-se d'un error de grafia,
per S.n.frfd. D'ésser cert, al·ludiria a Sunifred II d'Urgell-Cerdanya, esmentat com a cossignant, amb Sunyer
de Barcelona (cf. § 399) d'un pacte l'any 940. VERNET, El "satu quo", llegeix Sendred i l'identifica -amb
interrogant- amb Sendred de Gurb, pare de Bonfill.

993 Cf. MAKKÏ, Aportaciones, 224.
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governadors i inspector dels que hi acudien des del país franc (hilad al-ifrang)996; això

ocorregué el gumâdà II d'aquest any [330 / 21 febrer-21 març 942].

IBN AL-ABBÄR, al-Takmíla, biografia num. 792.

§ 407 Explicà [Abu cUbayd Allah Qäsim b.] Halaf b. Fath b. cAbd Allah b. Gubayr,

de Tortosa, conegut per al-Gubayrï, i de kunya* Abu al-Qäsim, [que] era fill de

l'alfaquí Abu °Ubayd al-Qäsim b. Halaf al-Gubayrï997 (...): el cadi Mundir b. Sacïd

[al-Ballütï] residí a cal meu pare a Tortosa quan exercia el càrrec de cadi de les

Fronteres Orientals, abans que el nomenessin cadi de la comunitat de Còrdova (...) La

jurisdicció d'al-Mundir incloia la supervisió dels governadors de les Fronteres i el

control dels que hi arribessin des del país dels francs (bilad al-ifrang), l'any 330 [26

setembre 941-14 setembre 942]"8.

IBN AL-FARADÏ, Taríh culama' al-Andalús, ed. Caire, biografia núm. 1454

(ed. Codera, 1452)999.

§ 408 Mundir b. Sacïd b. cAbd Allah b. cAbd al-Rahman al-Ballütï al-Kaznï, de

Còrdova1000 i de kunya* Abu al-Hakam, era de nissaga berber, del clan anomenat

kaznï. (...) Exercí la judicatura de les Fronteres Orientals i, després, de la comunitat

de Còrdova (...) a partir del dijous cinc de rabf II de l'any 339 [21 setembre 950].

996 Cf. CHALMETA, Concepto Tagr, 27.

997 Cf. BALLESTÍN, Prosopografia, núm 92 i p. 84.

998 Cf. BALLESTÍN, Prosopografia, 75-76. Malgrat la seva llarga dedicació a la judicatura (morí l'any
966 exercint de cadi de cadis a Còrdova), fou acusat d'heterodòxia (cf. I. FIERRO, La heterodoxia en al-
Andalus durante el periodo omeya, IHAC, Madrid 1987, esp. 140-142 i que, en lloc de b. 'Abd Allah, escriu
al-Malik b. Nagïh). Altres detalls de la seva biografía a IBN HÄRIT AL-HUSANÏ, Kitäb al-qudà bi-
Qurtuba, ed. RIBERA, 207-208.

999 EI text és igual que AL-HUMAYDÏ, ôadwat al-muqiabis, biografia num. 811.

1000 AL-DABBÏ, Bugyat al-multamis, ed. Codera-Ribera, biografía núm. 1357, especifica que "era
originari d'un lloc que actualment és una alquería pròxima a Còrdova i que es diu Fahs al-Ballüt", és a dir,
el Llano de los Pedroches o de las Bellotas (cf. VALL VÉ, División territorial, 313-314).
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estiu 942

IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, p. 324-326.

§ 409 Aquest any [330-942], el dijous en què mancaven deu dies de sawwal [7 juliol

942], arribà a al-Nasir li-Dïn Allah la carta del visir i alcaid Muhammad b. Hasim [b.

Muhammad al-Anqar b. °Abd al-Rahman b. cAbd al-°Azïz] al-Tugïbï, juntament amb

altres del seu germà, Ahmad b. Yahyà b. Hasim, de Musa b. Muhammad b. al-Tawïl

[b. cAbd al-Malik b. cAbd Allah b. Sabrït], senyor d'Osca, i del cadi de cadis de la

Frontera, Mundir b. Sacïd [al-Ballütï], fent-li saber la invasió d'una gran nació

d'hongaresos1001, dels que viuen més enllà de Constantinoble, contra els musulmans

de la Frontera Superior d'al-Andalús. Baixant sorpresivament i en gran nombre des del

territori dels francs, havien acampat junt a la ciutat de Lleida, a l'extrem de la Frontera

Superior, feien algarades contra les fortaleses àrabs i havien captivat al senyor de

Barbastre, Yahyà b. Muhammad al-Tawïl.

Al-Nasir li-Dïn Allah quedà enormement preocupat i entristit i la gent,

aterroritzada, feia córrer rumors; però Déu, exalçat sigui!, els alivia en arribar una

carta de Muhammad b. HaSim el capvespre del mateix dijous, explicant que marxaven

per sí sols del territori de l'islam i que Déu, exalçat sigui! els allunyava dels

musulmans. De seguida, al-Näsir li-Dïn Allah alleugerí el seu neguit i se'n alegrà i

es calmaren els rumors. Déu, exalçat sigui!, protegí els seus servents, i el dilluns, quan

quedaven sis nits de sawwal [11 juliol], arriva una carta de Musa b. Muhammad al-

Tawïl, governador d'Osca, confirmant que es retiraven fugint. La carta incloïa dards

i enginys de les seves armes i els seus equips que els havien estat capturats. La notícia

de la fugida dels hongaresos d'al-Andalús es confirmà i fou gran la gràcia de Déu en

desviar-los.

L'avenç d'aquesta ferotge nació cap als límits d'al-Andalús provenia del país

dels francs (balad al-Ifranga), una vegada vençuts tots els qui trobaren al seu pas;

acamparen a les portes de Lleida, a l'extrem de la Frontera Superior, el dijous quan

1001 Encara que el text àrab els anomeni turk, J. Ma MILLAS VALLICROSA, Sobre las invasiones
húngaras en la Cataluña condal, in "Homenaje a Johannes Vincke", Madrid 1962-1967, 71-80, fou el primer
estudiós en identificar les incursions d'aquestes hordes.
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quedaven deu nits de sawwal [7 juliol 942]. L'avantguarda de la seva cavalleria es

desplegà cap a la Guàrdia ?1002, Sartàniyya* i Osca i, el dissabte, tercer dia de la

seva acampada, feren presoner Yahyà b. Muhammad [b. °Abd al-Malik] al-Tawïl [b.
cAbd al-Malik b. cAbd Allah b. Sabrlt], senyor de Barbastre1003. Eren tants en

nombre que els mancaren aliments i hagueren de deixar el territori. Tenien set emirs,

dels quals el més gran es deia ...l004. El setge d'aquests hongaresos a la ciutat de

Lleida es perllongà vuit dies, però Deu protegí els musulmans que reexiren en

combatre'ls, malgrat el seu gran nombre; es retiraren, fustrats, sense queviures ni

ferratges, al seu campament i marxaren per on havien vingut, evitant Déu el problema.

(...) Des de l'extrema Tortosa, a primers de muharram de l'any 331 [14

setembre 942], arribà la notícia de l'alliberament de Yahyà b. Muhammad al-Tawïl de

mans d'aquests hongaresos a canvi del pagament d'un rescat. Déu li facilità les coses

el dimecres, 10 de du l-qcfda [27 juliol 942] i es dirigí cap a la capital per tal de

renovar la seva submissió (cahd) a al-Nasir li-Dïn Allah. Arribà a Còrdova el dissabte,

quedant sis dies de rabí* II de l'esmentat any [3]31 [5 gener 943], i havent romàs

presoner durant trenta tres dies a mans dels infidels. Al-Nasir li-Dïn Allah es

congratulà en rebré'l, s'entretingué amb les notícies que li donà d'aquests maleïts i

l'obsequià generosament.

Més tard arribà una carta d'cAbd al-Rahman b. Muhammad b. al-

Nazzäm1005, governador de Tortosa, informant de la victòria dels francs i els seus

aliats de nacions veïnes sobre aquests hongaresos invasors del seu país. Destacava el

1002 El text àrab editat dóna la forma Wädfna, per a la identificació de la qual CHALMETA,
Méditerranée, 343, proposa Odèn, amb interrogant. Segons A. BENET I CLARA, La incursió d'hongaresos
a Catalunya l'any 942, "QEM", 9 (setembre 1982), 568-574, la grafia pot correspondre a un topònim
Guàrdia, que ell identifica amb el que actualment és un veïnat del municipi de la Baronia de Rialp (cf. també,
del mateix autor, La batalla de Balltarga. Epíleg de la incursió d'hongaresos a Catalunya l'any 942, "QEM",
10 (desembre 1982), 639-640). Aquest autor m'ha comunicat, amablement, que les fonts cristianes informen
també d'un atac a Castellciutat (Alt Urgell).

