
Les emissions monetàries
de là Marca Superior d'al-Ándalus



19. Epigrafía monetària

19.1 Orígens de les llegendes monetàries

Diverses temptatives per personalitzar les monedes emeses pels primers califes

no van aconseguir més que imitacions tosques dels dinars de Bizanci i dels dir-

hams sassànides de Pèrsia amb la incorporació d'algun nom o breus inscripcions

en llengua aràbiga.114

La reforma monetària de 'Abd al-Malik (65-66/684-85) va donar un caràcter

exclusivament epigràfic a la moneda islàmica. La normativa establia que les

inscripcions de les llegendes monetàries, en elegants caràcters cufies, reproduïs-

sin en el centre de l'àrea d'anvers la professió de fe musulmana (sasada o prime-

ra part del kalimd) i en el seu marge, formant una orla, la fórmula de la data i seca

(bismillah). La inscripció central del revers es reservava a la sura CXII de

l'Alcora i la del seu marge a la missió profètica de Mahoma.

La normativa sobre el contingut i la disposició de les llegendes monetàries en les

respectives àrees centrals i marges d'anvers i revers va tenir caràcter definitiu.

Com un signe autèntic de religiositat dels califes emissors, aquestes peces eren

anònimes i, per tant, no incloïen ni els seus noms ni títols califals. La seva classi-

ficació i correcta atribució a un determinat califa era factible per la indicació

d'any que duien els exemplars. Sols es plantegen problemes d'atribució en les

monedes emeses durant l'any que es produeix la mort d'un califa i comencen les

encunyacions del seu successor.

114 Les imitacions musulmanes de les dracmes del sassànida Yezdigird III emeses l'any 31/651 a la seca
de Marw (MR) incorporaren, primer, la paraula àrab gid "excel·lent" en el marge de la moneda i, en
emissions posteriors, la substituïren per la invocació bismallah "en el nom de Déu" (Broome, 1985,
pàg.5, num. 2-3).

285



J

— >

£Sf* <•=$ ^ &j* ç% jz

1 Z~ J- J
r̂ ^ r- -

ĈD
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Fig. 59. Principals formes de lletres a les monedes dels segles V/XI-VI/Xn

El disseny epigràfic repetitiu dels primers anys del califat d'orient ha donat lloc

que aquests exemplars es coneguin pel nom de monedes de tipus omeia, en me-

mòria dels califes que les van crear i els que van seguir el mateix model.
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La forma quadrada era la característica essencial de les lletres cúfiques. La manca

de diacritics, com elements diferenciadors, en les lletres bä', tä', tä' i nun, que en

posició inicial i medial es representaven indistintment amb un sol pal, va constitu-

ir un problema per als numismàtics que havien d'identificar determinats noms

que no anaven acompanyats de títol.

Des del primer moment que s'encunyen les monedes islàmiques exclusivament

epigràfiques és notable la regularitat en l'execució del traç de les lletres. La ma-

joria dels caràcters cufies amb què es componen les inscripcions monetàries són

gruixuts, de formes angulars i rígides. Les lletres estan atapeïdes perquè no es

marquen ni el nexe d'unió entre les lletres ni la separació entre paraules, la qual

cosa dificulta la lectura de la llegenda.115

Alguns caràcters tenen formes distintives, (fig.

60), per exemple la lletra bä' en posició inicial,

käf', nun en posició final, ha' i el grup lam-'alif.

En el segle V/XI, algunes lletres com la nün i la

r a' en posició final es transformen completament

recreant una forma nova. També adopten formes

característiques les figures formades per la unió

de determinades lletres com els grups 'alif+ l am

i läm + vä'
Fig. 60. Formes distintives a les llegendes monetàries '
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115 L'escriptura cúfica rep aquest nom perquè té els seus orígens a l'antiga ciutat d'al-Küfa, a l'Iraq
meridional. Es considera sagrada perquè es començà a fer servir per a escriure els primers exemplars
de l'Alcora. Es practicà invariada a les monedes durant els segles I-V/VII-XI. Després fou enriquida
amb ornamentacions vegetals, i prolongacions lineals sinuoses, que s'allarguen harmonioses per da-
munt i sota de la mateixa lletra o bé per dessota de la següent.
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Fig. 61. Lletres compensades a les llegendes monetàries

Determinats caràcters en forma de caixa

(fíg. 61), dal i zäy, s ad i däd, tä' i zä',

käfi 'oyn en posició medial, s'allarguen

intencionadament fins a adquirir una

mida que sovint les duplica o triplica

per compensar harmoniosament la llar-

gada del text en les diferents línies que

componen una llegenda.

La diferenciació entre elles es problemàtica perquè no sempre es respecta

l'obertura del costat esquerra del grup format per les lletres da, zäy i es poden

confondre amb säd, däd. El mateix fenomen es constata en l'escriptura de les

emfàtiques tä' i zä' perquè també és freqüent no marcar una prolongació més

gran en el pal situat a l'extrem superior esquerre del cos de la lletra.

No és fins l'any 160/776 que apareixen en el camp de la moneda o inserides entre

les línies de les llegendes algunes lletres, paraules i petits elements ornamentals

com estels.

19.2 Estudis sobre epigrafía monetària andalusina

F. Codera (1879, làm. XXIV) publicà la primera taula cronològica (160-400/776-

1009), amb els noms més representatius, les lletres i els ornaments situats a les

àrees centrals d'anvers i revers, i amb el dibuix dels tipus d'orles, que es troben a

les monedes emeses a al-Andalus fins a la caiguda del califat de Còrdova.

A. Vives (1893, X-XIII) va completar en part el registre de noms, lletres i orna-

ments iniciat per F. Codera. En la secció primera, dedicada a la moneda de

l'emirat de Còrdova, va classificar amb criteris cronològics, distingint diversos

períodes d'encunyació, els noms i les lletres en unes taules que permetien veure
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gràficament la seva situació dins les llegendes de caràcter convencional d'anvers

0 de revers. Tanmateix, no va donar el mateix tractament a les seccions tercera i

quarta de la seva obra en què documentà, respectivament, la moneda del califat i

la de les taifes. En aquests capítols es limità a documentar cronològicament els

diversos noms que es troben a les monedes emeses en aquests períodes.

Val a dir que el sistema d'organització dels materials que establí A. Vives és tan

senzill com eficaç a l'hora de classificar una moneda per referència a un determi-

nat nom o lletra. Malauradament, l'obra de A. Vives no reprodueix els ornaments

1 tampoc les il·lustracions o gravats de les monedes, la qual cosa no permet verifi-

car les grafies d'algunes paraules de peces úniques documentades de manera

incompleta. Tampoc no fa cap tipus d'observació ni comentaris quant a les vari-

ants epigràfiques presents en una obra que recull documents excepcionals.

C. Ma del Rivero (1948) va dedicar un breu opuscle a Pepigrafia monetària d'al-

Andalus, que qualificà d'art monetari. Va constatar (pàg. 5) les diferents formes

que adoptava la seqüència de les paraules de la llegenda marginal d'anvers

(bismillah). En algunes monedes el text seguia una línia sensiblement circular,

mentre que en altres era trencada produint un text en segments que configuraven

la forma d'un polígon, i en algunes formaven una línia mixta, recta en la part

superior i corba en la resta.

19.3 Tècniques d'encunyació

G. Miles (1959) va dedicar un capítol a l'anàlisi de la tècnica emprada en

l'encunyació de les monedes (pàg. 96-105) i un altre a l'epigrafia monetària (pàg.

102-110).

