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PRESENTACIÓ
Servar els vestigis dels nostres avantpassats, en general, constitueix un dels objectius a assolir en una societat que vol
a la vegada preservar el seu present i futur. El nostre museu n’és un exponent clar, d’aquesta voluntat. Des de l’Ajuntament
de Balaguer sempre també ho hem tingut present.
El Castell Formós, el Pla d’Almatà i tota la ciutat de Balaguer, en conjunt, constitueixen un dels jaciments més importants
del nostre passat andalusí. No és estrany, doncs, que avui per avui els materials custodiats en el nostre Museu d’aquesta
època són d’una tal rellevant vàlua i categoria que constitueixen un referent mundial. Són fruit de les diverses campanyes
d’excavacions que han anat sovintejant, sobretot en els darrers anys, i que han posat al descobert el nostre bressol de
ciutat.
Aquest catàleg ens ha de servir per donar-nos a conèixer. Per posar a l’abast aquesta trajectòria històrica d’uns indrets on
van conviure distintes concepcions d’entendre i de fer. Diferents costums, formes i maneres de viure, opcions i creences,
obres i pensaments, etc. que han anat constituint el pòsit de la nostra personalitat actual, de la nostra cultura. Som hereus
dels nostres temps passats. No podem renunciar-hi. Els trets del nostre temperament i caràcter, el nostre tarannà col·lectiu,
s’ha anat forjant al llarg d’aquests segles a partir, sobretot, d’aquest poble que s’instal·là en les nostres contrades.
De la presència i l’activitat d’aquests pobladors andalusins a casa nostra en dóna testimoni el nostre insigne historiador
Fra Pere Sanahuja en la seva Història de Balaguer. Ell els anomenava sarraïns. Diu que “... fundaren, en el segle IX o ja en
l’anterior, la ciutat de Balaguer, i l’any 897 bastiren el formidable castell, la Suda, amb els altres dos castells. Demés, organitzaren el perfecte sistema de regadius amb les dues sèquies en la part baixa i, al nivell del Segre, construïren uns banys
de la ciutat, la mesquita major al Pla d’Almatà i la d’Avimoni - convertida més endavant en l’església de Sant Salvador -, i
aixecaren les seves cases de comerç...”
Podem dir, doncs, que foren molt actius i emprenedors i que algunes de les seves obres, sobretot les del regadiu, devien
representar un gran augment de la riquesa i el benestar i que encara avui ens en servim per treure’n un bon profit.
Com dèiem, conservar i conèixer el passat és una gran penyora per tal de poder afrontar amb més garantia el nostre futur.
Aquesta publicació vol ser, doncs, una eina més per aconseguir-ho. En nom de la ciutat, moltes gràcies a tots els que l’han
fet possible.
Miquel Aguilà Barril, Alcalde de Balaguer
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De la madina a l’almúnia. Reflexions sobre el poblament musulmà al nord de l’Ebre
Philippe Sénac (Université de Toulouse 2)
Si tenim en compte tots els estudis relacionats amb la Marca Superior d’al-Àndalus, és evident que l’interès pel poblament i els hàbitats de l’època islàmica és, en realitat, bastant recent. Amb l’excepció d’algunes monografies o publicacions
relatives a edificis coneguts com l’Aljafería de Saragossa o el Castell Formós de Balaguer (IÑIGUEZ 1947; BELTRÁN 1970;
GUITART 1986; EWERT 1979), no va ser fins a l’últim quart del segle XX que es van començar a desenvolupar les investigacions sobre aquests assentaments al nord de l’Ebre. Abans d’aquesta data, la idea més estesa era que la presència islàmica
estava limitada a algunes ciutats i fortaleses encarregades de protegir les fronteres d’al-Àndalus. La llunyania de Còrdova
recolzava la idea d’una islamització reduïda a aquestes regions i la proximitat a les terres subjectes als cristians semblava
ser un obstacle important per a l’existència d’un poblament musulmà consolidat. Per aquesta raó, cal valorar el fet que a
l’octubre de 1950, en una conferència a Saragossa, E. Lévi-Provençal destaqués la importància de l’època islàmica en la
història de la vall de l’Ebre, en dir que encara s’hi respirava una penetrant “olor d’arabisme” (LÉVI-PROVENÇAL 1950).
Aquesta situació va canviar significativament a principis dels anys vuitanta arran de diversos esdeveniments científics,
com el primer Congrés d’Arqueologia Medieval Espanyola (Osca, 1985), i dues exposicions titulades “Cultura Islámica en
Aragón” (Saragossa, 1986) i “Arqueología Islámica en la Marca Superior d’al-Àndalus” (Osca, Balaguer, 1988) (CORRALPEÑA 1986; ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). Aquests fets demostren clarament que la visió tradicional del poblament musulmà
a les regions del nord de la península no es corresponia amb la realitat i, és a partir d’aquesta data, que han proliferat els estudis de camp per recuperar els vestigis d’un passat desconegut (VIGUERA 1981; MANZANO 1991; BALAÑÀ 1997; SÉNAC
2002a)1. Cal assenyalar que aquest desenvolupament es va produir en un moment en què els historiadors també van mostrar
un interès particular per aquesta frontera, tal com s’indica en el llibre de M. J. Viguera Molins, Aragón musulmán, publicat per
primera vegada el 1981; el de E. Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas (1991); o el col·loqui
a Osca el 1988, La Marca Superior d’al-Àndalus i l’Occident cristià.
Uns anys més tard, el 1998, l’exposició Islam i Catalunya (VVAA 1998) permet mesurar el grau dels progressos realitzats,
i el mateix es pot dir dels primers simposis de la sèrie Villa organitzats a Madrid i Saragossa el 2004 i el 2006 (VVAA 2006;
VVAA 2007), així com de les Primeras jornadas de arqueología medieval en Aragón, celebrades a Terol el 2006. Donat l’èxit
d’aquests i sense pretendre, naturalment, oferir en unes poques pàgines una visió global de totes les investigacions realitzades al nord de l’Ebre, de les fronteres de Castella fins al Mediterrani2, les següents línies s’han fixat l’objectiu d’elaborar
un breu resum dels treballs realitzats per, a continuació, treure a la llum algunes característiques específiques del poblament
musulmà en aquesta regió i, finalment, suggerir diverses vies d’investigació…
1 Cal mencionar, alhora, els nombrosos treballs de J. Souto Lasala consagrats a la regió, com Fortificaciones islámicas en la Marca
Superior de al-Andalus: periodo omeya. Testimonios de las fuentes escritas en lengua árabe, tesi doctoral inèdita, Universidad de
Zaragoza, 1986.
2 Pel que fa a l’Aragó, el lector trobarà una àmplia bibliografia en les dues síntesis següents: CABAÑERO-LASA 1997, 377-482 i
2002, 697-766.

Catàleg de la col·lecció de materials
andalusins del Museu de la Noguera
7

2
Catàleg de la col·lecció de materials
andalusins del Museu de la Noguera

1. Ciutats, fortaleses i hàbitats rurals
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Les ciutats
Inicialment, igual que a la resta de la península, van ser les ciutats les que van rebre una atenció especial, no només a
causa de la presència d’importants restes arquitectòniques, que van captar l’atenció d’historiadors de l’art i especialistes
en castellologia, sinó també com a resultat de la visió tradicional que la madina era el centre i símbol de la civilització àrab
andalusí.
Arran del treball de molts estudiosos i investigadors locals, com L. Díez-Coronel (DÍEZ-CORONEL 1968, 335-354; 1973,
829-832; 1963), R. Pita Mercé (PITA MERCÉ 1954, 315-340; 1957, 109-138; 1974, B. Pavón Maldonado (PAVÓN 1978) o A.
Durán Gudiol (DURÁN 1987, 16-17), els principals centres urbans dels antics districtes de la Marca, començant pels que
posteriorment es van convertir en capitals de taifes, com Saragossa (MOSTALAC-PÉREZ 1989, 117-121; CORRAL 1997;
AGUAROD et al. 1991, 445-491; MARTÍN et al.1987), Lleida (LORIENTE-OLIVER 1992; LORIENTE 1990; 1996, 9-37;

2007, 177-2223), Osca (ESCO 1987, 90-111; ESCO-SÉNAC 1987, 589-601; SÉNAC 1990a, 87-103) o Tudela, van ser
l’escenari de nombroses investigacions arqueològiques que també van comptar amb el suport de polítiques per promoure
el patrimoni arquitectònic de cada província. Altres ciutats més petites, com Fraga, Montsó o Ejea de los Caballeros, van
veure també com s’incrementaven les recerques i aquests primers treballs es van convertir ràpidament en objecte de síntesis (CORRAL 1987, 23-64; 1991, 253-287). Entre les obres més notables es troben les excavacions del Pla d’Almatà i del
Castell Formós de Balaguer, les de la muralla d’Osca, les de la Seo del Salvador i l’Aljafería de Saragossa o, fins i tot, les de
l’Antic Portal de la Magdalena a Lleida, sense oblidar les excavacions que van tenir lloc a la zuda de Tortosa (CURTO 1984,
141-146; MENCHÓN 2005, 51-79). En un segon pas, durant els anys noranta, l’auge immobiliari sense precedents que van
viure les ciutats de la vall de l’Ebre va portar a la proliferació d’excavacions preventives i és en aquest registre que cal situar
el bell estudi consagrat al Paseo de la Independencia de Saragossa (GUTIÉRREZ 2006)4.
Si aquest interès per les ciutats de la Marca Superior està lluny de disminuir, tal com ho mostren els diversos treballs dedicats a Saragossa, Tudela (BIENES 2007, 199-218), Barbastre (JUSTE 1995, 59-87), Lleida (GARCÍA et al. 1998, 137-166), i la
represa de les excavacions al Pla d’Almatà de Balaguer (ALÒS et al. 2006; 2007, 157-181), això no impedeix que siguin principalment les estructures defensives, ja siguin torres o muralles, en les que sovint se centra més l’interès dels investigadors.
Així com les mesquites reben també un interès particular, com és el cas de Tudela (MARTÍNEZ et al. 1993-1994, 137-139;
NAVAS-MARTÍNEZ 1994, 5-18; SESMA et al. 2006, 87-112; SESMA-TABAR 2006, 399-419), les dades relacionades amb els
cementiris i sepultures són menys nombroses (BIENES 2006; MARTÍNEZ 2000, 73-83)5, i, malgrat la freqüència de la seva
menció en la literatura llatina immediatament després de la Reconquesta, les cases urbanes, els banys i els mercats encara
estan poc estudiats (AZUAR 1982, 33-41; BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD 1988).
3 L’autor reuneix una abundant bibliografia a les investigacions realitzades en la ciutat i els seus voltants.
4

Les ciutats situades al sud de l’Ebre, com Calatayud o Daroca, van gaudir alhora d’un interès renovat molt similar, tal com ho

demostren diverses publicacions recents, com l’excel·lent treball de J. L. Ortega (ORTEGA 2007).
5

També s’han descobert diverses sepultures islàmiques a la ciutat de Tortosa i els seus voltants: CURTÓ et al. 1986, 541-544

i 655-665; ALMUNI et al. 1998, 220-227; GALVÉZ-BENAVENTE 1992, 383-387. Alhora, cal mencionar l’article de J. Mendón i Bes
(MENDÓN 2006, 331-348). Entre els treballs relatius als banys: CABAÑERO-GALTIER 1988, 11-26; CURTÓ et al. 1986.
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Els husûn
El segon grup d’assentaments que han rebut una atenció continuada està format per les fortaleses o husûn, poc després
que sorgís una controvèrsia al voltant del concepte d’hisn entre R. Ruiz Azuara, per una banda, i A. Bazzana i P. Guichard, per
l’altra (AZUAR 1982, 33-41; BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD 1988). Aquest interès es va manifestar per primera vegada en
forma d’articles dedicats als llocs designats en àrab per la paraula hisn, en particular a la regió d’Osca, amb exemples com
els de Sen et Men, Bolea i Piracés (SÉNAC-ESCO 1987, 125-150; SÉNAC 1988, 17-33; ESCO-SÉNAC 1987a, 147-174), però
també a la vall baixa de l’Ebre, amb el cas de Miravet (CURTÓ 1988, 46-61; ARTIGUES 2002, 755-764).
En un segon moment, aquestes fortaleses van ser abordades en conjunt com a elements de les xarxes relacionades amb
la defensa de les ciutats (SÉNAC 1988, 53-69; 1991, 269-281; 1992, 75-84; 2002, 149-171; SCALES 1986, 221-236; 1990,
7-135; GIRALT 1986, 175-193; GIRALT 1991, 67-76; RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ 1986, 191-209) o, fins i tot, en el marc de la
relació entre castells i poblament (SÉNAC-ESCO 1991, 51-65; SÉNAC 1991a, 389-401; 1992a, 27-38; 1998, 123-140; 1998a,
113-130; 1991b, 48-76). L’estudi d’aquestes fortaleses revelà, per començar, que el seu nombre era especialment alt, amb
relació a altres àrees, ja que, si només es comptaven quatre husûn als voltants de Tudela (Arnedo, Calahorra, Nájera, Viguera), se n’esmenten quinze a la regió de Lleida, deu a la regió d’Osca i sis als voltants de Barbastre. Lluny de tractar-se de
meres fortificacions en l’òrbita de les ciutats, molts d’ells eren pobles grans que després es van convertir en veritables ciutats
si ens basem en el terme civitas pel qual són nomenats en els documents llatins contemporanis de la reconquesta, com és
el cas de Fraga o Montsó. La localització de les fortaleses més septentrionals va suggerir, en un primer moment, la presència
d’una frontera materialitzada pels castells davant els principats cristians, però un estudi més a fons va mostrar que aquest
efecte s’originava en el fet que els husûn es recolzaven en les serres exteriors, que estaven alineades d’oest a est de Navarra
a Catalunya, i que la ubicació d’aquestes fortificacions tenia també la funció de controlar les fonts a partir de les quals, més
al sud, es desenvolupava el regadiu. No obstant això, alguns d’aquests llocs tenien una funció simbòlica real, tal com ho
mostra l’exemple de l’hisn de Sen et Men, al nord d’Osca, del qual la represa el 942 va ser objecte d’un anunci solemne a la
gran Mesquita de Còrdova i de festes en els barris de la capital.
Per completar, cal assenyalar que altres fortificacions també van ser objecte d’estudis, com és el cas del fastuós recinte murallat d’Alberuela de Tubo (SÉNAC 2002a, 244-249), de les torres de vigilància ubicades entre Lleida i Tortosa (BASSOLS 1990,
127-154) o, fins i tot, de les instal·lacions fortificades esmentades per al-Idrîsî que estaven establertes regularment al llarg del riu,
des de Mequinença fins a la desembocadura de l’Ebre, com són Miravet, Flix, Faió o Ascó (AL-IDRISI 1989, 95 i 314-315).Cal
afegir que, fins a aquest moment, la presència de ribât(s) semblava limitar-se a la part oriental del thaghr, amb els emplaçaments
de la Ràpita, prop de Balaguer, i Sant Carles de la Ràpita, a la desembocadura de l’Ebre (VVAA 1993; EPALZA 1994, 129-144;
1994a, 35-47; BRUFAL 2007), però no es descarta que altres edificis hagin complert una funció similar: una ressenya biogràfica
proporcionada per al-Khushanî informa que un jurista de Tudela, de nom âmir b. Mûsal, mort el 291/904, practicava el ribât a
qasr Nâjirah (Nájera)6. Sens dubte, s’observen torres de tapial tot al llarg de l’Ebre, com a Velilla de l’Ebre, però no se n’ha fet
una recerca específica, amb l’excepció d’un cens compilat per J. Souto a prop de Saragossa (SOUTO 1991; 2006, 121-144)7.
6 Muhammad b. Hârith al-Khushanî, Ajbâr al-fuqahâ’ wa-l-Muhaddithîn, ed. per M. L. Avila i L. Molina, Madrid, 1992, nota 372, p.
280. Segons la mateixa font, un alter jurista de la ciutat, Khalaf b. Abî al-Khasîb, practicava igualment el ribât (nota 262, p. 203).
7 En canvi, les torres situades al sud de l’Ebre van ser objecte de nombrosos estudis des de molt d’hora: consultar A. Sanmiguel
Mateo, Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca (SANMIGUEL 1998).
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Els hàbitats rurals
Probablement pel fet que les restes defensives són més fàcilment identificables i integrables dins d’un patrimoni arquitectònic que les províncies intentaven ressaltar aleshores, els altres hàbitats rurals no s’han estudiat de forma tan precisa
fins més tard, a partir de prospeccions com les realitzades a la vall del riu Flumen, al voltant de l’hisn de Gavarda, prop de
Balaguer, o les de la part sud de l’antic districte de Lleida, al voltant de Castelldans i Vinaixa.
En aquest registre, farem èmfasi, en primer lloc, en el fet que des de l’excavació del Tossal de Solibernat (GONZÁLEZ et
al. 1997, 241-244; ROVIRA et al. 1997, 95) fins als treballs més recents duts a terme al nord de Barbastre (ASENSIO et al.
2008, 85-102), molts assentaments han estat objecte d’investigacions arqueològiques, i s’ha revelat l’extrema diversitat dels
hàbitats rurals: s’hi troben, doncs, torres de vigilància semblants a les de la regió de Calatayud, miradors, reductes defensius, com Zafranales (MONTÓN 1997; 1997a, 45-60), hàbitats fortificats, emplaçaments dominats per una petita fortificació,
com La Iglesieta (SÉNAC 1990, 123-145), “pobles” associats a una mesquita, com Las Sillas (Marcén) (SÉNAC 1999, 7-27;
2005, 335-341; 2006, 521-536; 2006a, 61-73; 2007, 143-173; 2008, 77-104) i, fins i tot, habitatges troglodítics, concretament
en la regió de Fraga i de Lleida, amb el nom de sarâdib o de fudjûdjdj. Segons el testimoni d’autors àrabs, com al-Himyarî
i al-Qazwinî, n’hi ha diversos milers en aquesta zona i els seus refugis subterranis servien als residents d’amagatall en cas
d’amenaces8.
No s’han trobat indicis d’aquestes estructures i, amb freqüència, passa el mateix amb les nombroses almunias a què fan
referència els textos llatins contemporanis de la reconquesta, el topònim de la qual ha conservat també l’empremta amb la
denominació de rahal o rafal. Tot el que es pot observar és que moltes d’elles s’han convertit en pobles grans com Binaced
o Binéfar. A diferència dels pobles o qurâ, aquestes residències o explotacions agrícoles eren propietat de persones que
residien a la ciutat i exercien funcions militars, jurídiques o religioses. La seva densitat sembla particularment important al
voltant de les ciutats, tot i que també ho és a les zones rurals: s’informa de la seva presència a la regió de Tudela, d’Osca,
de Barbastre i de Lleida, i sembla que van ser especialment nombroses a zones baixes dedicades a cultius de regadiu, en
particular al sud de Montsó, on actes de finals del segle XI en mencionen més d’una centena9.
En resum, malgrat l’existència d’algunes zones amb una baixa ocupació entre els segles VIII i XII, com la serra
d’Alcubierre o el massís de les Bardenas, sembla que el nombre d’assentaments descoberts al nord de l’Ebre reflecteix
una densitat de població bastant alta, el que mostra que no s’ha de buscar en el desequilibri demogràfic la causa de
les derrotes musulmanes davant la pressió feudal, al llarg dels segles XI i XII. Com a exemple d’això, tenim el fet que
s’han descobert més de seixanta hàbitats només al districte d’Osca i no hi ha dubte que noves prospeccions permetrien
inventariar nous emplaçaments. Sens dubte, aquesta densitat és menys apreciable en direcció a la vall alta de l’Ebre, a
la Rioja, encara que probablement aquest fenomen està relacionat amb el fet que aquestes terres van ser reconquerides
molt aviat pels cristians, durant el regnat del sobirà de Pamplona Sancho Garcés Primer, entre 905 i 925 (MOUNIER
2007, 219-246). D’altra banda, la construcció de murs de terra (radam) que protegien nous ravals, com a Osca, així
com l’abundància de mobiliari ceràmic recollit tant en ocasió d’obres urbanes com en la major part de les excavacions
8 Així mateix, hi hauria d’haver més interès per les grutes ocupades durant l’alta edat mitjana, com la que es coneix amb el nom de
Ghâr Bahlûl, on va morir Bahlûl b. Marzûq el 802, en els confins del Pallars.
9 Sobre aquesta qüestió, SÉNAC 2002a, 252-266; ERITJA 1993, 21-44; ERITJA 1995.
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d’emplaçaments rurals, mostren una forta ocupació humana fins i tot si, aquí i en altres llocs, es troben molt a faltar
dades demogràfiques.
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Convé observar, d’altra banda, que seria difícil establir una tipologia d’aquests hàbitats en la mesura que el vocabulari
de les fonts àrabs sovint no es correspon amb les realitats del terreny; així, els termes àrabs relatius a l’hàbitat (burdj, da’ya,
qarya, qasr, hisn, qala’a…) són sovint polisèmics, fins i tot intercanviables (MEOUAK 1995, 173-222)10. Una ciutat (madîna)
pot ser qualificada de “paratge” (balad), terme freqüentment associat a localitats rurals i, a la inversa, un mateix assentament rural pot figurar amb dues denominacions diferents, com hisn, qala’a, qasr o sakhra. Alguns topònims són, fins i tot,
desconcertants, com hisn al-qasr (Alquézar), “la fortalesa del castell”, o hisn al-qulay’a (Alcolea de Cinca), “la fortalesa del
10 L’autor escriu encertadament que “voler fer l’anàlisi dels modes d’ocupació i de les estructures del territori en l’època islàmica
suposa que tenim a la nostra disposició una nomenclatura capaç d’aplicar-se a la realitat, entenent per realitat la que imposa el fet del
terreny (...) és a dir, saber si la referència textual reflecteix la situació trobada en l’emplaçament per l’arqueòleg”. Consultar CLÉMENT
2007, 237-251.

Jaciment arqueològic de Las Sillas (Marcén)
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castellet”, llevat que es tracti d’una relació d’anterioritat de l’un amb relació a l’altre o d’associar la paraula hisn a un territori i
no a un lloc. Més enllà d’aquesta dificultat, el fet és que el “castell” segueix sent el tema favorit dels arqueòlegs, en particular
a l’Aragó11 i a Catalunya, en base a una tradició marcada per la famosa sèrie Els Castells Catalans12.
Finalment, cal assenyalar que la imatge del “poble” o qarya encara apareix poc, tot i que el terme de vegades és utilitzat
en les fonts àrabs, com passa als voltants de Tudela13. Es pot objectar que es tracta d’una visió “occidentalitzada” influenciada per la idea que es té del “poble” a l’occident medieval cristià i que potser resultaria inadequat intentar fer coincidir, costi
el que costi, les dades de camp amb el vocabulari dels documents. També es pot objectar que la noció de comunitat rural
no és directament accessible per als arqueòlegs i que és difícil passar de l’expressió física d’un hàbitat a la definició de la
seva categoria, o del plànol d’una casa a l’estatut dels seus habitants. Es tracta d’objeccions procedents, però el fet és que
l’escassetat d’informacions relatives als llocs de residència dels agricultors segueix mantenint en l’ombra les activitats i les
condicions d’existència de la majoria, i que aquest és un gran camp d’investigació que cal desxifrar, encara més si les fonts
escrites guarden silenci en relació amb el món rural, més encara en aquestes zones de la Península.
Sense perjudici d’això, el fet és que les investigacions esmentades mostren un desenvolupament notable i passa el
mateix al sud de l’Ebre, en particular en el Baix Aragó, al voltant d’Alcanyís, de Calatayud i fins i tot de Terol, on se celebren
reunions periòdiques de la sèrie Arqueología Espacial.

2. Estructures de poblament específiques
Després d’aquest breu balanç, cal assenyalar que els hàbitats i les estructures de poblament reconegudes presenten
certes particularitats pel que fa a les investigacions realitzades a la resta de la península, incloent-hi Portugal, en el Gharb alAndalus: entre elles es troba la important funció exercida per les ciutats, la freqüència dels hàbitats fortificats i, sobretot, un
poblament rural molt diferent del que s’observa en altres llocs d’al-Andalus. De fet, en l’estat actual de les investigacions, les
dades relatives als hàbitats rurals d’aquesta part de la Marca Superior no s’ajusten gens bé a l’esquema proposat per A. Bazzana, P. Cressier i P. Guichard en el seu estudi dedicat als châteaux ruraux d’al-Andalus (BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD
1988)14. Si bé la validesa d’aquest model, basat en la imatge d’un planter de petites aldees (alqueries) que graviten al voltant
d’un refugi col·lectiu (hisn), s’aplica perfectament a nombroses regions de la Península, les investigacions que s’acaben
d’esmentar mostren que aquest model no reflecteix bé la situació d’aquesta regió “fronterera”, atès que la presència del
11 Tal com testimonieja el llibre d’A. Castán (CASTÁN 2006), així com les actes de les II Jornadas de castellología aragonesa: fortificaciones del siglo IX al siglo XX, Calatorao, 2006.
12 Consulteu per exemple les actes del col·loqui Els castells medievals a la Mediterrània nord-occidental, Montseny, 2004.
13 Ibn al-Faradî (m. 1013), menciona a un jurista anomenat Yumn b. Rizq que era originari d’una qarya propera a Tudela (Târîkh
‘ulamâ’ al-Andalus, Beirut-El Caire, 1989, nota 1611, 931-932).
14 Els autors finalitzaven el seu estudi reconeixent que “altres modes de poblament, per exemple, han hagut d’existir al voltant de
les ciutats, de la mateixa manera que els castells que no eren husûn exercien altres funcions”. Alhora, afegien que “en insistir en la
funció de l’hisn i del seu territori com a centre i recolzament de la comunitat rural (aljama) tampoc no pretenem negar la possibilitat
que l’hisn dugués a terme altres funcions, concretament la d’element transmissor del sistema administratiu-militar de l’estat…” (p.
298).
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poder, regió o ciutat, és més sensible. En lloc d’estar compost per petits hàbitats oberts de petites dimensions establerts en
les zones de regadiu, el poblament rural adopta aquí més aviat la forma d’emplaçaments elevats i fortificats, amb excepció
de les nombroses almunias esmentades a la regió de Montsó i a la rica plana de Lleida. Després de la lectura de les obres esmentades, la impressió dominant és més aviat la d’un espai dominat per ciutats la influència de les quals sobre els camps es
posa de manifest per la presència d’husûn que servien al poder com a elements de transmissió, d’emplaçaments fortificats
com Alberuela de Tubo, de propietats habûs (alhobces) administrades per mesquites urbanes i, sobretot, per l’abundància
d’almunias pertanyents a propietaris que residien a la ciutat. Sens dubte, les fonts llatines mencionen algunes vegades en les
proximitats de l’Ebre uns conceios de moros que recorden els consells d’ancians o els shuyûkhs esmentats en altres parts
de la península, com a Cervera, el 1157, a la vall del riu Alhama, en què un acord que va tenir lloc quaranta anys després de
la reconquesta cita una algama i un concejo de moros (SÉNAC 1995), però, tot i així, les formes d’organització de tipus clan
o tribu poques vegades són apreciables aquí, ja sigui a través dels textos o de l’arqueologia. Es pot objectar que la situació
canvia considerablement al sud de l’Ebre, és a dir, a mesura que ens allunyem de la “frontera”, i que, fins i tot al nord del
riu, valls com la del riu Vero, entre Alquézar i Barbastre, podrien conservar l’empremta d’antics sistemes de regadiu creats
per comunitats rurals, com al llarg de la vall inferior del riu Cinca, al sud de Montsó. No obstant això, amb excepció de la
regió de Tortosa, on proliferen, al llarg de la vall inferior de l’Ebre, alguns noms de llocs que comencen en beni, (Benifallet,
Benissanet...) semblants als que es coneixen en el Sharq al-Andalus, l’empremta de les estructures comunitàries gairebé no
apareix. En altres parts, els nombrosos topònims esmentats en la documentació llatina dels segles XI i XII amb les formes en
Avin o Aben es relacionen més amb noms de persones (Ibn) com Abinefar, Abinaced o Abenganya i no amb grups gentilicis
identificables que contenen les formes Beni o Bani.