1003 Cf. GRANJA, Marca, § 193 que recull la notícia de la seva captura el 26 de juny del 942 (cf. § 410).

1004 Segueixen uns noms il·legibles. Cf. I. ELTER, Notas a propósito del relato de Ihn Hayyän sobre la
incursión húngara por la Marca Septentrional en 942, "Awrâq", V-VI (1982-1983), 141-148.

1005 Cf. § 397.
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triomf obtingut i les pèrdues infringides, tantes que només uns pocs havien pogut

escapolir-se cap a la seva terra. Déu acomplí la tasca d'impedir els seus danys.

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 72-73.
cAbd al-Rahman III havia nomenat Yahyà b. Muhammad b. cAbd al-Malik al-

Tawíl governador de Barbastre, Alquézar i els seus districtes

§ 410 (...) Yahyà sortí de Còrdova l'any 330 i s'instal·là a Barbastre la nit del

divendres, deu de sacban del dit any [30 abril 942]. Romangué allà fins que

l'empresonaren els hongaresos (magüs) que havien fet una incursió per la Frontera de

Lleida i Saragossa l'any 330. L'agafaren el dissabte, dia vuit de sawäl de l'esmentat

any [26 juny 942]l006.

941-942

AL-MASCÜDÏ, Murüg al-dahab, I, p. 184 (ed. Meynard I, p. 363-364).

§ 411 El darrer que quedava en mans dels musulmans entre les ciutats d'al-Andalús i

de les seves fronteres per la part à'Ifranga era Tarragona (Arbüna, sic per

Tarrakünà)1007 que sortí del poder dels musulmans l'any 330 [26 setembre 941-10

juliol 942] juntament amb altres ciutats i fortaleses. [Amb això], ha quedat com a

frontera dels musulmans en aquest moment -que correspon a l'any 332 [4 setembre 943-

23 agost 944]- a l'est, Tortosa, en la costa de la mar Mediterránea propera a Tortosa;

al nord, Fraga, sobre un gran riu; i, finalment, Lleida1008.

Després m'arribà que aquestes fronteres afronten amb al-Ifranga, que és la part

més estreta de les terres andalusines, i que abans del 300 [18 agost 912-6 agost 913]

havien arribat a al-Andalús vaixells, tripulats per milers d'homes, a algarejar contra les

1006 Acabem de veure que IBN HAYYÄN dóna una altra data. Cf. també VIGUERA, Aragón, 153.

1007 Vegi's les anotacions del § següent.

1008 MARTÍ, Catalunya Romànica, XIX, 29, escriu que es pot "deduir que l'ocupació comtal del l'Alt
Penedès i de l'Anoia degué produir-se progressivament entre els anys 910-940 i, especialment, entre el 920-
930.
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seves costes. Els andalusins es pensaven que eren aquells normands (magos)1009 que

apareixien sobtadament en aquesta mar cada dos-cents anys i que arribaven al seu país

des d'un estret que travessa des de l'Oceà (bahr al-Üqiyänüs) i no pas des del [de

Cadis] que té una almenara de coure1010. Però vaig veure -i Déu és més savi!- que

aquest estret era limítrof del mar d'Azov (Mäyutis)ml i del Negre (Nitas)1012 i

que els d'aquesta nació eren russos (al-rüs), dels quals ja n'he parlat en aquest

llibre1013.

AL-MAQQARÏ, Nafh al-tfb, IV, p. 351.

§ 412 Al-Mas^dï, després de la seva menció de l'algarada contra Zamora en temps

d'pAbd al-Rahman III] al-Nasir, digué aproximadament:

Fou pres1014 el que quedava en mans dels musulmans a les fronteres d'al-

Andalús properes a al-Faranga; i la ciutat de Tarragona (Arbüna, sic per

Tarrakünà)ms sortí del poder dels musulmans l'any 330 [26 setembre 941-10 juliol

1009 Una vegada més es confirma com els autors àrabomusulmans donaven el nom de magüs indistintament
als pobles pagans i als normands que invadiren les costes andalusines des del 844 (cf. especialment, EP, s.v.
"madjüs", i C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, ¿Normandos en España durante el siglo VIII?, "CHE", 1963, 292-
304).

1010 Sobre els atacs normands, el far de Cadis i la seva funció en la navegació cf. BRAMÓN, El mundo
en el siglo XII, 159-162, i bibliografia allà citada.

1011 Es tracta d'una arabització del clàssic Palus Maeotis.

1012 El nom deriva d'una corrupció de Buntus, originada per tenir un mateix ductus consonàntic (però no
els diacritics ni les vocals).

1013 Evidentment l'autor confon les invasions normandes (el territori dels quals situa aquí en territori franc)
amb la dels hongaresos que arribaren a al-Andalús l'any 942 passant pels Pirineus (cf. § 409, on són
anomenats turk).

1014 Al-Maqqarï escriu utjida mû kûna ... en lloc d' äfyir md kana ..,, que figura en el text que diu
copiar.

1015 Cal assenyalar que en ambdós textos (així com també a AL-HIMYÂRÏ, Kitab al-rawd, p. 11-12) hi
figura erròniament la ciutat de Narbona i no pas la de Tarragona. Gayangos en la seva traducció anglesa
d'aquest text d'al-Maqqarí (The History, II, 261) traduí per "Tarragona" bo i transcribint "Tarkúnah" i
anotant (cf. II, 507, n. 4.) que Tarragona havia estat conquerida pels francs feia molt de temps i que potser
calia entendre Tarassona, encara que no va ser cristiana fins gairebé dos segles més tard. A partir d'aquesta
traducció, BENET, El procés, 47-55 i 66-67, avançà la conquesta de Tarragona a aquest any 941-942, tot
corregint la data 936-937 que havia estat acceptada des d'Abadal.
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942] juntament amb altres ciutats i fortaleses. [Amb això], ha quedat com a frontera

dels musulmans en aquest moment -que correspon a l'any 3361016 [23 juliol 947-10

juliol 948]- a l'est, Tortosa1017, i de la resta de la costa de la mar Mediterránea

propera a Tortosa, al nord, Fraga, sobre un gran riu; i, finalment, Lleida1018.

abril 943

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 73.

§ 413 Un mercader rescatà [Yahyà b. Muhammad b. cAbd al-Malik al-Tawïl

governador de Barbastre, Alquézar i els seus districtes, i captiu dels hongaresos]1019

per mil meticals. Yahyà arribà a la suda de l'emir dels creients, °Abd al-Rahmàn [III],

que ordenà entregar al que l'havia rescatat el doble del que havia esmerçat per ell i

envià [de nou Yahyà] a Barbastre, on entrà el dimarts tres de scfbân de l'any 331 [12

abril 943]. Hi romangué fins que hi morí, la nit del dissabte en què quedaven deu dies

de ragab de l'any 340 [20 desembre 951], i fou enterrat en el seu cementiri.

1016 Com s'ha vist, en el text original d'al-Mas'üdl hi figura una data més propera als fets.

1017 Aquests dos textos invaliden la creença errònia de què pels volts de l'any 940 els comtes de Barcelona
ja dominaven Tarragona i Tortosa. Cf. MARTÍ, Concreció territorial, 250, on s'assenyala que l'error prové
d'una mala lectura d'un document del 944 (esmentat a la Marca Hispànica de P. DE MARCA) que parla de
les raficae que percebien els comtes Sunyer i Riquilda en un lloc dit "Tortuosa" : ".. .de ipsum meum directum
quod ego inde habeo recipere de ipsas rafícas in Tortuosa ornem decimam". Martí creu que "l'esmentat Hoc
no pot ser identificat amb la ciutat de Tortosa ("Dertosa") i que deu correspondre a un indret desconegut,
probablement emplaçat a la capçalera de la riera de Caldes [de Montbui], per on cal suposar que passaven
els ramats que pagaven delme en concepte de "raficae" tot seguint l'itinerari habitual de la via que ha unit
tradicionalment els territoris d'Osona i del Vallès Occidental".

1018 Gayangos, después de traduir el nom de la ciutat de Lleida afegí "and, lastly, Balaghi (Balaguer)".
Es fa difícil comprendre el procés seguit per aquest autor perquè el text d'al-Maqqarí segueix parlant de la
conquesta cristiana de Toledo (wa min awwal ma istaradda ...). La inclusió de la ciutat de Balaguer només
es pot entendre si hom imagina que Gayangos consultà el text d'al-Mas'ïïdl. Efectivament, l'egipci segueix
dient tumma balagán f ... i sembla que una mala lectura d'aquest verb (que hem traduït per "m'arribà" en
el paràgraf anterior) podria explicar la confusió amb Balaguer. Amb tot, malgrat que la traducció de Benet
"[els cristians] els prengueren diverses ciutats en la frontera de França, com la ciutat de Tarragona, que fou
perduda l'any 330 h. (26 setembre del 941-14 de setembre del 942), i altres ciutats importants i castells, que
estaven en les seves mans; de tal manera que en el moment que escrivim (336 h.), els musulmans tenen per
frontera a l'est la ciutat de Tortosa, i a la part propera al nord, la ciutat de Fraga a l'Ebre, Lleida i finalment
Balaguer", no s'ajusta als originals àrabs, aquest historiador segueix tenint el mèrit d'haver datat correctament
la conquesta de Tarragona en temps del comte Sunyer.