Com G. Miles constatà, les fonts àrabs ens diuen molt poc sobre el treball que

feien els obridors d'encunys a la seca. Sols ibn Haldün (Muqqadamah, I, pàg.407
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i II, pàg. 47-48; cita G. Miles, 1959, pàg. 96 i nota 1) descriu en poques paraules

els aspectes més fonamentals del procés d'encunyació del seu temps:

the engraving of dies with the titles of the sovereign attesting the validity of
de coin, and the striking of the dies with a hammer against pieces of gold or
silver of the requisite weight.

Altres referències de cronistes i geògrafs àrabs, com Ibn 'Idäri i Ibn al Faqïh, dins

els seus textos destaquen ocasionalment la importància que tenia en la seca (dar

al sikkat) l'alt funcionari que se'n feia càrrec com a responsable de seca (sahïb

al-sikkat). L'edifici públic on s'encunyaven les monedes tenia un prestigi tal que

segons narra Ibn Baskuwäl la setena porta d'accés a la ciutat de Còrdova que

franquejava el camí a Sevilla era anomenada amb aquest nom, però la gent s'hi

referia com la porta de la seca (bah al-sikkat) per la seva proximitat al taller on

s'encunyaven les monedes.

G. Miles (1950, pàg. 97) examinà les posicions d'encuny d'aproximadament

25.000 monedes del fons de l'ANS i va arribar a la conclusió que no se seguia un

procediment sistemàtic a l'hora de situar els encunys sobre el cospell. També

constatà que sovint s'intercanviaven els encunys, és a dir, es feien servir diversos

encunys de revers amb el mateix encuny d'anvers i viceversa.

G. Miles constatà que tant els encunys d'anvers com els de revers es feien amb la

mateixa cura. Va constatar que entre els materials examinats no hi havia cap peça

amb dos anversos o dos reversos iguals. Va arribar a la conclusió que se n'havia

fet servir un nombre enorme, i aquesta quantitat era encara més significativa si es

tenia en compte que tenien una vida curta, particularment els encunys d'anvers.

En la seva anàlisi també s'adonà que l'obridor d'encunys (no el que imprimia

l'encuny en el cospell) a vegades s'equivocava i inscrivia la llegenda del marge

d'anvers en el revers. Una altra errada constatada per G. Miles és la repetició de
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la missió profètica de Mahoma (la sura IX, 33 de l'Alcora) als dos marges de la

moneda. Es troba un error d'aquest tipus en un dirham de Saragossa d'Ahmad al-

Muqtadir (núm. 509 del catàleg): les àrees marginals d'anvers i de revers repetei-

xen la llegenda religiosa característica del revers.

En un estudi sobre l'execució de les inscripcions monetàries, G. Miles va obser-

var que els obridors d'encunys feien servir un nombre limitat de punxons per

construir les llegendes. Amb aquests punxons obtenien traços verticals, horitzon-

tals i curvilinis, que sabien combinar amb habilitat per representar les lletres

aràbigues. També observà que determinades lletres i grups de lletres es feien amb

un sol punxo, com es el cas grup l am- 'alif, reproduït diverses vegades en el text

de la llegenda de l'anvers.

L'ús de llargs punxons els permetia construir el que G. Miles denominà les parts

convencionals de la fórmula de la seca i la data; especialment els mots situats

entre l'inici de la llegenda, que comença sempre invocant el nom de Déu

(bismillah), i el nom de la seca. De les paraules construïdes amb un mateix pun-

xo, A. Vives en deia agrupacions. Determinades agrupacions de lletres que for-

men el nom patronímic o els laqab/s de diferents governants taifes de la Marca

Superior es reprodueixen amb la mateixa forma en distintes emissions, la qual

cosa fa pensar que les gravaven als diferents encunys amb un mateix punxo con-

feccionat amb aquest propòsit.

L'estudi de la disposició de les paraules a la llegenda del bismillah va permetre

diferenciar diferents estils basats en la disposició (circular; primer segment recti-

lini i la resta circular; primer i tercer segments rectilinis, segon i quart circulars;

repetició dels models anteriors, complementats per una orla lineal triple), unes

diferències que G. Miles (1959, pàg. 99) atribueix al treball de diferents encunya-

dors, encara que no descartà la possibilitat que durant el califat de Còrdova exis-
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tissin diferents tallers monetaris estatals que encunyessin moneda amb el nom de

seca al-Andalus. En altres paraules, G. Miles diu que la manera de gravar el mar-

ge era una tria opcional que els obri dors d'encunys feien per a cada encuny.

19.4 Llegenda de la seca i de la data, formes característiques i errades

Un altre aspecte que considerà G. Miles és la manera d'escriure la data a la lle-

genda del marge. Sovint, als segles III-IV/IX-X els obridors d'encunys no calcu-

laven correctament la quantitat d'espai necessari per a encabir la fórmula de la

seca i de l'any. El resultat era que, en moltes monedes, la data s'expressava in-

completa, en una forma més o menys llarga. Aquestes variacions que G. Miles

explicà com el resultat d'una tècnica deficient es manifesten també en època taifa.

L'omissió de la paraula sanat i la del nom de la seca s'observa en determinades

emissions en monedes dels segles IV-V/X-XI. A la Marca Superior d'al-Andalús

l'any 437 s'emeteren les primeres monedes sense nom de seca a nom de Su-

laymän al-Musta'ïn (Prieto, núm. 242a-b; núm. 50b-c de l'apèndix del catàleg de

les monedes amb dades incompletes). La moneda de l'any 438 a nom de Yüsuf

al-Muzaffar ibn Hüd és un dels altres rars espècimens que no indiquen el nom el

taller emissor. D'aquest mateix governant tenim exemplars d'un mateix model de

llegendes (núm. 620-623 del catàleg), en els quals s'aprecien diferències en la

mida d'alguna lletra i en la ornamentació: un estel de sis puntes o bé sense cap.

Unes diferències que posen en evidència la utilització de dos encunys diferents.

Excepcionalment, el nom de la seca a les monedes de Saragossa va precedit per la

preposició fí (fi sanat, "en l'any"). Aquesta composició és la més arcaica. En

temps de 'Abd-al Malik (65-86/685-705) es feia servir la formafisanat, la qual

indicava que la paraula sanat estava en cas genitiu. Amb el temps es va obviar

l'ús de la preposició fi. La forma més freqüent era expressar la determinació de

lloc amb la preposició bi juxtaposada al nom de la seca, o bé a la paraula madinat
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en el cas que aquesta volia destacar la importància de la ciutat en la qual es tro-

bava el taller emissor.

En les monedes islàmiques, la data s'expressa sempre amb paraules. Els numerals

àrabs tenen formes masculines i femenines. Com que la paraula sanat és femeni-

na, per tal de fer-la concordar amb els numerals, aquests s'expressen en forma

femenina, encara que no sempre es respecta aquesta norma gramatical.

El numeral ¡LL, ¿-.J en alguns exemplars emesos a Saragossa és escrit amb la

forma L^jl (núm. 7 del catàleg).

19.5 Inscripcions monetàries dels tugíbides i dels Banü Hüd

L'epigrafia dels segles V-VI/XI-XII, a l'igual que la califal omeia d'al-Andalus,

és essencialment conservadora, fora d'algunes excepcions que descriuré puntu-

alment. Durant tres segles, l'evolució de l'epigrafía cúfica manifestà pocs canvis.

La fig. 59 il·lustra les principals formes de les lletres que trobem a les monedes.