Un poblament fronterer
Per explicar aquestes característiques, es poden avançar algunes raons. La primera resideix en el fet que la situació
fronterera i la proximitat de l’amenaça van conduir a l’Estat Omeia i als poders locals a invertir en aquestes regions edificant
imponents muralles urbanes i fortaleses encarregades de defensar els confins d’al-Àndalus, d’acord amb la fórmula de
P. Toubert segons la qual la frontera seria una zona “d’excés d’inversió pública” (TOUBERT 1992, 9-17). Aquí caldria una
comparació amb els altres thughûr, però no sembla, amb excepció dels emplaçaments importants com Gormaz o Medinaceli, que la militarització de les altres regions frontereres fos tan significativa en l’època omeia, segurament perquè l’amenaça
enemiga va ser més tardana i el perill va ser menor durant un llarg període de temps. En altres paraules, la situació fronterera
hauria condicionat, en part, les formes de poblament i potser explicaria, fins i tot, el caràcter fortificat de nombrosos hàbitats. Les terres situades al nord de l’Ebre formaven una cortina defensiva davant de la cristiandat i aquesta funció justificava
una militarització més persistent, fins i tot encara que en direcció de la mediterrània, a la regió de Tarragona i de Tortosa,
aquest aspecte sembla haver estat menys significatiu abans de l’any mil, segurament a causa de la data tardana en què el
poder cordovès va estendre la seva autoritat sobre aquesta zona.

Una presència berber reduïda
Un altre factor explicatiu és l’escassa quantitat de població berber instal·lada en aquestes regions, el que implica
l’absència d’estructures de clan o tribals que posa en evidència P.Guichard. Fins a l’arribada dels almoràvits al thaghr, a
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principis del segle XII, no es constata veritablement la presència de contingents d’origen magribí més que al llarg de l’Ebre,
amb emplaçaments com Monzalbarba (manzil barbar), prop de Saragossa, la porta Cineja a Saragossa (Banû Sanhâja), Velilla
de l’Ebre (Banû Malîla), Favara, prop de Casp (Banû Hawwâra), Miknasa (Banû Miknâsa), com si les riberes del riu haguessin
constituït un espai privilegiat per a l’establiment de la població magribina. Ahmad al-Râzî esmenta una fortalesa de nom
Zanâta a la regió d’Osca i una ressenya dedicada per al-Khushanî al qâdî al-Farîdj b. Kinâna al-Kinânî esmenta la instal·lació
de berbers a Saragossa en temps de l’emir al-Hakam Ier (VIGUERA 1981, 21-22; SÉNAC 2002a, 185-205)14. Naturalment,
seria excessiu fer de l’Ebre una frontera, tot i que seria possible que allà es manifestés un important desequilibri geogràfic,
tot i que diversos treballs de M. Barceló defensen la idea d’una presència berber a la Catalunya oriental, molt més enllà de
les riberes de l’Ebre, com a Mediona, Gelida o Masquefa (BARCELÓ 1991, 89-95; BARCELÓ-KIRCHNER 1993; BARCELÓ
1991a, 341-353)15.

El paper dels llinatges muwallad(s)
Un tercer factor explicatiu es troba en l’important paper que van interpretar aquí els grans llinatges muwallad(s), com els
Banû Qasî, els Banû ‘Amrûs, els Banû Shabrît, els Banû al-Tawîl o els Banû Khalaf. Sovint sorgides d’una elit d’origen local,
aquestes famílies, durant gairebé dos segles, van aconseguir mantenir la seva autoritat sobre uns districtes que consideraven els seus propis dominis, una mica a la manera de les elits locals d’Andalusia estudiades per Manuel Acién Almansa
fins al moment de la fitna. Més preocupats per controlar ciutats que feien de capitals de zona com Tudela, Osca, Barbastre,
Lleida o Balaguer i les fortaleses que protegien aquestes ciutats, que no pas d’estendre el seu poder sobre les zones rurals,
aquests poders locals van permetre la pervivència de les estructures de poblament anteriors a la conquesta i va ser probablement més tard quan el camp va ser sotmès a un procés d’islamització, en particular en l’època dels Banû Tudjîb. És molt
revelador el fet que els escassos topònims àrabs esmentats abans de mitjans del segle X facin referència a noms de rius
com el Guatizalema o l’Alcanadre, i la hipòtesi més probable és que la islamització d’aquestes regions es va fer lentament, en
forma d’anells concèntrics, afectant en primer lloc a les ciutats, després als elements transmissors del poder que constituïen
els husûn16 i, finalment, al camp17.
En definitiva, exposades a l’amenaça, amb escassetat d’elements berbers i dominades pels grans llinatges descendents de famílies convertides a l’islam, les terres situades al nord de l’Ebre, tot i que estaven profundament islamitzades,
van conèixer formes de poblament diferents d’aquelles que els arqueòlegs i els historiadors distingeixen al sud de l’Ebre i
als voltants del Mediterrani. Aquesta distinció conduiria, fins i tot, a considerar que la vall baixa de l’Ebre no formava part
14 E. Manzano també menciona aquesta presència berber a la Marca Superior a mitjan segle VIII (MANZANO 1985, 185-205).
15 ; Sobre la qüestió de la presència berber a la vall de l’Ebre: VIGUERA 1981, 21-22; SÉNAC 2002a, 120-123. Cal afegir que es
menciona a membres de la tribu dels Banû Hawwâra a Tortosa des de començaments del segle IX (SÉNAC 2004, 45).
16 Resulta molt suggerent observar que la majoria de les fortaleses mencionades a les fonts àrabs tenen noms d’origen local
transcrits en àrab i que és perfectament possible que es tracti d’emplaçaments anteriors a la conquesta que van ser reocupats pels
musulmans.
17 Afegim que no s’exclou que les commocions territorials observades amb relació a València en particular, amb la confiscació de
terres col·lectives en benefici dels dominis privats, no afectessin també a aquestes regions. Aquesta situació explicaria fàcilment
l’escassa presència del terme qurâ i la presència de múltiples almunias en els documents de la reconquesta (DE PRÉMARE-GUICHARD 1981, 15-30).
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de la Marca Superior, d’acord amb una fórmula utilitzada per Ibn Hayyân al volum V del Muqtabas, segons el qual aquesta
s’estenia d’Atienza a Lleida. Tardanament controlat pel poder omeia, el districte de Tortosa, igual que el de Tarragona, sembla
més aviat trobar-se de cara al Sharq al-Andalus, fins i tot si considerem que Muhammad b. al-Tawîl va intentar apoderar-se
d’ell a principis del segle X, i que al segle següent van ser els sobirans hudidas de Saragossa els que van imposar el seu
domini18. D’aquesta manera, i malgrat la proximitat d’importants centres urbans com Lleida o Fraga, es pot suposar que les
serres de Montsant i de Roquerol van servir molt de temps de límits occidentals a aquesta regió costanera.

3. Els temps obscurs
El segon interrogant que plantegen les investigacions que s’han esmentat fa referència a l’escassetat d’hàbitats i de
vestigis arquitectònics anteriors a l’època califal.

La baula perduda
Probablement, aquest fenomen no constitueix un fet aïllat a la península, encara que és particularment significatiu en
aquestes regions com si, des del final de l’època visigòtica fins al temps del califat de Còrdova, les estructures de poblament
contemporànies de l’arabització i de la islamització haguessin romàs en la més completa foscor. Es pot objectar que diverses
excavacions arqueològiques han permès treure a la llum elements defensius dels segles VIII i IX, com a Tudela i Osca, així
18 Resulta molt interessant que A. Bazzana i P. Guichard no observi cap indici de tipus “frontera” en l’organització del poblament al
nord del Sharq al-Andalus (BAZZANA-GUICHARD 1991, 77-88).
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com en el medi rural, com a Olite o Bolea (JUSUE 1985; CABAÑERO 1991, 303-320), encara que fora d’aquests llocs, els
assentaments contemporanis de la “transició” es mostren molt més escassos, incloent els llocs esmentats des de molt aviat
a les fonts àrabs, com l’hisn d’Alquézar, encara conegut amb el nom de Qasr Banî Khalaf, citat poc abans de l’any 802. En
altres termes, entre el final de l’època visigòtica i el segle X, es dibuixa encara avui un període desconegut que adopta la forma d’un buit arqueològic agreujat encara més pel nostre desconeixement de les produccions ceràmiques d’aquest període19.
Tenint en compte que, evidentment, els homes no van deixar de viure i d’ocupar les ciutats i els camps al llarg d’aquests dos
segles, les raons per a una absència tal justifiquen unes reflexions finals.

Terres sotmeses a l’Islam des de molt aviat
Sobretot, cal recordar que aquestes terres situades al nord de Saragossa i de l’Ebre van ser recorregudes des de molt
aviat, segurament des de l’època de Mûsâ b. Nusayr i de Târiq b. Ziyâd, poc després de la conquesta de Saragossa, a la
primavera de l’any 714. El descobriment de fulûs dels primers temps de la conquesta en diversos assentaments de la regió, com a Fitero (MEDRANO 2004, 261-302), ho confirma, i és probable que el terreny incendiat que cobreix una part de
l’emplaçament de Bovalar, prop de Lleida, hagi de posar-se amb relació a la conquesta d’aquestes regions durant el regnat
de Akhila II (PALOL 1989). La hipòtesi d’una fugida de la població cap a les muntanyes avançada per la Chronique mozarabe
sembla confirmada per les dades arqueològiques, com l’excavació de la Cova Foradada (BARANDARIÁN 1973, 9-48), tot
i que aquest fenomen va ser només temporal i, segurament, limitat. Certament, es va produir un moviment de fugida, com
testifica la migració de certes elits o d’homes d’Església cap a l’Occident cristià, com Pròsper de Tarragona, però és raonable
creure que la immensa majoria de la població va romandre en el lloc, d’acord amb el testimoni d’ Ahmad al-Râzî, segons el
qual, en el moment de la conquesta, els habitants de diverses fortaleses situades al nord de Lleida i els musulmans van viure
junts “sense cap tipus de disputa” (LÉVI-PROVENÇAL 1953, 51-108)20. Conversions primerenques, com la del comte Casius
a Navarra, acords i pactes signats a Ejea de los Caballeros o a Osca, confirmen la idea d’un manteniment de la població,
encara que aquesta observació no resol de cap manera el problema, ja que els habitants contemporanis de la fi del període
visigot segueixen sent poc coneguts.

L’exemple de la vall del riu Flumen
Les investigacions realitzades al sud d’Osca, a la vall del riu Flumen (nahr Fulûmân), en el territori de l’antic hisn Gavarda
(‘Abarrada), permeten aclarir avui l’evolució del poblament rural, especificant les modalitats de la islamització al camp al llarg de
l’alta Edat Mitjana (SÉNAC 2009). Basada en un encreuament permanent de les fonts escrites i de l’arqueologia, la recerca ha
demostrat que després de la crisi del gran domini al llarg del segle IV, les villae que portaven el nom del seu propietari i de les
que es conserven vestigis a la toponímia en forma de noms de llocs d’origen llatí que acaben en en, eno o ena (Marcén, Grañén,
Poleñino, Sariñena...), es van veure abandonades a favor de nuclis més petits com Mundón, al llarg del riu Flumen, on recentment s’han descobert nombrosos fragments de ceràmica d’època romana i visigoda, tombes excavades a les roques i fulûs
contemporanis de la conquesta islàmica. Aquestes zones van continuar estant ocupades durant prop de dos segles i l’absència
19 Una excepció notable figura a GALVE 1988, 235-261.
20 Quand les musulmans entrèrent en Espagne, les habitants de ces châteaux conclurent avec eux un pacte; ils demeurèrent dans
leurs châteaux, et les musulmans avec eux, sans nulle discussion” (LÉVI-PROVENÇAL 1953, 74).
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de qualsevol tipus de mobiliari islàmic dels segles X i XI sembla indicar que van ser abandonades en aquesta data a favor de
nous hàbitats edificats a la vora de l’altiplà, poc abans de mitjan segle X, en l’època dels Banû al-Tawîl, els governadors d’Osca
i de Barbastre. L’atracció exercida per aquests assentaments (Gavarda, La Iglesieta, Alberuela...) que porten l’empremta de la
islamització, com a Marcén, on l’emplaçament de les Cadires presenta una mesquita i grans cases pluricel·lulars amb entrades
colzades, va ocasionar una elevació generalitzada de l’hàbitat21. Aquests nous assentaments van perdurar fins al moment de
la reconquesta, moment en el qual van ser abandonats pels populatores cristians, que es van establir més avall, fent néixer
d’aquesta manera assentaments qualificats de castrum i villa, i que es poden considerar com els precursors dels pobles actuals.
En el futur caldrà afinar la cronologia d’aquesta evolució, encara que, aquí com en altres parts, no hi ha cap dubte que l’estudi del
poblament musulmà al nord de l’Ebre imposa que s’incorpori a la investigació els assentaments d’època visigòtica i, en aquest
sentit, només podem alegrar-nos dels progressos realitzats per C. Laliena, J. Ortega i J. A. Benavente pel que fa al sud de l’Ebre,
al sector del riu Martín i del riu Guadalope (LALIENA-ORTEGA 2005; LALIENA et al. 2007). En qualsevol cas, la qüestió del poblament musulmà s’ha d’abordar exclusivament en el llarg termini, des de la crisi de la villa antiga fins al temps de la repoblació

21 Es pot objectar que la menció d’aquests assentaments de l’alta edat mitjana en els documents contemporanis de la reconquesta portaria a suposar que aquests emplaçaments van estar ocupats fins a l’arribada de les tropes aragoneses, però davant
de l’absència de tot vestigi material d’aquest temps, la hipòtesi més probable és que el manteniment d’aquests topònims en la
documentació dels segles XI i XII s’explica pel fet que formaven part d’antics registres de tipus fiscal usats pel poder musulmà i que
van ser utilitzats pels cristians a la seva arribada a les ciutats. Un cop efectuat el repartiment dels béns per part del sobirà, aquests
documents ja no eren útils i aquesta és la raó per la qual el nou poder no els va conservar.

Ceràmiques del segle XI de Las Sillas
(Marcén)
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Conclusió
En definitiva, i malgrat algunes llacunes esmentades en aquestes pàgines, és clar que l’estudi dels hàbitats i del poblament musulmà al nord de l’Ebre ha conegut en les últimes dècades un notable desenvolupament i que el retard que
mostrava aquesta regió en comparació amb la resta d’al-Àndalus ara s’ha vist reduït. Els desequilibris regionals es compensen gradualment: últimament, el poblament musulmà a la regió de Tortosa ha estat objecte de diverses investigacions
(MARTÍNEZ 1998, 231-246; FORCADELL et al. 2005; BROUSSE 2007, 217-224), així com el de la vall baixa del Segre, i un
article de síntesi acabat de publicar sobre els vestigis islàmics a Navarra mostra per si sol els importants progressos que
s’han realitzat en aquest sentit (FARO et al. 2007-2008). També convindria afegir a aquest quadre diverses tesis presentades
recentment, o en elaboració22, així com diversos programes de recerca lligats a l’arqueologia coneguda com a “extensiva”:
entre aquests figuren els treballs de M. Barceló i H. Kirchner sobre les zones de regadiu (BARCELÓ 1987)23, els de F. Sabaté
i J. Brufal sobre les zones de secà, o l’estudi dels paisatges rurals realitzat sota la direcció de J. Bolós i de J. Busqueta en el
marc de publicacions titulades Territori i Societat a l’Edat Mitjana, tot i que aquestes investigacions sovint van més enllà del
període islàmic. En un moment en què, sovint per raons materials, el nombre d’intervencions “verticals” tendeix a disminuir,
l’arqueologia islàmica a la vall de l’Ebre s’ha convertit en un camp de noves preguntes i nous enfocaments24 .
Si bé cal felicitar-se per aquesta evolució, no és menys cert que la multiplicació de prospeccions i de recollides de superfície tan apreciades per la new archaeology, planteja, però, un important problema que es reflecteix particularment en el
poc èmfasi que els museus regionals posen en el període islàmic. De fet, si bé les prospeccions de superfície i els sondejos
constitueixen una eina extraordinàriament eficaç per recollir informació, registrar emplaçaments i proposar mapes de poblament, sovint condueixen a l’acumulació d’una gran varietat de mobiliari en els magatzems del museu al qual el públic mai no
tindrà accés. En una època en què la valorització de les investigacions s’ha convertit en una necessitat, els arqueòlegs especialitzats en el període islàmic es veuen sovint desacreditats en comparació amb els seus col·legues dels períodes prehistòric o antic. Les prospeccions i els sondejos no subministren més que un mobiliari fragmentat que impedeix, generalment,
qualsevol tipus de restitució i aquest és un handicap real que tendeix a devaluar l’enfocament de certs arqueòlegs acusats
de multiplicar sondejos que no condueixen a descobriments significatius. Aquests retrets són evidentment excessius a la
vista dels resultats obtinguts, encara que es pot afirmar que una excavació continuada i programada, si bé és més restrictiva,
més pesada i més costosa, segueix sent, en última instància, l’única manera d’obtenir un mobiliari susceptible de ser utilitzat
com a referència25. En aquest sentit, davant els progressos registrats per l’arqueologia islàmica al nord de l’Ebre i el reduït
espai que les col·leccions islàmiques ocupen als museus regionals, amb l’excepció del museu de la Noguera a Balaguer, és
realment poc raonable somiar amb un centre regional dedicat a aquest període...?
22 Cal citar, per exemple, la tesi de J. Lorenzo, La dawla de los Banû Qasî. Origen, auge y caída de un linaje muladí en la frontera
superior de al-Andalus, Universidad del País Vasco, Vitòria, 2008, o la de J. Brufal Sucarrat, L’espai rural del districte musulmà de
Lleida (segles XI-XII). Espais de secà meridionals, Universitat de Lleida, 2008, i la de M. B. Mounier sobre la Rioja dels segles VIII al
XII, que es defensarà a la universitat de Toulouse 2 el 2010.
23 Més general, BARCELÓ et al. 1988.
24 Un bon exemple el proporciona l’estudi de Ma. C. Hernández Charro (HERNÁNDEZ 2006, 315-339). Una evolució semblant es
dibuixa al sud de l’Ebre amb diversos treballs recents dedicats al regadiu: ARENILLAS PARRA et al. 1996, SESMA et al. 2001.
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Finalment, cal destacar que les investigacions en curs mereixen ser esteses cap a aquells territoris que, durant molt
de temps, s’ha considerat que els musulmans havien perdut massa ràpidament com perquè aquests haguessin deixat
la seva empremta, com a Pamplona (FARO et al. 2007; DE MIGUEL 2007) o al Rosselló, amb l’emplaçament de Ruscino
(MARICHAL-SÉNAC 2007, 67-94; SÉNAC 2009a, 163-176), en el qual recentment s’han realitzat importants descobriments
en forma de segells i monedes islàmiques contemporànies de la conquesta de principis del segle VIII. Les investigacions
realitzades a la regió de Barcelona i de Girona per R. Martí i els seus deixebles també susciten nombroses esperances en la
mesura que el mobiliari ceràmic susceptible de ser descobert en aquests emplaçaments septentrionals podria proporcionar
una valuosa orientació en qualitat de “fragment director” en la recerca de nous hàbitats (MARTÍ 1999, 63-70)26.

25 És difícil no fer referència aquí a les observacions de J. M. Pesez relatives a les nocions d’arqueologia extensiva i de survey a
l’anglesa: “l’arqueologia extensiva, contràriament al que esperen els que practiquen la New Archaeology, probablement no està en
condicions d’identificar els sistemes socioeconòmics quan es tracta no de grups humans primitius sinó de societats històriques
complexes… És evident que no pot prescindir de les dades de l’arqueologia que es podria anomenar extensiva, la que identifica un
emplaçament per una excavació que si no és exhaustiva, almenys s’ha desenvolupat tant en profunditat com en extensió: únicament
l’excavació permet la identificació de les estructures i la datació dels mobiliaris que són imprescindibles per a l’arqueologia extensiva” (PESEZ 1997, 91).
26 Consultar també les actes del col·loqui Fars de l’islam (VVAA 2009); GARCÍA et al. 2003, 363-380. Més recentment: GIBERT 2007,
1-26. Finalment, destacar que s’hauria descobert un pont d’època islàmica a Catalunya: HERNÁNDEZ-NAVARRO 2007, 137-155.
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El naixement de madina Balaguer:
el Pla d’Almatà (segles VIII-XII)
Marta Monjo Gallego (Museu de la Noguera)
Des de principis del segle XIX el Pla d’Almatà ha despertat l’interès dels estudiosos locals. Les restes de la muralla que
envolten aquest altiplà situat al nord-oest de la ciutat de Balaguer han estat objecte de debat des que, el 1802, el doctor
Francesc Borràs va realitzar la primera descripció conservada de les restes visibles (BORRÀS 1802). Recollint aquesta descripció, el pare Josep Maria Pou va proposar un origen romà de la muralla, basant-se en la seva tipologia constructiva (POU
1913). Aquesta teoria fou recollida per altres autors (SANAHUJA 1965), tot i que a mitjan segle XX Pita apuntà la possibilitat
que l’indret fos reocupat pels musulmans (PITA MERCÉ 1966). Als anys 60, Díez-Coronel desestimà l’origen romà i, per primer cop, associà les muralles a un campament militar islàmic del segle VIII (DÍEZ-CORONEL 1968, 335-354)1.
La muralla envolta una superfície de 27 hectàrees a l’interior de la qual s’han realitzat diverses excavacions arqueològiques des de l’any 1982, quan aquestes començaren gairebé de forma casual, a causa de l’aparició d’uns forns de ceràmica
durant l’excavació dels fonaments d’una instal·lació esportiva que mai s’arribà a construir.

La muralla
La fase més antiga del jaciment s’associa a aquest campament militar islàmic del segle VIII, que actuaria com a base per
a les incursions cap a la Septimània francesa (GIRALT 1985, 181; GIRALT 1986, 175-193; ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). Les
excavacions arqueològiques han aportat escassa informació d’aquest primer moment, tan sols alguns fragments ceràmics
recuperats durant els anys 80 i 90 pertanyen a aquest període, mentre que la muralla és l’únic element constructiu conservat
que, tradicionalment, s’ha associat al campament militar (CAU et al. 1997). Actualment es conserven 700 m lineals de mura1 Cal apuntar que no s’han localitzat en el jaciment restes estructurals romanes. Si bé a la zona 5 s’han trobat alguns fragments de
ceràmica sigil·lata, aquests són tan escassos que no són representatius d’un hàbitat preexistent.
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lla, a les cares nord i oest del jaciment, on poden comptar-se fins a 24 torres de planta rectangular (5 x 2,5 m) que s’alternen
amb panys de mur corregut; el tram de muralla de la cara sud conserva només una filada de pedres, mentre que es desconeix el traçat de la muralla situat a l’est, sobre el riu Segre.
Tot i la manca d’una excavació intensiva d’aquest element defensiu poden observar-se en alçat quatre moments constructius que han estat atribuïts a quatre fases cronològiques diferenciades (GIRALT 1994, 240-242). En primer lloc, trams
de muralla construïts amb carreus encoixinats - de 37 x 39-42 cm - disposats de través, combinats amb torres de planta
rectangular. En segon lloc, trams amb carreus encoixinats - de 50 x 60 cm i 100-115 cm de longitud - combinats també amb
torres rectangulars. En aquests trams els carreus actuen com a base i fonament de la muralla, alhora que anivellen la inclinació natural del terreny. Sobre aquesta base s’alça un parament de tàpia amb un gruix de 170-180 cm. Per la seva banda,
totes les torres presenten la mateixa tipologia constructiva: la part inferior està composta per carreus exteriors disposats de
través, que constitueixen el folre d’un cos massís de fang, mentre que la part superior és un massissat de tàpia. L’alçada
de la part inferior varia segons la topografia del terreny, arribant, en algun cas, a conservar-se 6 filades de carreus. El tercer
tipus de parament correspon a reparacions dels trams descrits anteriorment fetes amb carreus disposats de llarg i través.
Tipològicament, aquesta reparació pot relacionar-se amb els paraments de la cara nord del Castell Formós, obra que
segons les fonts escrites s’inicià a la darreria del segle IX (ANTUÑA 1937). Finalment, poden trobar-se refaccions fetes a base
d’un encofrat de maçoneria irregular lligada amb morter de guix i calç. Possiblement, es tracta d’una obra d’època medieval
o moderna.
En el sector sud-occidental del jaciment s’ha excavat la fonamentació de la muralla, tot constatant que a la cara interior
els carreus estan disposats de llarg, mentre que a la cara exterior es troben de través. L’espai interior entre aquestes dues
cares està farcit amb un massissat de tàpia que està afectat per diverses accions d’espoli dels carreus fetes, probablement,
en època moderna. Unida a aquest pany de muralla ha aparegut una torre, parcialment espoliada, que només conserva la
primera filada de la seva cara oest, amb una longitud de 2,5 m, el que indica que és morfològicament igual que les 24 conegudes.
El mal estat de conservació del conjunt i la manca d’una excavació sistemàtica no permeten atribuir-li una cronologia
precisa, si bé les reparacions fetes a llarg i través situarien la muralla, segons J. Giralt, en un moment imprecís anterior a la
darreria del segle IX (GIRALT 1999, 114-116). No hi ha tampoc paral·lels a la Península Ibèrica que puguin ajudar a precisarne el moment de construcció. Cal buscar-los en les ciutats-campament creades pels àrabs musulmans en les seves primeres conquestes a Orient i al nord d’Àfrica (Kufa, Basra, al-Qayrwan) (ACIÉN 1995, 31), però aquesta comparació tampoc no
aporta dades concloents.