1019 Cf. § 410.
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estiu 943

AL-CUDRÏ, NusOs, p. 81 b.

§ 414 Muhammad b. Rumähis1020 féu una altra campanya contra Ifranga l'any 331

[15 setembre 942-3 setembre 943], juntament amb Galib b. °Abd al-Rahman1021 i

Sahl b. AsTd amb trenta vaixells de guerra (markab harbiyya, sic) i sis naus (sawanf).

Salparen d'Almeria el dilluns tretze de sawâl del dit any [20 juny 943] i quan deixaren

enrera l'illa de ...1022 i eren al mig de l'aigua, quan ja veien Ifranga, es girà un vent

tempestuós que els obligà a dispersar-se.

Muhammad b. Rumähis anà a raure, amb nou vaixells, cap a l'est de ? (al-

Q.yt.na)1013, entrà en el seu port i s'hi quedà. S'emparà dels vaixells de la gent de

? (Anyanüh) i de la costa veïna i atacà ? (Masíniya)102*; penetrà dins d'alguns dels

seus ravals i després d'agafar els aliments de diversos graners -havent-se encastellat la

població a la seva fortalesa-, se'n anà.

333/944-945

§ 415 Segons indica una làpida escrita pel picapedrer cAbd Allah b.Kulayb, aquest any

es commemorà la fundació de les drassanes de Tortosa. La seva construcció fou

realitzada per ordre d*Abd al-Rahman III sota la direcció de l'alcaid €Abd al-Rahman

1020 cf. §401.
1021 Segons SANCHEZ, lib ira, 31, n. 8, Galib era un llibert d'cAbd al-Rahmän i, almenys des de l'any

335 [2 agost 946-22 juliol 947], fou governador de Medinaceli i comandant en cap de la Frontera Mitja.

1022 En blanc, però és molt probable que es tracti d'una de les Balears, i més concretament, de Mallorca.

1023 L'editor adverteix, en nota, que la /y/ podria ser una Ibi. Cf. la nota següent.

1024 VERNET, Un texto nuevo i El nombre de Cataluña, creu que el primer i el darrer corresponen als
topònims sicilians Catania i Mesina. SÁNCHEZ, lib fra, 10-11 i 32, n. 10, 11 i 12 s'extranya d'un atac a
Sicília, també musulmana (però fatimf) i indica que podria tractar-se, respectivament, d'Agde, a la
desembocadura de l'Hérault, del monestir d'Aniane, fundat l'any 782, i de Marsella. Relaciona el fet amb
l'atac (942) de l'estol bizantí de Romano Lecapeno a Fraxinetum i el presenta com una represàlia andalusí,
tot suposant que llavors l'enclavament "depenia més o menys directament del govern de Còrdova". Resulta
estrany, però, que no apareixi en l'episodi el nom de l'enclavament en qüestió ni cap resposta de la seva gent.
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b. Muhammad1025.

estiu 949

AL-MAQQARÏ, Nafh al-tíb, I, p. 366.

§ 416 Digué Ibn Hayyän, i altres: Durant el govern d'al-Näsir a al-Andalús (...) no

hi havia cap nació d'entre els reis de Roma, d'al-Ifrang, dels pagans (al-magüs)1026

o d'altres que tinguessin notícia d'ell, que no se li presentés submisa i anhelant i en

tomés satisfeta. Entre ells hi figura el senyor de Constantinoble la Gran, que l'obsequià

perquè desitjava la seva tranquilitat, els enviats del qual arribaren en safar de l'any 338

[31 juliol-28 agost 949]. Però, segons Ibn Haldün, això tingué lloc l'any [3]36 [23 juliol

947-10 juliol 948]1027.

2 desembre 952

AL-CUDRÏ, Nusüs, p. 47 b.

§ 417 Quan morí Yahyà b. Hasim [b. Muhammad al-Anqar] b. cAbd al-Rahman b.
GAbd al-°Azïz al-Tugïbï, l'emir dels creients, cAbd al-Rahman, nomenà el seu germà

Hudayl b. Hasim b. Muhammad [al-Anqar] b. cAbd al-Rahman [b. cAbd al-cAzïz] al-

Tugïbï governador del que havia tingut1028. Això succeí el dijous 11 de ragab de

l'any 341 [2 desembre 952]1029.

1025 Aquesta làpida es conserva avui en el claustre de la catedral dertosenca. Cf. LÉVI-PROVENÇAL,
Inscriptions d'Espagne, Leiden-Paris 1931, 84-85, làm. XIX, que identificà aquest governador de Tortosa (des
del 939-940) amb cAbd al-Rahman b. Muhammad b. al-Nazzam (cf. § 138); M. OCAÑA, El cúfico
hispano y su evolución, IHAC, Madrid 1970, 30 i làm. XI, i Catalunya Romànica, XXVI, 154-155, on el
text és traduït al català.

1026 Cf. Ef, s.v. "madjfls".

1027 Cf. § 418. Les ambaixades bizantines són estudiades per LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV,
345-352; AL-HAGGÏ, Andalusiyan Diplomàtic, i DANIEL, Arabs and Medieval Europe.

1028 És a dir, de les fortaleses d'Orés ? (WarSa), Maria [de Huerva] (al-Mariyya) i Lleida (cf. § 402).

1029 Aquest nomenament ha servit per a datar un document llatí que recull la venda de la cinquena part
d'una vinya entre mossàrabs de la vall d'Àger on figura "in mense iunio anno régnante Hudele rege" (cf. A.
BENET I CLARA, Catalunya Romànica, XVII, 30, on es transcriu i tradueix). Sobre Hudayl, cf. DOZY,
Recherches, I, 221; GRANJA. Marca, §§ 186-188; IBN HAYYÄN, al-Muqtabis, V, 274, 276, 279 i 281;
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953

IBN HALDÜN, Kiläb al-cibar, IV, p. 143 a i AL-MAQQARÎ, Nafli al-tîb, I,

p. 365 a.

§ 418 [Digué Ihn Hayyän]:

(...) Després1030 [l'estiu de l'any 953]1031 arribaren ambaixadors del rei dels

eslaus (malik al-saqalibà)1032 -que llavors era Otó (Hûtû)-, i altres del rei dels

alemanys (al-almàri), del rei d'al-Faranga de més enllà de l'occident1033 -que llavors

era Hug (Üquh)m4 [d'Arles]1035- i del rei d'al-Faranga de més a l'est -que llavors

VIGUERA, Aragón, 137, 143 i 155; MANZANO, Frontera, 355, 359, 366 i 370, i, aquí, § 423.

1030 Aquesta notícia figura just després de la narració de l'ambaixada de Constantí VII Porfirogenet de
Bizanci, l'any 336 /947-94S, i immediatament abans de la d'Ordoni III de Lleó (que arribà a Còrdova l'any
344 7955-956) i de la petició d'incloure en el tractat de pau al seu gendre, Ferran González de Castella (feta
l'any següent, 345/956-957).

1031 El relat d'aquesta ambaixada, que s'ha conservat en llatí (Vita lohannis Abbatis Gorziensis auctore
lohanne abbate S. Amulfi, in G. H. PERTZ, ed., Monumento Germaniae Històrica, Scriptorum TV, Hannover
1841, 369-377), que fou publicat amb traducció castellana per A. PAZ Y MÈLIA, Embajada del emperador
de Alemania Otón 1 al califa Abderraman III, Madrid 1872 (edició facsímil, Madrid 1983), i que ha estat
estudiada, entre altres, per AL-HAGGÏ, Andalusiyan Diplomatie, 214-227; per DANIEL, Arabs and Medieval
Europe, 62-79 i per BARCELÓ, Oriental despot, reproduït a El sol, 163-194, explícita que tingué Hoc en
aquest any 953. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 300, ho data "pels volts de l'any 950";
ABADAL, Comtes, 315, el segueix i creu, al meu entendre erròniament, que correspon a la que narra Ibn
cArabï. Cal advertir que la descripció dels cerimonial seguit en ambdues recepcions no coincideix en absolut
(cf., a més a més del que hi dic, § 396 i les pàgines 70-79 de la Vita editada per PAZ y MÈLIA).