A la llegenda religiosa d'anvers destaquen les diferents grafies dels grup formats

per les lletres 'alif-lam (fig. 59). Una pràctica habitual en l'escriptura de la lle-

genda d'anvers és l'ús de lletres compensades. Es feien servir per equilibrar la

llargada de les línies que componien les llegendes. L'exemple més il·lustratiu es

troba en algunes lletres de la professió de fe musulmana de la llegenda central

d'anvers

Un altre recurs estilístic de gran bellesa, profusament utilitzat en el text alcorànic

de la mateixa àrea d'anvers, és l'ornamentació floral i l'allargament lineal sinuós,

de vegades en forma de llengua bífida, en què es magnifica la lletra r ä' de la

paraula sarika (company, associat), que es prolonga harmoniosament a vegades

per la part de sota de les paraules següents i en d'altres s'estira cap avall fins a

unir-se amb la línia del cercle de separació situat entre la llegenda central i la del
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marge. De vegades, una i altra prolongació de la lletra rä' es revesteixen de sim-

ples ornaments que li confereixen bellesa: una llàgrima, un cercle, un semicercle,

dues o tres fulles.

Dins aquest conjunt (fíg. 59) destaca la forma de les lletres rä' i nun en posició

final, les quals adopten una forma lineal sinuosa que, des de l'extrem inferior,

modifica la seva direcció i es prolonga cap a la part superior de la línia. Aquest

tipus de traçat és característic de la moneda taifa i no es troba, per tant, a les mo-

nedes emeses en els períodes de l'emirat i califat de Còrdova.

Un exemple de la permissivitat en la construcció de determinades lletres de caràc-

ter ornamental de les llegendes monetàries del segle V-VI/XI-XII es troba en

l'escriptura de la lletra nun. En el segle V/XI, aquesta lletra -que en Pepigrafia

cúfica s'havia caracteritzat per les formes rectilínies- quan es trobava en posició

final evolucionà adoptant una forma sinuosa semblant a una S llatina girada (fig.

59). És documentada per primera vegada en aquesta forma en un dirham emès a

Saragossa a nom de Sulaymän al-Musta'ïn (núm. 28 del catàleg). La mateixa

grafia es perpetuarà en monedes d'emissions posteriors. A les monedes de Sara-

gossa dels anys 440-41/1048-49 els obridors d'encunys escrigueren el patronímic

de Sulaymän Tag al-Dawla reproduint el mateix model de lletra nun (num. 68 del

catàleg) que havien començat a fer servir en temps del seu avi. 116 Un altre tret

característic en l'escriptura del nom Sulaymän en aquestes monedes és l'enllaç de

les lletres läm i yä' (núm. 69 del catàleg).

La unió de la lletra yä' per la part de sota amb la immediata anterior es resol

prolongant-la cap a dalt, fins a donar-li la mateixa alçada que té la lletra làm dins

la paraula Sulaymän (fig. 60). El mateix model epigràfic, que trobem dins un nom

116
La moneda datada l'any 439 i atribuïda a Sulaymän Tag al-Dawla és anònima.
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compost d'una fracció de dinar sense marges de Sulayman Tag al Dawla de Sara-

gossa (núm. 75 del catàleg), ha estat motiu d'una primera interpretació: _^ ^,

(Bakar Nasir) justificada, amb un ampli comentari, per F. Codera (1884a) i cor-

regida pel nom o^jjl (Idris) pel mateix autor en una publicació posterior

(1884b), al meu criteri erròniament.117

Els noms Ahmad i Yúsuf, utilitzats per diferents membres de la dinastia dels

Banü Hüd, es magnifiquen en destacar, el primer, la lletra dM amb un ostentós

ornament floral (fíg. 59) i, el segon, utilitza en determinades emissions una orna-

menació de tipus floral de la lletra zä' i en altres una prolongació marcada de la

lletra/a' (fig. 59).

Podem observar que en Pepigrafia monetària d' Ahmad II se segueix la tradició,

encetada pel seu avi al-Muqtadir, d'escriure la lletra dM del seu nom, amb una

prolongació del traç final cap a la part superior, on canvia la direcció i s'allarga

per damunt del cos de la lletra per perfilar el dibuix d'un ornament floral amb tres

fulles esbeltes.

En les monedes d'Ahmad II es constata una millora en el dibuix i en la impressió

de les inscripcions monetàries. En alguns exemplars s'observa modificacions en

l'escriptura d'algunes lletres que no es donaven a les monedes del segle IV/X.

Així observem que a la llegenda marginal de revers la lletra rä' de la paraula

6 j j h j l de la misió profètica de Mahoma és ornamental, tot i que ocupa una posi-

ció medial dins la seqüència. És una varietat epigráfica que constato en totes les

monedes d'aquest governant

117 Vegeu comentari a la moneda núm. 67 del catàleg, volum II, pàg 64 i nota.
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L'escriptura de les lletres nun d'alguns numerals adopta la forma amb el final

girat cap a la part superior i sinuosa (fig. 59) que aquesta lletra tenia anteriorment

sols en posició final.

A la llegenda del marge d'anvers a les monedes d'Ahmad II, quan l'expressió de

la data és incompleta, la conjunció wäw d'enllaç entre numerals s'uneix amb la

lletra bä' de l'inici de la paraula bismillah formant un arabesc (núm. 520 del

catàleg).

296 La moneda de la Marca Superior d'al-Andalus



20. Conclusions

L'objectiu primer d'aquesta tesi va ser posar al dia la documentació monetària i

la bibliografía numismática de les monedes encunyades pels Banü Tugib i els

Banü Hüd a les diverses seques de la Marca Superior d'al-Andalus.

El resultat és el catàleg, l'apèndix del catàleg, el corpus numismàtic, la taula de

correspondències, i la taula d'ornaments. Cincs nuclis importants d'aquest treball

i de fet l'aportació més genuïna d'aquesta tesi. Elaborats amb un sistema propi

que a partir d'un projecte inicial s'ha anat perfilant i corregint per tal d'aplegar la

informació exclusiva d'algunes emissions. Completen aquests apartats, el recull

bibliogràfic i els índexs de les seques, dels títols, noms i lletres que es troben

documentats a les monedes del catàleg.

La taula de correspondències ha estat elaborada a partir de dues bases de dades

coincidents en determinats camps.

La primera base de dades, que contenia la descripció de les llegendes, em va

permetre classificar els diferents tipus i variants de tipus de llegenda de cada

governant i sèrie a partir de la documentació aportada en els catàlegs de fons

museístics publicats per S. Lane Poole (1875-90), H. Lavoix (1887-91), H. Nüt-

zel (1902), G. Miles (1954). A més a més, incloïa la documentació que es troba a

les obres numismàtiques de F. Codera (1879), A. Vives (1893), A. Prieto (1926) i

en un nombre considerable de publicacions de diferent extensió, sovint plenes de

mancances i errades, en què diversos autors documenten troballes monetàries

amb criteris diferents.

La segona base de dades, elaborada a partir de la documentació d'exemplars de

diversa procedència, amb dades metrològiques i precisions numismàtiques pròpi-

es de cada moneda, obviava la descripció de les llegendes que a la base de dades
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anterior es formulà per definir les llegendes de cada tipus monetari i varietat de

tipus i assignar-los els respectiu números i números i lletres d'ordre

Aquesta segona base de dades preveia la necessitat d'uns camps destinats a la

numeració que diversos autors havien assignat a monedes procedents de troballes,

fons de museus i col·leccions, algunes de les quals s'han incorporat posteriorment

en fons museístics que he documentat. El mètode emprat em permeté resoldre el

problema de la duplicitat de referències a una mateixa moneda, una pràctica co-

muna a les obres dels autors del segle XIX i principis del XX. La tasca d'esclarir

la bibliografia de cada moneda documentada en aquesta tesi era fonamental per

fer els gràfics sobre volums de producció i determinar els paràmetres estadístics.