Madina Balaguer
A l’interior del recinte murallat, les excavacions arqueològiques han posat al descobert les restes d’una madina que se
situa cronològicament entre la segona meitat del segle X i tot el llarg del segle XI, fins a l’any 1105 - any en que es produí
la conquesta feudal -, sense que, fins al moment, hagin aparegut restes estructurals que puguin situar-se en un moment
anterior. Per tant, en l’estadi actual de la recerca, hom desconeix com es produí l’evolució del campament militar original fins
a la madina consolidada del segle XI.
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Tot i que al Pla d’Almatà es practiquen excavacions des dels anys 80 del segle XX, i donada la gran extensió de terreny
que ocupa el jaciment, aquest no s’ha pogut abastar en la seva totalitat. Malgrat aquest fet, s’han posat al descobert una
zona residencial, una zona industrial i tres zones amb enterraments que podrien correspondre a dues necròpolis diferents.
Al mateix temps, una sèrie sistemàtica de sondejos realitzats als anys 90 van evidenciar que el conjunt de les 27 hectàrees
presentava construccions i/o altres evidències d’haver estat en ús al segle XI (GIRALT et al. 1995, 107-123).
La madina té un urbanisme ordenat amb carrers en direcció nord-sud i en direcció est-oest que dibuixen un conjunt d’illes
de cases. Aquests carrers, que tenen una amplada mitjana de 3,5 m, conserven uns paviments de terra i grava compactada
que estan retallats pels pous negres d’algunes cases que, tot i no existir evidències arqueològiques, devien estar coberts
per facilitar la circulació.
Fins al moment, no s’han localitzat en els carrers excavats restes de clavegueram, si bé alguns trams del carrer 1 presenten una petita depressió central que devia canalitzar l’aigua de pluja, així com aigües residuals. En aquest sentit, a la casa 3
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van localitzar-se uns petits canals, excavats a terra, coberts
parcialment amb lloses, que permetien l’evacuació d’aigües
des de l’interior de la casa cap a aquesta depressió del carrer. També la casa 8 conservava una claveguera tapada
amb lloses que des del pati travessava diferents estances
de la casa. Al barri de terrissaires, el sistema era una mica
més complex, ja que al centre del carrer hi havia un canal
excavat a terra que conduïa l’aigua cap a una bassa quadrangular situada a la part mitja del carrer.
A banda i banda d’aquests carrers s’alcen les façanes
de les cases.
La zona residencial coneguda i excavada del Pla
d’Almatà es troba al sector sud-oest del jaciment, on s’han
excavat un total de quatre cases durant les intervencions
realitzades entre 2005 i 2009, tot i que als anys 80 van excavar-se tres cases al barri de terrissaires. Les set cases presenten característiques morfològiques molt similars que, val
a dir, són les mateixes que hom pot trobar a Lleida, Tortosa,
València, Cieza o Vascos (IZQUIERDO 1990; GARCIA et al.
1998, 137-166; NAVARRO 1990; LORIENTE 1990, 21-25).
Són de planta rectangular, construïdes amb un sòcol fet de
còdols de riu i ocasionalment carreus de pedra sorrenca,
en el que s’alça un encofrat de tàpia. Són sempre de planta
baixa, de 160-180 m2 i amb coberta de teula àrab, tot i que
al barri de terrissaires s’han documentat teulades de canyís
i fang. A l’interior, un gran pati central actua com a espai
distribuïdor de les diferents estances rectangulars que es
troben en dos dels laterals del pati. Aquests poden tenir un
porxo interior com a la casa 8, un marxapeus com el que
hi ha al pati de la casa 1 o un petit tancat com a la casa 2.
Les estances interiors tenen paviments de terra premsada i
conserven restes dels arrebossats de guix de les parets. Els
patis, en canvi, presenten un terra groller, format per terra i
grava sense compactar. En ells, hi ha excavades les sitges
per emmagatzemar el gra - majoritàriament, ordi vestit i blat
comú (ALÒS et al. 2006-2007, 145-168) - per al consum
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familiar. Aquestes tenen secció piriforme i una capacitat mitjana de 3000 l i apareixen sempre reblertes de brossa. Habitualment, hi ha més d’una sitja per casa, tot i que només una estava en funcionament en l’últim moment d’ocupació de l’edifici.
Sistemàticament, en totes les cases excavades, només hi ha una estança amb llar de foc - en els casos en què s’ha
trobat més d’una llar, aquestes corresponen a fases ocupacionals diferents -, fet que indica que la resta de les habitacions
s’escalfaven a partir de brasers. Tot i que poden presentar formes diferents, les llars tenen cubeta de combustió i una revora
d’argila que les delimita.
No hi ha, a les cases excavades, estructures relacionades amb la captació i emmagatzematge d’aigua. No obstant, la
presència habitual de tenalles i gerres entre les restes materials trobades fan pensar que podria acumular-se l’aigua de pluja
per ser emmagatzemada posteriorment a l’interior de les cases. Sí que hi ha, en canvi, latrines, que estan associades a pous
negres; aquests poden trobar-se tant a l’interior de la casa com a l’exterior, a tocar de la façana. Tenen una profunditat que
oscil·la entre 1,8 i 2,3 m i secció cilíndrica. Als pous situats a l’exterior de la casa, el desguàs de les aigües fecals es feia mitjançant unes canalitzacions de teules. L’estudi de les terres extretes d’aquests pous ha permès documentar llavors de raïm i
figues, així com de pera i poma, també pinyols de préssec i llenties que juntament amb la fauna recuperada - majoritàriament
ovicaprins - permeten fer un primer esbós de la dieta dels musulmans del Pla d’Almatà (ALÒS et al. 2006-2007).

El barri dels terrissaires
Aquest barri, situat al sector nord-occidental del jaciment, fou posat al descobert als anys 80. Al llarg d’un carrer recte de
3,1 m d’amplada que travessava el conjunt en direcció est-oest, van excavar-se tres cases i un taller de terrissaire. Aquest
conservava tres forns, les dependències del taller, un magatzem i un tester. Dos dels forns eren de graella i l’altre, de barres,
i es corresponien a dos moments diferents de funcionament del taller. En el primer tipus, el forn I tenia la cambra de combustió i la de cocció excavades al subsòl i separades entre elles per un arc de tovots. La cambra de combustió era de planta
circular - de 1,4 m de diàmetre - amb un pilar central que sustentava la graella feta d’argila amb tres sèries de perforacions.
La cambra de cocció, també de planta circular - amb un diàmetre de 1,6 m -, estava construïda amb tovots, tot i que se’n
desconeix el tipus de coberta. El forn III era morfològicament igual, però el menor diàmetre de la cambra de combustió (80
cm) feia innecessari el pilar central.
El forn de barres (forn II) tenia les cambres de combustió i de cocció unides. La primera estava excavada al terreny geològic i tenia planta circular i secció troncocònica invertida, amb una alçada màxima de 54 cm. Hi havia un petit banc corregut
a la paret, que s’interrompia en l’obertura que donava accés a l’interior de la cambra; sobre el banc, hi havia els orificis que
servien per encaixar les barres i, per damunt d’aquestes, s’alçava la cambra de cocció amb un diàmetre de 1,7 m (GIRALT
1994, 243).
En aquests forns es coïen part de les produccions ceràmiques que durant les excavacions s’han trobat a les cases del
Pla d’Almatà. Es tracta, en la seva major part, de vaixella domèstica feta a torn: olles, cassoles, llànties, tenalles, gerres,
gerretes, vasos, tasses i, així, fins a un total de 18 tipus de peces de cocció oxidant que poden presentar decoració pintada
amb manganès, habitualment amb motius geomètrics o vidrat monocrom interior. Malgrat tenir producció pròpia, a les cases
es troben peces importades amb decoració en corda seca total o parcial, decoracions de manganès sota coberta melada,
verds i manganesos. Aquesta darrera producció apareix associada a gerretes i safes, algunes d’elles amb motius animals,
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cordons de la vida o motius epigràfics com al-mulk o baraka. Són peces produïdes a Madîna Azahara i imitacions
d’aquestes produccions, i la seva presència en el jaciment
denota l’existència de contactes comercials amb la resta
del territori d’al-Àndalus.

Les necròpolis
De l’antiga madina es coneixen també tres zones
d’enterrament situades a l’interior del recinte emmurallat:
dues situades a l’oest i al nord-oest, respectivament, de
l’actual santuari del Sant Crist i una al sector occidental
del jaciment, vora el pany de muralla oest.
Aquesta darrera aparegué en un sondeig que s’havia
iniciat el 1987, en el que es van documentar restes d’una
casa del segle XIV i un conjunt de tombes de llosa de la
baixa edat mitjana. Sota aquesta necròpolis, se’n localitzà
una altra d’islàmica, amb un total de nou enterraments,
alguns dels quals se superposaven entre ells, cosa que
indica diversos moments d’ús. Van distingir-se tres tipus
de tombes: cinc individus estaven a l’interior de fosses
simples amb els extrems arrodonits sense evidències de
coberta; un es trobava en una fossa simple amb els extrems arrodonits i coberta de teules planes, disposades
de forma transversal a l’eix de la sepultura; finalment, tres
dels individus estaven en fosses simples amb els extrems
arrodonits que presentaven al seu interior, en un dels laterals, tovots i alguna llosa. Les tres tipologies no corresponen a diferents fases cronològiques, sinó que tot el material associat situa els enterraments entre la segona meitat
del segle X i la primera meitat del segle XI (CAMATS 2006).
Les altres dues necròpolis es troben a redós del Santuari del Sant Crist que ocupa el mateix emplaçament que
l’antiga mesquita aljama. Malgrat que els enterraments
s’han localitzat en dos sondejos diferents, la seva proximitat - poc més de 100 m - fa pensar que podria tractarse de dues zones diferents d’una mateixa necròpolis. Així,
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al nord-oest del Sant Crist, l’any 1993, s’hi exhumaren un total de catorze individus, vuit dels quals eren dones - una de les
quals estava embarassada de 24 setmanes -, cinc homes, i un individu del qual no es pogué determinar el sexe, a causa del
seu mal estat de conservació; tots tenien edats compreses entre els 25 i els 35 anys i una alçada mitjana de 1,41 m per a les
dones i 1,64 m per als homes. Els esquelets estaven a l’interior de fosses simples en decúbit lateral dret, amb les extremitats
superiors plegades sobre la pelvis i les extremitats inferiors lleugerament flexionades. Sense excepció, els esquelets tenien
el cap orientat al sud-oest i els peus al nord-est, amb la cara mirant al sud-est, seguint el ritual musulmà. Dos dels individus
tenien signes evidents d’una mort violenta, ja que conservaven la punta de fletxa i la punta de llança que els havia causat la
mort. La major part dels individus tenien càries i diferents graus de carrall (GIRALT et al. 1995, 117-118). A l’est d’aquesta necròpolis van localitzar-se, l’any 2007, sis enterraments, també dipositats en fosses simples en decúbit lateral dret i orientats
cap al sud-est. La zona de necròpolis podria ser encara més extensa, ja que a escassos metres al sud-oest s’han localitzat
tres enterraments de les mateixes característiques que encara no han estat excavats (FARRÀS 2000). El conjunt se situa
cronològicament entre finals del segle XI i principis del segle XII.

Conquesta feudal i abandó
Després de tres episodis de setge, l’any 1105, la ciutat caigué en mans de les tropes del comte Ermengol V d’Urgell.
Amb la conquesta, els musulmans foren expulsats i els repobladors no ocuparen el Pla d’Almatà. Arqueològicament, no es
documenta una destrucció violenta de la ciutat i tampoc una reocupació sistemàtica. Recentment s’han localitzat unes cases
feudals, amortitzant la necròpolis situada al nord-oest del Santuari del Sant Crist que mostren la continuïtat de l’hàbitat al voltant de l’antiga mesquita reconvertida en Santa Maria d’Almatà. A la resta del jaciment no es documenten reocupacions fins
a la baixa edat mitjana, moment al qual s’adscriuen la necròpolis i la casa situades vora el pany de muralla oest. Es coneix
també una ocupació puntual de l’altiplà del Pla d’Almatà a inicis del segle XV, quan s’hi assentaren les tropes que assetjaren
la ciutat durant les disputes pel control del comtat d’Urgell. A partir d’aquest moment, el terreny ocupat per la madina serà
emprat per al conreu fins al segon quart del segle XX, cosa que en va accelerar, en alguns punts, el procés de degradació.
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El Castell de Balaguer en època andalusina
Museu de la Noguera

Preexistències medievals al tossal del castell i primeres notícies escrites
La notícia escrita més antiga conservada que fa referència a Balaguer data de l’any 863-864 (ABADAL 1980). El monjo
Aimó de Saint-Germain-des-Prés, a petició de l’Abat i els monjos del seu monestir, narrà les peripècies del monjo Audald
en la “Invenció i translació del cos de sant Vicenç des d’Hispània al monestir de castres”. En aquest relat, Aimó explica les
peripècies que sofriren els monjos que volien portar el cos de sant Vicenç des de Saragossa fins a la Septimània. Les escales
del viatge foren a Balaguer, el castell de Berga, Alp, Llívia i Carcassona:
“Siquidem illis ad Balagivum oppidum, iuxta flumen Segarim, cursim pervenientibus, in quadam insula solo contigua resederunt...”
La narració explicita que, a Balaguer, molta gent va sortir a rebre el cos del sant amb presents i que una dona recuperà
la vista que feia poc temps havia perdut.
La citació d’un “oppidum Balagivum” sembla fer referència a un lloc fortificat on, per allò que es desprèn de la narració,
hi vivia molta gent.
D’un moment anterior sembla ser la muralla que envolta el jaciment del Pla d’Almatà, i que ha estat publicada (GIRALT
1994, 240-242) com un element castral atribuïble al primer terç del segle VIII, en el moment de l’arribada a la zona del Segre
de les tropes àrabs i berbers que havien penetrat a la Península Ibèrica a partir de l’any 711.
La factura d’aquesta estructura, amb una base de carreus encoixinats disposats de través, de 50 x 60 cm i 100/115 cm
de llargada, la trobem al castell Formós, a la seva cara oest, en un petit tram disposat directament damunt la terrassa natural. Cal pensar que, en aquest moment, l’actual tossal del castell constituïa l’extrem sud-est natural de l’altiplà on s’ubicà el
jaciment del Pla d’Almatà i és possible que aquesta zona estigués emmurallada com la resta. La posterior construcció del
castell Formós i les nombroses reparacions que sofrí la muralla de la fortificació fins al segle XV degueren destruir la muralla
original d’aquesta zona, excepte en aquest petit tram.

L’alcàsser o hisn de Balaguer (segles IX-X)
El recinte del castell té planta poligonal irregular més o menys rectangular que arriba a la seva màxima longitud en el
costat est (aprox. uns 140 m), mentre que la seva màxima amplada és de 70 metres. Aquesta planta irregular s’explica per
l’adaptació de la fortificació a la topografia del terreny, amb els costats est, sud i oest en forta pendent cap al barranc i el riu.
A la cara nord, la més feble des del punt de vista defensiu, els treballs constructius foren els més complexes: 5 torres,
represa i pany vertical, disposats en tot l’eix est-oest del front del castell. Per les seves cares est i oest, la fortificació està defensada per dos penya-segats naturals: el que dóna al riu Segre, d’una banda, i el barranc del Torrent o d’Alcoraç, de l’altra.
Hem de destacar la torre de planta quadrada que conservem a la cara oest, que tenia una funció de franqueig i guarda del
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portaló que permetia comunicar el castell amb la muralla que tancava la ciutat per l’esmentat barranc. Tota la fortificació ha
estat àmpliament estudiada per J. Giralt (GIRALT 1994, 228-230).
Tots aquests treballs de fortificació cal situar-los entorn a la data fundacional del castell (hisn) de Balaguer que coneixem
gràcies a l’autor Ibn Hayyan (988-1076). Aquest historiador recull la crònica d’Isa b. Ahmad al-Rasi referent als fets que succeïren a la Marca Superior l’any 284 de l’Hègira (897-898):
“La Marca. Isa b. Ahmat informa: En aquest any 284 H el senyor de la Frontera Superior Lubb b. Ahmat al-Qasi va atacar
el castell d’Aura, a la demarcació de Barcelona, seu de l’usurpador franc. Lubb va prendre el castell, el cremà i va ocasionar
danys a l’enemic. En trobar-se amb el comte d’aquesta regió, Anqadid ibn al-Mundir (Guifré el Pilós), pare de Sunyer, l’obligà
a fugir, dispersà les seves tropes i, aquest dia, en lluita, va donar a l’usurpador Anqadid un cop del qual va morir pocs dies
després. Allah en ell va posar de manifest el gran favor que té cap als musulmans. El fill Sunyer, d’Anqadid –al qui Allah maleeix– va heretar la dignitat del seu pare.
En aquest any, en el mes de Ramadà, va començar Lubb b. Muhammad la construcció de l’hisn Balagî, en els districtes
de la llunyana Lleida...” (BRAMON 2000, 240).
Aquests fets s’emmarquen en un turbulent segle IX, en un període d’asseifes que provocaren la fortificació del al-Tagr al—
a’la (la Marca Superior). Es tracta, d’una banda, de baralles entre les nissagues locals de la Marca Superior que tenen com
a denominador comú la dissidència amb el centralisme Omeia. D’altra banda, existeix una necessitat de reforçar la frontera
contra la pressió exercida pels senyors feudals de l’altra banda de la frontera. N’és un clar exemple la mort de Guifré el Pilós
a mans d’un Banu Qasi, (Lubb b. Ahmat al-Qasi) que ens està relatant el cronista Isa b. Ahmat. Els Banu Qasi havien iniciat
aquestes obres amb el reforçament de les muralles de madina Larida (Lleida) els anys 883-884, precisament per defensar-la
dels atacs de Guifré el Pilós. En aquella època s’inicià també la construcció del castell de Montsó.
Altres historiadors àrabs fan referència a aquesta primitiva fortificació de Balaguer: el geògraf al-Razi (889-955), quan
parla del districte de Lleida, el descriu en aquests termes: “E Larida a villas e castillos en su termino muy buenos e muy complidos de todas las cosas... E el otro es el castillo que a nombre Bolcare. E Bolcare yace sobre el rio de Segre...” (CATALANANDRES 1975, 43). Aquest “Bolcare” havia estat identificat amb Balaguer en un article anterior dedicat a la reconstrucció del
text original (LÉVI-PROVENÇAL 1953, 74).
Les disputes polítiques entre les diferents famílies (Banu Qasi, Banu Sabrit, Banu Amrus o els Tugibides) es veuen reflectides en les narracions dels historiadors al llarg del segle X. En aquestes narracions, hi apareix intermitentment el castell de
Balaguer: és el cas, per exemple, d’al-Udri, que recull com l’any 310 H (922) Muhammad ibn Lubb posà en peu de guerra
els castells de Montsó, Balaguer, Barbastre i Ayera, entre d’altres, i com cinc anys després els habitants de Lleida i Balaguer
l’expulsaren i col·locaren en el seu lloc Hasim ibn Muhammad al-Tuyibi (DE LA GRANJA 1967, 485-486).

4

Ibn Hayyan menciona en la crònica del califa Abd al-Rahman III, entre els anys 912 i 942, diverses vegades la fortalesa
de Balaguer. Primerament, ho fa en la menció dels governadors de l’any 935 i parla de com “Abdarrahman b.’Abdallah b.
Waddah fou designat per a la llunyana ciutat de Lleida, fortalesa de Balaguer i altres de Llevant en sawwal del 323...” (VIGUERA et al. 1981, 283). Una segona menció és sobre els nomenaments de governadors l’any 938-939: “...Qasim b. Rahiq fou
destituït de Lleida, Balaguer i les fortaleses del Llevant en favor de Yahya b. Hasim...” (VIGUERA et al. 1981, 321). La zona va
estar en tot cas sota domini de la família Tuyibi.
Les mencions al castell de Balaguer parlen d’aquest com d’un hisn, una fortalesa en si mateixa. Els husun han estat identificats com el tipus d’hàbitat principal en la zona fronterera. Construïts entre els segles IX i X, solen estar ubicats en llocs de
domini dels cursos fluvials i de les vies de comunicació, amb una clara funció de defensa de les comunitats rurals (GIRALT
1991). Segons una breu nota d’Ibn Hayyan, en el Muqtabis V, el mateix castell de Balaguer, sembla ser, a partir del segle X, un
punt central que domina un territori en el qual existeixen diverses fortaleses (husun) (SENAC 1988, 68).
Cal, però, remarcar la falta de criteri en les fonts originals a l’hora de designar els assentaments. És molt probable que, quan es parla
del hisn Balagi, s’estigui fent referència, no només al castell estricte, sinó també a la població establerta al costat mateix de la fortificació, en el que avui coneixem com el Pla d’Almatà. És molt possible que aquest nucli poblacional sigui, com ja hem dit, el que apareix
esmentat l’any 863 en la translació del cos de sant Vicenç. Igualment passarà a la inversa. Quan l’hisn Balagi desapareix de les fonts escrites, a partir de la segona meitat del segle X, i es menciona només la madina Balagi, és molt probable que això es degui a una pèrdua
d’importància estratègica de la fortificació, en favor de la impressió d’una ciutat emergent dins la qual quedarà integrada la fortalesa.
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Precisament sembla que fou cap a finals del període califal i l’inici dels Regnes de Taifes (finals del segle X - inicis del
segle XI) que les ciutats prengueren importància com a elements estructuradors del territori. Els geògrafs i historiadors àrabs
posteriors, com Yaqut (1179-1229), ens parlen de Balaguer com d’una entitat poblacional complexa: “Balagi és el nom d’un
balad (localitat) que comprèn diversos husun...” (ABD AL-KARIM 1974, 125-126).
També al segle XII, al-Idrisi (mort al 1164-1165) menciona la ciutat de Balaguer: “...de la ciutat d’Osca a la ciutat de Lleida
hi ha setanta milles, de Lleida a la ciutat de Balaguer (Balagay) hi ha vint-i-quatre milles...” (ABID MIZAL 1989, 99).
Serà en aquest marc, d’una ciutat emergent, que es construiran dins l’alcàsser, les cambres palatines de la Sudda1 de
Balaguer.
Curiosament, sabem de la utilització d’aquest substantiu per designar el palau de Balaguer, gràcies a les fonts escrites
llatines de conquesta: “...i a més afegeixo l’abans esmentat castell que anomeneu Suda...” (BARAUT 1988-1989, 89-90). El
topònim, però, s’utilitza indistintament per parlar del castell o de la ciutat: en alguns casos es fan donacions de cases dins la
Suda de Balaguer (POU 1913, 325-326), cosa que ens porta a pensar que es tracta d’algun dels barris de la madina; i en un
altre cas es parla de la “Suda Vella” en referència possiblement al barri d’Almatà (BARAUT 1988-1989, 89-90).
Poc sabem, de moment, de l’interior de la fortificació en aquesta època. Suposem que en el sector sud-est estaven situades algunes cambres importants si ens atenem a les restes aparegudes: l’any 1969, durant una operació d’alliberament de
pressió interna sobre la muralla est, sortiren a la llum diverses restes arquitectòniques i decoratives que corresponien a unes
estances palatines d’època andalusina: fragments d’arcs, restes de plafons decorats amb ataurics, fragments de pintures
murals, etc.
L’Instituto Arqueológico Alemán de Madrid ho investigà i Christian Ewert publicà, juntament amb altres investigadors,
els resultats dels treballs que concloïen l’existència d’un palau edificat a mitjans del segle XI, dins la fortalesa de Balaguer
(EWERT 1971). En aquest estudi es posà en evidència el clar paral·lelisme existent entre les restes de Balaguer i el palau de
l’Aljaferia de Saragossa.
La construcció d’un suposat palau Taifa dins el recinte precalifal, la compara Ewert amb el cas de l’alcassaba de Màlaga, on el complex palatí i militar està situat al capdamunt d’un turó, inexpugnable (EWERT 1979, 222). I posa en relació
l’edificació del palau amb els primers anys del regnat de Yusuf al-Muzaffar, fill del primer rei de la dinastia dels Banu Hud al
regne de Saragossa, Sulayman b. Hud. Al-Muzaffar va regnar sobre Lleida entre 1046-1047 i 1081. Caldria atribuir als primers
1 L’autor i arabista L. Torres Balbàs defineix el terme sudda com el nom que els sobirans i senyors de l’època dels regnes de Taifes
donaven a les seves residències (TORRES BALBÀS 1952, 171).
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anys del seu regnat la construcció del palau de Balaguer, ja sigui com a residència seva, o d’un dels seus lloctinents. Altres
autors han situat la construcció del palau cap a 1050 (VIGUERA 1981, 161).
Un altre personatge que podria vincular-se amb la construcció d’una zona palatina dins la fortalesa de Balaguer és el
califa de Còrdova Hixam III, que es retirà exiliat l’any 1031 a terres de Lleida, com a hoste del futur sobirà de la Taifa de Saragossa Sulyman ben Hud2. Hisham III va morir cinc anys després en aquest lloc indeterminat de les terres lleidatanes. Podria,
doncs, tractar-se del ric promotor que, en contacte amb els tallers cordovesos, executà la construcció d’una zona palatina
al castell de Balaguer.
J. Giralt (GIRALT 1998, 175) posa en relació la construcció d’aquests palaus amb una voluntat propagandística del poder
en època dels regnes de Taifes, per pal·liar la manca de legitimitat que els seus dirigents creuen tenir, amb relació al desaparegut Califat de Còrdova. Per això és construeixen palaus que segueixen els estils de les antigues residències califals de
Madina’ al-Zahra o Madina’ al-Zahira. En aquests palaus es realitzen grans festes on es porten savis, músics, poetes, etc., :
rememorant aquell antic esplendor (VIGUERA 1994, 145). I a Balaguer hi residiren, documentats almenys a partir del 1050,
diversos alfaquís que devien formar part de la cort que s’establí a la ciutat (BALLESTÍN 1995, 492).
Molt probablement seria en la cara sud on devia existir l’entrada original al castell. L’historiador Monfar que, suposadament escriví entre 1640 i 1650, diu que “la porta era cap al migdia i de tal manera que quatre homes la podien defensar; estava
molt ornada de jasps, marbres i pòrfits, dels quals encara hi han alguns fragments a la vora del castell” (BOFARULL 1853,
340). Malauradament, l’alt grau d’erosió de la zona ha fet desaparèixer les traces de l’antic accés. El carrer que devia arribar
a la porta des de la ciutat va conservar fins a finals del segle XVI el nom de carrer de la “Seda”, possiblement una derivació
de l’antic topònim “sudda” que havia perviscut en la memòria popular3.
Per la localització de les restes aparegudes l’any 1969, podem deduir l’existència d’una àrea palatina a la zona est del
castell, malgrat que es fa difícil determinar si es tractava d’una zona restringida a un petit oratori, saló o mausoleu, o si bé
estaríem efectivament davant d’un palau que abastaria un espai més gran dins la fortificació. Les intervencions arqueològiques que es dugueren a terme entre 1982 i 1988, des del Museu de la Noguera, s’ubicaren en una zona perifèrica a la gran
cambra subterrània existent encara avui en dia, i la construcció de la qual fou datada entorn dels segles XVI i XVII. Les cambres medievals que es posaren al descobert al voltant de la cambra subterrània moderna pertanyien a les refraccions que es
degueren dur a terme durant el segle XIV en època dels comtes d’Urgell.
Només una estructura ha estat publicada com a possible part del palau andalusí: es tracta d’una alberca rectangular
orientada nord-sud, de 20,65 m de llargada per 3 m d’amplada, amb una fondària de 1,55 m, que disposa d’una sèrie de sortidors d’aigua en la seva base de la banda oest (GIRALT 1994, 231-232). Aquesta estructura, sense continuïtat arqueològica
amb la zona on van aparèixer les restes de decoracions andalusines, podria haver-se utilitzat per regar una zona enjardinada
situada a la zona sud-oest de la fortificació.