1032 Els encapçalava el monjo Joan de Gorz (Lorena) portador d'un missatge d'Otó I de Germania. El seu
contingut (l'exigència de la cessació de les accions de pirates andalusins a la Mediterrània i àdhuc als camins
del sur de França, nord d'Itàlia i Suissa, si bé no consta explícitament) fou considerat ofensiu pel califa i es
negà a rebré'l durant molt temps. El text llatí de la Vita (ed. PAZ y MÈLIA, p. 18-20) explica que, com que
a una anterior ambaixada cordovesa a la cort d'Otó, se l'havia fet esperar tres anys abans d'ésser rebuda per
l'emperador, el califa decidí que aquesta vegada no els rebria fins haver passat tres vegades aquell temps, és
a dir, nou anys (cf. també, LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, esp. 352 i 357-358 i BARCELÓ,
Oriental despot).

1033 Al-MaqqarI escriu "de més enllà dels Pirineus" (ward'a al-Burí).

1034 És al-Maqqarl qui escriu el nom correcte i no el d'Aßh que figura en Ibn Haldün.

1035 Identificat per GAYANGOS, The history. I, 139. Segons LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV,
368, n. 167, Hug d'Arles, marquès de Provença, es féu proclamar rei d'Itàlia a Pavia l'any 926.
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era Gui [marquès de Toscana] (Kilduh)1036-. Al-Näsir festejà la seva arribada1037.

[En marxar part dels] missatgers dels eslaus, [el califa] envià amb ells

Rabïc1038 [b. Zayd], el bisbe [d'Elvira]1039, cap a Otó i tornà al cap de dos

anys1040(...)

IBN HALDÜN, Kitàb al-cibar, IV, p. 143 b i AL-MAQQARÏ, Nafh al-tib, I,

p. 365 b.

§ 419 (...) Quan arribà1041 l'ambaixador de Gui (Kilduh)1042, rei d'al-Ifranga que

està a l'orient, com ha estat dit1043, vingué també amb ell l'emissari de Miró, fill de

1036 Llegeixo Kilduh i no el Kilda, que dóna el text. Identificat per CAYANCOS, The history, I, p. 139.
Segons LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 368, n. 167, era fill d'Adalbert, marquès de Toscana i
mig germà de l'anterior. Millas traduí per Carles. VERNET, Barcelona segle X, 206, deixa el ductus
consonàntic, Kld, sense pronunciar-se respecte a la seva identificació.

1037 MILLAS, Textos, XXXVII, que parlà d'aquesta notícia a partir de l'edició de Dozy, Dugat, Krehl
i Wright (cf. Analectes, I, 235), traduí: "L'any 345 (956-957), després de l'ambaixada d'Hug, rei de França
en el que hi ha més enllà del Port (warä'a al-Burt) i de la d'Otó, arribà la de Carles, rei de França a la part
oriental, i juntament arribaren els ambaixadors del rei o sobirà de Barcelona i Tarragona, demanant la pau,
a la qual accedí el Califa". Cal advertir que aquesta data 345 no figura en el text.

1038 És al-Maqqarí qui escriu el nom correcte de Rabí* i no el de Rifà que figura en Ibn Haldün. A la
Vita, és anomenat Recemundus.

1039 Segons explicita la Vita, com que havia quedat vacant la seu d'Elvira, i malgrat ésser laic, aquest fou
el nomenament que demanà a canvi de l'empresa de viatjar cap a la cort d'Otó.

1040 Rabr partí de Còrdova la primavera de l'any 955 (mentre Joan de Gorz es quedava a Còrdova) i
arribà a Gorz l'agost, essent rebut per Otó a Francfurt el Nadal següent. Hi tornà, acompanyat d'un mercader,
Dudó de Verdun, a principis de juny del 956.

1041 Aquest fragment figura després de mencionar diverses ambaixades de cristians fins l'any 347/958-959,
però, tal i com ho donen a entendre LÉVI-PROVENÇAL (p. 352) i
AB AD AL (p. 315), crec que es tracta de la mateixa ambaixada de Gui de Toscana de la que es parla en el
paràgraf anterior. Cas de correspondre a una altra, enviada més tard, penso que el cronista àrab hauria escrit
"per segona vegada" o quelcom semblant.

1042 Llegeixo Kilduh i no el Kilda, que dóna el text.

1043 Si la meva identificació amb l'ambaixada de Joan de Gorz és correcta, aquesta notícia correspon a
l'any 953 (cf. el paràgraf anterior). Cal notar, però, que la Vita no en fa cap esment.
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Sunyer (Mugirà b. S.btr)ï044, rei (malik) de Barcelona i de Tarragona, bo i

sol·licitant la pau, a la qual al-Nasir accedí.

1044 Identificat per O. A. Machado, "CHE", XLV-XLVI (1967), 393, n. 115. Al-Maqqarï, que reprodueix
el mateix fragment, no cita aquest nom. Cf. també VERNET, Barcelona segle X, 206, sobre la identificació
d'aquest nom amb Miró.
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CALIFAT D'AL-IÍAKAM [II] (961-976)

AL-MUSTANSIR BI-L·LAH

abril 962

Descripció Anònima, p. 142.

§ 420 Sis mesos després d'iniciar-se el califat d'[al-Hakam] al-Mustansir bi-l·lah1045

anà [en ambaixada] cap a ell el rei1046 dels catalans i el de Galícia (malik al-ifrang

wa malik Gilfqiyya)1047.

juliol-agost 964
IBN AL-HATÏB, al-Ihata, I, p. 478-479.

§ 421 Digué Ibn al-Fayyad:

A [al-Hakam II] li fou escrit des de la Frontera Sud que el cap1048 dels cris-

tians catalans (caçfm al-Firanga min al-nasarà) havia reunit tropes en contra seu i se

li queixaren de la calamitat del setge1049. Considerà millor anar personalment a

Almeria, el [mes de] ragab del 353 [14 juliol-12 agost 964] amb un nombrós i potent

exèrcit constituït amb reforços de voluntaris (awliya') i de gent amb graduació. En

1045 c'

104«

1047

1048

1049

S'inicià el 16 d'octubre del 961 i, per tant, aquesta notícia correspon a l'abril del 962.

Cal advertir que en aquest moment governen els dos germans Borrell i Miró.

Si les dades són correctes, aquesta notícia sembla inèdita.

El text utilitza el singular però en realitat governaven Borrell i Miró.

El texte sembla corrupte i llegeixo íakaw-hü al-macarra ... Aquesta versió és, per tant, conjectural.
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arribar a Elvira1050 rebé una carta d'Ahmad b. Yaclà, de Tortosa, [comunicant-li] el

socors i el gran favor divins [en la victoria haguda] contra els cristians (rüm)mi.

Atenyè Almería, s'ocupà dels seus assumptes, supervisa l'estol i el posà a punt,

comptant-se, llavors, entre els seus efectius tres-centes naus (qifa). [Després] se'n tornà

cap a Còrdova.

entre 961 i 965

IBN HALDÜN, Kitíib al-cibar, IV, p. 145 a i AL-MAQQARÏ, Nafli al-tfb, I,

p. 383.

En una data no especificada, però que cal situar entre els anys 961 i 965 1052

§ 422 (...) Per mitjà de l'alcaid d'Osca [al-Hakam II] féu conquerir Qutübiya [o

Q.t.ríyya, segons Ibn Haldün]1053 on prengué tot el que hi havia: monedes, armes,

1050 Cf. l'anotació corresponent a § 305.

1051 L'editor i traductor al castellà anota que encara que les dues vegades el text al·ludeix a francs i
cristians, es tracta de normands i confon aquest atac català amb la vinguda de 28 vaixells danesos l'any 966,
bo i remetent a DOZY, Recherches, II, 286-299 i LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp, Mus., IV, 373. Els textos
àrabs estudiats per ambdós historiadors i qu'e fan referència a un missatge de petició d'ajut procedent
d'Alcacer do Sal i a l'atac de la plana de Lisboa, daten ben clarament l'assalt normand el 23 de juny del 966
(cf. un bon resum d'aquesta incursió normanda i de la del 971 a LIROLA, Poder naval, 257-261). Crec, per
tant, que aquesta alarma des de Tortosa ha de correspondre a l'atac català al que fa referència la crònica
anomenada Gesta Comitum Barcinonensium quan diu -exageradament, pel que fa als resultats obtinguts- "En
Borrell, comte de Barcelona e d'Urgell, anà a Tortosa, e aut socors e ajuda de sos amichs, aontament gità los
sarrahins de la ciutat e de tota la sua terra e de sos vehins, e cobrà poderosament la ciutat e tota sa terra" (ed.
J. BARRAU DIHIGO i J. MASSÓ I TORRENTS, IEC, Barcelona 1925, 28-29, redacció definitiva, i 124,
text català). Cito apud BENET, El procés, 146-149, on rebat l'afirmació de MIRA V ALL (Atacs franco-
catalans, 28) d'un atac de Borrell II a Tortosa "poc després de l'any 964" (sense indicar com dedueix la data),
bo i imaginant, a partir de la frase "e aut socors e ajuda de sos amichs" que restava encara una reduïda
població cristiana a Tortosa. Benet, que escriu que "ambdues versions [de les Gesta] contenen errors en la
redacció, la qual cosa ha fet que d'aquesta incursió no se'n hagi parlat massa", data aquest atac vers el 989.
Cf. més detalls sobre aquest esdeveniment a D. BRAMÓN i R. LLUCH, Un atac català contra Tortosa l'estiu
del 964, "Recerca. 98" (Tortosa), en premsa.