A partir d'aquestes bases de dades he fet les fitxes individualitzades amb l'estudi

epigràfic de cada moneda. El propòsit anava més enllà de la reconstrucció de

lletres, paraules i línies de text borroses. Sempre que he pogut, he aplicat el mè-

tode comparatiu per intentar resoldre datacions dubtoses i poder conèixer quines

monedes conservades d'un tipus determinat procedien d'un mateix encuny.

El nombre reduït d'encunys diferenciats de cada sèrie, tipus i varietat de tipus no

m'ha permès determinar els volums anuals de producció monetària relatius als

diferents emissors, perquè en la majoria dels casos les monedes documentades en

el catàleg i en l'apèndix del catàleg eren peces úniques i excepcionalment no

sobrepassaven la desena. Per fer un estudi d'encunys cal una mostra més àmplia

de monedes d'un mateix any. Els estudis realitzats per J. Pellicer (1987) i A.

Canto (1998) es van fer amb 340 i 30 monedes respectivament.

La reflexió sobre la informació recollida en ambdues bases de dades, sense perdre

de vista les fitxes de treball i l'observació directa de les monedes, m'ha permès la

redacció de la tesi, elaborar les diverses taules i aplicar els recursos estadístics

necessaris per a l'estudi i la comprensió del fenomen complex d'algunes emissi-
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ons monetàries encunyades algunes amb nom de seca al-Andalus, madinat Sara-

qusta/Saraqusta, Läridä, Tutila, Qalâ'at Ayyüb i Wasqa.

Un segon objectiu d'aquesta tesi era trobar respostes a determinades incògnites.

Els resultats no han estat tan satisfactoris com voldria. Tot i això, el plantejament

de determinades hipòtesis, que no he pogut provar amb la documentació actual,

m'ha permès endinsar-me en vies d'investigació que no queden tancades,

l'exposició de les quals no són conclusions pròpiament dites, però, al meu criteri,

constitueixen una aportació que cal destacar convenientment. Potser es podran

resoldre si en el futur es troben espècimens en millor estat de conservació que els

que he pogut estudiar en aquest treball. És per això que considero convenient

deixar-ne constància perquè altres investigadors puguin aportar-hi documentació.

Una de les vies de recerca no tancada té connexió amb quatre dirhams de Sara-

gossa amb el nom Mundir precedit del laqab al-Mansür (núm. 13-16 del catàleg).

El fet que F. Codera hagués datat un d'aquests exemplars a l'any 403 i l'hagués

classificat com una emissió de Mundir I i que, posteriorment, en rectifiqués la

lectura de la data (430) i, conseqüentment, l'atribuís a Mundir II em van fer

qüestionar quina era l'atribució correcta.

La possibilitat que els dirhams encunyats a nom de Mundir haguessin estat eme-

sos per Mundir I tenia diversos fonaments. En primer lloc, era poc segura la lec-

tura del numeral que havia permès la datació. D'altra banda, en aquestes monedes

s'observa un canvi significatiu en l'estructura de la llegenda del revers respecte a

les de Mundir II d'anys anteriors. A més a més, la menció que fan a Pimam 'Abd

Allah i el seu valor nominal les fa molt semblants a les peces que s'encunyaren a

Älwta, València í Almeria durant els anys 405-406/1014-15.

Si els quatre dirhams documentats a nom de Mundir no pertanguessin al fundador

de la dinastia tugíbida, com sembla provar la lectura de la data 430 en una de les
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peces (num. 14 del catàleg), no podem descartar que troballes futures permetin

establir la data amb més seguretat i omplir aquest buit de la documentació.

Les monedes preservades dels tugíbides Yahya i Mundir II són peces tresorejades

durant la primera meitat del segle V/XI recuperades a Còrdova, Cihuela i Belal-

cázar. La gran dispersió geogràfica de les troballes monetàries documentades i el

fet que les monedes dels tugíbides representades en aquests conjunts es trobin

junt amb altres monedes d'or del califat de Còrdova, dels hammudites i dels fa-

timites i de diversos regnes de taifes denota la seva acceptació arreu d'al-

Andalus.

L'estudi métrologie realitzat en aquest treball prova que el pes dels dinars de

Yahya i de Mundir II foren encunyats amb el müqal d'al-Andalus (3,88 g), el

patró ponderal dels omeies de Còrdova, la qual cosa constitueix un indicador més

del seu respecte a la tradició omeia.

Durant el període 415-27/1023-35, els tugíbides foren els únics poders taifa que

encunyaren moneda d'or a al-Andalús. La moneda d'or de Yahya s'encunyà amb

regularitat, encara que falta documentar les monedes del primer i dels dos últims

anys d'aquest emissor. La majoria d'aquests exemplars són únics, i alguns de

localització actual desconeguda.

Tenim per resoldre l'enigma de dues fraccions de dinar a nom de Yahya emeses a

Saragossa l'any 415 en les quals, segons la descripció d'A. Prieto (1915, pàg.

321, núm. 25) figurava el nom de l'imam 'Abd Allah a la llegenda del revers, la

qual cosa no concorda amb el número de l'obra de A. Vives que va fer constar

com a referència bibliogràfica. Un tipus monetari que A. Prieto no inclogué en el

seu corpus numismàtic, potser perquè no va poder contrastar la informació con-
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tradictòria d'uns materials que no havia il·lustrat en la seva publicació i als quals

no degué tenir accés després per fer la correcció oportuna.

He constatat que a la llegenda central del revers de les monedes de Yahyä es

manifesten canvis oportunistes en la designació de l'imam. El nom del hammudi-

ta al-Qasim (415/1024) fou substituït pel de 'Abd Allah (416-18/1025-27) el qual,

si es confirmés l'existència de fraccions de dinar a nom de 'Abd Allah de l'any

415/1024, documentada per A. Prieto (1915, pàg. 321, núm. 25), tindríem el nexe

que ens falta per provar que des d'un bon principi els tugíbides exerciren el poder

avalats pel títol al-hagïb de 'Abd Allah al-Mu'aytï.

És probable que l'imam 'Abd Allah, documentat a les llegendes protocol·làries de

revers d'algunes monedes emeses pels tugíbides, sigui el mateix califa omeia

instaurat pels eslaus en els territoris de la franja costanera de Llevant. Trobem el

seu nom en els dirhams emesos a Dénia, València i Almeria, acompanyat del

mateix títol califal que veiem en monedes de Saragossa del període 414-28. A-

questa hipòtesi no sols és versemblant sinó que es basa en les notícies històriques

que conten les greus conseqüències del nomenament de Sulayman ibn Hüd com a

governador autònom de Tudela. La designació d'aquest càrrec per part del califa

Sulayman el Berber va provocar la declaració d'independència de Mundir I i el

seu reconeixement per part de 'Abd Allah.

L'estructura de la llegenda central de revers, amb les variacions que identifiquen

els diversos governants que emeteren moneda a la Marca Superior, es perpetuà

invariada a les monedes dels tugíbides i a les dels hudites de Saragossa, tret de les

emissions excepcionals de mitjos dirhams de Sulayman al-Musta'ïn, fins que

l'any 474/1081 Yüsuf al-Mu'tamin introduí un revers innovador en el qual no es

reconeix cap imam.
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Dins la producció monetària atribuïda a Mundir II destaca l'emissió d'un nou

nominal: els dirhams de l'any 430/1038.