2 Veure aquesta notícia recollida pels següents cronistes: Ibn al-Atir, al-Kamil fi l-tarih Vol. 9, 117; ‘Abd Al-wahid Al-Marrakusi alMu`gib, 57-58; Ibn Haldun Kitab al-ìbar, vol. 4, 152-153; Ibn Idari al-Bayan al-Mugrib, vol. 3, 145-146. Agraïm a la Dra. Dolors Bramon
aquestes referències.
3 Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659.
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Les restes palatines del Castell de Balaguer.
Tècnica constructiva i decorativa
Ramon Solé i Urgellés
Gràcies al procés de conservació i restauració de tres fragments d’arcs islàmics del museu de Balaguer, l’any 2008, juntament amb la realització d’anàlisis científiques, es van posar al descobert un seguit de noves dades que ens parlen sobre la
seva gènesi constructiva, així com dels materials que s’hi van utilitzar.
Així doncs, sabem que aquests fragments, inscrits cronològicament dins la primera meitat del s. XI, estan construïts
bàsicament per una fàbrica de maons i un morter, de textura rugosa, composat per guix amb una petita quantitat d’àrids
formats per quars i calcita. El morter de guix lliga els maons i configuren el que seria la part estructural o arquitectònica. La
utilització de material ceràmic en l’esquelet de l’arc és una solució per utilitzar menys guix, però no com una mesura d’estalvi
de material, sinó per anar més de pressa en la construcció. Posteriorment, aquesta estructura es revestia amb una primera
capa de morter de guix, a banda i banda, amb la finalitat de convertir els desnivells que formen els maons en una superfície
plana. En l’aplicació d’aquesta es va utilitzar el mateix morter de guix que es va emprar en la formació de l’esquelet de l’arc
i presenta un gruix màxim de tres centímetres. Dins d’aquesta fase constructiva també es modelaven les claus penjants
directament sobre el suport estructural, atesa la flexibilitat i resistència que ofereix aquest morter. Un cop enllestida aquesta
capa d’anivellament i quan el guix encara era tendre, es realitzaven un seguit d’incisions en forma de cunya per tal de facilitar
l’adhesió d’una segona capa, destinada a rebre la decoració en relleu i la policromia. Aquesta està composta per un morter
de guix amb quars, calcita i una petita quantitat de feldespats, i presenta una granulometria molt més fina que la utilitzada
en el morter anterior.
Molt probablement, els ataurics en relleu s’obtenien a partir d’esbossos realitzats amb plantilles i, posteriorment, un cop
adormit el guix, es procedia a rebuidar les zones seleccionades, amb eines de diferent full, dotant de relleu el dissenys preliminars. Al igual que en la tècnica de la pintura mural, la realització dels relleus es feia per trams o jornades, ja que, per tal
d’obtenir les formes vegetals per via delevare, el guix havia d’estar tendre. Tot i això, alguns dels treballs es podien finalitzar
amb la capa de guix seca per l’acció mecànica dels trepants.
Per tant, a partir d’aquestes dades podrem comprovar que es tracta d’una tècnica constructiva i decorativa molt ràpida,
amb la utilització del morter de guix com a únic lligam dels materials que, a més de ser un material fàcil d’obtenir, permet una
execució molt ràpida, considerant que la presa del guix es dóna en un interval de temps molt curt. Aquesta tècnica constructiva és molt característica de l’època dels regnes de taifes a diferència de les construccions d’època califal, tenint com
a màxim referent arquitectònic el palau de Madina Azahara. Es substitueix la pedra com a element constructiu o estructural
pels maons i el morter de calç i de guix. Es substitueixen els revestiments de talla de marbre, més costosos econòmicament
i laboriosos d’executar, per acabats amb complicades trames vegetals realitzades amb la tècnica del rebuidat del guix.
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Aquesta tècnica de l’estuc es va introduir a la península ibèrica en el segle IX per influència abbàssida i es va anar desenvolupant progressivament fins assolir una gran predominança durant les taifes. Per tant, hi ha una tendència a abandonar
els materials de construcció més sòlids per altres més senzills, això si, sense descuidar els acabats ornamentals.
L’aplicació d’aquests nous materials en les construccions palatines permet de dotar-les, amb certa rapidesa, d’arcs amb
composicions complexes i decorats fins a l’extrem. Aquests revestiments posteriorment eren policromats amb vius colors
que li conferien un aspecte sumptuós.
En el cas dels fragments de Balaguer, s’han conservat valuoses restes de policromia, testimonis de l’estreta relació que
hi havia entre l’arquitectura i la pintura en el mon islàmic.
S’observa que, en els tres fragments d’arc conservats, la pintura te una doble funció: la primera s’utilitza per potenciar
el joc dels relleus dels ataurics amb la llum, on es combinava, molt probablement, el daurat amb el vermell; la segona la trobem exemplificada en els intradossos centrals dels arcs, intradossos dels lòbuls, cornises i claus penjants, on l’absència de
relleu es supleix amb la representació plana de motius vegetals i epigràfics policromats. En aquestes zones la pintura ja no
està supeditada a la mera decoració, com en el cas dels relleus, sinó que adquireix una entitat pròpia en fer una versió dels
mateixos motius que apareixen en els ataurics.
La paleta utilitzada es fonamenta en l’aplicació dels següents colors: blau, vermell, taronja, ocre, blanc i negre, i en base
de les anàlisis realitzades podem afirmar que aquests constitueixen la paleta més exclusiva de l’edat mitjana. L’aplicació
d’aquests pigments en la decoració dels fragments d’arcs contrasta amb la senzillesa dels seus materials estructurals, un
contrast exagerat, que ens indica la gran importància que tenia la decoració parietal. La superfície ornamentada al final era
de què es gaudia amb els sentits i el que indicava d’una manera evident el gran poder econòmic i social que tenia el seu
promotor.
Per al blau s’utilitza el lapislàtzuli, pigment que s’extreia de la pedra semipreciosa del mateix nom i que era molt laboriós
d’obtenir, ja que es necessitava una gran quantitat d’aquesta pedra per tal d’obtenir una petita porció de latzurita, que és el
component principal d’aquest pigment. El lapislàtzuli era material d’importació, ja que l’únic lloc d’on s’extreia eren les canteres de Badajshan, situades al nord de l’actual Afganistan. La suma d’aquests factors el convertien en un material de luxe
el preu del qual superava el de l’or pur.
Les decoracions vermelles estan realitzades amb sulfur de mercuri, és el més intens i sòlid dels pigments vermells, i
s’obtenia a través d’un complicat procés químic que el gravava amb un elevat cost econòmic. El procés d’obtenció era
considerat un art alquímic i era ben conegut pels àrabs des del segle VIII. A partir de les restes de policromia conservades
podem dir que és el color més utilitzat en la decoració dels fragments d’arcs i es combinava amb altres pigments per obtenir
el vermell fosc, realitzat per una barreja de sulfur de mercuri amb argiles o el taronja, obtingut per la barreja d’aquest amb
l’ocre. L’ ocre es realitzava amb una combinació d’argila amb feldespats i òxids de ferro.
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El negre és de carbó d’origen mineral i la seva funció era la de potenciar els contorns dels motius policromats.
En general el blanc només el trobem en la capa de preparació de la policromia i, en funció de les restes conservades, es
fa difícil precisar si aquest també es va utilitzar com un color autònom. Les restes que es conserven en la superfície dels arcs
estan compostes per una barreja de blanc de plom i guix.
En referència a la tècnica pictòrica, tots els indicis ens indiquen que es tracta d’un tremp realitzat amb un aglutinant orgànic, no obstant la seva identificació, en les anàlisis actuals, no ha estat possible.
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El creixement de madina Balaguer i el seu territori
Carme Alòs Trepat (Museu de la Noguera)
La construcció de l’alcassaba de Balaguer (897-898) (BRAMON 2000, 240) portà lligada l’edificació d’un nou recinte
emmurallat que complia dues funcions inicials: protegir l’entrada principal de la nova fortalesa i preveure el creixement d’una
població que possiblement tendia augmentar i a col·lapsar l’antic entramat urbà del Pla d’Almatà.
Aquest nou espai emmurallat naixia mirant a sud, salvant els desnivells impossibles del terreny natural, entre barrancades, afloraments de pedra sorrenca i les terrasses naturals del riu Segre. Aquests accidents naturals, que contribuïen a la
inexpugnabilitat del nou hisn, es convertien en un problema a l’hora de projectar el nou entramat urbà: el barranc d’Alcoraç
hagué de ser canalitzat i soterrat, es protegí el nou barri de les embranzides del Segre, mitjançant un tram de muralla que
actuava també com a mur de contenció, i es canalitzà i soterrà la sèquia que travessava aquest espai per tal de regar l’actual
Horta d’Avall.
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El coneixement que tenim d’aquesta ampliació de la ciutat andalusina ens ve donat per la investigació arqueològica, però
també, i bàsicament, a través de la documentació que va generar la conquesta feudal de la ciutat que tingué lloc entre 1093
i 1105.
A finals del segle X - inicis del segle XI ens trobem, doncs, davant d’una madina conformada per tres barris diferenciats: el
barri d’Almatà, el barri que es formà als peus del castell i entorn al barranc d’Alcoraç, i una petita barriada nascuda a l’altiplà
situat a l’oest del barri d’Alcoraç i que, en la documentació de la posterior conquesta feudal, s’anomenà barri del Pla.
En aquesta barriada, coneguda actualment com el Firal, es conserva un tram de la muralla d’època emiral que la protegia
per la zona oest: sabem de l’existència de cases en aquest espai per un document de 1110, pocs anys després de la conquesta feudal. En aquest document s’esmenta l’església de Sant Miquel - la primigènia capella romànica que posteriorment
seria la base per a l’edificació de la gran església gòtica de Santa Maria la Major -, i unes cases que ja existien allí (BARAUT
1988-1989, 91-93)1. Malauradament, l’ocupació de la major part d’aquest espai pel cementiri vell de la ciutat, fundat l’any
1787, impossibilita de moment la constatació arqueològica d’aquest fet.
D’altra banda, el que avui en dia es coneix com a Centre Històric de Balaguer és l’antic barri d’Alcoraç, situat al peu de
l’altiplà que acabem d’esmentar i al sud del castell. Aquestes dues zones estaven defensades per una sola muralla que les
1 Testament de l’ardiaca Ermengol en què fa donació a santa Maria de Meià de les cases que li va donar el bisbe de Barcelona
Berenguer Bernat, prop de l’església de sant Miquel, dins la ciutat de Balaguer.
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envoltava salvant el gran desnivell existent entre les dues barriades. En canvi, era independent de les muralles d’Almatà, molt
més antigues, que tancaven el nucli originari de la madina.2
La nova muralla protegia, doncs, un gran espai, que anava des del barranc de la Gerundel·la3 (actualment, el carrer de la
Botera, la zona nord del Mercadal) fins al castell, amb el riu Segre com a límit oriental i l’elevat barri del Pla a l’oest.
La intervenció arqueològica que es realitzà l’any 2006 al carrer de la Banqueta al costat del riu Segre, confirmà l’existència
d’aquest mur de contenció - muralla d’època emiral (BENSENY 2006): foren descoberts 37 m de mur, amb una alçada mitjana d’uns 2,5 m conservats, malgrat que arriba als 4 m en algun indret. L’amplada és uniforme, d’uns 2 m. Està construïda
amb carreus disposats a llarg i través, en alguna zona només a través, que presenten un mòdul també uniforme de 150 x 50
x 50 cm. Els carreus van perfectament encaixats i col·locats sobre un llit molt fi d’argamassa o fang. En algunes zones, s’hi
van col·locar petits còdols de riu per tal d’anivellar les irregularitats de les filades. La muralla no presenta rasa de cimentació
i està construïda directament damunt del llit del riu, adaptant-se a les irregularitats del terreny a base de variar i ajustar el
mòdul de pedra de les filades inicials, el mateix tipus de parament utilitzat en la muralla del castell Formós. Es tracta de la
continuació del mur ja documentat l’any 1984 (GIRALT 1994, 223), durant unes obres al carrer del Pont. En aquella intervenció aparegueren 41 m de mur de contenció–muralla, en el basament de la qual es conservaven tres o quatre filades de
carreus de pedra sorrenca rectangulars, disposats generalment al llarg, però amb algun de través, amb juntes molt fines a
base de morter de guix. La tipologia del parament d’aquests dos trams de muralla, i també del que s’ha conservat en el barri
del Firal, coincideixen amb els utilitzats en la construcció de la fortificació nord del castell Formós i ens reafirma en la seva
cronologia, que seria de finals del segle IX i inicis del segle X.
D’altra banda la documentació de conquesta ens parla de dos “castells” a la ciutat: el de la Gerundel·la, situat en una
posició dominant damunt d’aquesta barrancada, i el d’Alcoraç, que devia controlar també el barranc que porta aquest nom
(BARAUT 1988-1989, 30-32)4. Aquest darrer fou donat pel comte d’Urgell a Santa Maria de La Seu que, al seu torn, l’infeudà
l’any 1117 a un tal Bernat Berenguer (BARAUT 1992-1993, 129-130). Pel que fa al castell de la Gerundel·la, l’any 2007,
arran de les obres de restauració de la muralla gòtica de la ciutat, va ser descobert el basament d’una torre quadrada a la
qual s’associaven nivells arqueològics amb presència de ceràmica andalusina de segle XI. Aquesta torre havia estat arrasada i reconstruïda en època feudal, amb una torre rodona que se li superposava. Creiem que cal identificar el castell de la
Gerundel·la amb aquesta fortificació que està situada al costat sud del barranc del qual pren el nom, i separada per aquest
del pany de muralla que devia tancar la madina en època andalusina. Aquest mateix castell apareix l’any 1157 en el testament d’un tal Berenguer Arnau d’Altès, que tenia el feu pel vescomte (BARAUT 1992-1993, 89-91).
2 L’any 1110, el comte d’Urgell Ermengol VI fa donació a alguns nobles urgellesos de la quarta part de la Suda de Balaguer. Creiem
que cal identificar aquesta “ Suda” no pas com la fortificació, sinó com els nous barris d’Alcoraç i del Pla dels que estem parlant: el
document recorre els murs de l’antiga madina i ens parla de la “Suda Vella” i la muralla antiga “qui Citaram apud sarracenos vocatur”
possiblement fent referència al Pla d’Almatà (BARAUT 1988-1989, 89-90).
3 En la donació de la sèquia del Cup des del torrent de la Gerundel·la fins al riu Farfanya, que fan el comte Ermengol VII d’Urgell i
la seva esposa Dolça l’any 1155, s’especifica que l’esmentat torrent és fora de la muralla de la ciutat (SANAHUJA 1965, 62).
4 El comte Ermengol V, feu donació a santa Maria de la Seu d’Urgell, entre altres béns, d’un dels dos castells, a escollir, l’any 1102.
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Pel que fa a l’entramat urbà del barri d’Alcoraç, possiblement començà a habitar-se entorn a la porta principal del castell
- avui en dia, el carrer del Cuartel - on existia una escala per baixar fins al Segre protegida per una torre5. Aquesta escala
apareix encara en els documents d’estimes de la ciutat de 1588, cosa que ens ha permès identificar-la com una obertura,
avui desapareguda, que unia el carrer abans esmentat amb l’actual carrer del Pont. Possiblement ens trobem davant d’una
estructura tipus coratxa6, destinada a proveir la ciutat i el castell d’aigua en cas de setge.
Aquest antic carrer, conegut fins a les darreries del segle XVI com el carrer de la Seda7 (possiblement, una reminiscència
de l’antic topònim àrab “Sudda”), unia el recinte castral amb l’actual plaça de sant Salvador, on hi havia construïda una de
les principals mesquites de la madina: la d’Avimoni. Aquest personatge tenia també les seves cases al costat de la mesquita,
tal i com consta en el document de donació que el comte d’Urgell Ermengol IV fa al monestir de sant Serni de Tavèrnoles8.
La intervenció arqueològica que es realitzà en aquesta zona l’any 1986 va posar al descobert les restes dels fonaments d’un
edifici d’època andalusina, les restes d’un mur realitzat amb carreus de pedra disposats a llarg i través, i de sis sitges i les
traces d’unes altres tres, reomplertes amb materials arqueològics de finals del segle XI i inicis del segle XII (GIRALT 1994,
245-247). Restes molt malmeses d’una altra casa aparegueren l’any 2009 a la cruïlla dels carrers Santa Anna i La Cadena, on
aparegué una façana, amb materials andalusins vinculats, realitzada amb carreus de pedra sorrenca i orientada al nord–sud
seguint el traçat del carrer de La Cadena. També per la documentació feudal sabem que devia probablement existir el que
avui en dia es coneix com a Carrer de sant Ot limitant per occident amb el torrent d’Alcoraç: allí, l’any 1162, un tal Ponç
Bernat hi venia una casa (ALTISENT 1993, 189).
No es coneix res més, de moment, sobre la trama urbana en aquest barri andalusí, ja que, com s’ha pogut constatar
en diverses intervencions arqueològiques, les reformes de les vivendes que tenen lloc entre els segles XVII i XVIII degueren
malmetre moltes de les restes que podien quedar en el subsòl9.
Com ja hem vist, la imatge que tenim de madina Balaguer ens ve també donada per la documentació que van generar
les successives conquestes que van tenir lloc entre 1093 i 1105. Els senyors participants, els comtes d’Urgell i Barcelona
i el vescomte d’Àger, es repartien la ciutat i el seu territori: en un primerenc document de l’any 1097, el comte Ermengol V
d’Urgell va fer donació al vescomte Guerau Ponç d’una quarta part de les cases de la ciutat, amb els banys, els forns, els
5 “...et vadit usque ad ipsam turrem que est super ipsam schalam que fuit de Iucef Cavalaer et sic descendit ultra flumen Sigeris...”
(BARAUT 1994-1995, 170-171).
6 Entenem com “coratxa” un pany de muralla que es desprèn del mur principal per anar fins un curs d’aigua, on s’arriba a través
d’una torre.
7 Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659.
8

“ipsa meschita que est de Avinamomi faciatis ecclesiam de Sancto Saturnino. Et est ipsa meschita et ipsas casas iusta flumen

Sigeris et ipsa cechia transit ante istas casas , et ex alio latere per meridianam et occidentalem partem affrontat per ipsam viam que
ascendit ad ipsam Zudam...”(BARAUT 1994-1995, 170-171).
9 S’han realitzat dues intervencions arqueològiques a l’alçada del carrer Francesc Borràs i plaça del Pou, durant l’any 2009. En les
dues s’ha constatat la presència de cellers i trulls construïts entre els segles XVII i XVIII que afecten el subsòl fins als nivells estratigràfics naturals.
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mercats, les naus, els molins, els alfonags, les portes, les almunias i tots els diners que se’n pogués recaptar (POU 1913, 325326). Això ja ens dóna una imatge d’una ciutat complexa, amb tots els serveis necessaris per abastir la població: des dels
socs i els banys, als forns, els molins o les dispeses per als viatgers. Altra documentació menys genèrica esmenta indústries
concretes com ara forns10. Menció a banda es mereix el tema de la navegabilitat del riu Segre. Malgrat no tenir constància
arqueològica d’aquest fet, sí que consten en el mateix document de 1097 les “naus” de Balaguer sobre les quals es podien
cobrar impostos (POU 1913, 325-326). D’altra banda existeix un document de 1037 que fa referència al port fluvial existent
a Artesa de Segre, a uns quilòmetres de Balaguer riu amunt, i a les naus que circulaven pel riu.11 Queda clara, doncs, la possible funció del riu Segre com a eix de transport de mercaderies ja des d’època andalusina.
Les mesquites de la madina foren tractades a part en la documentació de conquesta: Ja l’any 1091, el comte d’Urgell
Ermengol IV havia fet donació a santa Maria de Solsona de la mesquita d’Avimoni, que els beneficiaris havien de convertir
en església (BACH 1996-1997, 183-186) i que fou transformada en església de sant Salvador. Uns anys després, el 1094, el
seu fill, el comte Ermengol V, feu donació a santa Maria de la Seu d’Urgell de totes les mesquites de la ciutat, excepte de la
d’Avimoni, que el seu pare ja havia concedit a santa Maria de Solsona (BARAUT 1986-1987, 48-50).
Tenim constància documental de l’existència de cementiris també en aquest barri, i un almenys apareix en un document
de 1172, quan s’esmenta un alou a la partida de Vilanova (davant Balaguer al marge esquerre del Segre) que havia estat
fossar dels sarraïns (SANAHUJA 1965, 180). No en tenim però, constància arqueològica.
Tenim notícia escrita d’alguna de les portes d’entrada a la ciutat, com el portal de Castelló: “de illa porta de Castellione
ipsa via usque in illa via que pergit ad Albesam”(POU 1913, 332)12. Així i tot, les principals vies d’accés a la ciutat devien ser
bé el camí de Lleida, a través d’una porta que devia existir a la façana sud de la muralla, bé a través del pont: La notícia
escrita més antiga que tenim d’aquesta infrastructura data de 1133, quan apareix esmentat en un testament, curiosament
amb la nomenclatura àrab del terme: “...et cum ipsam alchantaram de Balaguer que abemus per comite et per vezcomte...”
(ALTISENT 1993, 82-83). El pont de Balaguer apareixerà a partir d’aquell moment en tota la documentació del segle XII com
a límit de terres i en relació a la sèquia i als molins de la ciutat.
El territori de la ciutat estava regat per dues sèquies. La del Cup, que capta l’aigua al terme de Gerb i desaigua al riu
Farfanya a la població de Menàrguens; i la sèquia de Vilanova o del Pastriny, que agafava l’aigua del riu Sió a prop de la
seva desembocadura al marge esquerra del Segre, i desaiguava al Segre uns quilòmetres avall13. L’aprofitament de l’aigua
10 “et de ipso forn quem ibi tenet predictus Miro...” Document de convinença entre el bisbe Ot d’Urgell i Miró Arnau de Concabella
de l’any 1106. (BARAUT 1988-1989, 68-69).
11 “...donamus vobis Mir Arnallo et progeniei vestre dictum castrum cum ómnibus suis quadris, cum ingressibus et egressibus, cum
nemoribus, pascuis, petris, quadriculis, fontibus, fontanibus, aquis, molendinis un Siccore et in terra, cum navigiis et portu in omni
iurisdictione nostra...” (GARCÍA 2001, 28-29).
12 Document de 1120.
13 En tenim noticia escrita l’any 1120, en un privilegi del comte Ermengol VI (POU 1913, 332-333).
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de les sèquies de la ciutat per fer funcionar els molins queda testimoniat en diversos documents que ens remeten a època
andalusina: alguns molins s’esmenten en la documentació de conquesta com a “molendinos veteres”14 o també apareixen
com a “molins d’Almudafar” (SANAHUJA 1965, 65), cosa que ens indica la seva existència a l’antiga madina. Aquests darrers
molins sembla que estarien situats a tocar del pont, a les hortes que s’estenen en una estreta franja de terreny situada entre
l’altiplà del castell i Almatà, i el riu Segre, coneguda avui en dia com la Meó. Aquest petit espai irrigat apareix també en la
documentació de conquesta com “els horts d’Almudafar”, cosa que ens porta a pensar en la seva vinculació directa amb el
poder resident al castell, almenys des de l’època del rei de la taifa de Lleida Yusuf al-Muzaffar. Als segles XII i XIII, els molins
eren propietat directa del comte d’Urgell, fet que ens confirma en la hipòtesi que devien pertànyer també al poder andalusí
a l’època precedent.
Fora muralles, l’estructura territorial s’organitzava al voltant de diverses explotacions del tipus almunia. Novament, és
mercès a la documentació de la conquesta feudal que coneixem la presència i ubicació d’algunes d’elles. Les “turres de santa Maria” són dues almunias que Ermengol IV donà l’any 1090 al monestir de santa Maria de Gualter: “ad ipsam Rapitam que
est ante Balagarium, quam ego iam dictus Ermengaudus cepi, almunias IIas. Quas sarraceni vocant morellas et nos vocamus
turres sancte Marie” (BACH 1986-1987, 224-227). El text deixa clar el caràcter de territori conquerit de les dues explotacions.
Davant el castell de la Ràpita de Balaguer, s’ha fossilitzat una partida coneguda com Santa Maria que coincideix amb la ubicació que assenyala el document. No s’hi ha localitzat, però, material arqueològic en superfície que ho confirmi.
La noblesa de la ciutat exercia de gran propietària rural. Almenys dos personatges acumulaven una gran quantitat del
territori circumdant a la madina; un és Avimoni, que apareix l’any 1076 com a senyor d’una almunia que comprèn una gran
14 Arxiu Històric Comarcal de Balaguer. Sèrie de Pergamins Diversos. Núm. 2.
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extensió de terrenys, des dels termes de Merita a Camarasa i entre el Segre i el camí de Balaguer fins a un punt desconegut
i proper a la ciutat. El mateix senyor és reconegut com l’antic propietari de l’almunia d’Alcarmona, esmentada en un document de 1163. A la toponímia actual, s’ha fossilitzat el nom de “La Carbona”, una partida de terrenys propers a Vallfogona de
Balaguer i que creiem que cal identificar amb aquesta propietat del senyor andalusí.
L’altre noble balaguerí de qui ens consta la propietat rural d’almunias i horts era Iuceph Cavaler. Aquest tenia una gran
extensió de terra a la zona occidental de la madina, allunyada del reg i que és esmentada com una almunia que inclou altres
explotacions de més petites dimensions (almunias pàrvulas) (BARAUT 1994-1995, 170-171). Respecte a aquesta propietat,
es van identificar les restes d’una torre rodona coneguda com a “Torre dels Erals” de Balaguer, com un element que podria
formar part d’aquesta explotació (ALÒS et al. 2008, 172-173). L’almunia de Iuceph Cavaler comprenia terres des de la ciutat
mateixa fins al riu Farfanya, i d’allí fins al Segre, comprenent també una gran extensió de terra regada per la sèquia del Cup.
S’ha fossilitzat també a la toponímia el nom de l’Almunia de Saulo, donada l’any 1082 pel comte Ermengol IV d’Urgell
(ALTISENT 1993, 43-44). Podria tractar-se també d’un personatge de la ciutat. Aquesta explotació situada al marge esquerre
del Segre, al nord de la ciutat, limitava amb la Torre de la Plana, topònim també conservat en l’actual terme de Camarasa.
Arqueològicament es documentaren, l’any 1994, les restes d’una almúnia situada a l’indret de l’actual plaça del Mercadal.
Pel que fa als cultius associats a aquestes explotacions, la documentació immediata a la conquesta ens parla de vinyes,
horts i fruiters.15 Les terres de secà es trobaven poblades d’oliveres, tal i com consta en un document de donació de 1082,
on s’esmenta aquest cultiu a la coma d’Almacir16 (actual partida de El Macip, al nord de Balaguer).
Aquestes dades han estat confirmades en els estudis paleoambientals realitzats al jaciment arqueològic del Pla d’Almatà,
on s’ha documentat la presència de llavors de raïm, préssec, peres o pomes a més dels cultius de cereals que devien realitzar-se tant als terrenys d’horta com als de secà (ALÒS et al. 2006-2007, 145-168).
Cal suposar que altres petits propietaris exercien el mateix règim de tinença de la terra a madina Balaguer. La documentació llatina de conquesta ens deixarà constància de l’existència de les almunias fins a mitjans-finals del segle XII, quan possiblement el fraccionament de les velles propietats ja és un fet i tant sols les “turris” quedaran com a testimonis d’aquestes
antigues explotacions: l’any 1147 els comtes d’Urgell encara fan donació d’una “torre grossa” a l’horta de Balaguer (AISENT
1993, 104-105)17.

15 En el mateix document anterior, per exemple.
16 “...Et una coma ad Almacir cum olivarios qui ibidem sunt...” (ALTISENT 1993, 43-44).
17 Aquesta mateixa torre serà infeudada el 1152 (ALTISENT 1993, 130).

Catàleg de la col·lecció de materials
andalusins del Museu de la Noguera
47

7.Catalogació

7.1. Els elements arquitectònics i ornamentals
Blaus, vermells, negres, grocs... donaven vida a flors, pinyes, magranes, palmetes, tiges, ocells i animals mitològics dins
les estances palatines del castell de la Suda de Balaguer. La paraula de Déu és recordava als frisos esculpits en guix que
ornaven les parets: era el reflex del poder del Senyor de la ciutat, el record destinat a ser perpetu d’una cultura que estava
a punt de ser extingida....