1052 Aquest fragment figura entre la relació del començament del califat d'al-Hakam II (350/961) i la
notícia d'una campanya del general Gâlib contra Alaba, l'encapçalament de la qual diu "més tard, cap a l'any
354/965 ...".

1053 AI Maqqarï, del que ens ha arribat un text menys corrupte, escriu Qutübiya, topònim no identificat
per GAYANGOS, The history, II, 471, n. 8. M. MuhT al-DIn b. Hamïd, autor d'una altra edició d'aquesta
obra d'al-Maqqarï (El Caire, 1949,1, 359), anota que podria tractar-se de "Catalunya". La suposició pot ser
versemblant, si tenim en compte que un topònim Talüniya apareix a al-cUdrï (cf. § 152) quan descriu
l'itinerari que seguia la calçada des d'Osca a Lleida. Aquest topònim va fer pensar a J. Vernet que podria
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eines, queviures i mobiliari1054, ultra els caps de ramats i egües que hi havia als seus

prats i el menjar, així com incomptables captius.

estiu 965

AL-MAQQARÏ, Nafli al-tíb, I, p. 3851055.

§ 423 [Digué Ibn Haldün: Cap a l'any 354/7 gener-27 desembre 965] al-Hakam envià

Ahmad b. Yaclà1056 i Yahyà b. Muhammad [b. Häsim b. Muhammad al-Anqar] al-

Tugïbï contra el territori de Barcelona i els exèrcits devastaren les seves

comarques1057.

També envià Hudayl b. Häsim i el seu mawlà* Gàlib al territori dels comtes

(qümis). El devastaren i se'n tornaren1058.

966?

IBN HALDÜN, Kitâb al-cibar, IV, p. 145 b i AL-MAQQARÏ, Nafh al-tíb, I,

correspondre al nom de Catalunya, que derivaria del nom d'aquest castell (precedit d'el préfixe qafa o ca)
situat prop de Montsó (cf. VERNET: ¿La más antigua cita de Cataluña?; ID: El nombre de Cataluña i ID:
"El nom de Catalunya"). D'ésser certa aquesta hipòtesis d'una possible correspondència entre ambdues
grafies, cal admetre que arribà molt corrupte tant al text d'Ibn HaldQn com al d'al-Maqqarï.

1034 Aquest terme (a ta t) només figura a al-Maqqarï.

1055 Cf. MILLAS, Textos, p. XXXVII.

toso -j-aj j com ajjoia l'editor, fou un general d'cAbd al-Rahman III que es distingí en les campanyes contra
Lleó i Galícia (944, 950 i 957) i al nord d'Àfrica (952). Cf. LÉVI-PROVENÇAL, Hist. Esp. Mus., IV, 295-
296, 298-299 i 318).

1037 MARTÍ, Catalunya Romànica, XIX, 29 i J. MICO I MILLAN, Població pre-comtal al Penedès,
"Miscel·lània Penedesenca" XVIII, Comunicacions presentades a ¡es óenes Jornades d'Estudis Penedesencs,
Institut d'Estudis Penedesencs, Sant Sadurní d'Anoia 1994, 189-208, escriuen que aquesta algarada afectà les
terres del Penedès.

1038 Cf. Ef, s.v. "kümis". Probablement, i t,al i com apunta Miüàs, sembla que en aquest cas l'atac fou
contra Lleó i Castella. Ho dedueix a partir d'IBN CIDARÏ, al-Bayan al-mugrib, II, p. 239, on s'explica que
els anys 355 /96S-966 i el següent, Galib algarejà contra els politeistes sense especificar de qui es tractava.
ABADAL, Comtes, 317, esmenta breument que el califa envià Yahyà b. Muhammad, Ahmad b. Galí [sic,
per b. Ya'là] i Hudayl b. HâJim contra el territori de Barcelona.
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p. 384-3851059.

§ 424 Després1060, els dos reis (malikä)1061 de Barcelona i de Tarragona i d'altres

[territoris]1062 enviaren [missatgers]. Ambdós sol·licitaren la renovació de la pau i el

reconeixement del que ambdós posseïen1063 i trameteren un obsequi que consistia en

el següent: vint eunucs eslaus, vint quintars de llana1064 de marta, cinc quintars

d'estany1065, deu cuirasses eslaves i cent espases franques. [El califa] acceptà

l'obsequi i acordà amb ells que destruïrien les fortaleses que perjudicaven les

fronteres1066, que no ajudarien a la gent de la seva religió a anar en contra d'ell i que

l'advertirien del que es proposessin els cristians en la lluita contra els musulmans.

1059 Cf. MILLAS, Textos, p. XXXVII, que ho data després de 354/965.

1060 Ibn Haldfln escriu aquesta notícia després d'una altra datada l'any 351/962-963 i al-Maqqarï la inclou
entre les referides a l'any 354/965. Cal pensar que aquesta sol·licitud de pau s'hauria produït després de la
campanya de càstig menada l'estiu d'aquest mateix any i que es relata a § anterior. És molt probable, tal i com
escriu ABAD AL, Comtes, 317, que tingués lloc l'any 966.

1061 Tal i com anota Millas, es tracta de Borrell i de Miró, fills de Sunyer. De l'ús d'aquest terme (així
com també s'ha observat a § 419) es desprèn, segons Vernet, que "el rei o els dos reis cristians de Barcelona
ja foren considerats per Còrdova en aquests anys (c.942-c.970) com a independents perquè la paraula rei
(malik) figura en el text de V Alcora i aquest era interpretat d'acord amb els comentaris que existien a Còrdova
en aquesta època i la praxis utilitzada pels omeies orientals i els primers abbàssides" (cf. VERNET, El "statu
quo"). Millas, remetent a FITA, El Principado de Cataluña, "BRAH" XI, 263, escriu que aquestes
ambaixades "ja ens mostren el fet de la independència de Catalunya en distingir Abenhayan i Almacarí entre
el rei o sobirà de Barcelona i el de França i segurament Borrell devia cercar l'aliança amb els musulmans per
estar més segur contra possibles dissencions amb els francs".

1062 RoviRA I VIRGILI, Hist. Nac. Cat., III, 244 anota que devien ser de la Marca Catalana i que es
tractava d'una petició conjunta i d'un present comú.

1063 Ibn Haldün varia un xic aquest començament dient "Després el compte (qümis) á'al-Faranga envià
ambaixadors" i, a continuació segueix un fragment corrupte: wa Munirà aína' sayr malik Baríalüna wa
Tarraküna wa gayriha .... O. A. MACHADO, en la seva traducció a "CHE", XLVII-XLVIII (1968) anota -
crec que erròniament- que aquesta frase és una deformació de wa Munirà b. Sunfr i tradueix "Després el
compte d'al-Faranga envià ambaixadors i [també] Miró, fill de Sunyer, rei de Barcelona i Tarragona".

1064 Ambdós autors escriuen suf, llana, però devia de tractar-se de pells.

1065 Tradueixo d'acord amb el terme qasdfr, que figura en al-Maqqarï. Ibn Haldfln escriu f.r.s.d.s.

1066 D'acor(j amj, BENET, El procés, 174, com a conseqüència d'aquest pacte és ben probable que
s'abandonés la ciutat de Tarragona i els castells del voltant.
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estiu 971

IBN HAYYÄN, Annals palatins, §§ 3-6. (ed. al-Haggï, p. 20-23)1067.

§ 425 A finals de Mban d'aquell any [360/finals de juny del 971] acampà el cap de la

policia, alcaid de Tortosa i de la cora* de València, Hisarn b. Muhammad b. °Utmän

al campament de Fahs al-Surâdiql06S provinent de la seva demarcació. Era amb ell

el comte Bonfill, fill de Sendred (Bün Fify b. Sindarít)1069, home de confiança de

Borrell, fill de Sunyer (Bum'l b. Sunfr), i el seu avançat sobre les seves fortaleses i

principals ciutats. [Portava] una carta seva pel califa al-Hakam donant-li notícies d'ell

i informant-li que estava en completa obediència i vassallatge. [Afegia que desitjava]

la conciliació amb ell tot oferint-li trenta captius musulmans -homes i dones- que havia

aplegat a llur capital i a les fronteres del seu territori, ja que sabia que aquell present

complauria l'emir dels creients i ell en seria recompensat. L'acompanyaven vint

cavallers, dels més notables homes d'en Borrell i seguidors seus; amb ells [anava] el

delegat de Guitard (Gitar) -el noble comte avançat de Borrell a la ciutat de

Barcelona1070 que ja havia encapçalat una delegació a la capital1071 amb una carta

1067 Cf. MILLAS, Textos, XXXVIII. ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. Cat., Ill, 245, (que conegué la
continuació dels Textos, inèdits i avui perduts de Millas) anota que aquest autor es preguntava si calia
identificar aquesta ambaixada catalana amb la del 971, "puix que els relats de totes dues coincideixen en la
circumstància que, a continuació de rebre Alhaquem els ambaixadors catalans, rep els de Garcia el Tremolós".
Conclou que es tracta de dos ambaixades diferents perquè aquí els textos àrabs parlen dels "dos reis de
Barcelona i Tarragona", és a dir, de Borrell i de Miró i, per contra, a l'ambaixada del 971 el delegat actua
només en nom de Borrell, i creu que el fet que fossin rebuts els ambaixadors de Garcia el Tremolós després
dels catalans pot explicar-se perquè uns i altres haguessin fet el viatge plegats.