La documentació de la moneda de 'Abd Allah, l'assassí de Mundir II, es redueix

al testimoni d'un sol exemplar (núm. 17 del catàleg). Amb el canvi dinàstic es

produeix una innovació significativa a la moneda de Saragossa, en la qual

s'indica per primer cop el nom de la dinastia regnant. Les monedes emeses per

Sulayman al-Musta'ïn permeten resoldre el dilema de la data de la mort de l'últim

tugíbida. La data de la primera moneda emesa per Sulayman (431/1039) m'ha

permès corroborar la proposta d'Ibn Hayyän i descartar la que donà al-'Üdrï.

Un fet a remarcar de les emissions monetàries de Sulayman ibn Húd és que no

utilitzà mai el patronímic com a element identificador. En l'exemplar del 430, es

titula solament hagïb. L'atribució d'aquesta moneda és possible perquè a l'anvers

s'indica el nom de la família dinàstica. Els altres exemplars emesos a Saragossa

durant els anys 430-37/1038-45 duen invariablement com a identificació de

l'autoritat emissora el laqab uilL, ¿^»-...-H, el qual en algunes emissions

s'expressa en la forma ¿¿ »•:... J!.

Un dels problemes plantejats en aquesta tesi fa referència als noms propis que

trobem a les llegendes d'anvers de les monedes de Saragossa de l'any 432/1040.

Hi ha monedes amb el nom de 'AH i altres amb el nom d'Ahmad sense cap títol

que els identifiqui.

Les hipòtesis plantejades fins ara sobre la identitat d'ambdós personatges no es

poden provar. Tant un nom com l'altre són usuals entre els musulmans. No po-

dem descartar que 'Alï sigui el gendre de Sulayman, fill de Mugahid de Dénia, i

que Ahmad sigui el fill de Sulayman. Un i altre personatge pogueren tenir el
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càrrec de responsable de seca i figurar a les monedes per exercir tan honorable

funció.

Per contra, es una hipótesi difícil de mantenir, pretendre que el personatge amb el

nom 'Alï que figura a les monedes de Saragossa del 432 fos designat príncep

hereu per Sulayman, com s'ha argumentat (Abadia, 1990), basant-se fonamen-

talment en la publicació d'una moneda a nom de 'Alï d'atribució problemàtica

(Sáenz-Díez 1982a), la classificació de la qual he pogut establir gràcies a la do-

cumentació i a l'estudi comparatiu amb altres exemplars del mateix tipus. Val a

dir que no està provat que Sulayman hagués triat com a successor el seu gendre

'Alï en perjudici dels propis fills.

Una altra observació numismàtica sense explicació lògica són els canvis de nom

de seca a les monedes de Sulayman de l'any 436/1044. La seca que encunyà les

monedes de Sulayman en algunes peces duu el nom Saraqusta, en altres el nom

genèric al-Andalus i en un dels exemplars documentats el nom Läridä.

La lectura del nom de seca Läridä en una moneda de Sulayman de l'any 436 té

una història enrevessada. El primer a classificar aquesta peça única, fou F. Code-

ra, que hi llegí al-Andalus. A. Vives i A. Prieto no en qüestionaren la lectura. G.

Miles, quan catalogà el fons monetari de l'ANS, llegí Elota (Älawta) i, anys més

tard, T. Ibrahim corregí la lectura i proposà el nom de Läridä. L'estudi compara-

tiu que he fet amb les poques monedes a nom de Yüsuf al-Muzaffar en què es

llegeix el nom de seca m'ha permès constatar la presència de formes epigràfiques

idèntiques a les que trobem en aquesta moneda de Sulayman. Per altra banda, si

comparem l'escriptura del nom de seca d'aquest dirham de Sulayman amb la

imatge de l'exemplar d'Alwta (Elota) de l'any 405/1014 (Rodríguez Lorente,

1984, pàg. 31) podem observar les diferències epigràfiques que abonen la lectura

establerta per T. Ibrahïm.
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M'he plantejat com a hipòtesi de treball que l'emissió de Sulaymän amb nom de

seca Lleida per proclamar la designació d'Ahmad com a successor i assegurar

lleialtats en un territori en què Yüsuf havia guanyat gran prestigi. Abona aquesta

hipòtesi que les monedes de Sulaymän al-Musta'ïn amb omissió del nom de seca

de l'any 437/1045 substituïren les emissions anteriors del mateix tipus monetari a

nom de Saraqusta, al-Andalús i Läridä de l'any anterior.

Un dels problemes que es manifesta per primera vegada en les monedes emeses a

la Marca Superior és el de la classificació de les fraccions de dinar i mitjos dir-

hams sense marges i, per tant, sense indicació del nom de la seca i de la data. El

tipus monetari de la moneda permet obviar el problema en alguns casos i classifi-

car-les, segons la norma establerta per A. Prieto en el seu corpus numismàtic,

dins la seca i any del dinar o bé del dirham d'idèntiques llegendes.

No he pogut documentar cap exemplar de Saragossa amb data 438/1046. Les

monedes de Saragossa de l'any 439/1047 proven dos canvis de govern produïts

en el decurs de tres anys per les desavinences entre els fills de Sulaymän.

Tenim una prova numismàtica del primer regnat d'Ahmad 'Imad al-Dawla en un

dirham datat l'any 439 (Vives, núm. 1168; Prieto, núm. 260; s/n 12 de l'apèndix

del catàleg de les monedes amb dades incompletes). Del mateix any existeix una

emissió anònima atribuïda a Sulaymän Tag al-Dawla el qual fou promogut per

Yúsuf al-Muzaffar, tal com demostren emissions monetàries de dos tipus dife-

rents fetes pel fill gran de Sulaymän ibn Hüd (núm. 621-622 i 623-624 del catà-

leg). Tag al-Dawla encunyà moneda d'or i plata a Saragossa durant el període

439-41/1047-49.

El mateix any 441 es produí el retorn d'Ahmad i es tornà a fer moneda al seu nom

a Saragossa. El major nombre de peces preservades de l'any 441 a nom de Tag
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al-Dawla permet observar que aquests fets històrics, no prou documentats i con-

fusos en les fonts àrabs, van esdevenir a finals d'aquest any.

El segon regnat d'Ahmad fou dilatat en el temps i pròdig en emissions monetàri-

es. La moneda d'al-Muqtadir es caracteritza per la continuada utilització d'un

mateix model de llegendes centrals de revers. De manera ben visible es destaca el

seu títol ÀJjjJI jLo^c., que ocupa la primera línia, i el seu nom situat a la última.

En pocs anys els seus dirhams degeneren la llei de la plata, que se substitueix

gradualment per coure.

La presència de la paraula hair sota la llegenda d'anvers dels dirhams teòrics o de

coure emesos en el període 441-47 sembla gravada per garantir la bonesa o legali-

tat d'una moneda que havia esdevingut fiduciaria.

D'aquest emissor sols s'han recuperat dues fraccions de dinar de l'any 441. El fet

que no es conegui cap altra moneda d'or testimonial de la resta d'anys del seu

regnat sembla indicar que la seca de Saragossa al mateix temps que alterà la llei

dels dirhams i emeté dirhams de coure cessà la seva producció de moneda d'or.

Podríem trobar l'explicació en les guerres entre Ahmad i el seu germà Yüsuf de

Lleida, qui de ben segur no degué prestar-se a continuar proveint el taller de

Saragossa amb l'or que secularment es recuperava de les aigües del Segre.