7.1
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1. Fragment d’arc polilobulat
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Materials:

Guix, pedra, maons

Dimensions: 37,5 x 50 x 45,2 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-231

Bibliografia
PITA MERCE 1974; EWERT 1979; GIRALT 1994; SOLÉ-ALÒS 2010

Es tracta de part d’un arc polilobulat integrat per diversos fragments localitzats en diferents intervencions arqueològiques.
La base va aparèixer durant la intervenció de 1971 realitzada per Manuel Ocaña, i en un procés d’estudi posterior s’hi van
reintegrar les dues claus penjants i petits fragments de decoració que procedien de les intervencions de 1969 realitzades
per Christian Ewert.
Aquest fragment disposa de decoració en relleu en ambdues cares de la peça i decoració pintada sobre superfícies llises tant
en els dos intradosos centrals de l’arc com en la clau penjant i lòbuls semicirculars.
La decoració en relleu d’ambdues cares es disposa de manera més o menys simètrica a partir d’un element geomètric central que divideix la composició, i alhora estructura les dues bandes divergents de l’arc polilobulat. Aquest element central es
configura a partir de dos perfils de secció triangular, que ornen un rombe que alhora en conté un de més petit dins del qual
es disposa un element floral en relleu: mentre que a la cara 1 aquest element és una senzilla flor trilobulada, a la cara 2 hi ha
una composició més complexa, a base d’un tronc d’atauric, des del qual surten dues fulles i una palmeta. Les decoracions
d’ambdues cares són doncs vegetals. L’atauric és complex a base d’almenys, dos troncs sinuosos que en les zones on es
creuen presenten dos elements d’accentuació anular i dels quals neixen brots que formen composicions circulars: aquestes
acaben formant ramificacions a base de palmetes trilobulades amb pecíol i calze rectangular amb palmetes circulars digitades, i element anular central, amb fulles digitades, bipartides i de lobulat unilateral. Adossada al perfil horitzontal recte i
ocupant la part central de la decoració, una palmeta senzilla de set pètals sense pecíol estructura la composició simètrica
d’arrencament.
Decoració pintada:
La decoració pintada sobre superfícies llises està molt malmesa, però anava aplicada tant als intradosos centrals de l’arc
com als lòbuls i nacel·les de les claus penjants. Els motius decoratius són els mateixos que a la decoració en relleu: fonamentalment vegetals i geomètrics, amb fulles de palmeta, fulles digitades, perles, etc. Els colors més utilitzats són vermell,
negre, blanc i blau.
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Cara 1

Cara 2

Intradós 1

Intradós 2
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2. Fragment d’arc polilobulat
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Materials:

Guix, pedra, maons

Dimensions: 52 x 43 x 45 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-362

Bibliografia
PITA MERCE 1974; EWERT 1979; GIRALT 1994; SOLÉ-ALÒS 2010

Es tracta d’un fragment d’arc polilobulat amb dues cares amb decoració en relleu i restes de pintura sobre superfícies llises
en l’intradós de l’arc i també als lòbuls i nacel·les de les dues claus penjants conservades que són de forma troncopiramidal
amb les quatre cares de marcada escòcia i superfície superior plana.
El gruix de la peça està composat aparentment, per material constructiu: guix, material ceràmic i pedra fonamentalment.
Decoració de la cara 1:
Es diferencien en aquesta cara de la peça dues parts en la decoració: d’una banda el plafó inferior del qual surt la clau penjant corresponent i de l’altra el plafó enfonsat on es localitza la clau penjant cega a la qual apareixen units, tant per la seva
part superior com per la inferior, sengles lòbuls d’arc, també cecs. Les dues parts estan separades per una sèrie de tres
perfils en angle recte esglaonats que conserven restes de pintura en vermell.
L’atauric del plafó enfonsat presenta una decoració a base de tiges, lòbuls i fulles digitades. Pel que fa a la decoració de
l’interior de la clau penjant cega, el marc és un llistó lleugerament ressaltat que presenta un lleuger bisellat al front. Només
s’han conservat dues fulles digitades que omplen la base d’aquest element decoratiu.
A l’atauric del plafó inferior, ressalta una composició de diversos lòbuls, en la qual s’utilitza un lòbul anular com a element de
vèrtex i en el seu interior decoració a base de fulles i palmetes.
Decoració de la cara 2:
La superfície d’aquesta cara està pràcticament destruïda i es conserven molt poques restes de decoració. S’hi identifiquen
restes d’una clau penjant cega, com la que hem descrit a la cara 1.
Diferenciaven dues parts de la decoració, també com a la cara 1, una sèrie de perfils esglaonats. Del plafó inferior s’hi despenja una clau penjant amb restes de decoració inidentificables.
Per damunt del marc que formaven els perfils esglaonats s’hi distingeix una tija de perfil enfonsat d’on arrenca un lòbul de
fulla i sembla que també una palmeta que només ha conservat un dels dos elements de base amb forma de gota. Per sota
del marc es conserven les restes d’una banda de perles anulars.
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Cara 1

Cara 2

Decoració pintada:
La decoració pintada sobre superfícies llises està molt malmesa, però anava aplicada tant als intradosos centrals de
l’arc com als lòbuls i nacel·les de les claus penjants. Els
motius decoratius són els mateixos que a la decoració en
relleu: fonamentalment vegetals i geomètrics, amb fulles
de palmeta, fulles digitades, perles, etc. Els colors utilitzats
són vermell, negre, blanc i blau.
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Materials:

Guix, pedra, maons

Dimensions: 55 x 40 x 48 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-363

Bibliografia
PITA MERCE 1974; EWERT 1979; GIRALT 1994; SOLÉ-ALÒS 2010

Fragment d’arc polilobulat que presenta decoració en relleu a les dues cares i decoració pintada tant a l’intradós de l’arc com als lòbuls, a la clau
penjant i a la nacel·la que divideix en dues la superfície decorada de la cara 1. En ella es conserva una clau penjant troncopiramidal amb les quatre
cares d’escòcia marcada i superfície superior plana, i dos lòbuls a cada banda de la clau, el primer sencer i formant arc de ferradura mentre que del
següent se’n conserva la meitat. En la cara 2 queden dos fragments de lòbuls semicirculars que es generen a partir de les cares d’una clau cega.
Decoració de la Cara 1:
La cara 1 està dividida en dos sectors separats per una nacel·la i un perfil format per dos llistons de secció rectangular. El sector inferior, situat entre
els lòbuls de l’arc i el perfil, presenta decoració vegetal a base de l’atauric format per un tronc principal sinuós del qual neixen fulles digitades de
lòbul unilateral, sense pecíol i amb lòbul d’arrencada en forma de voluta.
A la part interior de la peça, per damunt del perfil, trobem un plafó enfonsat on destaquen dos lòbuls sencers, un de semicircular i l’altre amb forma
de ferradura, determinat pel perfil de les restes de la clau cega que trobem a l’extrem. La decoració d’aquesta zona és a base de tronc d’atauric
del qual neixen dues pinyes i una palmeta amb pecíol i que acaba amb fulles digitades de lòbul unilateral. El fragment de clau cega presenta restes
de decoració amb fulla de lobulat unilateral amb forma de voluta
Decoració de la cara 2:
Aquesta part de la peça es troba molt malmesa i no es conserva cap perfil separador, però sí la base on anava aplicat. La decoració també es
desenvolupa a banda i banda de la base del perfil. Al sector inferior es conserva la base d’una clau cega i l’extrem en forma de ferradura d’un tauler
que presenta doble perfil a base de lòbuls i elements denticulars.
El motiu que el decora és l’atauric amb fulles de lobulat unilateral i una petita palmeta en forma de flor. La part superior del perfil disposa d’un tauler
similar al de la cara 1, format per un perfil, en aquest cas amb perles anulars entre els llistons estrets, que genera dos lòbuls, un de semicircular i un
altre de ferradura. La decoració està formada per un atauric amb tronc ranurat del qual neix una fulla de lòbul unilateral i dues palmetes compostes
formades a base de dues fulles cargolades a manera de sèpals i fulla lobulada amb elements anulars intercalats.
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Decoració pintada:

Cara 1

La trobem aplicada a l’intradós de l’arc, a les nacel·les que configuren
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les claus penjants i a l’intradós dels lòbuls. També presenta decoració
pintada la nacel·la de la motllura de la cara 1.
L’intradós de l’arc, d’uns 15 cm d’amplada, presenta una banda amb
decoració vegetal emmarcada per dues línies en vermell. El tronc
principal de l’atauric té un recorregut sinuós que genera tres trams
circulars acabats amb la presència d’un grup format per una palmeta
i una fulla de lobulat unilateral, que són els elements finals de la ramificació. Aquesta està accentuada per la presència d’un grup de dues
perles anulars, a més de fulletes de dos lòbuls o elements anulars que
abracen el tronc. Mentre les fulles són digitades, llargues i bipartides
amb lobulat unilateral, les palmetes estan formades per una sèrie de

Cara 2

lòbuls en diferents direccions amb una espècie de calze format per
dos elements de tres lòbuls. El fons de la decoració era en blau cobalt,
mentre que tot el dibuix és en negre, omplert tant amb ocre com en
vermell o rosat.
La clau penjant de la cara 1 estava completament decorada amb pintura, tant a la cara rectangular plana com a les quatre nacel·les que
la conformen. La decoració era a base de frisos d’atauric amb fulles
i palmetes simples, utilitzant els colors vermell, blau i ocre per al fons
mentre que el dibuix es féu en negre.
La decoració pintada aplicada als intradosos dels lòbuls semicirculars o de ferradura està pràcticament desapareguda, restant només el
motiu del dibuix amb el traç en negre. El motiu vegetal està inscrit dins
d’un marc format per dos rectangles, l’exterior ample i decorat amb
perles. Dos troncs en forma d’S i simètrics generen una forma de cor
invertit que conté dues ramificacions que alhora formen un cor inscrit
dins l’altre i que acaben en una palmeta lobulada penjant. Els extrems
dels troncs exteriors acaben amb un feix de tres elements vegetals
simètrics: una fulla sinuosa amb el primer lòbul en forma de voluta
i dues flors de tres pètals. El tronc bàsic de la composició presenta
elements unilobulars tant a la base com a la part superior.
Finalment la decoració pintada sobre superfícies llises també estava
aplicada a la nacel·la que parteix en dues la superfície decorada de la
cara 1. En aquests cas el motiu era una banda epigràfica correguda,
que segurament reproduïa algun text religiós.
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 20,7 x 14, 4 x 6,5 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-331

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Representació antropomorfa d’una harpia amb dues mans. El motiu principal forma part d’una decoració vegetal a base
d’atauric. L’harpia es troba disposada de perfil i amb el cap gairebé de front. La conservem pràcticament sencera, a excepció
de la cua i les urpes de la pota esquerra. Presenta un pentinat acabat a banda i banda per un lòbul semicircular ressaltat i
l’extrem dels cabells punxegut.
Del cos, només l’ala presenta un tractament descriptiu en relleu. Les tres filades de plomes estan delimitades per una banda de
set perles entre llistonets, les dues primeres amb quatre plomes - les cobertores - en forma d’U, i la tercera amb tres plomes
més llargues de la mateixa forma. Entre la zona extrema de l’ala i la pota esquerra de l’animal es conserva la part d’inici de la
cua.
L’harpia té dues mans: l’esquerra surt des de l’arrencada de l’ala mentre que la dreta ho fa a la mateixa alçada, però des del pit
i és lleugerament més gran. Ambdues tenen els dits encongits, excepte l’índex que sembla assenyalar quelcom no conservat.
Presenta també dues potes, amb diferenciació del que és la cuixa i la pota: l’esquerra, recta, no conserva urpes, mentre que la
dreta, recollida, en presenta quatre de corbes, tres de frontals i una de posterior.
És possible que la peça estigués totalment pintada, malgrat que conservem poques restes de color: negre en el contorn exterior
de la cara i el pentinat, i vermell en els panxells de les cames, arrencades de la cua, el pit i l’ala.
Segons J. Giralt (GIRALT 1994, 235) iconogràficament es tracta d’una representació totalment desconeguda en l’art islàmic
de l’època i és possible que es tracti d’una representació de l’au fènix que simbolitzi una exaltació de la figura del promotor
de la construcció, amb un significat de pau i prosperitat. També secunda la idea de Ch. Ewert (EWERT 1979, 175) que estudià
les guixeries de Balaguer als anys 70 del segle XX, que l’harpia formés part d’un arbre de la vida on apareixerien dues harpies
enfrontades acompanyades per dos paons - un fragment dels quals podria ser el cap d’ocell MN-333.
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 10 x 13 x 7 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-333

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Fragment d’un tauler ornamental que presenta perfil amb perles anulars i forma lobulada. El motiu decoratiu és mixt, vegetal
i animal. És possible que tota la composició s’estructurés sobre un arbre de la vida, del qual conservem el tronc central amb
perfil ranurat; n’arrenquen fulles digitades amb lobulat unilateral i lòbul de base lleugerament corbat (sols es conserva sencera
la fulla esquerra).
A la part esquerra de l’arbre de la vida, i emmarcat per un perfil lobular semicircular apareix el cap d’un ocell i una palmeta composta. El cap de l’ocell, disposat de perfil, presenta un bec llarg, corbat, apuntat i amb una ranura central que marca les dues
parts del bec. L’ull amb forma de gota està realitzat amb una suau incisió.

7.1

6. Fragment de plafó decoratiu amb motiu d’atauric
Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 35 x 46 x 6 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-332

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Fragment d’un tauler polilobulat que presenta decoració vegetal organitzada a partir de dos brots d’atauric, cadascun dels quals neix d’un
element de forma troncopiramidal. Un tercer brot del qual només resten dues ramificacions acabades en fulles bipartides, sembla indicar que
es tractava d’un plafó decorat força complex.
Cada brot principal es divideix en dues ramificacions que formen composicions quasi simètriques i de doble cercle les quals presenten fulles
unilobulars petites al llarg del tronc i disposen de brots que generen diverses fulles ja siguin digitades o bipartides.
La segona composició és més complexa, amb elements idèntics però afegint-hi dues ramificacions que acaben en palmeta: la primera amb
elements lobulars en forma de voluta que formen el calze i la fulla digitada lobulada allargada: la segona, sense conservar el tram final del brot
secundari, una mica més complexa i formada per elements lobulars en forma de voluta a la base i element lanceolat des d’on surten tres fulles
digitades amb nervi central formant una composició triangular.
Tota la composició vegetal de doble cercle és dominada per dues palmetes compostes, una neix directament d’un brot curt de l’element de
forma troncopiramidal, mentre que l’altra és el final de l’atauric de l’altra ramificació. Una de les palmetes està destruïda en part. La palmeta
sencera té l’estructura bàsica formada per quatre membres agrupats en parelles simètriques: una forma la base amb dos elements disposats
transversalment i acabats en voluta; l’altra, perpendicular a l’anterior, presenta els dos elements simètrics en forma d’S i amb els extrems acabats en voluta, tot definint una composició en forma de cor invertit, de la base del qual neixen dues fulles digitades i de lobulat unilateral. Els
espais generats pel creuament d’aquests elements són ocupats per fulletes digitades i elements anulars. La palmeta, parcialment malmesa,
està estructurada en tres nivells a partir de l’eix central vertical, formant una composició triangular amb els elements llisos horitzontals acabats
en voluta de la base; un segon nivell, també amb membres llisos acabats en voluta i col·locats en diagonal, dóna pas al tercer nivell format per
dos pètals corbs i una fulla digitada lobulada amb nervi central lanceolat. Els dos primers nivells disposen d’una fulla unilobulada sense nervi
que tenen per base el membre en forma de voluta.
Aquest plafó decoratiu presenta la composició i els elements més originals de la col·lecció de guixeries del castell de Balaguer, i els paral·lels
els trobem directament en les composicions de madina al-Zahra.
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7. Fragment de plafó decoratiu amb motius vegetals i fruites
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 16 x 29 x 7 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-334

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Extrem dret d’un tauler decorat, on la composició vegetal està inscrita dins una composició geomètrica. El marc presenta en la
cara inferior dos lòbuls amb lleugera curvatura. El motiu decoratiu principal és l’atauric, que va generant composicions circulars
de dos tombs a partir del brot principal, a més de ramificacions secundàries. Aquestes acaben en fulles digitades bipartides que
complementen la composició circular, tot encerclant els fruits que també broten del tronc principal i que van ser definits com a
magranes per Ch. Ewert (EWERT 1979, 123). Completen la composició altres elements secundaris com fulletes unilobulars o
lòbuls en forma de voluta que neixen del brot principal.
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8. Fragment de plafó decoratiu amb motius vegetals i fruites
Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 44, 5 x 5,5 x 6 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-424

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Fragment de tauler decorat de perfil polilobulat que forma el vèrtex del
tauler. La composició amb decoració vegetal s’organitza a partir d’un eix
simètric definit per un Arbre de la Vida del qual no es conserva la base des
d’on arrencaria. El coronament presenta una composició a base de dues
ramificacions que neixen d’un mateix punt: d’una banda, dues fulles digitades amb lobulat unilateral que formen una mena de màndorla, a l’interior
de la qual es desenvolupa la segona ramificació o palmetes de tres lòbuls;
la composició del coronament de l’arbre de la vida s’adapta a la mateixa
forma circular del lòbul vèrtex del tauler polilobulat.
Dos nusos en forma d’anella accentuen els punts d’origen de dues parelles de ramificacions principals, la inferior reforçada per dos elements en
forma d’embut, des d’on neixen els troncs de l’atauric, i la superior, de
doble espiral tot disposant dues bifurcacions de brots; la superior, amb
nova bifurcació que és el pecíol d’una pinya, i la inferior, més complexa, de
triple espiral, i amb el tronc de l’atauric principal, a més de generar el segon
camp circular amb pinyes.
Es pot dir que la composició es conserva pràcticament sencera a la part
esquerra del tauler decoratiu polilobulat, i per això es pot parlar d’una lleugera asimetria en la part dreta deguda potser a una delimitació diferent del
marc del tauler polilobulat.
Els paral·lels més clars d’aquest tauler es troben a l’Aljaferia de Saragossa,
i més concretament en el fris superior de l’entrada de la mesquita (EWERT
1979, làm. 5, 6 i 9) i en un plafó decoratiu polilobulat d’una de les arcades
del pòrtic nord (EWERT 1979, làm. 43 i 45a).
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9. Plafó decoratiu tetralobulat
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 25 x 14 x 6,4 cm i 43 x 33 x 5 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-321

Bibliografia
PITA MERCE 1974; EWERT 1979; GIRALT 1994

Fragment de dos lòbuls i un de més petit que correspon a la zona de la nacel·la que forma el perfil central; la part central, desapareguda, només es coneix a partir d’una fotografia publicada per Pita Mercè (PITA MERCÈ 1974, 107). A partir d’aquests
fragments, es pogué reconstruir aquest tauler de forma tetralobulada concèntrica, probablement un element que devia ocupar
la part central superior de l’eix de l’arc com a motiu exempt o separador d’altres plafons decorats. A l’Aljaferia trobem elements
similars però no tan complexos.
La part central queda configurada per quatre lòbuls de ferradura que formen un plafó polilobular amb perfil de secció rectangulars. La decoració vegetal té una disposició simètrica a partir d’un eix central generat per dos brots d’atauric de recorregut en
forma de S, que es creua ja en l’arrencada, i que acaba en palmetes senzilles formades per dos pètals i fulla llisa que ocupen
els lòbuls laterals. Les ramificacions secundàries, a base de fulles digitades de lobulat unilateral i simètriques, creen dues composicions lanceolades al llarg de l’eix central amb un coronament (que coincideix amb el lòbul superior) format per una palmeta
sense pecíol, dos pètals a manera de calze i una fulla de doble lobulat i nervi central.
Aquest tauler, situat en un nivell més baix que la resta, està separat del fris decorat exterior per un perfil compost format per
nacel·la i perfil, amb dos llistons de secció rectangular. El fris exterior delimitat per un perfil de secció rectangular, està decorat a
partir d’un brot d’atauric sinuós del qual neixen els brots secundaris que formen la composició circular, i que acaben en palmeta
formada per dues fulles amb lòbul en forma de voluta, digitades i amb lobulat unilateral, que de forma simètrica conformen
l’espai lanceolat central on se situa la palmeta pròpiament dita, formada per calze, nervi central i lobulat doble. Altres elements
secundaris, com fulletes unilobulars o volutes, acaben d’articular la composició.
Tant l’intradós del plafó polilobulat central com la superfície de la nacel·la, a més de la ranura central de secció rectangular i el
perfil exterior, estaven pintats a base de colors vermell i taronja.
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10. Fragment de fris epigràfic
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 38,5 x 40,5 x 20 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-426

Bibliografia
PITA MERCE 1974; EWERT 1979; GIRALT 1994

Fragment que conserva un fris epigràfic en tota la seva alçada. Tres caràcters epigràfics verticals l’estructuren en quatre compartiments. El fons del text està decorat amb un atauric ininterromput del qual s’han conservat dues tiges principals una de les
quals fa una espiral de dos tombs. De les tiges en surten fulles i palmetes que omplen els espais interepigràfics. La línia base
de les lletres és el marc inferior del fris. Tres traces altes de lletres, el cap de les quals toca el llistó superior del fris, accentuen
la verticalitat de la composició.
G.Kircher (EWERT 1979, 280) en va fer la següent lectura: de dreta a esquerra, FA o QAF inicial o medial amb la part superior del
cos punxeguda; LAM final; SIN inicial que s’uneix amb una LAM medial. Cap a l’esquerra s’uneix en la línia de base les restes
d’una MIM. El remat baix de la LAM final enganxat al marc inferior del fris, està treballat igual que el remat superior del traç i
passa el mateix amb l’arrencament del ALIF en la línia de base. Les lletres d’aquest fragment permeten la següent interpretació:
“m’he sotmès completament a Déu” (de l’al-Corà, sura 3, versicle 20).

7.1

11. Fragment de fris amb decoració pintada
Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Guix

Dimensions: 31 x 58 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-1112

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Entre els fragments de pintura sobre superfície llisa corresponents a la decoració del palau taifa del segle XI es conserva, malgrat que en un estat bastant precari, una sèrie de fragments que formen part d’un fris corregut decorat amb motius geomètrics
i vegetals dels quals s’ha pogut reconstruir un tram de 60 cm de llarg aproximadament. Per les marques de piqueta que presenta la part superior de la superfície plana hom assegura que el fris devia estar emmarcat per dos perfils en relleu (d’uns 8 cm
d’amplada), formats per dos llistons de perfil rectangular separats per una estreta ranura amb idèntica secció i pintada amb
color vermell.
La superfície pintada entre perfils ranurats està distribuïda en tres bandes, una central ampla (17 cm), amb decoració geomètrico-vegetal, i dues estretes (2 cm) que emmarquen, tant per sobre com per sota, la sanefa central. Aquestes dues presenten
una decoració de perles amb pintura negra i vermella. La sanefa central presenta una composició dominada per la combinació
d’entrellaçats geomètrics amb elements vegetals secundaris. Malauradament molt mal conservada, es pot refer parcialment la
composició a partir del fragment central del fris.
La idea bàsica del dibuix podria ser una retícula geomètrica formada per l’entrellaçat d’hexàgons en horitzontal, als quals
s’intercalen de manera alterna una nova retícula formada per dos hexàgons en vertical, de tal manera que en aquest punt formen una figura tetrageomètrica en diagonal. La inclusió en aquest mateix punt d’una nova figura tetrageomètrica idèntica però
amb una disposició girada a 45˚, formant una creu, genera una estrella de vuit puntes. Per la factura de l’execució, la composició és totalment asimètrica. En la part interior de l’estrella hi ha una element anular, mentre que en cada una de les puntes que
formen la creu hi ha un element vegetal format per dos elements anulars de base i una fulla lanceolada.
Els altres punts d’entrellaçat dels hexàgons horitzontals presenten un nou element geomètric vertical, format per dos llistons
que en el punt d’enllaç formen un llaç quadrat i que acaben en una figura pseudovegetal, dominada per dues grans volutes amb
fulla digitada de lobulat unilateral cm a element de reforç.
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12. Fragment de capitell
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Alabastre

Dimensions: 8 x 10,5 x 9,3 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-1571

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Es tracta del dau central d’un capitell. La decoració es distribueix en dos nivells. El nivell superior presenta una sèrie de fulles
digitades col·locades en fila i afrontades en l’angle. En el nivell inferior, que es troba separat de l’anterior per un perfil llis, es
conserva només un fragment de la part superior d’una LAM, (GIRALT 1994, 238) i fa pensar que aquesta peça formaria part
d’un fris epigràfic.

7.1

13. Fragment de capitell
Material:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Alabastre

Dimensions: 10,3 x 7,7 cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-1570

Bibliografia
EWERT 1979; GIRALT 1994

Es tracta d’un fragment que presenta decoració vegetal. Està format per un conjunt de fulles digitades unilobulars entrecreuades, la superior de les quals està coronada amb una voluta. A la part inferior i entre dues fulles emergeix una fulla senzilla. Sembla ser que aquesta peça sofrí una reparació ja en època antiga realitzada possiblement amb pols de guix i alabastre (GIRALT
1994, 238).
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7.2. La vaixella de taula
La cultura andalusina va establir un ordre d’arribada dels plats a taula, que es col·locaven en una tauleta baixa, coberta per
unes tovalles, sovint de cuir, al voltant de la qual s’acomodaven els comensals. El menjar se servia en plates i safes d’on es
menjava directament amb les mans, costum que obligava a unes normes no escrites de respecte i d’educació envers els
altres...
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14. Safa
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Jaciment:

Plaça Mercadal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 7 x 23,7 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2202

Safa de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma circular, boca ampla, parets corvades divergents i vora recta amb el llavi arrodonit. La base té un repeu anular.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. La interior, sobre engalba blanca, està decorada amb verd
i manganès amb una representació zoomorfa que correspon a un cavallet de mar.

7.2

15. Safa
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 4,7 x 16 Ø cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2344

Safa de cocció de tipus oxidant, pasta de coloració vermellosa i desgreixants fins i diversos.
És de forma circular, boca ampla i parets corvades divergents, amb el llavi pla. La base té un repeu anular.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A l’interior, sobre engalba blanca, decoració en verd i manganès amb un motiu epigràfic que correspon a un fragment del terme àrab mulk, que significa poder, en alusió al poder de Déu.
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16. Safa

74

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 7 x 24 Ø cm
Cronologia:

Finals s. X - primer terç s. XI

Núm. inv.:

MN-2255

Bibliografia
ALÒS et al. 2006-2007, 159; ALÒS et al. 2007, 285

Safa de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma circular, boca ampla, parets corvades i vora lleugerament exvasada, amb el llavi arrodonit, i el peu de disc.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A l’interior, sobre engalba blanca, decoració amb verd i
manganès amb un motiu epigràfic que correspon al terme àrab bàrak (a) (benedicció).

7.2

17. Safa
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 1 x 1,7 x 6,5 cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2295

Fragment de la base d’una safa amb repeu anular de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A la interior, sobre englaba blanca, decoració amb òxid de
manganès amb un motiu epigràfic que correspon al terme àrab mulk, que significa poder, en al·lusió al poder de Déu.
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18. Safa
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8 x 26,5 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2247

Safa de cocció de tipus oxidant, pasta de coloració vermellosa i desgreixants fins i diversos.
És de forma circular, boca ampla i parets corvades divergents, amb una marcada carena. La vora és recta, amb el llavi arrodonit.
La base és de peu anular.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A l’interior, al fons de la peça, sobre engalba blanca, decoració amb òxid de coure amb motiu de sis punts disposats de forma circular que encerclen un punt central.

7.2

19. Safa
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Safa de cocció de tipus oxidant amb pastes vermelloses i desgreixants fins i diversos.
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És de forma circular, boca ampla i parets lleugerament corbades, amb una carena a l’interior que marca l’inici de la vora. La
vora és recta, amb el llavi arrodonit. La base té repeu anular.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada, que s’estén cap a la part externa de la vora on, en alguns casos, arriba a tacar l’exterior de la peça amb gotejades de vidrat.
A l’interior, aquest tipus de safa presenta una decoració que es reparteix entre la vora i el fons de la peça: a les vores, pintats
amb òxid de manganès, apareixen motius geomètrics aïllats: bé en forma de tres cercles concèntrics que es poden distribuir
en grups de dos o tres per tot el diàmetre de la vora (MN-2217), bé alternats amb grups de triangles incisos (MN-2203). Totes
aquestes safes presenten decoració central, al fons de la peça, d’una flor de lotus pintada amb òxid de manganès.

Jaciment:

Plaça Mercadal (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 6,3 x 24,5 Ø cm

Dimensions: 7,5 x 26,3 Ø cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2203

Núm. inv.:

MN-2223

Jacment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8,7 x 35 Ø cm

Dimensions: 8,5 x 25,5 Ø cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2217

Núm. inv.:

MN-2343

Bibliografia

Bibliografia

GIRALT 1990

ALÒS et al. 2006-2007, 159;
ALÒS et al. 2007, 285
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20. Safa
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Jaciment:

Plaça Mercadal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 4,9 x 19,6 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2201

Safa de cocció de tipus oxidant, pasta de coloració vermellosa i desgreixants fins i diversos.
És de forma circular, boca ampla, parets corvades i vora exvasada i plana, amb el llavi arrodonit. La base té un repeu anular.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A l’interior, decoració amb òxid de manganès sota coberta
melada, amb motiu d’una flor de quatre pètals.