IDOS jaj j com jjjQjgjj eis traductors d'al-Muqtabis, V, al castellà, era una explanada situada a l'est de
Còrdova i al nord del Guadalquivir. Prengué el seu nom del pavelló que s'hi erigia per acampades i altres
parades militars. Cf. E. GARCÍA GÓMEZ, Notas sobre la topografía cordobesa en los "Anales de al-Hakam
H" por <¡sa al-Räzf. " AA" XXX (1965), 3 19-379.

1069 Millas escriu "Sinderedo", seguit d'interrogant. ROVIRA I VIRGILI, Hist. Nac. Cat., Ill, 245 es
pregunta si es tracta del bisbe de Girona, Miró, anomenat també Bonfill, comte de Besalú i nét de Guifré, I
i afegeix que hi hagué en aquest temps un Bonfill, del llinatge de Sendret que figura en un judici del 996, i
un altre Bonfill, personatge important de Barcelona, a qui no H estaria ben aplicat el títol de comte. Cf. també
ABADAL, Comtes, 318-319. BENET, Elprocés, 174-175, creu que es tracta del segon ambaixador del comte
Sunyer (és a dir, del que actua a Còrdova el maig del 941). MARTÍ, Catalunya Romànica, XIX, 32, escriu
que es tracta d'Ènnyec Bonfill de Cervelló (cf. BATET, Castells termenats, i bibliografia i identificació citada
en nota a § 405).

1070 Es tracta del vescomte de Barcelona, m. c. 985 i probable fill del seu antecessor Gumbau, segons la
GEC.
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pel califa- amb tres dels seus cavallers i amb una carta de Guitard pel califa.

El cap de la policia, Hisâm b. Muhammad b. cUtmän, partí amb ells el dimarts

darrer [dia] de scfbàn [27 juny 971] ... [amb] l'equipament complet. En arrivar al pont

de Còrdova [rebé l'ordre] d'allotjar els estrangers a l'almúnia de Nasr, al costat del

riu, on els hi hostatjà. Hisâm es dirigí a [Madïnat] al-Zahra' i fou rebut per l'emir dels

creients, al-Hakam, a qui assabentà de la seva [arribada]. [El califa] manà que els

donessin un tracte deferent.

El dissabte dia quatre del mes de ramadan d'aquell any [1 juliol 971] els rebé

el califa al-Hakam [assegut] sobre el seu tron al mihräb del saló oriental, que dóna als

jardins, en sessió solemne i amb el ritual de magnificència que es seguia en ocasions

semblants1072. Foren introduïts els visirs i s'assegueren segons llurs categories: entre

ells, a la dreta, li col·locaren el visir i alcaid Galib b. cAbd al-Rahmän; sota seu, el

visir cap de la milícia personal (sahib al-hasam) Qäsim b. Muhammad b. Tumlus; a

l'esquerra, el visir salmedina de Còrdova Gafar b. cUtman i, més avall, el salmedina

de [Madïnat] al-Zahrä', Muhammad b. Aflah.

Per tal de rebre Borrell, fill de Sunyer, fou enviat Gahwar1073 b. al-Sayh amb

part de l'exèrcit (gund) i un grup de notables cristians (kubâr al-nasärä) de Còrdova

com a traductors. Aquest s'atançà i avançaren bo i portant el regal de Borrell pel califa

al-Hakam, que consistia en trenta captius musulmans, entre homes, dones i nens, sense

comptar càrregues de brocat i d'armes. Gahwar els conduí als seus llocs al saló de

l'exèrcit a l'alcàsser de [Madïnat] al-Zahrä' en espera de què estiguera enllestida la

sessió del califa. En donar-se el permís per la seva [entrada], avançaren precedits per

Bonfill, el comte, juntament amb els cinc cristians cordovesos designats intèrprets.

Arribaren a la porta del saló del tron, es posteraaren inclinant-se ... fins que s'acostaren

1071 És possible que anés a Còrdova en alguna de les ambaixades fetes durant el califat d^Abd al-Rahman
III, ja esmentades (cf. els anys 940, 941 i 953), o bé en la citada únicament en la Descripció Anònima, l'any
962, però en cap cas no hi consta el seu nom.

1072 Cf. BARCELÓ, El califa patente.

1073 Llegeixo segons lectura d'E. García Gómez.
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i besaren la mà del califa ...I074; recularen i, encara dempeus, entregaren la carta del

seu senyor. El califa els mirà i els interrogà sobre l'estat de qui els enviava, el seu

senyor en Borrell, i sobre llur país. Els explicà la bona impresió que la seva gent li

produïa i com se'n congratulaba i ho agraïa. Els enviats contaren el que els havia

succeït i els intèrprets anaven traduint per uns i altres. Conclosa la sessió, Gahwär b.

al-Sayh els retornà a l'almúnia de Nasr, lloc del seu allotjament, seguits per les tropes.

El califa ordenà donar socors als captius que li havien estat oferts per tal que pogueren

tornar a llurs terres, manament que es cumplí.

Com a felicitació al califa pel seguit d'ambaixades d'idòlatres (tawagfi) que

anaven i venien [a la cort], i tot sol·licitant el seu favor, Ahmad b. Ibrahim, tresorer

de [Madïnat] al-Zahra', digué en un poema:

[tawiï]

Enhorabona!, que no resta cap traidor ni politeísta

que no acudeixi a tu demanant pau i

aquest Ibn àang1075, que és el seu rei,

ha vist que el millor era sotmetre's

i tenir tranquilitat com a objectiu.

Catalunya (Ifrangà) i el seu governant (camfíí)1076 es rendeixen a tu

perquè, si no ho fessin, vindrien enmanillats.

Això és un avís tant pels d'Orient com d'Occident,

igual que el fulgor del llamp anuncia el tro.

Tan sols resta que [el califa] vagi a La Meca

i en foragiti els mereixedors d'expulsió1077.

1074 Hi ha una llacuna en el text.

1075 Evidentment, es tracta d'una confusió amb els Sanç navarresos.

1076 Cf. l'estudi sobre l'ús del terme camtd aquí a J. VERNET, Un vers sobre el "rei" de Barcelona!,
"Miscel·lànea Ramon d'Abadal", Estudis Universitaris Catalans, Barcelona 1994, 41-42.

1077 Es tracta d'una al·lusió als fatimís, de la branca xiíta, amos dels Llocs Sagrats de l'islam en aquell
moment.
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IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 6. (ed. al-Haggï, p. 32).

§ 426 El dissabte ...[de sawwâl] s'assegué el califa al-Mustansir bi-Hâh al seu tron

del saló oriental de l'alcàsser de [MadTnat] al-Zahra'

... per la recepció ... ; un cop tot organitzat, fou enviat [Ibn Gawsan] amb un escamot

de cavalleria [per tal de cercar] el bàrbar (cilg*) Bonfill (Bün Fily), juntament amb els

cristians cordovesos que els feien d'intèrprets. Foren introduïts al saló del califa i se'ls

feren honors, se'ls donà la resposta a la carta de Borrell així com un important present

pel seu vicari Bonfill en correspondència dels captius que havia alliberat i dels altres

obsequis que li havien portat. El califa els donà a conèixer el que havien de transmetre

a Borrell sobre la seva actitud i com havien de romandre en l'obediència. En marxar,

foren oferts a Bonfill i als seus acompanyants regals, robes i atzembles apropiades a

llurs categories ... Autoritzats a seguir el seu camí, partiren de Còrdova, de tornada,

a mitjans del mencionat [mes] de Azwvà/1078.

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 26. (ed. al-Haggï, p. 46-47).

Descripció d'una parada militar organitzada a Còrdova el 19 de setembre de

971 per tal de rebre els dos magnats nordafricans Gacfar i Yahyà, fills d'cAlí b.