L'ornament floral característic de les monedes emeses a nom d'Ahmad 'Imäd al-

Dawla imprès a la part superior de l'àrea de l'anvers durant el període 443-60 se

substitueix l'any 443 per un nou model de dibuix senzill constituït per una llà-

grima. Aquesta modificació en l'element ornamental fou un assaig que no pro-

gressà, ja que l'any 460 començà a encunyar-se una moneda forta, de 4,66 g, que

es reconeix per una figura amb l'aparença d'una lletra nexada. El que és signifi-

catiu és que les noves monedes no sols es mantindran invariades durant el regnat

d'Ahmad sinó que el pes i el metall és millor que el dels dirhams del període
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anterior. Aquesta moneda degué adquirir un reconeixement prou gran perquè

Sanç de Navarra, en el segon pacte signat amb Ahmad I, acceptés en lloc d'or

l'equivalent en moneda de plata de Saragossa per al pagament de les pàries.

Després de la recuperació de Barbastre, Ahmad adoptà el títol al-Muqtadir, amb

què és conegut a la historiografia. Tanmateix, a les monedes continuà utilitzant el

títol 'Imad al Dawla, de major prestigi i representativitat.

La documentació numismàtica no ha permès suplir la manca d'informació

relativa a la data de la mort d'Ahmad, que no documenten les cròniques àrabs.

Les monedes emeses durant el primer any de regnat de Yüsuf al-Mu'tamin

(474/1081) es sobreposen a les monedes documentades a nom d'Ahmad d'aquest

any i de l'any anterior.

La moneda de Yüsuf Al-Mu'tamin introduí un revers innovador. Substituí la

llegenda protocol·lària del revers establerta pels seus predecessors per la segona

part del Kalima. En el lloc de la menció a l'imam Hisam col·locà una llegenda

religiosa que no podia despertar protestes entre la comunitat musulmana forçada

a canviar a més preu els vells espècimens pels del governant de torn.

L'emissió de Saragossa de l'any 497/1103 modificà el disseny de les llegendes.

El canvi coincideix amb la represa de l'activitat encunyadora del taller monetari

després d'un dilatat hiatus de set anys. Podria ser que durant els anys que el regne

de Saragossa patí la pressió cristiana i la pèrdua de places fortes importants el seu

rei fos menys exigent amb els pagaments deguts (amwal) i que la seca minvés la

producció o bé que cessés de treballar. La moneda circulant d'anys anteriors

s'hauria fet servir per pagar l'exèrcit i altres serveis estatals. Això explicaria el

major volum de les restes monetàries dels anys 488-89/1090-91.
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L'emissió monetària atribuïda a l'últim hudita de Saragossa sols es coneix per la

documentació de dos exemplars del mateix tipus (Vives, núm. 1233 i Prieto, núm.

273, làm. 11), de localització actual desconeguda. La moneda documentada en el

corpus de A. Prieto permeté llegir el nom de seca Saraqusta i la data d'emissió

(503/1109). La documentació d'aquesta peça descartà la possibilitat que 'Abd al-

Malik hagués encunyat aquestes peces des del seu exili a Rueda de Jalón, tal com

argumentà A. Vives. Utilitzar la informació de monedes com aquestes que no es

troben representades en el catàleg però que s'han documentat en l'apèndix del

catàleg de les monedes amb dades incompletes i en el corpus numismàtic és un

dels objectius resolts en aquesta tesi.

Les emissions de Lleida, Calatayud, Tudela i Osca es tracten en quatre capítols

d'aquest treball. La documentació de les monedes i de la bibliografia relativa als

fills de Sulaymän ibn Húd que no acceptaren Ahmad com a successor legítim ha

constituït una feina feixuga.

L'escassetat dels exemplars monetaris conservats i la informació sobre diverses

troballes aplegada en una bibliografia dispersa, que de vegades ha generat hipò-

tesis no fonamentades, ha comportat per a aquest treball problemes difícils de

resoldre perquè no sempre es disposava dels materials en els quals es basaven.

La moneda de Lleida plantejava el problema dels límits cronològics dels anys de

producció de la seca. S'observava un desajust entre la informació numismàtica i

la històrica. Les monedes classificades com a primeres emissions de Yüsuf al-

Muzaffar eren escasses. Un primer grup de monedes de Lleida, presumiblement

emeses en el període 438-41/1046-49, és format per fraccions de dinar sense

marge, dirhams sense nom de seca i sense data i dirhams amb la data il·legible.

La troballa a l'excavació del Portal de Magdalena d'un dirham de plata, a nom

d'al-Muzaffar Ibn Hüd datat l'any 438/1046, documentat per mi, aportà la prova
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material que em va permetre establir la primera connexió entre la proclamació de

la independència del 'amal de Lleida i el funcionament de la nova seca. Tanma-

teix, és una moneda en què s'omet el nom de la seca. Potser, quan fou encunyada,

el fill gran de Sulaymän pretenia detenir el govern de tota la Marca Superior i

ordenà l'emissió d'un model monetari que pogués tenir bona acceptació en tot el

territori de la Marca.

El text de la llegenda del revers d'un dels dirhams de Lleida (núm. 620 del catà-

leg) constitueix una incògnita la solució de la qual sols he pogut argumentar a

manera d'hipòtesi. Aquesta emissió era coneguda en la bibliografia numismàtica

per un sol exemplar amb data il·legible (Vives, núm. 1242; Prieto, núm. 284). La

documentació que vaig fer al BM em va permetre descobrir un altre exemplar del

mateix tipus en què es podia llegir el primer numeral, un tis ', però el text de les

llegendes d'aquestes peces i la seva factura permetia classificar-les a l'any

439/1047. De fet, A. Prieto, a causa de la presència del nom Sulaymän a la lle-

genda d'anvers, la classificà junt amb les monedes de cronologia més alta. El

nom de Sulaymän que apareix en aquesta moneda, amb tota probabilitat, és el

patronímic de Tag al-Dawla, que, precisament, encunyà moneda a Saragossa en

el període 439-41/1047-49.

Una altra enigmàtica emissió monetària de Yüsuf al-Muzaffar degué encunyar-se

el mateix any 439. La seva classificació es basa, també, en el contingut del text

d'unes llegendes que es poden considerar atípiques, perquè no tenen cap altre

paral·lel en la moneda islàmica. En aquesta emissió, les llegendes marginals

repeteixen cadascuna cinc vegades les paraules "encunyat dirham". El caràcter

sacralitzat que el número cinc té per als musulmans revesteix d'un valor afegit el

text de la llegenda central d'anvers, en la qual l'autoritat emissora adopta el títol

"el dels dos senyorius". La presència significativa del títol Tag al-Dawla destaca

en aquesta moneda. Encara que no ho puc provar, he raonat la hipòtesi que aques-
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ta emissió podia haver-se efectuat amb motiu de la proclamació de Tag al-Dawla

com a governant de Saragossa, el qual segons es dedueix del text d'aquesta mo-

neda rebé el suport dels de Lleida. No debades, F. Codera suggerí que aquest

personatge, de qui no parlen les fonts àrabs, fou un fill de Yüsuf.

Un segon període d'emissions, diferenciat per diversos models epigràfics, corres-

pon als anys 443-57/1051-64. Tanmateix, la determinació d'aquests límits crono-

lògics està basada en hipòtesis que amb els materials actuals no puc provar.

El registre numismàtic prova l'absència de monedes de Lleida encunyades durant

l'any 442/1050. Aquesta data coincideix amb la de l'any següent en què Ahmad I

desplaçà Tag al Dawla del govern de Saragossa.