7.2

21. Safa
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 2,3 x 11,7 x 6 cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2267

Fragment de la base d’una safa amb repeu anular, de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
La superfície exterior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A l’interior, decoració geomètrica amb la tècnica de corda
seca total.
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22. Plata
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Plata de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma circular, boca ampla, parets corbades i base plana. Tot i ser recipients força grans, no superen els 35 cm de
diàmetre, i acostumen a tenir una alçada entre els 6-9 cm.
La decoració sempre és aplicada i pintada amb òxid de manganès a l’interior, especialment a la base i a la vora. Els motius
decoratius acostumen a ser línies paral·leles concèntriques que, a vegades, emmarquen altres línies sinuoses.
Les plates són una de les peces més habituals a Balaguer i es produïen als forns de terrissaires del Pla d’Almatà. Es diferencien de les safes tant per la morfologia com pel tipus de decoració aplicada (GIRALT 1990).

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 6 x 22 Ø cm

Dimensions: 7,2 x 24 Ø cm

Cronologia:

Segle XI

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2219

Núm. inv.:

MN-2367

Bibliografia
GIRALT 1990
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 6,5 x 32,5 Ø cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2252

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 6,5 x 22,2 Ø cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2364

Jaciment:

Plaça de Sant Salvador (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 7,8 x 35,7 Ø cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2379

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988
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23. Plata
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 4 x 12,5 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2248

Plata de cocció de tipus oxidant, pasta de color ocre i desgreixant fi.
És de forma circular, boca ampla, parets corbades i base plana.
La decoració és aplicada i pintada amb òxid de manganès a l’interior, amb motius de línies concèntriques al fons i a la vora.
Formalment és idèntica a la plata, però el diàmetre és molt més petit.

7.2

24. Plata
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 4,7 x 10,7 cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2269

Fragment de la base i de l’inici de les parets d’una plata de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
La superfície interior presenta decoració aplicada i pintada amb vermell, amb motius vegetals i geomètrics.
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25. Gerreta
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 23,1 x 28,5 x 14,4 (Ø boca) cm
Cronologia:

1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2188

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 90; GIRALT 1990

Gerreta de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins.
És de cos globular, coll cilíndric de parets paral·leles, llavi apuntat i base de repeu anul·lar. Presenta dues nanses de secció
circular amb apèndix de botó superior adossat al coll.
La superfície interior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada. A l’exterior, sobre engalba blanca, decoració en verd i manganès. Al coll, la decoració és de motius emmarcats per cartel·les i doble cordó de l’eternitat sobre una banda de semicercles
tangents. A la panxa, també emmarcat per una cartel·la, apareix una sanefa amb un motiu geomètric complex.

7.2

26. Gerreta
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8 x 7,5 x 5,5 (Ø boca) cm
Cronologia:

1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2205

Gerreta de petites dimensions, de cocció oxidant, pastes vermelloses i desgreixants fins.
És de cos globular i coll recte amb el llavi apuntat. La base té repeu anular. Presenta el naixement de dues nanses, que no s’han
conservat.
La decoració original, molt malmesa, devia ser en verd i manganès, però només s’ha conservat parcialment la base d’engalba
blanca i algunes traces de l’òxid de coure i el manganès
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27. Gerreta
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 22,9 x 22,5 x 8,5 (Ø boca) cm
Cronologia:

1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2187

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 91; GIRALT 1990

Gerreta de cocció de tipus oxidant amb pastes vermelloses i desgreixants fins.
És de cos globular i repeu anular a la base. El coll és cilíndric, amb les parets corbades convergents i, entre aquest i el cos, hi
ha un filtre a l’interior. El llavi és apuntat. Presenta dues nanses de secció circular amb un mugró superior.
La decoració és amb manganès i òxid de coure, amb la tècnica de corda seca parcial, i es situa al coll i a la panxa. Al coll, el
motiu decoratiu són tres sanefes paral·leles amb dents de lleó i, a la panxa, una banda trenada.

7.2

28. Gerreta
Jaciment:

Plaça de Sant Salvador (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 5 x 17,5 x 8 (Ø boca) cm
Cronologia:

1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2199

Bibliografia
GIRALT 1990

Gerreta de cocció de tipus oxidant, pasta rosada i desgreixant mixt.
És de cos globular i coll cilíndric de parets corbades convergents. Entre el coll i el cos s’aprecia restes del filtre. Li manca part
del coll i de la vora i es conserva l’arrencament de dues nanses, de secció circular. La base té repeu anul·lar.
La decoració és amb manganès i òxid de coure, amb la tècnica de corda seca parcial, i es situa al coll i a la panxa. A la panxa,
el motiu decoratiu és una banda trenada o cordó de l’eternitat. Al coll és imprecís a causa de l’estat de conservació de la peça.
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29. Gerreta
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 9,5 x 11,5 cm
Cronologia:

1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2268

Fragment del coll d’una gerreta de cocció de tipus
oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins.
El coll és cilíndric, amb les parets corbades convergents i, entre aquest i el cos, es conserven restes
d’un filtre a l’interior. El llavi és apuntat. Conserva
l’arrencament d’una nansa de secció circular.
La decoració és amb manganès i òxid de coure,
amb la tècnica de corda seca parcial. El motiu principal és una banda trenada emmarcada entre dues
línies concèntriques, a sota de la qual és disposa
una franja de bandes verticals.

7.2

30. Gerreta
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 10 x 14 Ø cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2265

Fragment de la panxa i inici del coll d’una gerreta de cocció de tipus oxidant, pasta beix i desgreixant fi.
El cos és de forma globular.
La superfície interior presenta vidrat monocrom
de tonalitat melada. A l’exterior, restes d’una capa
uniforme engalba blanca i òxid de coure.
La decoració és incisa, a l’alçada de la panxa, i representa un seguit de motius geomètrics angulars
amb desenvolupament vertical emmarcats entre
dues línies concèntriques. Alguns autors (ESCOGIRALT-SÉNAC 1988, 131) han identificat aquests
motius amb caràcters epigràfics (Allah) esquematitzats i repetits.
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31. Gerreta
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Gerreta de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins.
És de cos globular, amb el coll de parets rectes paral·leles, la vora recta i el llavi arrodonit.
Presenta dues nanses de secció circular o de cinta, que neixen a prop del llavi i van fins a la panxa. La base pot ser plana o
bombada.
La decoració està pintada amb òxid de manganès, al coll i a la panxa. Els motius decoratius són sempre geomètrics i majoritàriament acostumen a ser línies horitzontals paral·leles i concèntriques, tot i que en algun cas apareixen motius més
elaborats com sanefes que delimiten metopes amb elements rectes i sinuoses (MN-2211).
Es tracta d’una producció força estesa i important.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 16 x 21 x 11,1 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2176

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 15,5 x 9,4 x 12,5 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2211

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 99; GIRALT 1990

7.2

32. Gerreta
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 16 x 15 cm
Cronologia:

Finals segle X - 1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2253

Gerreta de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants mixtes.
És de cos globular, amb el coll de parets rectes
paral·leles, la vora lleugerament exvasada i el llavi
arrodonit.
Conserva una nansa de secció ovalada amb
acanaladura central, que neix al coll i va fins a la
panxa. La base és bombada.
La decoració és incisa, amb motius de línies
paral·leles concèntriques, des del coll fins a la
panxa.
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 21 x 18 x 8 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2392

Gerreta de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins.
És de cos globular, amb el coll cilíndric. Presenta
dues nanses de secció ovalada, que neixen a prop
de la vora i van fins a la panxa.
La decoració està pintada amb òxid de manganès,
al coll i a la panxa, amb motius de línies paral·leles
concèntriques.

7.2

34. Gerret
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 15,5 x 16 x 13 (Ø boca aprox.) cm
Cronologia:

Finals segle X - 1a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2340

Gerret de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins.
És de cos globular, amb el coll cilíndric de parets
obertes divergents i la vora recta. La base és plana.
Conserva una nansa de secció circular, que surt
gairebé des del llavi i va fins a la panxa.
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35. Gerret

94

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8,7 x 10 x 6 boca
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2341

Gerret de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins.
És de forma globular, amb el coll recte i el llavi
apuntat amb una motllura triangular. Presenta una
sola nansa, de secció ovalada, que surt de la vora
i va fins a la panxa. La base és plana.
La superfície interior presenta vidrat monocrom de
tonalitat verdosa. A l’exterior, gotes de vidrat a la
vora i a la nansa.

7.2

36. Tassa
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 9 x 12 cm
Cronologia:

Finals segle XI

Núm. inv.:

MN-2342

Tassa de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos globular, amb el coll cilíndric de parets
rectes i base plana. Conserva una nansa, de secció circular amb apèndix de botó superior adossat
al coll.
Tant a l’ interior com a l’exterior presenta una
engalba vermella. A l’exterior, a sota d’aquesta
engalba, hi ha decoració pintada amb manganès
amb motius de línies concèntriques. A l’alçada de
la nansa, hi ha una estria concèntrica incisa.
Al Pla d’Almatà, aquesta tassa apareix en contextos tardans de finals de segle XI, tot i que, al sud
de la península Ibèrica, aquest tipus de peces es
documenten al segle X.
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37. Tassa
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 5 x 12 cm
Cronologia:

Segle IX - X

Núm. inv.:

MN-2193

Tassa de cocció de tipus oxidant, pasta taronjosa i desgreixant fi.
Fragment de la base, plana, amb una marcada carena a l’inici de la paret, d’on possiblement arrancarien dues nanses.
Presenta vidrat monocrom melat a l’interior i a l’exterior. A la panxa, decoració excisa sota coberta vítria amb motiu d’acanalats.

7.2

38. Vas
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Les parets són rectes convergents i el llavi acostuma a ser arrodonit o apuntat. Les bases acostumen a ser bombades, tot i
que també n’hi ha de planes.
La decoració és sempre aplicada, pintada amb manganès i es troba a les parets i al llavi. Majoritàriament, els motius solen
ser línies horitzontals concèntriques paral·leles, tot i que també poden aparèixer emmarcant reticulats (MN-2256).

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8,3 x 10 Ø cm

Dimensions: 8,3 x 9,4 Ø cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2210

Núm. inv.:

MN-2354

Bibliografia

Bibliografia

ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 132

GIRALT 1990

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 15,3 x 10,6 Ø cm

Dimensions: 4 x 9 Ø cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2376

Núm. inv.:

MN-2256

Bibliografia

Bibliografia

GIRALT 1990

ALÒS et al. 2007, 284
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 14 x 10 x 3 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2186

Ampolla de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma piriforme amb el coll estret i li manca la vora. La base és plana, amb una motllura a
l’exterior.
La superfície interior presenta vidrat monocrom de
tonalitat melada. A l’exterior, vidrat amb decoració
amb manganès sota coberta melada amb motius
de pinzellades verticals a la panxa. A l’alçada del
coll presenta quatre estries incises concèntriques.

7.2

40. Ampolla
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 13 x 11 x 2 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2393

Ampolla de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma globular, amb un coll cilíndric que
presenta un lleu escanyament a la meitat. La vora
és triangular, sense abocador. Presenta una única
nansa que surt del coll i va fins a la panxa, de secció circular. La base és plana.
La superfície interior presenta vidrat monocrom de
tonalitat melada. A l’exterior, vidrat amb decoració
amb manganès sota coberta melada. A l’inici de la
panxa presenta una estria incisa concèntrica.
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7.3. La cuina
La andalusina va ser una cuina d’olors i sabors barrejats, on les espècies i els condiments van tenir un paper molt important.
Les sopes i els potatges eren els plats principals, d’aquí que recipients com les olles i les cassoles, que permetien una cocció
lenta dels aliments, fossin l’utillatge de cuina més abundant.
El pa, que també era un aliment bàsic, s’elaborava a les cuines de madina Balaguer en atuells expressament fabricats...
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 9 x 25 x 24 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle IX - X

Núm. inv.:

MN-2191

Bibliografia
GIRALT 1990; VVAA 1999, 322

Cassola de cocció reduïda, pasta gris i desgreixant fi.
El cos és de parets rectes i corbades, amb el coll estrangulat, la vora exvasada i el llavi arrodonit. La base és bombada.

7.3

42. Cassola
Cassola de cocció de tipus oxidant o reduïda, pasta vermellosa o grisa i desgreixant fi.
És de parets corbades, amb la carena marcada o no. La vora pot ser recta o exvasada i la base bombada. Presenta dues
nanses de cinta.
Es caracteritza per l’absència de vidrat i no acostuma a estar decorada, tot i que, pot estar-ho. En aquests casos, la decoració sempre és incisa amb motius que acostumen a ser línies sinuoses concèntriques (GIRALT 1990).

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8,5 x 37,5 x 34,3 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2294

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 9,5 x 33 x 27,6 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2325

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8,5 x 33 x 29 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2377
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8,6 x 31,5 x 26 Ø cm
Cronologia:

Mitjan segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2222

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 81; GIRALT 1990

Cassola de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos de parets corbades, amb la carena marcada, la vora convergent - divergent i el llavi de secció triangular. La base és
bombada. Presenta dues nanses de cinta que arranquen del llavi i moren sota la carena.
La superfície interior presenta vidrat monocrom de tonalitat marronosa.

7.3

44. Cassoleta
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 5,5 x 21,2 x 16 Ø cm
Cronologia:

Mitjan segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2257

Bibliografia
ALÒS et al. 2007, 284

Cassola de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos de parets rectes divergents, amb una carena molt marcada que assenyala l’inici de la base. La base és bombada.
Presenta dues nanses de cinta que arranquen del llavi i moren sota la carena.
La superfície interior presenta vidrat monocrom de tonalitat melada.
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45. Olla
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 21 x 26,5 x 13 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle IX - X

Núm. inv.:

MN-2192

Bibliografia
GIRALT 1990; VVAA 1999, 322

Olla de cocció de tipus reduïda i pasta de color gris negre amb desgreixant molt fi.
És de cos globular, amb el coll de parets rectes i el llavi apuntat amb una motllura triangular a l’exterior. Es conserva una nansa
de cinta i l’arrencament d’una altra.
La decoració és incisa, feta amb pinta, a l’espatlla. El motiu decoratiu és una sanefa de línies horitzontals paral·leles que emmarquen línies sinuoses.

7.3

46. Olla
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 16 x 14 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle IX - X

Núm. inv.:

MN-2190

Bibliografia
GIRALT 1990

Olla de cocció reduïda i pasta de color gris amb molt desgreixant mixt.
És de cos globular, amb el coll estrangulat, la vora exvasada i el llavi arrodonit. No conserva la base.
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47. Olla
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Olla de cocció de tipus oxidant o reduïda, pasta de coloració marronosa o gris i desgreixants habitualment fins.
És de cos globular amb la base plana o bombada, el coll estrangulat i la vora exvasada. Pot portar nanses o no. En cas de
portar-les, són de cinta i estan situades entre el coll i la panxa.
En el cas que hi hagi decoració, és sempre incisa i es troba al coll i a la panxa. Els motius decoratius acostumen a ser de
línies ondulades concèntriques.
Presenten capacitats molt variables.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 13,5 x 21 x 11 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2349

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 17,5 x 19 x 11(Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2251
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 16 x 20 x 11 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2254

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 17,5 x 22 x 13,2 (Ø boca) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2348

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 15,6 x 21 x 14,3 (Ø boca) cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2362

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 127; GIRALT 1990
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Olla de cocció de tipus oxidant o reduïda, amb pastes vermelloses o grises i desgreixants variats.
És de cos globular, base bombada, coll divergent i llavi bisellat, amb dues nanses de cinta.
La superfície interior sempre presenta vidrat monocrom en verd o en melat, i sovint també el llavi. És freqüent, també, que
apareguin gotes de vidrat a la superfície exterior.
A l’exterior, a l’alçada de l’espatlla, acostuma a presentar breus motius incisos de línies horitzontals paral·leles i concèntriques.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 20 x 23,5 x 13 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2177

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 20 x 26 x 13,5 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2178

7.3
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 19 x 22 x 12 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2179

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 18 x 23 x 13 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2181
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 8 x 32 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2218

Bibliografia
GIRALT 1990

Recipient de cocció oxidada, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de base plana, gruixuda, amb les parets divergents i el llavi arrodonit. El llavi presenta quatre obertures semicirculars.
Al fons de la peça, incisa, hi ha la inscripció en àrab al-badr (la llavor).
Una peça similar s’utilitza encara avui a les zones rurals del nord d’Àfrica per a la cocció d’alguns tipus de pa.

7.3

50. Solera
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És de forma ovalada o circular i plana i no acostuma a fer més de 2 cm de gruix.
A vegades, presenta decoració (MN-2352), sempre incisa, amb motius de bandes ondulades als extrems.
Les soleres són peces característicament islàmiques i es documenten en moltes ciutats d’Al-Andalús (CARVAJAL 2008). Tot
i això, les del Pla d’Almatà es produïen als mateixos forns de la ciutat i eren peces molt habituals a les cases. S’utilitzaven
per posar-les sobre el foc per coure pa.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 34,5 x 38,5 x 1,2 cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Bibliografia

Núm. inv.:

MN-2352

ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988,127;
GIRALT 1990

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 42 x 35 x 1,7 cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2363

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 25 x 20 x 2 cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Bibliografia

Núm. inv.:

MN-2373

ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 127;
GIRALT 1990
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Morter de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixants fins i diversos.
És de cos troncocònic invertit, amb les parets corbades divergents i el llavi amb una marcada motllura exterior de secció
triangular.
La decoració és aplicada i pintada amb manganès, i es troba a la revora exterior del llavi i a la part central de les parets interiors. Els motius acostumen a ser geomètrics, de línies horitzontals paral·leles, sanefes o sinuoses.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 10,5 x 18,2 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2297

Bibliografia
GIRALT 1990

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 11 x 23,5 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2227

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 11,5 x 24 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2368

7.3

52. Gibrell
Jaciment:

Plaça Sant Salvador (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 23,2 x 50 x 47 (boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2209

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 82; GIRALT 1990

Gibrell de cocció de tipus oxidant, pasta taronja i desgreixant mixt.
És de forma troncocònica invertida, amb les parets rectes divergents i el llavi recreixut. La base és plana.
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 11,6 x 16,6 x 12 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2214

Bibliografia
GIRALT 1990

Fogó de cocció oxidada, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos globular, amb el coll de parets convergents - divergents i el llavi arrodonit. La base és plana i té tres peus massissos.
Presenta dues nanses de cinta. A la zona de l’espatlla hi ha tres orificis triangulars d’oxigenació.
Aquests fogons servien per escalfar el menjar. A l’interior, es posaven les brases que permetien escalfar el recipient que es
posava a sobre. Paral·lels d’aquests fogons s’han trobat a jaciments com Madinat Ilbira a Atarfe (Granada) (CARVAJAL 2008).

7.3

54. Tapadora
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És de forma convexa amb un peduncle al centre. La vora és exvasada i el llavi pla. La base pot ser plana o lleugerament
bombada.
La decoració, si n’hi ha, és sempre aplicada i pintada amb manganès a la part superior de la vora. Els motius són senzills i
acostumen a ser una línies horitzontals concèntriques.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 3,2 x 14 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2345

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 3 x 14,5 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2244

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 4,3 x 13,6 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Bibliografia

Núm. inv.:

MN-2365

ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 149;
GIRALT 1990
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 7,5 x 12 (Ø màxim) cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2208

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 150; GIRALT 1990

Tapadora de cocció de tipus oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma cònica amb la revora central plana i les parets inferiors rectes, amb un peduncle superior separat del cos. A l’extrem
de les parets del coll sobresurten dues aletes punxegudes.
És probable que aquest tipus de tapadora servís per tancar hermèticament, possiblement les gerres de cinc nanses. A vegades,
aquestes tapadores poden presentar petites incisions verticals, que correspondrien a marques per identificar la tapadora amb
l’olla concreta amb què encaixaria (LORIENTE-OLIVER 1992, 93).
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7.4. El rebost
A les tenalles i a les gerres que s’acumulaven als rebostos de les cases de Balaguer s’hi guardaven productes bàsics, com
l’aigua, els cereals, l’oli d’oliva i la llet, que eren la base de la cuina i de l’alimentació. La fruita, els llegums, la mel, les espècies
i tots els productes que constituïen la rica cuina andalusina eren emmagatzemats en atuells de diferents mides i formes, i
guardats a la cambra més fosca i fresca de la casa...
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56. Tenalla
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 75 x 56,5 x 28 (Ø boca) cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2194

Bibliografia
GIRALT 1990

Tenalla de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos globular, amb el coll convergent i el llavi
pla, gruixut i amb una motllura triangular a l’exterior.
La base és plana.
La decoració és incisa i aplicada, al coll. Es tracta
d’una banda en la qual es combina una línia incisa
amb dents de serra i un cordó aplicat.
És una peça força coneguda i que apareix sovint
en els contextos domèstics del Pla d’Almatà i, tot
i que en la majoria dels casos es documenta formant part dels abocaments que reomplen les sitges, pot trobar-se en els nivells d’ocupació de determinades habitacions o, fins i tot, als patis, sota
les vessants de les teulades.

7.4

57. Tenalla
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 42,4 x 38,4 x 11,4 (Ø boca) cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII, abans de 1105

Núm. inv.:

MN-2216

Bibliografia
GIRALT 1990

Gran tenalla de cocció oxidant, pasta taronja i desgreixant mixte.
És de cos globular, coll cilíndric amb una lleugera motllura central i llavi arrodonit amb una aresta triangular a l’exterior. Presenta dues nanses de
secció ovalada amb nervi i acanaladures centrals
que arranquen de l’espatlla i van fins a la panxa.
La superfície interior està vidriada en verd.
A l’exterior, decoració pintada amb manganès, al
coll i a la panxa, amb motiu de tres sanefes formades per línies horitzontals paral·leles que emmarquen una sinuosa. A la panxa, entre les dues
sanefes hi ha una gran sinuosa amb un cercle incorporat.
A les nanses, la decoració és aplicada amb perforacions triangulars i tres ditades a l’arrancament
superior.
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58. Gerra
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Gerra de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos globular i coll cilíndric amb una lleugera motllura central i llavi arrodonit, a vegades amb una aresta triangular exterior. Presenta dues nanses, que arranquen del coll i van fins a l’inici de la panxa. En algunes gerres, aquestes nanses van
decorades amb incisions.
La decoració està sempre pintada amb òxid de manganès i es troba al coll, a l’arrancament del cos i a la panxa. Els motius
acostumen a ser línies paral·leles concèntriques, a vegades emmarcant línies sinuoses.

Jaciment:

Plaça de Sant Salvador (Balaguer)

Jaciment:

Plaça de Sant Salvador (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 48 x 32,5 x 6,8 (Ø boca) cm

Dimensions: 44 x 30 x 5,5 (Ø boca) cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2213

Núm. inv.:

MN-2196

Bibliografia

Bibliografia

GIRALT 1990

GIRALT 1990
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 39 x 35 x 8 (Ø boca aprox.) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2250

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 46 x 35 x 8,5 (Ø boca aprox.) cm

Dimensions: 39 x 29 x 7,5 (Ø boca aprox.) cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2306

Núm. inv.:

MN-2346
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Gerra de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos globular, amb el coll cilíndric i la boca més estreta que el cos. El llavi està bisellat amb una motllura exterior triangular. Presenta dues nanses de cinta, que surten de l’inici del coll i van fins a la panxa. La base és plana.
Apareix sempre sense vidriat i presenta decoració pintada amb òxid de manganès a l’alçada del coll, de la carena i de la
panxa. Els motius acostumen a ser línies paral·leles concèntriques a vegades emmarcant línies sinuoses.
Es tracta d’un recipient no pensat per anar al foc, sinó més aviat per contenir i conservar algun producte.

Jaciment:

Plaça Mercadal (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 17 x 20 x 12,5 (Ø boca) cm

Dimensions: 13 x 21 x 13,8 (Ø boca) cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2220

Núm. inv.:

MN-2262

Bibliografia
ALÒS et al. 2007, 284

7.4

60. Gerra de cinc nanses
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És de forma globular, amb una motllura exterior a la carena i de base plana. La vora és de llavi reentrant i pla, amb un encaix
a l’interior. En algun cas (MN-2261), aquest encaix apareix assenyalat a l’exterior amb petites incisions verticals. Té cinc
nanses de secció ovalada que surten de la vora i van fins a la panxa, sota la motllura.
La superfície interior està vidriada en verd o melat i s’aprecien regalims de vidriat a l’exterior.
Cap dels recipients recuperats no presenta evidències d’haver anat al foc, per la qual cosa ens inclinem a pensar que es tractaria d’un utensili de magatzem, si bé en altres indrets es documenta amb senyals de fumat (LORIENTE-OLIVER, 1992, 93).
Trobem paral·lels d’aquesta forma amb una presència prou significativa a l’antic Portal de Magdalena de Lleida (T.F.II-25), on
es relacionen amb les tapadores de tipus cònic amb peduncles. Les petites incisions apareixen relacionades amb la identificació de la tapadora amb la peça concreta amb què encaixaria (LORIENTE-OLIVER, 1992, 93).

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 15,5 x 24 x 13 (Ø boca) cm

Dimensions: 16,5 x 21 x 10 (Ø boca) cm

Núm. inv.:

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2351

MN-2261
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Jaciment:

Plaça de Sant Salvador (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 34,9 x 24 x 8,7 (Ø boca) cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2204

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988, 102
GIRALT 1990

Pitxer de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de cos globular, amb el coll cilíndric i el llavi exvasat i arrodonit i la boca trilobulada. Presenta una nansa de cinta que arranca
del coll i va fins a la panxa. La base és plana.
La superfície interior presenta vidriat monocrom melat. A l’exterior, la decoració està pintada amb manganès, al coll i a la panxa,
amb motius de línies horitzontals paral·leles i concèntriques. A la panxa, hi ha pintada una banda amb un motiu epigràfic, que
representa una esquematització de l’al-mulk.

7.4

62. Cantimplora
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 25,2 x 22,5 x 17,7 Ø cm
Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-2221

Bibliografia
GIRALT 1990

Cantimplora de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És de forma circular i ovoide, amb el coll cilíndric i estret. Conserva una de les dues nanses, de secció ovalada i amb una lleugera carena central.
La decoració està pintada amb manganès. A la cara principal, els motius decoratius són sanefes concèntriques formades per
línies paral·leles que emmarquen una línia sinuosa.
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7.5. La vida quotidiana
Altres elements permeten capçar la vida quotidiana a madina Balaguer. Instruments musicals com el tabal ens acosten a la
música com un dels elements essencials de la vida cultural de la societat andalusina, acompanyats d’altres elements d’oci
com les pipes per fumar o les fitxes utilitzades en diferents jocs de taula...
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63. Llàntia
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Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 7,3 x 7,6 Ø cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-74

Bibliografia
GIRALT 1990

Llàntia de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
En forma de cassoleta bitroncocònica amb una marcada carena i bec llarg. El coll és alt, cilíndric i motllurat, amb revora exterior,
i a prop de la carena presenta tres petites perforacions per facilitar el vessament de l’oli. Presenta una nansa vertical, de secció
circular que s’inicia al coll i acaba a la part inferior de la cassoleta.
Està vidriada, tant a l’interior com a l’exterior, amb melat.

7.5

64. Llàntia
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Llàntia de cocció oxidant, pasta vermellosa i desgreixant fi.
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En forma de cassoleta oberta i bec de pessic, amb una nansa al dors i base plana.
La superfície interior està sempre vidriada en verd o melat, mentre que la exterior pot estar-ho o no. En algun cas pot presentar decoració incisa de línies horitzontals concèntriques paral·leles.