Hamdün al-Andalusf (o Ibn al-Andalús f), que venien a refugiar-se amb llurs famílies

escapant dels atacs dels berbers zanüta

§ 427 (...) Aquell dia ocupava el setial de la policia, per sobre del [del govern] de la

ciutat, a la porta de la suda -una de les portes de l'alcàsser califal- el cap de policia (al-

surta al-cufya) i alcaid de València i Tortosa, Hisäm b. Muhammad b. cUtman, delegat

del seu oncle patern, el visir i salmedina Gacfar b. cUtman; a la reixa de la Porta dels

Jardins es trobava Muhammad, el fill del visir Gacfar b. cUtman. Ambdós organitzaven

el que els havia estat encomanat.

(...) Quan tot fou convenientment arreglat i ordenat en la més completa

perfecció, [es disposà] que el cap de policia i alcaid de València i Tortosa, Hisäm b.

1078 Els punts suspensius indiquen llacunes en el text.
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Muhammad b. cUtmän, sortís, al front de les tropes reunides, de l'alcàsser de

[Madïnat] al-Zahrä' per tal de conduir Gacfar i Yahyà, fills d'cAlï [b. Hamdün], i tots

els banü Hazar que havien vingut amb ells des del lloc on acampaven, l'almúnia d'Ibn

°Abd al-cAzïz, cap a [Madïnat] al-Zahrä' per trobar-se amb el califa.

gener 972

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 43. (ed. al-Haggï, p. 68-69).

§ 428 El dimarts 3 de rabí* II d'aquest any [23 gener 972] s'informà al cap de policia,

Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b. cAbbas, del seu ascens de l'alcadiatge de la

ciutat de Lleida i de les seves dependencias, a la Frontera Superior, al de les ciutats de

Saragossa i Tudela i els seus districtes, en substitució del seu anterior valí, mort allà,

el visir Ahmad b. Yaclà -Déu tingui misericòrdia d'ell!-.
cAbbas b. Muhammad b. cAbbas fou nomenat valí de la ciutat de Lleida i dels

seus districtes donant-li autoritat sobre ella; s'hi encaminà el dissabte, 7 del mes [27

gener 972].

març 973

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 172. (ed. al-Haggï, p. 151-152).

§ 429 El dissabte primer de ragab d'aquell any [28 març 973], en passar el califa al-

Mustansir bi-l·lah per la Musära -a la part de baixa de Còrdova- quan s'encaminava
/

a [Madïnat] al-Zahrä', se li presentà un nombrós grup de gent de la frontera de Lleida

(a l'extrem de la Frontera Superior) i dels seus voltants, [integrat] per tres-cents genets;

aclamaven el califa i mostraven gratitud envers el seu valí, el cap de policia i alcaid

[Muhammad b.] Rizq b. al-Hakam al-Gacfarï, tot elogiant-lo. El califa es deturà i

ordenà que se li acostessin. Llavors, els seus principals descavalcaren i els grans fatàs*

que voltaven el califa els feren atançar cap al seu peu; li besaren bo i saludant-lo i

lloant-lo. El califa manà que foren interrogats un a un i amb deteniment per tal de

copsar convenientment llurs respostes. Cap d'ells no dissentí en destacar el bon

comportament, la sabia administració i l'equitativa justícia de l'esmentat governador,

cosa que alegrà al califa; i, tot manifestat el seu agraïment a Déu per les noves, fou
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ordenat que es prosseguís la marxa.

juny 974

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 182. (ed. al-Haggï, p. 167-168)1079.

§ 430 [El 25 de juny del 974] entrà solemnement a Còrdova Muhammad b. Rizq al-

Gacfarï, valí de la frontera de Lleida, de Montsó i de la Frontera Extrema, essent rebut

per destacaments de la cavalleria. Amb ell anava el vicari de Borrell fill de Sunyer

(Burril b. Sunfr), tirà de Barcelona, és a dir, Guitard (Gitar), senyor de la ciutat de

Barcelona i un dels seus principals fidels, amb un grup d'acompanyants1080. Portava

una carta a l'emir dels creients manifestant el seu amor i submissió, així com la seva

satisfacció per la pau establerta, juntament amb els seus desitjós de renovar-la. També

arribaren amb ells Asraka b. cUmar1081 Dawüd, el comte, ambaixador d'Otó [II]

(Hütü), rei dels francs1082, amb una carta seva tot renovant llur tractat de pau, i

Esteve, fill d'? (Istíban b. .bíka)im, representant del bisbe de Girona1084 i de

Ñuño fill de Gundisalv (Nünú b. Gundisalb), senyor de Castella (Qastiliyà) amb una

carta on també es demanava la renovació de la treva el final del période de la qual

1079 Cf. MILLAS, Textos, XXXVIII-XXXIX.

1080 Cf. l'ambaixada de l'any 971, és a dir, §§ 425-426.

im AL-HAGGÏ llegeix cAmm.

1082 Cf. l'ambaixada de l'any 953 (§ 418) i bibliografia allà citada.

1083 MILLAS, Textos, XXXIX, escriu "Esteve, fill d'Inyic ?, enviat del bisbe Harix, o ell mateix, bisbe
de Yarix (Girona ?)" (cf. la nota següent), i anota que CODERA, Estudios críticos, IX, es pregunta si devia
ésser un enviat de Gotmar II, el que dedicà l'obra [sobre la història dels reis francs] a al-Hakam II o del seu
successor en la mitra. ROVIRA I VIRGILI, Hist. Mac. Cat., III, 246, que veié la continuació dels Textos
perduts de Millas (i que remet aquí a la seva pàgina 36) afegeix que en aquells moments, el bisbe de Girona
era Miró Bonfill, comte de Besalú.

1084 El text establert per AL-HAOoï i la lectura de E. García Gómez porten la grafia Y.r.n.ä, que Millas
ja havia intuït com a corresponent a Girona, però VERNET et atií, Procés d'independència, 21, identifica
definitivament aquest topònim. Pel nom donat a aquest representant del bisbe de Girona, podria tractar-se de
l'abat o d'algun monjo (Bonfill I ?) del monestir de Sant Esteve de Banyoles (cf. ALSIUS, Ensaig Historien,
76).
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s'aproximava en aquella data. Així mateix, hi acudí ? (B.lbfs b. S.drft)10*5, delegat

de Ferran, fill d'Ansúrez (Fardiland b. al-Sür)m6, amb una carta de sol·licitud de

renovació i de petició que els horrors de la guerra se li apartessin. Tots foren hostatjats

i tractats honrosament.

agost 974

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 195. (ed. al-Haggï, p. 182-183)1087.

§ 431 El dissabte 9 de du l-qcfda [1 agost 974] s'assegué solemnement l'emir dels

creients al seu tron de l'alcàsser de [Madïnat] al-Zahrà', havent-se alçat estrades tant

a dins com a fora del palau. Actuaven com a hagib*, a la dreta, el visir, secretari i
v

salmedina de Còrdova, Ga°far b. cUtman, i més avall el cap de la cavalleria i de la

milícia, Ziyäd b. Aflah. Al costat de les dues fileres de funcionaris es situaven les

diverses categories de la gent del servei, segons el seu rang.

Féu atançar [primer] al vicari del tirà de Barcelona, és a dir, a Guitard, senyor

de la ciutat de Barcelona, delegat de Borrell, fill de Sunyer (Burril b. Sunbír). Aquest

li lliurà la seva carta jurant-li la seva obligació de fidelitat i exposant-li la seva bona

conducta. Després rebé el seu company, l'ambaixador d'Otó [II], rei dels francs, qui

també li entrega la seva carta renovant llur pacte i confirmant llur compromís. Tot

seguit rebé Esteve, fill d'.bfka, vicari del bisbe de Girona i de Ñuño, fill de Gundisalv,

senyor de Castella, i B.lbfs, fill de S.drft, delegat de Ferran Ansúrez1088, que li

donaren llurs cartes i parlaren -tal com se'ls havia manat- de la seva satisfacció per la

continuació [de la pau] (ell ja s'havia adonat del seu desig de que es perllongarà).

Honorà ambdós ambaixadors1089 en la seva resposta, els hi foren entregats els regals

1083 García Gómez proposa interpretar-lo per Vélez. AL-HAÓGÏ llegeix el nom següent com a b. S.rft.

1086 La identificació és de García Gómez.

1087 Cf. MILLAS, Textos, XXXIX.

1088 Cf. les anotacions a § anterior.

1089 El texte àrab utilitza el dual. García Gómez interpreta que es refereix als dos darrers missatgers
mencionats.
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habituais i reemprengueren el seu camí la darrera desena del mes de dû l-higga

[principis de setembre del 974]".

setembre 974

IBN HAYYÀN, Annals palatins, § 203. (ed. al-Haggï, p. 194-202).