Les emissions de Lleida es reprenen l'any 443/1051. L'única moneda coneguda

d'aquest any, amb la llegenda marginal retallada intencionadament per la zona

del nom de seca, introdueix un nou laqab que anomena Yüsuf, de manera gràfica,

"espasa de l'estat".

És en aquest segon període quan apareix un nou model de disposició de les lle-

gendes. Aquestes s'articulen al voltant d'una paraula central a l'anvers, ¿.Jo

"encunyat", i una altra en el revers, f_a_>j "dirham", formant cercles concèntrics

que proporcionen unes àrees d'escriptura més àmplies, que s'utilitzaren per a ús

protocol·lari.

Les monedes amb llegendes circulars emeses per Yüsuf han constituït un objectiu

primordial de la recerca i són un nucli important de documentació aportada en

aquest treball. He aconseguit establir la lectura de la llegenda circular interior

d'anvers de les peces documentades, un text que s'havia publicat incomplet en les

poques publicacions en què figuren monedes d'aquest tipus. Després de fer estu-

dis epigràfics de monedes malmeses, que sols permetien la lectura d'alguna pa-
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raula, he pogut constatar que sols les diferencia la llegenda circular interior. Això

em permeté descobrir l'element diferenciador entre dues possibles sèries monetà-

ries: una emesa amb nom de seca Läridä, potser expressada amb la forma madïnat

Laridít, i una segona amb nom madïnat Saraqusta, o bé Saraqusta. Per a aquesta

última he formulat la hipòtesi que s'encunyés quan Yüsuf tingué el poder tempo-

ral a Saragossa.

Una vegada establerta la diferència, semblava provat haver trobat un sistema que

permetria la reclassificació de les monedes amb llegendes concèntriques a nom de

Yüsuf al-Muzafar publicades per diversos autors dins la sèrie de Lleida encara

que haguessin fet constar com a il·legible el nom de la seca. El cert és que la

documentació d'un nou espècimen, un mig dirham de coure, amb la mateixa

llegenda circular interior a l'anvers i al revers sense llegenda exterior em plantejà

un problema de classificació que no puc resoldre amb els materials de què dispo-

so. Aquest exemplar aportava un tercer model de discòrdia per al qual no podia

determinar el nom de seca perquè no tenia la llegenda de la seca i de la data. No

es podia argumentar que era una moneda híbrida. Les paraules de la llegenda

central en cada àrea eren les correctes: a l'anvers £_J= i al revers ^_>j. La peça

de moneda no havia reproduït erròniament el mateix encuny d'anvers.

A les monedes de llegendes circulars trobem inscrits els títols més utilitzats per

Yüsuf de Lleida. No totes les emissions d'aquest tipus s'han pogut datar, a causa

del mal estat de conservació de moltes monedes, la qual cosa no permet establir

amb seguretat el límit cronològic final de les monedes de Lleida. La moneda amb

data més tardana fou publicada per A. Prieto com de l'any 459/1066. Una data

que no es pot comprovar perquè és un exemplar únic, de localització desconegu-

da. La datació establerta per a aquesta moneda de llegendes circulars és suscep-

tible d'error a causa de la confusió freqüent entre el set i el nou en l'escriptura

cúfica. Si fos així tindríem com a data final l'any 457/1064 i tindria sentit argu-
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mentar la hipòtesi que plantejo sobre el tancament del taller de Läridä, que podria

obeir a nous equilibris de poder i de subjecció econòmica establerts entre Ahmad

i Yüsuf després de la recuperació de Barbastre.

Les dues fraccions de dinar procedents de la troballa del carrer de la Paja de Sa-

ragossa són l'únic testimoni de la rica producció de moneda d'or que fou encu-

nyada a la seca de Lleida amb el metall que es treia de les aigües del Segre.

La moneda emesa per Muhammad 'Adud al-Dawla a madïnat Qala'at Ayyüb.

438/1046-47 és un altre testimoni de les lluites fratricides que van iniciar-se des-

prés de la mort del Sulaymän ibn Hüd. Una vegada més la moneda s'utilitzà com

a signe d'Estat. A la primera emissió de Calatayud de l'any 438/1046, Muham-

mad s'identificà com a "fill de Sulaymän", una forma no utilitzada pels seus

germans que optaren per gravar a les monedes el nom de la dinastia Banü Hüd

per legitimar la proclamació de la independència dels seus respectius regnes.

No he pogut demostrar la identitat del nom 'Alï que apareix sense títol a l'àrea de

l'anvers. Aquest patronímic és usual entre els musulmans i la moneda no indica la

funció del funcionari d'Estat que figura amb aquest nom a la moneda.

Dins el conjunt de les monedes d'aquesta seca destaca un ampli grup d'emissions

amb omissió de data. El fet que es documenti la seca i no la data és un excepcio-

nal, i no es constata en les altres monedes emeses a la Marca Superior ni en cap

altra moneda d'al-Andalus. La raó d'aquesta pràctica és un enigma que no es pot

resoldre amb la documentació actual.

En les emissions monetàries de Tudela a nom de Mundir del període 439-

40/1047-48 la seca s'indica amb el nom genèric al-Andalus. La moneda de l'any

438/1046, en què el títol de hagïb no va acompanyat de cap nom ni altre títol que

permeti identificar el poder emissor (núm. 663 del catàleg), fou classificada per
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A. Prieto i G. Miles dins d'aquesta sèrie perquè durant el període de revoltes, a la

Marca Superior, sols el taller monetari de Tudela feia servir el nom de seca al-

Andalus. Una emissió diferent de l'any 439/1047 documenta alhora el nom de

Mundir i el títol al-Zafir adoptat pel governant de Tudela.

La sèrie de Tudela ens permet determinar el temps d'independència d'un territori

que difícilment podia resistir els embats d'Ahmad quan aquest recuperà Saragos-

sa a finals finals del 441/1049 i l'aïllà de la taifa amiga de Lleida. L'última emis-

sió coneguda és representada a la mostra documentada per un sol exemplar datat

l'any 442/1050. Probablement, aquest fou l'últim treball de la seca de Tudela.

Una fracció de dinar emesa a Osca l'any 439 és el testimoni d'una emissió que

fins fa poc estava mal classificada. De fet, la descoberta d'aquesta moneda és deu

a una oportuna correcció d'una lectura i atribució errònies, efectuada per A. Vi-

ves (núm. 1038) i classificada per A. Prieto (núm. 286, làm. 11). El mèrit de la

lectura i publicació de la llegenda marginal d'anvers de la moneda que permetré

identificar el nom de seca iüj es deu a J. Navascués (1958).

Els objectius marcats corn a projecte de tesi pretenien aplegar tota la documenta-

ció monetària i bibliogràfica que fos possible i cercar nous materials que perme-

tessin actualitzar el corpus numismàtic de A. Prieto. Ara tenim recollida i siste-

matitzada rigorosament aquesta informació. L'elaboració del text de la tesi,

l'aparell estadístic que l'acompanya i la recapitulació, en aquesta obligada síntesi,

assenyala hipòtesis resoltes i altres de no provades, vies de recerca encetades i

mancances que es podran resoldre a mesura que noves troballes monetàries ens

aportin la documentació que falta.
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21. Glossari

'Adud al-Dawla

al-Mansür

al-Muqtadir

al-Musta'ïn bi-Alläh

al-Mu'tamin

al-Muzaffar

al-Zâfir

bay'a

bayt al-mal
(pi. buyut al amwat)

Ibn Abi Näsir

Tag al-Dawla

gamä'a

gid

gund

hägib

hair

hisba

harag

hatib

"Braç de l'Estat", laqab de Muhammad de Calatayud.

"El qui ha estat fet vencedor", laqab de Mundir I.