Jaciment:

Plaça Mercadal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 4 x 9 Ø cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2198

Jaciment:

Plaça Mercadal (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 2,7 x 8,8 Ø cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2195

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 3 x 8,7 Ø cm
Cronologia:

Finals segle XI - inicis segle XII

Núm. inv.:

MN-2212

Bibliografia
GIRALT 1990
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65. Tabal
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions:

10 x 5,2 x (10,6 Ø vora) cm

Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2350

Bibliografia
ALÒS et al. 2006-2007, 159; ALÒS et al. 2007, 284

Instrument musical de percussió amb la caixa de
ressonància feta de material ceràmic de cocció
oxidada, pasta vermellosa i desgreixant fi.
Tabalet en forma de calze, de base cilíndrica i
caixa de ressonància semiesfèrica.
Va ser recuperat formant part dels abocaments
que reomplien una de les sitges del pati de la casa
1 del Pla d’Almatà i, si bé es tracta de l’únic instrument musical documentat fins al moment a madína Balaguer, és una producció força coneguda
dins al-Andalús. Recollida per Rosselló Bordoy en
la seva proposta tipològica i semàntica en la forma 156 (ROSSELLÓ BORDOY 1991, 177), ha estat
documentada a la Meseta (forma Q.01, RETUERCE 1998, 393), a Benétusser (València (ROSSELLÓ
BORDOY 2002, 97) o Palma de Mallorca (ROSSELLÓ BORDOY 2002, 97), entre altres.
Segons Manuel Retuerce es dataria en època
omeia (RETUERCE 1998, 393), tot i que els contextos del Pla d’Almatà on ha aparegut constaten
la perduració d’aquest instrument fins a la 2a meitat del segle XI.

7.5

66. Pipa
Jaciment:

Castell Formós (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 3 x 2,5 (amplada) x 3,9 (llargada) cm
Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2206

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SÉNAC 1981, 177; GIRALT 1990

Pipa de cocció oxidada, pasta vermellosa i desgreixant fi.
És en forma de cassoleta alta, de base arrodonida i braç perforat de secció circular.
La superfície, interior i exterior, està vidriada en monocrom melat.
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67. Fitxes
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Dimensions: 1,7 x 9 Ø cm; 1,2 x 6 Ø cm; 1,5 x 6 Ø cm; 1 x 5 Ø cm; 0,5 x 3,5 Ø cm
Cronologia:

2a meitat segle XI

Núm. inv.:

MN-2389

Es tracta de diferents fragments de recipients ceràmics reaprofitats i tallats i polits per donar-los una forma més o menys circular
i plana. Poden ser de diferents diàmetres, tot i que no sobrepassen els 9 cm.
Possiblement es tracta de fitxes d’algun joc, tipus alquerque, malgrat que també podien haver estat utilitzades com a tap rudimentari.

7.5

68. Barra de forn de ceràmica
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És de forma allargada, lleugerament corbada amb els extrems apuntats i secció circular. Tenen mides diverses, des dels 25
als 55 cm de llargada i diàmetres que van des de 1,5 cm fins a 2,53 cm.
Procedeixen de les excavacions realitzades al barri de terrissaires del Pla d’Almatà i es tracta de les barres utilitzades en
els forns de barres. Aquestes barres es col·locaven als forats que hi havia a les parets de la cambra de cocció del forn amb
la funció de crear una espècie de prestatgeria on se suspenien o recolzaven les peces ceràmiques que s’havien de coure
(GIRALT, 1994, 243).

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 30 x 2,5 Ø cm

Dimensions: 28,8 x 1,5 Ø cm

Cronologia:

Mitjan segle XI

Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-2355

Núm. inv.:

MN-2356

Bibliografia

Bibliografia

GIRALT 1990

GIRALT 1990

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ceràmica

Material:

Ceràmica

Dimensions: 23,5 x 1,5 Ø cm

Dimensions: 42 x 2,9 Ø cm

Cronologia:

Mitjan segle XI

Cronologia:

Mitjan segle XI

Núm. inv.:

MN-2357

Núm. inv.:

MN-2366

Bibliografia
GIRALT 1990

7.6. L’aixovar metàl·lic
Les peces metàl·liques recuperades al Pla d’Almatà ens acosten a la barbàrie i a la inestabilitat política del moment, però
també a les escenes més íntimes de la vida quotidiana i és darrera d’aquestes peces que s’amaga l’espai més personal dels
habitants de madina Balaguer...
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69. Armament
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Les restes d’aquestes armes van aparèixer durant les excavacions realitzades l’any 1993 al cementiri del Pla d’Almatà. En
aquella intervenció s’excavaren 14 individus, clarament enterrats segons el ritual islàmic i dos dels quals presentaven signes
evidents d’una mort traumàtica: la punta de fletxa aparegué encastada en una costella d’un dels individus i la punta de llança
disposada dins la caixa toràcica d’un altre (GIRALT et al. 1995).
Possiblement, cal relacionar aquestes morts traumàtiques amb els setges i conquestes als quals el comte d’Urgell va sotmetre la ciutat entre 1093 i 1105, i, per tant, tant la punta de fletxa com la de llança formarien part de les armes utilitzades per
l’exèrcit feudal per conquerir la ciutat.

Punta fletxa
Punta de fletxa de forma triangular
amb dolla de secció circular per
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ferro

encabir-hi la tija de fusta.

Dimensions: 53 x 22 mm
Pes:

9,9781 g

Cronologia:

Finals segle XI

Núm. inv.:

MN-2173

Punta de llança
Punta de llança de forma allargada
i prima.
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ferro

Dimensions: 100 x 44 mm
Pes:

14,3736 g

Cronologia:

Finals segle XI

Núm. inv.:

MN-2174

7.6

70. Tisores
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ferro

Dimensions: 130 x 50 mm
Pes:

45,0811 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2307

Bibliografia
ALÒS et al. 2007, 286

Joc de tisores de sistema articulat formades per dues fulles simètriques, sensiblement allargades unides per un rebló, que ha quedat
soldat a causa de l’oxidació impedint el moviment de la tisora. Als
extrems de les fulles, dos ulls circulars per posar els dits.

71. Sivella
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ferro

Dimensions: 24 x 15 mm
Pes:

7,0324 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2308

Sivella de cinturó de forma ovalada amb la barra recta i dos petits
ressalts als extrems.

Catàleg de la col·lecció de materials
andalusins del Museu de la Noguera
141

7.6
Catàleg de la col·lecció de materials
andalusins del Museu de la Noguera

72. Brida
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ferro

Dimensions: 35 Ø mm
Pes:

18,6332 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2310

Anella de forma ovalada amb el cap pla i els extrems d’amplada decreixent.

73. Anella
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Ferro

Dimensions: 63 Ø mm
Pes:

25,7220 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2311

Anella de forma i secció circulars.

7.6

74. Anell
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze
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Dimensions: 22 x 15 mm
Pes:

1,1118 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2312

Anell de forma circular i secció plana amb un encaix de forma ovalada
on hi aniria una pedra decorativa

75. Arracada
Arracada de forma i secció circular, amb un dels extrems acabat amb
un apèndix de secció triangular per encaixar. Presenta una petita de-

Arracada de forma quadrangular i secció circular que s’eixampla en un

coració aplicada a mode d’un cordonet entrelligat a l’anella.

dels extrems per encaixar.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Material:

Bronze

Dimensions: 16 Ø mm

Dimensions: 20 Ø mm

Pes:

0,5535 g

Pes:

1,0420 g

Cronologia:

Segle XI

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2313

Núm. inv.:

MN-2321
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 44 x 15 mm
Pes:

2,0923 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2314

Làmines de forma indeterminada decorades amb motius vegetals i
geomètrics que possiblement formarien part de l’aplic decoratiu d’un
moble.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 26 x 18 mm
Pes:

4,9203 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2315

Làmina de forma indeterminada decorada amb un motiu reticulat.

7.6

77. Campaneta
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 26 Ø mm
Pes:

6,5130 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2316

Campaneta de forma semiesfèrica amb dos forats a la part superior
per a penjar-la. Li falta el badall.

78. Agulla
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 51 x 12 mm
Pes:

2,1028 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2317

De forma allargada i punta arrodonida. De secció circular, en un dels
extrems s’aplana i forma un petit encaix on s’aprecien dues incisions.
Està incomplerta.
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79. Instruments quirúrgics o cosmètics
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Varetes de secció rodona, molt fines, que tenen un punxó en un extrem i una petita espàtula plana a l’altre. Al centre de la
vareta hi ha un element central de premsió o bé una espiral, que tenia com a finalitat facilitar la subjecció de l’instrument i
evitar que pogués lliscar entre els dits de la persona que l’utilitzava.
Apareixen relacionades tant a l’àmbit mèdic com quirúrgic, com a sondes per a l’oïda o espàtules per a l’aplicació de coliris
oculars, com en el món farmacològic, o el món de l’estètica personal, per a l’aplicació d’olis, ungüents, pomades, perfums
o khol.
Tres d’aquestes varetes (MN-2383, MN-2384 i MN-2385) formen part d’un mateix conjunt i van aparèixer en els nivells de
saqueig de les cases del Pla d’Almatà després del seu abandó l’any 1105.

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 10,1 cm
Pes:

6,964 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2383

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 12,4 mm
Pes:

3,204 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2384
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Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 11,4 mm
Pes:

4,385 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2385

Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Bronze

Dimensions: 10 mm
Pes:

3,7984 g

Cronologia:

Segle XI

Núm. inv.:

MN-2309

7.7. El moneder
A través del numerari ens acostem a les relacions humanes. El comerç en una zona fronterera com la nostra obligava a l’ús
de la moneda que els habitants de les ciutats utilitzaven, fraccionant-la quan convenia, tot i que a la vida quotidiana prevalia
l’intercanvi de productes...
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80. Dirhams i fragments de dirhams d’Ahmad II Al-Musta’in
(478-503 H./1085-1110 d.C.), Taifa de Saragossa, encunyats a
Saraqusta (Saragossa)
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer)

Material:

Billó

Cronologia:

481-489 H./1088-1096 dC i 497-500 H. /1103-1107 dC

Bibliografia
ESCO-GIRALT-SENAC 1988; GARCÍA RUIZ Y RUIZ QUINTANAR 1996, 723-730; IBRAHIM Y CANTO 1997, 81-86; VIVES Y
ESCUDERO 1893, núm. 1223-1232; PRIETO Y VIVES 1926, núm. 271-272

Aquests dirhams, corresponents a diferents emissions (481-489 H./1088-1096 dC i 497-500 H./1103-1107 dC) d’Ahmad II Al-Musta’in,
rei de la taifa de Saragossa, pertanyen a un mateix context arqueològic, ja que es van trobar agrupats al jaciment del Pla d’Almatà (Balaguer, Lleida). Aquesta circumstància ha permès interpretar la troballa com el contingut d’un moneder. La fragmentació de les peces així
ho corrobora, ja que aquesta pràctica remet a les necessitats quotidianes de moneda divisionària i a la forma més senzilla de solucionarles per part de la població.
En efecte i malgrat que, com veiem en aquests exemplars, la qualitat de les monedes taifes de plata havia descendit de forma dràstica
fins convertir-se en simples peces de billó o de coure amb recobriments argentífers, el dirham tenia encara un alt valor, massa elevat
per als petits pagaments diaris. La resposta popular a la manca de moneda fraccionària solia ser la de retallar les peces, generalment
seguint patrons de pesos i formes prèviament establertes. Així, en el grup del Pla d’Almatà trobem meitats (núm. 2149), terços (núm.
2151 i 2152) i cinquens (núm. 2156) fàcilment identificables, juntament amb fragments irregulars de morfologia i metrologia menys definides (núm. 2155 i 2157), que s’haurien utilitzat al pes en els intercanvis realitzats en el soc. En altres casos (núm. 2150, 2153 i 2154), no
s’aprecien marques de tall, de manera que les peces semblen haver estat encunyades directament sobre cospells irregulars i de mida
menor.
Aquest tipus de manipulació monetària va ser molt freqüent durant l’època emiral i califal. Suposava una pràctica il·legal, ja que alterava
un objecte que era emès per la màxima autoritat política i que, a més, contenia el nom d’Allah en la llegenda. No obstant això, a l’Estat li
resultava poc rendible encunyar peces de coure (felusos) o de petit valor (divisors del dirham), de manera que consentia la fragmentació
de les monedes per a les transaccions d’índole privada. Com que per als pagaments públics només admetien peces senceres, la població havia de dur les seves monedes partides a la seca, on, un cop pesades, es canviaven per exemplars nous, previ abonament de
la taxa corresponent. D’aquesta manera, a més, el poder central guanyava un percentatge amb aquest tipus d’operacions.

7.7

El fenomen de fragmentació de moneda es redueix radicalment al llarg del segle V H./ XI dC, en perdre els dirhams valor intrínsec per
l’augment del contingut de coure en la seva llei. No obstant això, el conjunt del Pla d’Almatà es justifica en unes dates tan tardanes a
causa de la situació político-militar que travessava la localitat de Balaguer en aquests moments. Precisament, entre 1088 i 1107, límits
cronològics dels exemplars estudiats, es produeixen una sèrie d’assalts cristians a la ciutat que culminen amb la seva conquesta definitiva, el 1105, a mans del comte d’Urgell. Durant el llarg setge, el proveïment de numerari a la població degué ser molt complicat, per la
qual cosa aquesta va haver de recórrer a l’ús d’aquest tipus de peces.

Mòdul:
25 mm
Pes:
5,2372 g
Núm. inv.: MN-2148

Mòdul:
21 mm
Pes:
1,7858 g
Núm. inv.: MN-2152

Mòdul:
16 mm
Pes:
1,0112 g
Núm. inv.: MN-2156

Mòdul:
22 mm
Pes:
2,1632 g
Núm. inv.: MN-2149

Mòdul:
15 mm
Pes:
1,3463 g
Núm. inv.: MN-2153

Mòdul:
11 mm
Pes:
0,3192 g
Núm. inv.: MN-2157

Mòdul:
16 mm
Pes:
2,1266 g
Núm. inv.: MN-2150

Mòdul:
14 mm
Pes:
1,4994 g
Núm. inv.: MN-2154

Mòdul:
20 mm
Pes:
1,8661 g
Núm. inv.: MN-2151

Mòdul:
13 mm
Pes:
0,9296 g
Núm. inv.: MN-2155

Dirhams i fragments de dirhams d’Ahmad II AlMusta’in (478-503 H./1085-1110 d.C.), Taifa de
Saragossa, encunyats a Saraqusta (Saragossa)
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81. Dirham d’Ahmad II Al-Musta’in (478-503 H./1085-1110 dC),
Taifa de Saragossa, encunyat a Saraqusta (Saragossa)
Jaciment:

Pla d’Almatà (Balaguer, Lleida)

Material:

Plata

Dimensions: 25 mm
Pes:

4,39 g

Cronologia:

497-500 H. /1103-1107 dC

Núm. inv.:

MN-2164

Bibliografia
VIGUERA 1995; VIVES Y ESCUDERO 1893, núm. 1230-1232; PRIETO Y VIVES 1926, núm. 272; CANTO Y IBRAHIM 2004,
núm. 492 var.

7.7

Ahmad II, de sobrenom al-Musta’in bi-llah (el que implora l’ajuda de Déu) i Sayf al-Dawla (espasa de l’Estat), va regnar a la
Taifa de Saragossa entre 478 H./1085 dC i 503 H./1110 dC. Successor de Yusuf al-Mu’tamin, el seu pare, va ser l’últim monarca dels Banu Hud que va gaudir de certa autoritat en aquest territori, ja que el seu fill, ‘Abd al-Malik, només ocuparia el
tron els pocs mesos previs a la rebel·lió dels seus súbdits i a la seva posterior fugida davant dels partidaris i els almoràvits.
El seu govern es va caracteritzar pel delicat equilibri que va haver de mantenir entre l’oposició a l’avanç de les tropes aragoneses i la recerca de protecció, mitjançant el pagament de pàries, dels exèrcits castellans d’Alfons VI, entre la defensa
de les seves fronteres i l’expansió territorial contra el seu oncle Mundir, rei taifa de Dènia, entre la sol·licitud de recolzament
a la resta de taifes, endinsades en guerres intestines, i l’establiment de relacions diplomàtiques amb els nous conqueridors
almoràvits, que li van permetre conservar la seva independència en forma d’avançada davant dels cristians.
Des del punt de vista numismàtic, Ahmad II al-Musta’in només va encunyar peces de plata, encara que de tan baixa llei
que poden considerar-se simples billons o coures banyats en plata. Els seus dírhams es caracteritzen, com els del seu
predecessor, perquè no fan al·lusions a l’imam, ja fos l’andalusí Hisam o l’abbàssida ‘Abd-Allah. Aquest signe d’autonomia
política no es va traduir, però, en el nomenament del sobirà, que, en qualsevol cas, en les seves monedes només es
va atrevir a atorgar-se el nom d’hàjib (primer ministre). Es dóna la circumstància, a més, que al-Mustain va començar a
encunyar dos anys abans de la seva pujada al tron, potser en qualitat de príncep hereu, encara que també ostentava el
càrrec d’hàjib.
Davant de l’aspecte rude i la defectuosa fabricació que presenten la majoria de les emissions d’època taifa, les peces
d’Ahmad II destaquen per la bellesa dels seus dissenys, potser amb relació a la faceta de mecenes de la cultura i l’art
d’aquest monarca. Una mostra d’aquesta qualitat decorativa es pot apreciar en els detalls ornamentals i en l’acurada
cal·ligrafia d’aquesta moneda. Datada entre 497 H./1103 dC i 500 H./1107 dC, es correspon amb les últimes emissions
d’al-Musta’in, mort el 503 H./1110 dC durant la batalla lliurada contra Alfonso I el Bataller a Valtierra (Navarra).
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82. Fragment de dirham d’Hisam II (366-399 H./976-1009 dC i
400-403 H./1009-1013 dC), Califat Omeia de Còrdova
Jaciment:

Cercavins (Tàrrega, Lleida)

Material:

Plata

Dimensions: 19 mm
Pes:

1,11 g

Cronologia:

371-379 H./981-990 dC o 391-399 H./1000-1008 dC

Núm. inv.:

MN-2171

Bibliografia
IBRAHIM Y CANTO 1991, pàg. 72-73

7.7

La singularitat d’aquest fragment de dirham rau en l’existència d’un petita enfilada cilíndrica de plata que travessa la moneda per una fenedura practicada en un extrem de la peça. Tant la perforació de les monedes andalusines com la presència
d’afegits metàl·lics, manipulacions monetàries molt comuns en èpoques emiral i califal, han donat lloc a diverses hipòtesis.
Els forats i esquerdes de les monedes hispanomusulmanes es va interpretar, en un principi, com intents de desmonetització d’emissions antigues. No obstant això, aquesta explicació no resulta molt convincent per a un món medieval en el qual
les monedes es fan servir al pes en nombroses ocasions i en el qual el numerari segueix circulant, fins i tot, en etapes molt
posteriors a la data d’encunyació. El sentit d’aquestes perforacions seria, més aviat, el de permetre la introducció de diversos elements amb una finalitat ornamental (anelles suspensores, pestanyes de subjecció). D’aquesta manera, la moneda es
transformava en una peça de joieria. Recentment (Maskukat 2007, 37), arran de la troballa d’unes restes de corda a l’interior
d’un d’aquests forats, s’ha apuntat la possibilitat que les esquerdes s’empressin com a sistema per transportar les monedes,
enllaçades amb cordills a manera de cinturons, tal com esmenta Ibn Idari en la seva Al-Bayan al-Mugrib.
En l’exemplar aquí estudiat, però, la perforació tindria una missió eminentment funcional: la de permetre la inserció d’un
tros cilíndric de metall. Aquesta peculiaritat respon a una altra de les alteracions més freqüents dels dirhams emiral i califal,
consistent en l’afegit de petits trossos de plata en forma de grapes, fils, cordons i, fins i tot, fragments d’altres monedes
coetànies. Més enllà de les suposades motivacions màgic-protectores, de les quals no hi ha evidències documentals ni arqueològiques (Milers 1960, 222), la finalitat d’aquesta pràctica és, simplement, la d’augmentar el pes del fragment monetari
en un context d’ús de la moneda pel seu valor a la talla. En aquest cas, el pes de la peça s’aproximaria al del mig dirham.
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83. Dirham d’Hisam II (366-399 H./976-1009 dC i 400-403
H./1009-1013 dC), Califat Omeia de Còrdova, encunyat a l’alÀndalus
Jaciment:

Cercavins (Tàrrega, Lleida)

Material:

Plata

Dimensions: 23 mm
Pes:

2,66 g

Cronologia:

393 H./1002-1003 dC

Núm. inv.:

MN-2172

Bibliografia
VIVES Y ESCUDERO 1893, núm. 577; MILES 1950, núm. 324g; FROCHOSO, 1996, núm. 393.15

7.7

Quan, l’any 300 H./912 dC, ‘Abd al-Rahman III puja al poder, s’inicia un procés que culminarà amb la proclamació del Califat de
Còrdova. Des del punt de vista numismàtic, això suposarà, entre d’altres novetats, un canvi dràstic en la tipologia de les monedes. En primer lloc, s’inclourà el nom del governant, amb la seva genealogia i la seva laqab o sobrenom honorífic; en segon
lloc, s’afegiran els noms de certs funcionaris de l’administració de l’Estat, com ara el Sahib al-Sikk, o prefecte de seca , i l’hàjib,
o primer ministre.
En aquesta peça trobem exemples d’ambdós càrrecs. D’una banda, el nom ‘Abd al-Màlik a l’anvers al·ludeix a l’encarregat de la
seca, fill del visir’ Isa b. Sa’id, que havia estat nomenat per a aquest lloc el 392 H./1001-1002 dC. D’altra banda, al revers, sota el
títol del propi Califa, trobem de nou el nom ‘Abd al-Màlik, encara que aquesta vegada la llegenda aclareix que es tracta de l’hàjib,
Abu Marwan’ Abd al-Màlik ibn Abi ‘Amir al-Muzaffar (el victoriós), fill del difunt Muhammad ibn Abi ‘Amir, Almansor, de qui havia
heretat el càrrec un any abans.
En efecte, la curta edat d’Hisam II quan va pujar al tron, el 366 H./976 dC, havia propiciat una sèrie d’enfrontaments palatins per
tal d’acaparar el poder. D’aquestes intrigues va sortir vencedor Almansor, aconseguint que el jove Califa el proclamés hàjib i que,
de fet, li confiés el govern d’al-Àndalus. El seu fill, ‘Abd al-Màlik al-Muzaffar, va intentar seguir les seves passes, sobretot en el terreny militar, amb campanyes com la que el 393 H./1002-1003 dC, data d’aquest dirham, el portaria a conquerir diversos castells
catalans i a forçar la pau amb Ramon Borrell III. No obstant això, la seva política anti-omeia, recolzada en una nova burocràcia
provincial d’esclaus eslaus i en un exèrcit integrat per nombrosos contingents berbers, provocaria un gran malestar entre els
més destacats membres de la Cort i, a la seva mort, el 399 H./1.008 dC, la definitiva crisi que desembocaria en la fi del Califat.
Davant la convulsa situació política que va travessar el regnat d’Hisam II, el sistema monetari gairebé no va experimentar modificacions. Després d’uns primers anys de descens productiu, la seca va reprendre el seu ritme d’encunyació al 380 H./991 dC,
ja amb el control total de la institució en mans d’Almansor i amb el trasllat dels tallers monetaris de Madinat al-Zahra ‘ a Còrdova
(al-Àndalus), fet en el que molts investigadors han volgut veure el desig d’Almansor d’allunyar al Califa, reclòs a la ciutat palatina,
d’una altra parcel·la més de l’Estat. Des d’aquell moment, la moneda es mantindrà inalterable. Només queda esmentar la progressiva reducció dels motius decoratius que, si bé en èpoques anteriors havien estat profusos, en els últims anys d’Hisam II es
van limitar a gotes, petits dibuixos florals o, com en aquest cas, cercles, relegats a l’escàs espai que permetia la proliferació de
noms propis en el camp de les monedes.
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PRESENTACIÓ
Servar els vestigis dels nostres avantpassats, en general, constitueix un dels objectius a assolir en una societat que vol
a la vegada preservar el seu present i futur. El nostre museu n’és un exponent clar, d’aquesta voluntat. Des de l’Ajuntament
de Balaguer sempre també ho hem tingut present.
El Castell Formós, el Pla d’Almatà i tota la ciutat de Balaguer, en conjunt, constitueixen un dels jaciments més
importants del nostre passat andalusí. No és estrany, doncs, que avui per avui els materials custodiats en el nostre
Museu d’aquesta època són d’una tal rellevant vàlua i categoria que constitueixen un referent mundial. Són fruit
de les diverses campanyes d’excavacions que han anat sovintejant, sobretot en els darrers anys, i que han posat
al descobert el nostre bressol de ciutat.

159

Aquest catàleg ens ha de servir per donar-nos a conèixer. Per posar a l’abast aquesta trajectòria històrica d’uns indrets on
van conviure distintes concepcions d’entendre i de fer. Diferents costums, formes i maneres de viure, opcions i creences,
obres i pensaments, etc. que han anat constituint el pòsit de la nostra personalitat actual, de la nostra cultura. Som hereus

1

dels nostres temps passats. No podem renunciar-hi. Els trets del nostre temperament i caràcter, el nostre tarannà col·lectiu,
s’ha anat forjant al llarg d’aquests segles a partir, sobretot, d’aquest poble que s’instal·là en les nostres contrades.
De la presència i l’activitat d’aquests pobladors andalusins a casa nostra en dóna testimoni el nostre insigne historiador
Fra Pere Sanahuja en la seva Història de Balaguer. Ell els anomenava sarraïns. Diu que “... fundaren, en el segle IX o ja
en l’anterior, la ciutat de Balaguer, i l’any 897 bastiren el formidable castell, la Suda, amb els altres dos castells. Demés,
organitzaren el perfecte sistema de regadius amb les dues sèquies en la part baixa i, al nivell del Segre, construïren uns
banys de la ciutat, la mesquita major al Pla d’Almatà i la d’Avimoni -convertida més endavant en l’església de Sant
Salvador-, i aixecaren les seves cases de comerç...”
Podem dir, doncs, que foren molt actius i emprenedors i que algunes de les seves obres, sobretot les del regadiu, devien
representar un gran augment de la riquesa i el benestar i que encara avui ens en servim per treure’n un bon profit.
Com dèiem, conservar i conèixer el passat és una gran penyora per tal de poder afrontar amb més garantia el
nostre futur. Aquesta publicació vol ser, doncs, una eina més per aconseguir-ho. En nom de la ciutat, moltes
gràcies a tots els que l’han fet possible.
Miquel Aguilà Barril, Alcalde de Balaguer

Conservar los vestigios de nuestros antepasados, en general, constituye uno de los objetivos

Preserving the remains of our ancestors is, in general, one of the objectives to be achieved in

por alcanzar en una sociedad que quiere a la vez preservar su presente y su futuro. Nuestro mu-

a society that wants to preserve both their present and their future. Our museum is a clear sign of

seo es un exponente claro de esta voluntad. Desde el Ajuntament de Balaguer siempre lo hemos

this will. In the Ajuntament de Balaguer, we have always had this in mind.

tenido presente.
Castell Formós, Pla d’Almatà and the entire city of Balaguer constitute one of the most imporEl Castell Formós, el Pla d’Almatà y toda la ciudad de Balaguer, en conjunto, constituyen

tant sites of our Andalusian past. It’s no wonder that today, the materials of that time kept in our

uno de los yacimientos más importantes de nuestro pasado andalusí. No es de extrañar, pues,

Museum are of such value and category as to constitute a global benchmark. They are the result

que hoy por hoy los materiales de esta época custodiados en nuestro Museu sean de una valía

of several excavations that have been made, especially in recent years, and which have shown the

y una categoría tales que constituyen un referente mundial. Son fruto de las diversas campañas

birthplace of our city.

de excavaciones que se han ido realizando, sobre todo en los últimos años, y que han puesto de
manifiesto la cuna de nuestra ciudad.