Per tal de celebrar Varribada a Còrdova, en tornar de Berbería, del visir en cap

Gâlib b. cAbd al-Rahmân, acompanyat dels Banü Idn's, dels Hasaniyün Qurasiyün i del

seu cap, l'anomenat Ahmad b. Gennün, tingueren lloc a Mad f nat al-Zahrà ' dues grans

recepcions el 26 de setembre del 974. L'una fou presidida pel califa al-Hakam i, V altre,

pel seu fill Abu l-Walïd Hisam, amb la presència dels alts càrrecs del govern. En

mencionar la sortida dels assistents a la segona recepció, s'esmenta, després de

diversos batallons de l'exèrcit i de nombrosos grups

§ 432 (...) la gent de Tortosa, l'extrema. I, concloses les dues memorables recepcions,

en acabar el dia, es permeté que la gent que hi havia estat portada d'altres llocs, se'n

tomés als seus territoris respectius.

març 975

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 216. (ed. al-Haggï, p. 216).

§ 433 A mijants de ragab d'aquest any [finals de març 975] al-Hakam envià diversos

caps de policia (ashab al-Surta) i altres alts funcionaris del govern a les cores*

andalusines per tal que encoratgessin la gent a cavalcar els cavalls enviats a l'exèrcit,

en l'asseifa d'aquell any. La partida de l'algarada era propera perquè en aquell moment

la majoria dels tirans de Galícia havien infringit [la pau], així com també per l'agitació

[que mostraven] contra la gent de les Fronteres Orientals i pel seu desafecte a la

treva1090. Entre els comissionats, hi figuraven el cap de policia (al-surta al-culya)

Yahyà b. cAbd Allah b. Yahyà b. Idrïs, a qui envià cap a les cores* del nord, i el

[també] cap de policia, l'almirall cAbd al-Rahman b. Muhammad b. Rumâhis, a qui

féu anar cap a les cores* orientals de Tudmir*, València i Tortosa, l'extrema.

1090 Sembla mancar un fragment i aquesta traducció és, per tant, conjectural.
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maig 975

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 225. (ed. al-Haggï, p. 224-225).

§ 434 El dissabte, quan quedaven set- dies de sawwal [7 maig 975], arribà la carta

explicant el favor concedit per Déu per mitjà de Rasïq al-Bargawatï, l'alcaid de

Lleida1091, que havia aconseguit atrapar el renegat malfactor [Macn] b. °Abd al-cAzïz

al-Tugïbï (conegut per llur kunya* d'Abu 1-Ahwas) i la seva captura sense traves ni

condicions. Aquest havia desertat feia sis anys de les files [musulmanes], unint-se a les

dels enemics de Déu, els politeistes, amb un réduit nombre de fidels seus, i ajudava als

politeistes en llurs incursions nocturnes contra els confins dels musulmans, indicant-los

llurs punts flacs i com aprofitar-hi les ocasions. Després, entrà a una de les fortaleses

subjectes al pagament de tribut -és a dir, a l'impost de capitació (gizyà)- als alcaids de

Lleida, l'extrema, anomenada Castellonroi (Hisn al-Rosó)1092. S'hi refugià i induí la

seva gent a violar el pacte, tot fent-se amo de la fortalesa. Quan arribà el moment de

pagar l'impost de capitació, Rasïq, l'alcaid lleidatà, hi envià els seus missatgers, com

era habitual; però s'hi negaren, tot posant-se sota la protecció del malitencionat Abu 1-

Ahwas i recolzant-se en ell. Rasïq es preparà per fer front a les seves intencions, reuní

les tropes i els voluntaris al seu entorn i marxà en contra seu. Acampà [fora de] la

fortalesa per tal d'atacar-la, però els seus moradors ja havien tancat les portes i s'havien

refugiat dins dels seus murs. En assabentar-se de la seva presència, un comte d'aquella

zona1093 reclutà la seva cavalleria i cuità a ajudar-los, però Rasïq s'entera de la

1091 Altres fragments del mateix text expliquen que era un dels mawalt* d'cAbd al-Rahmän III i que,
l'abril del 973, era alcaid de Guadalajara. Després fou enviat a lluitar a Berbería, on abandonà l'exèrcit
regular comanat per Galib b. cAbd al-Rahman, però el califa el perdonà i li envià de nou. També consta el
seu retorn a Còrdova el 25 de setembre del 974 amb el conjunt de la tropa (cf. IBN HAYYAN, Anales
palatinos, §§ 66, 92, 98, 136 i 203; i MANZANO, Frontera, 372-373).

1092 MILLAS, Textos, XXXIX, escriu que, segons hipòtesis de Saavedra, podria tractarse de l'actual
Castellonroi. PITA, Distrito de Lérida, el segueix. VIGUERA, Aragón, 159, i ID., cAmiríes, 135, manté la
grafia al-RoSo, sense proposar-ne identificació, i afegeix que el rebel fou perdonat després pel califa i destacà
més endavant lluitant amb Almansor.

1093 Sembla que no hi ha notícies d'aquest episodi en la documentació cristiana. Podria tractar-se, per la
proximitat amb el lloc, de Sunyer I del Pallars o d'Unifred II de Ribagorça.
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notícia, li tallà el camí abans que hi arribés, el combaté i el guanyà, tot donant mort a

uns quants bàrbars (culüg*). Envià llurs cap a la porta de la suda [de la fortalesa] i el

comte fugi derrotat. Rasïq continuà l'estretor amb la que oprimia la gent de la fortalesa

i amb el setge i els exigí el seu dissentiment amb l'heretge Abu l-Ahwas. Ells,

sotmesos, enviaren delegats, tot comunicant que farien sortir Abu l-Ahwas i els seus

sequaços per tal que els deixés amb pau i s'acontentés amb el pagament de la seva

capitació, amb llurs garanties de [mantenir-se] en la submissió i del seu retorn a la

obediència. Els ho concedí i garantí i ells li lliuraren Abu l-Ahwas i els seus. Després

d'agafar-los, s'afanyà a escriure [al califa] per tal de fer-li-ho saber. Se li respongué bo

i agraïnt-li el que havia fet, lloant-lo i ordenant-li que enviés el pervertit i els seus

sequaços a la porta de la suda [de Mad f nat al-Zahräl i li fou tramés un esplèndid

obsequi [consistent] en una luxosa vestimenta i una espasa ornamentada d'elevat preu;

[també] se li envià un magnífic cavall amb guarniments metàlics.

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 226. (ed. al-Haggï, p. 225).

§ 435 El diumenge dia 8 del mes de ramadan [22 maig 975] arribà a Còrdova Abu 1-

Ahwas Ma'l! b. cAbd al-cAzïz, encadenat i acompanyat de deu dels seus sequaços,

també plens de cadenes. Al seu davant anaven els caps dels politeistes que havien estat

morts en la lluita per la seva causa: en total, disset caps alçats sobre llances que foren

col·locats a la porta de la suda de l'alcàsser de Còrdova. Es decidí que el lloctinent de

la ciutat, Muhammad, fill del visir i secretari (kätib) Gafar b. cUtmän, tanqués els

captius en una hermètica presó i els hi portà, mentre que els caps dels politeistes

restaven alçats al seu lloc davant la suda1094.

IBN HAYYÄN, Annals palatins, § 227. (ed. al-Haggï, p. 225).

§ 436 S'ordenà la substitució de Raslq al-Bargawatï del [govern del] seu districte de

Lleida, Montsó i els seus voltants en favor d'Hasim b. Muhammad b. Hàsim al-

Tugïbï, nomenat per ocupar llur plaça a la seva tornada de l'altra banda [de l'Estret],

1094 Cf. BENET, "La guerra psicològica dels musulmans contra Barcelona", in Històries insòlites, 217-
225.
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així com el seu ingrés a l'exèrcit per tal d'incorporar-s'hi sota el comandament de

l'alcaid suprem, el du l-sayfayn, Gàlib b. cAbd al-Rahmln, i així es féu.

976

Descripció Anònima, p. 145.

§ 437 L'any 366 [30 agost 976-18 agost 977] al-Hakam envià els seus alcaids a

algarejar contra Galícia, Barcelona i ? (Bask.n.sa)1095, on mataren, captivaren,

destruïren i arrassaren1096.

IBN AL-FARADÏ, Tàríh culama' al-Andalus, biografia núm. 1075.

§ 438 [Abu cUbayd Allah] Qäsim b. Halaf b. Fath b. °Abd Allah b. Gubayr, conegut

per al-Gubayrï, era de Tortosa (...). [Al-Hakam II] al-Mustansir bi-l·lah -Déu tingui

pietat d'ell!- el nomenà jutge de Tortosa i dels seus districtes, però va refusar i se li

encomanà el consell consultiu. (...) Morí l'any 371 [7 juliol 981-25 juny 982], (...) als

27 anys1097.

1095 L'editor llegeix BaSkunisa i tradueix per "Vasconia", però podria tractar-se d'una mala lectura per
Sankisa /Sangüesa.

1096 L'editor anota que aquesta notícia sembla dubtosa perquè és única i perquè el califa morí poc després
de començar l'esmentat any 366.

IM7 Cf. BALLESTÍN, Prosopografia, núm 92 i p. 84.
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