"El victoriós", laqab d'Ahmad I de Saragossa.

"El qui demana ajuda a Déu", laqab de Sulaymän ibn
Hüd i d'Ahmad H de Saragossa

"El creient", laqab de Yüsuf de Saragossa.

"El victoriós", laqab de Yüsuf de Lleida i de Yahyä de
Saragossa

"El victoriós", laqab de Mundir de Tudela

Cerimònia de reconeixement d'una autoritat sobirana

Lloc on es guarda el tresor públic. Erari, tresor públic.
Unitat de compte amb un valor d'un milió d'unitats.

"Fill del pare del victoriós", apareix en una fracció de
dinar de Tag al-Dawla

"Corona de l'Estat", laqab de Sulaymän de Saragossa
(fill de Yúsuf al-Muzaffar).

Conjunt, comunitat, aljama

"Excel·lent", equivalent a hair

Exèrcit

Camarlenc

"El millor", equivalent a gid

Funció del muhtasib, controlador del süq

Impost sobre la propietat

Predicador que fa el sermó (hutba)
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hutba

dinar (pi. dinanir)

dinar /mitkal

dinar darahim fidda

dirham andalusí o
qurtub o waraq
(pi. darahim)
diwän

du 1-ri'äsatayn

du 1-säbiqatayn

du 1-siadatayn

du l-yamlnayn

du l wizäratayn

ra'iyya

zakät

Sarq al-Andalus

Say f al-Dawla

sikka

zahlr

'Abd al-Malik

Sermó del ha fib on es pronuncia el nom del governant

Moneda islàmica d'or. La reforma de 'Abd al Malik
(77/696-7) va fixar-ne el pes en 4,25 g.

De curs legal a al-Andalus des de 'Abd al-Rahmàn ÏÏI.
Pesava 3,88 g. (24 quirats o 72 habba d'al-Andalus.

Moneda de compte. Fórmula de pagament on el preu
es fixava en or i es pagava en plata l'equivalència del
seu valor. Segons les fonts equivalia a 12 dirhams kayl.
La relació de canvi era 1:12.

Unitat de compte. Ponderal. Pes: 36 grans d'al-Andalus

Registre, oficina administrativa

"El de les dues autoritats", laqab utilitzat per Mundir II

"El de doble preeminència", laqab utilitzat per 'Abd
al-'Aziz de València

"El dels dos senyorius", laqab utilitzat per Yüsuf de
Lleida en una emissió sense nom de seca ni data, clas-
sificada dins el període 439-41 per la presència, en
l'anvers de la moneda, del títol Tag al Dawla que i-
dentifica l'emissor taifa que durant aquests anys go-
verna a Saragossa

"El de la ploma i l'espasa"

"El dels dos visirats"

Súbdits, contribuents

Contribució econòmica, per obres pies (conversos)

Zona oriental d'al-Andalus

"Espasa de l'Estat"

Encunyació de monedes

Acte oficial que emana del sobirà

"Serf de Déu", nom de l'últim governant hudita de
Saragossa
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'abid (pi. 'abd)

'adl

am

'ämil (pi. 'ummäl)

'amir almu'minin

amr

'amwäl

'ata'

'Imäd al-Dawla

fa'ida (pi. fawä'id)

faqïh (pi. fuqaha')

fatwä

qarya (pi. qurä)

quist

laqab

magarim (pi. de ma-
gram)

Mu'izz al-Dawla

mulük al-tawa'if

musrif (pi. masärif)

nasab

Esclaus, generalment de raça negra

Pes just, quan s'aplica a pondérais. En la documentació
medieval cristiana hi ha la referència a mancusos abal.
En un sentit més ampli, justícia.

Patró. Junt amb dinar i dirham es sinònim de mitqal.
També ayn.

Agent de l'autoritat fiscal

"Príncep dels creients"

Poder. En l'emissió de Läridä de l'any 439, Yüsuf al-
Muzaffar utilitza la fórmula: ^jjJI Iju» v-^ ^
distribuïda en dues línies, per reafirmar la legalitat del
seu poder emissor.

Béns (propietat rústica)

Soldada

"Suport de la dinastia o de l'Estat", laqab utilitzat per
Ahmad II

Guany, benefici que comporta una propietat

Doctor en ciències juridicoreligioses, alfaqui

Resposta donada per un faqïh sobre un punt de dret

Zona rural habitada i conreada (poble o comunitat),
alquería

Mesura de capacitat

Títol honorific, en "Allah" o bé en "Dawla"

Impostos il·legals

"El qui honora l'Estat", laqab de Mundir ïï.

"Reis de taifes"

Agent de l'administració fiscal, almoixerif

Genealogia
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wasiyya "per la seva disposició", el fill succeeix el pare

wiläyat al-'ahd "per la seva designació escrita" el fill succeeix el pare

walï (pi. wulat) Governador
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22. Sistema de transcripció
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23. Fonts àrabs i traduccions

'ABD ALLAH
El siglo XI en 1a persona. Las "memorias" de 'Abd Allah, último rey zïrí de Gra-
nada, destronodo por los almorávides (1090). Traducció amb introducció i notes
per E. Lévi-Provençal (Ob. 1956) i Emilio García Gómez. Madrid, 1981.

AL-NUWAYRÎ
Niháyat al-arab flfunün al-adab, trad. M. Gaspar Remiro, Historia de los mu-
sulmanes de España y África por En-Nuguairí, Granada, 1917.

CAMAL 'ABD AL-KARIM
"La España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII)", Cuadernos de Histo-
ria del Islam, pàg. 125, Granada. 1974

IBN 'ABD AL-MALIK AL-MARRAKUSÏ
Al-Dayl \va'l-takmila, I ed. M. b. Sarïfa, Beirut, s.a; IV i V, ed. L 'Abbäs, Beirut,
1965; VI, ed. I. 'Abbäs, Beirut, 1973; VIII, ed. M. B. Sarïfa, Rabat, 1984.

IBN 'IDARÎ
Kit ab al-Bayän al-Mugrib fî ahbär al-Andalus wa-l-Magrib. tom II ed. Dozy,
Leiden, 1851. t. II, ed. G. S. Colin i E. Lévi-Provençal, 1951. t. III, ed. Lévi-
Provençal (Collection de textes arabes relatifs a l'Histoire de l'Occident Musul-
man, II), Paris. 1930.

IBN AL-HATÏB
Kitâb a 'mal al-a 'lâm, ed. parcial (Histoire de l'Espagne musulmane) per E. Lévi-
Provençal, Beirut, 1956.

IBN BASSÄM
Kitâb al-Dahlra ß-mahäsin ahí al-Gazñ-a, solament publicats t. (1-2), i IV (1), el
Caire, 1358-1364 H. (1939-1944). Ed. completa publicada per Ihsän 'ABBÄS, 4
toms en 8 vol., Libia-Tunis, 1975-1979.

IBN HALDÜN
Kit ab al-'ibar, ed. Bulaq, ed. Büläq, 1867, 7 toms; traducció espanyola per O.
Machado dins Cuadernos de Historia de España, 1946, 1947, 1961, 1967 i 1968.
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IBN HAYYÄN (988-1076)
Kit ab al-Muqtabisfí ta' rih rigál ol-Andolus. Traducció del volum V (anys 912-
942 del regnat de 'Abd al-Rahman III al-Nàsir), ed. P. Chalmeta, F. Corriente, M.
Sobh et alii. Madrid-Rabat, 1979.

IBNHAZM
Gamharat ansah al- 'àrab, ed. E. Lévi-Provençal. El Caire, 1948.
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