This catalog should allow us to make ourselves known, to make visible the historical trajectory of a place where different ways of understanding and doing lived together. They are namely

Este catálogo nos debe servir para darnos a conocer. Para hacer alcanzable esta trayectoria

different habits, ways and means of living, choices and beliefs, works and thoughts, etc. that have

histórica de unos lugares donde convivieron distintas maneras de entender y hacer. Diferentes

come to be the dregs of our current personality, of our culture. We are the heirs of our past. We

costumbres, formas y maneras de vivir, opciones y creencias, obras y pensamientos, etc. que han

cannot give it up. The features of our temperament and character and our collective spirit have

ido constituyendo el poso de nuestra personalidad actual, de nuestra cultura. Somos herederos de

been forged over the centuries since, especially, the times when these people settled in our region.

nuestros tiempos pasados. No podemos renunciar a ello. Las características de nuestro temperamento y carácter, nuestro talante colectivo se ha ido forjando a lo largo de estos siglos a partir,
sobre todo, de este pueblo que se instaló en nuestra región.

The presence of these Andalusian people in our hometown was documented by one of our
most celebrated historians, Fra Pere Sanahuja in his Història de Balaguer. He called them Saracens. He says that “...they founded, in the ninth century or maybe even in the previous one, the city

De la presencia de estos pobladores andalusíes en nuestra casa ofrece testimonio nuestro in-

of Balaguer, and in 897 they built a formidable castle, the Suda, as well as the two other castles. In

signe historiador Fra Pere Sanahuja en su Història de Balaguer. El los llamaba sarracenos. Dice que

addition, they built the perfect irrigation system with two channels at the bottom and on the level

“...fundaron, en el siglo IX, o ya en el anterior, la ciudad de Balaguer, y en el año 897 construyeron

of river Segre, built a bathhouse in the city, the main mosque in Pla d’Almatà and the one of Avi-

el formidable castillo, la Suda, junto con los otros dos castillos. Además, organizaron el perfecto

moni - which later became the church of Sant Salvador -, and they also built their trade houses...”

sistema de regadío con las dos acequias en la parte baja y, en el nivel del Segre, construyeron los
baños de la ciudad, la mezquita mayor en el Pla d’Almatà y la de Avimoni - convertida más adelante en la iglesia de Sant Salvador -, y levantaron sus casas de comercio...”

We can therefore say that they were very active and enterprising, and some of their works,
especially the irrigation system, must have represented a great increase in wealth and welfare, from
which we still get a good profit nowadays.

Podemos decir, pues, que fueron muy activos y emprendedores y que algunas de sus obras,
sobre todo las de regadío, debieron de representar un gran aumento de la riqueza y el bienestar, y
aún hoy las utilizamos para obtener un buen provecho.

As we were saying, keeping and knowing the past is a big endorsement in order to respond
with more guarantees to our future. This publication aims to be, then, an additional tool to achieve
this. On behalf of the city, I want to thank everyone who made this possible.

Como decíamos, conservar y conocer el pasado es un gran aval para poder afrontar con más
garantías nuestro futuro. Esta publicación quiere ser, pues, una herramienta más para conseguirlo.
En nombre de la ciudad, muchas gracias a todos aquellos que lo han hecho posible.
Miquel Aguilà Barril, Alcalde de Balaguer

Miquel Aguilà Barril, Mayor of Balaguer

Español

English
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De la madina a l’almúnia. Reflexions sobre el poblament musulmà al nord de l’Ebre
Philippe Sénac (Université de Toulouse 2)
Si tenim en compte tots els estudis relacionats amb la Marca Superior d’al-Àndalus, és evident que l’interès pel poblament i els hàbitats de l’època islàmica és, en realitat, bastant recent. Amb l’excepció d’algunes monografies o publicacions
relatives a edificis coneguts com l’Aljafería de Saragossa o el Castell Formós de Balaguer (IÑIGUEZ 1947; BELTRÁN 1970;
GUITART 1986; EWERT 1979), no va ser fins a l’últim quart del segle XX que es van començar a desenvolupar les investigacions sobre aquests assentaments al nord de l’Ebre. Abans d’aquesta data, la idea més estesa era que la presència islàmica
estava limitada a algunes ciutats i fortaleses encarregades de protegir les fronteres d’al-Àndalus. La llunyania de Còrdova
recolzava la idea d’una islamització reduïda a aquestes regions i la proximitat a les terres subjectes als cristians semblava
ser un obstacle important per a l’existència d’un poblament musulmà consolidat. Per aquesta raó, cal valorar el fet que a
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l’octubre de 1950, en una conferència a Saragossa, E. Lévi-Provençal destaqués la importància de l’època islàmica en la
història de la vall de l’Ebre, en dir que encara s’hi respirava una penetrant “olor d’arabisme”(LÉVI-PROVENÇAL 1950).
Aquesta situació va canviar significativament a principis dels anys vuitanta arran de diversos esdeveniments científics,

2

com el primer Congrés d’Arqueologia Medieval Espanyola (Osca, 1985), i dues exposicions titulades “Cultura Islámica en
Aragón” (Saragossa, 1986) i “Arqueología Islámica en la Marca Superior d’al-Àndalus” (Osca, Balaguer, 1988) (CORRAL –
PEÑA 1986; Esco-GIRALT-SÉNAC 1988). Aquests fets demostren clarament que la visió tradicional del poblament musulmà
a les regions del nord de la península no es corresponia amb la realitat i, és a partir d’aquesta data, que han proliferat
els estudis de camp per recuperar els vestigis d’un passat desconegut (VIGUERA 1981; MANZANO 1991; BALAÑÀ 1997;
SÉNAC 2002a)1. Cal assenyalar que aquest desenvolupament es va produir en un moment en què els historiadors també van
mostrar un interès particular per aquesta frontera, tal com s’indica en el llibre de M. J. Viguera Molins, Aragón musulmán,
publicat per primera vegada el 1981; el de E. Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas (1991); o
el col·loqui a Osca el 1988, La Marca Superior d’al-Àndalus i l’Occident cristià.
Uns anys més tard, el 1998, l’exposició Islam i Catalunya (VVAA 1998) permet mesurar el grau dels progressos realitzats,
i el mateix es pot dir dels primers simposis de la sèrie Villa organitzats a Madrid i Saragossa el 2004 i el 2006 (VVAA 2006;
VVAA 2007), així com de les Primeras jornadas de arqueología medieval en Aragón, celebrades a Terol el 2006. Donat l’èxit
d’aquests i sense pretendre, naturalment, oferir en unes poques pàgines una visió global de totes les investigacions realitzades al nord de l’Ebre, de les fronteres de Castella fins al Mediterrani2, les següents línies s’han fixat l’objectiu d’elaborar
un breu resum dels treballs realitzats per, a continuació, treure a la llum algunes característiques específiques del poblament

1 Cal mencionar, alhora, els nombrosos treballs de J. Souto Lasala consagrats a la regió, com Fortificaciones islámicas en la Marca
Superior de al-Andalus: periodo omeya. Testimonios de las fuentes escritas en lengua árabe, tesi doctoral inèdita, Universidad de
Zaragoza, 1986.
2 Pel que fa a l’Aragó, el lector trobarà una àmplia bibliografia en les dues síntesis següents: CABAÑERO-LASA 1997, 377-482 i
2002, 697-766.

De la madîna a la almunia. Algunas reflexiones en torno
al poblamiento musulmán al norte del Ebro

From the madîna to the almunia. Some reflections on
the Muslim settlement in the northern Ebro

Philippe Sénac (Université de Toulouse 2)

Philippe Sénac (Université de Toulouse 2)

Cuando se considera el conjunto de estudios relativos a la Marca Superior de al-Ándalus,

When all studies on the Upper Al-Andalus are considered, it is clear that interest in the settle-

resulta evidente que el interés por el poblamiento y los hábitats de época islámica es en realidad

ment and habitat of the Islamic period is actually quite recent. With the exception of some papers

bastante reciente. Con la excepción de algunas monografías o publicaciones relativas a edificios

or publications on famous buildings, such as Aljafería in Zaragoza or Castell Formós in Balaguer

famosos, como la Aljafería de Zaragoza o el Castell Formós de Balaguer (IÑIGUEZ 1947; BEL-

(IÑIGUEZ 1947; BELTRÁN 1970; GUITART 1986; EWERT 1979), it was not until the last quarter of

TRÁN 1970; GUITART 1986; EWERT 1979), no fue hasta el último cuarto del siglo XX cuando

the twentieth century when research began to develop on the settlements north of the Ebro river.

empezaron a desarrollarse las investigaciones sobre estos asentamientos al norte del Ebro. Con

Prior to that date, there was the general idea that the Islamic presence in this area was limited to

anterioridad a esta fecha, se admitía de manera general la idea de que la presencia islámica en

some cities and forts that were involved in protecting the borders of al-Andalus. The remoteness

esta zona se limitaba a algunas ciudades y fortalezas que estaban encargadas de proteger los

of Cordoba confirmed the idea of a limited islamization of these regions and the proximity of lands

confines de al-Ándalus. La lejanía de Córdoba confirmaba la idea de una islamización reducida

under Christian dominance seemed to be a major obstacle to the existence of a consolidated

de estas regiones y la proximidad de las tierras sometidas a los cristianos parecía constituir un

Muslim settlement. For this reason, we must properly assess that in October 1950, during a con-

importante obstáculo para la existencia de un poblamiento musulmán consolidado. Por esta razón,

ference in Zaragoza, E. Lévi-Provençal highlighted the importance of the Islamic period in the

hay que valorar adecuadamente que en octubre de 1950, en el transcurso de una conferencia en

history of the Ebro valley, saying that you can still feel in this area a pungent “smell of Arabism”

Zaragoza, E. Lévi-Provençal destacara la importancia del periodo islámico en la historia del valle

(LÉVI-PROVENÇAL 1950).

del Ebro al afirmar que todavía se respiraba en esta zona un penetrante “aroma de arabismo”
(LÉVI-PROVENÇAL 1950).

This situation changed significantly in the early eighties in the wake of several scientific events,
like the first Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985), and two exhibitions entit-

Esta situación cambió significativamente a principios de los años ochenta a raíz de varios

led Cultura islámica en Aragón (Zaragoza, 1986) and Arqueología Islámica en la Marca Superior de

acontecimientos científicos, como el primer Congreso de arqueología medieval española (Hues-

al-Ándalus (Huesca, Balaguer, 1988) (CORRAL–PEÑA 1986; ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). These

ca, 1985), y dos exposiciones tituladas Cultura Islámica en Aragón (Zaragoza, 1986) y Arqueolo-

events clearly showed that the traditional view of the Muslim settlement in these northern regions

gía islámica en la Marca Superior de al-Ándalus (Huesca, Balaguer, 1988) (CORRAL-PEÑA 1986;

of the peninsula did not correspond with reality and it was from this date that the field studies to

ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). Estos eventos mostraron claramente que la visión tradicional acerca

recover the remains of an unknown past began to proliferate (VIGUERA 1981; MANZANO 1991;

del poblamiento musulmán en estas regiones septentrionales de la península no se correspondía
con la realidad y fue a partir de esta fecha que empezaron a proliferar los estudios de campo para
recuperar los vestigios de un pasado desconocido (VIGUERA 1981; MANZANO 1991; BALAÑÀ
1997; SÉNAC 2002a)1. Cabe destacar que este desarrollo se produjo en el mismo momento en
que los historiadores también mostraban un interés particular por esta frontera, como lo certifica

BALAÑÀ 1997; SÉNAC 2002a)1. Note that this development came at the very same moment in
which historians showed a particular interest in this border, as certified by the book by M. J. Viguera Molins, Aragón musulmán, first published in 1981, E. Manzano Moreno, La frontera de al-Andalus
en época de los Omeyas (1991), or even the symposium held in Huesca in 1988, La Marca Superior
de al-Ándalus y el Occidente cristiano.

el libro de M. J. Viguera Molíns, Aragón musulmán, publicado por primera vez en 1981, el de E.

Some years later, in 1998, the exhibition Islam i Catalunya (VVAA 1998) made it possible

Manzano Moreno, La frontera de al-Ándalus en época de los Omeyas (1991), o incluso el coloquio

to gauge the extent of progress, and the same is true of the first symposia of the series “Villa”

organizado en Huesca, en 1988, La Marca Superior de al-Ándalus y el Occidente cristiano.

organized in Madrid and Zaragoza in 2004 and 2006 (VVAA 2006; VVAA 2007), and of the Pri-

Algunos años más tarde, en 1998, la exposición Islam i Catalunya (VVAA 1998) permitió ca-

meras jornadas de arqueología medieval en Aragón held in Teruel in 2006. Given this success,

librar la amplitud de los avances realizados, y lo mismo puede decirse de los primeros coloquios

and without trying, of course, to offer in a few pages a complete overview of all the research

de la serie Villa organizados en Madrid y Zaragoza en 2004 y 2006 (VVAA 2006; VVAA 2007), y de

conducted on the north of the Ebro, from the borders of Castile to the Mediterranean2, the

las Primeras jornadas de arqueología medieval en Aragón celebradas en Teruel en 2006. Ante tal

following lines intend to develop a brief summary of the work and then identify some specific

éxito y sin pretender, naturalmente, ofrecer en unas pocas páginas una visión completa de todas
las investigaciones realizadas en el norte del Ebro, desde los confines de Castilla hasta el Medite-

1

We should also mention several works by J. Souto Lasala on the region, such as Fortificaciones islámicas en la Marca

Superior de al-Andalus: periodo omeya. Testimonios de las fuentes escritas en lengua árabe, tesis doctoral inédita, University of
1

Cabe mencionar asimismo los numerosos trabajos de J. Souto Lasala consagrados a la región, como Fortificaciones islá-

Zaragoza, 1986.

micas en la Marca Superior de al-Ándalus: periodo omeya. Testimonios de las fuentes escritas en lengua árabe, tesis doctoral

2

inédita, universidad de Zaragoza, 1986.

1997, 377-482 and 2002, 697-766.

Regarding Aragon, the reader can find an extensive bibliography in the following two compendiums: CABAÑERO-LASA

8
rráneo2, las siguientes líneas se han fijado el objetivo de elaborar una breve síntesis de los trabajos

characteristics of the Muslim settlement in this region and, finally, suggest several lines of

realizados para, a continuación, identificar algunas características específicas del poblamiento

further research.
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musulmán en esta región y, finalmente, sugerir varias líneas de investigación.

1. Ciudades, fortalezas y hábitats rurales
Las ciudades

1. Cities, fortresses and rural habitats
The cities
At first, and like in the rest of the peninsula, cities were the subject of special attention not only

En un primer momento, y al igual que en el resto de la península, las ciudades fueron objeto de

because of the presence in these sites of important architectural reminders that attracted the atten-

una atención especial, no sólo por la presencia en estos emplazamientos de importantes vestigios

tion of art historians and specialists in castle studies, but also as a result of the traditional concept

arquitectónicos que atrajeron la atención de los historiadores del arte y de los especialistas en

whereby the madîna was the center and symbol of Arab Andalusian civilization.
Following the work of many local researchers and scholars, like L. Díez-Coronel (DÍEZ-CORO-

castellología, sino también como resultado de una concepción tradicional según la cual la madîna
constituía el centro y el símbolo de la civilización árabe-andalusí.

NEL 1968, 335-354; 1973, 829-832; 1963), R. Pita Mercé (PITA MERCÉ 1954, 315-340; 1957, 109-

A raíz de los trabajos de numerosos investigadores y eruditos locales, como L. Díez-Coronel

138; 1974), B. Pavón Maldonado (PAVÓN 1978) or A. Durán Gudiol (DURÁN 1987, 16-17), major

(DÍEZ-CORONEL 1968, 335-354; 1973, 829-832; 1963), R. Pita Mercé (PITA MERCÉ 1954, 315-

urban centers of the former districts of the Upper al-Andalus, starting with those that would later

340; 1957, 109-138; 1974), B. Pavón Maldonado (PAVÓN 1978) o A. Durán Gudiol (DURÁN 1987,

became taifas capitals, such as Zaragoza (MOSTALAC-PÉREZ 1989, 117-121; CORRAL 1997;

16-17), los principales centros urbanos de los antiguos distritos de la Marca, empezando por los

AGUAROD et al. 1991, 445-491; MARTÍN et al. 1987), Lleida (LORIENTE-OLIVER 1992; LORIENTE

que posteriormente se convirtieron en capitales de taifas, como Zaragoza (MOSTALAC-PÉREZ

1990; 1996, 9-37; 2007, 177-222)3, Huesca (ESCO 1987, 90-111; ESCO-SÉNAC 1987, 589-601;

1989, 117-121; CORRAL 1997; AGUAROD et al. 1991, 445-491; MARTÍN et al. 1987), Lleida (LO-

SÉNAC 1990a, 87-103) or Tudela, were the scene of numerous archaeological investigations which

RIENTE-OLIVER 1992; LORIENTE 1990; 1996, 9-37; 2007, 177-222)3, Huesca (ESCO 1987, 90-

were supported by policies aimed at promoting the architectural heritage of each province. Other

111; ESCO-SÉNAC 1990a, 87-103) o Tudela, fueron el escenario de numerosas investigaciones

cities of lesser importance, such as Fraga, Monzon or Ejea de los Caballeros, also witnessed an

arqueológicas que estaban respaldadas por unas políticas cuyo objetivo era promover el patrimo-

increase in the number of investigations, and these early works were soon the subject of com-

nio monumental de cada provincia. Otras ciudades de menor importancia, como Fraga, Monzón

pendiums (CORRAL 1987, 23-64; 1991, 253-287). Among the most notable works, we find the

o Ejea de los Caballeros, vieron también como se incrementaba el número de investigaciones y

excavations of Pla d’Almatà and Castell Formós in Balaguer, the wall of Huesca, the ones in the

estos primeros trabajos pronto fueron objeto de síntesis (CORRAL 1987, 23-64; 1991, 253-287).

Seo del Salvador and the ones in Aljafería, Zaragoza, as well as the excavations in the Antic Portal

Entre los trabajos más destacados figuran las excavaciones del Pla d’Almatà y del Castell Formós

de la Magdalena in Lleida or even the work in the zuda in Tortosa (CURTO 1984, 141-146; MENC-

de Balaguer, las de la muralla de Huesca, las de la Seo del Salvador y de la Aljafería de Zaragoza

NHÓN 2005, 51-79). At a later time, along the nineties, the unprecedented housing boom that took

así como las del Antic Portal de la Magdalena en Lleida, o incluso los trabajos realizados en la zuda

place in the Ebro Valley cities brought with it a proliferation of preventive excavations and it is in

de Tortosa (CURTO 1984, 141-146; MENCHÓN 2005, 51-79). En un momento posterior, a lo largo

this context that we must place the beautiful study dedicated to the Paseo de la Independencia in

de los años noventa, el auge inmobiliario sin precedentes que conocieron las ciudades del valle

Zaragoza (GUTIÉRREZ 2006)4.

del Ebro trajo aparejado una multiplicación de excavaciones preventivas y es en este contexto
en el que hay que situar el bello estudio dedicado al Paseo de la Independencia en Zaragoza
(GUTIÉRREZ 2006)4.

While this interest in the cities of the Upper Mark is far from declining as shown by several
works devoted to Zaragoza, Tudela (BIENES 2007, 199-218), Barbastro (JUSTE 1995, 59-87), Llei-

Si bien este interés por las ciudades de la Marca Superior está lejos de declinar, como lo

da (GARCÍA et al. 1998, 137-166), and the resumption of excavations at Pla d’Almatà in Balaguer

muestran varios trabajos dedicados a Zaragoza, Tudela (BIENES 2007, 199-218), Barbastro (JUS-

(ALÒS et al. 2006; 2007, 157-181), this is no obstacle for the defensive structures, whether towers

TE 1995, 59-87), Lleida (GARCÍA et al. 1998, 137-166), así como la reanudación de las excava-

or walls, to often concentrate the interest of researchers. While mosques are of particular interest,

ciones en el Pla d’Almatà en Balaguer (ALÒS et al. 2006; 2007, 157-181), esto no es óbice para

as in Tudela (MARTÍNEZ et al. 1993-1994, 137-139; NAVAS-MARTÍNEZ 1994, 5-18; SESMA et al.

que sean principalmente las estructuras defensivas, ya se trate de torres o de murallas, las que a

2006, 87-112; SESMA-TABAR 2006, 399-419), data relating to cemeteries and graves are fewer

menudo sigan concentrando el interés de los investigadores. Si bien las mezquitas presentan un

(BINES 2006; MARTÍNEZ 2000, 73-83)5, and despite the frequency with which they are mentioned

interés especial, como en Tudela (MARTÍNEZ et al. 1993-1994, 137-139; NAVAS-MARTÍNEZ 1994,

in Latin documentation immediately following the conquest, urban houses, baths and markets are

5-18; SESMA et al. 2006, 87-112; SESMA-TABAR 2006, 399-419), los datos relativos a los cemen-

still poorly studied (AZUAR 1982, 33-41; BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD 1988).

terios y sepulturas son menos numerosos (BIENES 2006; MARTÍNEZ 2000, 73-83)5 y, a pesar de la
frecuencia con que aparecen mencionados en la documentación latina inmediatamente posterior
2

En lo que se refiere a Aragón, el lector encontrará una amplia bibliografía en las dos siguientes síntesis: CABAÑERO-LASA

1997, 377-482 y 2002, 697-766.
3

El autor reúne una abundante bibliografía a las investigaciones realizadas en la ciudad y sus entornos.

4

Las ciudades situadas al sur del Ebro, como Calatayud o Daroca, gozaron al mismo tiempo de un renovado interés muy

The husûn
The second group of settlements which has been the subject of a continued attention are the
husûn or fortresses, shortly after a dispute has arisen around the concept of hisn, which opposed
R. Azuar Ruiz, on the one hand, and A. Bazzana and P. Guichard, on the other hand (AZUAR 1982,
3

The author contributes extensive bibliography to the research undertaken in the city and its surroundings.

similar como lo demuestran varias publicaciones recientes, como el excelente trabajo de J. L. Ortega (ORTEGA 2007).

4

Cities south of the Ebro, such as Calatayud or Daroca, enjoyed at that same time a very similar renewed interest, as is shown

5

by some recent publications, such as the excellent work by J. L. Ortega (ORTEGA 2007).

También se han descubierto varias sepulturas islámicas en la ciudad de Tortosa y sus alrededores: CURTÓ et al. 1986, 541-

544 y 655-665; ALMUNI et al. 1998, 220-227; GÁLVEZ-BENAVENTE 1992, 383-387. Asimismo cabe mencionar el artículo de J.

5

Mendón i Bes (MENDÓN 2006, 331-348). Entre los trabajos relativos a los baños: CABAÑERO-GALTIER 1988, 11-26; CURTÓ et

ALMUNI et al. 1998, 220-227; GÁLVEZ-BENAVENTE 1992, 383-397. We should also mention the article by J. Mendón i Bes

Some islamic tombs have also been discovered in Tortosa and its surroundings: CURTÓ et al. 1986, 541-544 AND 655-665;

al. 1986.

(MENDÓN 2006, 331-348). Among the works regarding baths: CABAÑERO-GALTIER 1988, 11-26; CURTÓ et al. 1986.

8
a la reconquista, las casas urbanas, los baños y los mercados todavía están poco estudiados
(AZUAR 1982, 33-41; BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD 1988).
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33-41; BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD 1988). This interest was manifested primarily in the form of
articles devoted to sites designated by the Arabic word hisn, particularly in the region of Huesca with
the examples of Sen y Men, Bolea and Piracés (SÉNAC-ESCO 1987, 125-150; SÉNAC 1988, 17-33;

Los husûn
El segundo grupo de asentamientos que ha sido objeto de una atención continuada está

ESCO-SÉNAC 1987a, 147-174), but also in the lower valley of the Ebro with the case of Miravet (CURTÓ 1988, 46-61; ARTIGUES 2002, 755-764) .

constituido por las fortalezas o husûn, poco tiempo después de que haya surgido una contro-

At a later stage, these fortresses were discussed together as elements of defense-related

versia en torno a la noción de hisn, que oponía a R. Azuar Ruiz, por una parte, y a A. Bazzana y

networks of the cities (SÉNAC 1988, 53-69; 1991, 269-281; 1992, 75-84; 2002, 149-171; SCA-

P. Guichard, por otra (AZUAR 1982, 33-41; BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD 1988). Este interés

LES 1986, 221-236; 1990, 7-135; GIRALT 1986, 175-193; GIRALT 1991a, 67-76; RODRÍGUEZ-

se manifestó, en primer lugar, en forma de artículos dedicados a emplazamientos designados en

GONZÁLEZ 1986, 191-209) or in the context of the relationship between castles and settlements

árabe por la palabra hisn, en particular en la región de Huesca con los ejemplos de Sen y Men,

(SÉNAC-ESCO 1991, 51-65; SÉNAC 1991a, 389-401; 1992A, 27-38; 1998, 123-140; 1998a, 113-

de Bolea y de Piracés (SÉNAC-ESCO 1987, 125-150; SÉNAC 1988, 17-33; ESCO-SÉNAC 1987a,

130; 1991b, 48-76). The study of these fortresses revealed, at first, that their number was particu-

147-174), pero también en el valle inferior del Ebro con el caso de Miravet (CURTÓ 1988, 46-61;

larly high when compared with other areas, because if there were only four husûn around Tudela

ARTIGUES 2002, 755-764).

(Arnedo, Calahorra, Najera, Viguera), fifteen are mentioned in the region of Lleida, ten in Huesca

En un momento posterior, estas fortalezas se abordaron en conjunto en tanto que elemen-

and six around Barbastro. Far from being simple gravitating fortifications around cities, many of

tos de redes relacionadas con la defensa de las ciudades (SÉNAC 1988, 53-69; 1991, 269-281;

them were large settlements that later became true cities if we believe the term civitas with which

1992, 75-84; 2002, 149-171; SCALES 1986, 221-236; 1990, 7-135; GIRALT 1986, 175-193, GIRALT

they are designated in contemporary Latin documents of the reconquest, like Fraga or Monzon.

1991a, 67-76; RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ 1986, 191-209) o en el marco de la relación entre castillos

The location of the northernmost forts suggested at the outset the presence of a linear boundary

y poblamiento (SÉNAC-ESCO 1991, 51-65; SÉNAC 1991a, 389-401; 1992a, 27-38; 1998, 123-

against the Christian principalities, which was materialized by the castles, although further study

140; 1998a, 113-130; 1991b, 48-76). El estudio de estas fortalezas reveló, en primer lugar, que su

has shown that this effect came from the fact that the husûn relied on the outer mountain ranges

número era especialmente elevado en relación a otras zonas, porque si había solamente cuatro

that lined from west to east from Navarra to Catalonia, and that the location of these fortifications

husûn alrededor de Tudela (Arnedo, Calahorra, Nájera, Viguera), se mencionaban quince en la

also had a role in controlling the sources from which, further south, irrigation developed. This does

región de Lleida, diez en la de Huesca y seis alrededor de Barbastro. Lejos de tratarse de simples

not exclude that some of these places play a truly symbolic role, as shown by the example of the

fortificaciones gravitando alrededor de las ciudades, muchas de ellas eran poblados grandes que

hisn in Sen y Men, north of Huesca, whose recovery in 942 was the subject of a formal announ-

después se convirtieron en verdaderas ciudades si hay que hacer caso al término civitas con el

cement in the Great Mosque of Cordoba and celebrations in the neighboring areas of the capital.

que son designadas en los documentos latinos contemporáneos de la reconquista, como Fraga

For completeness, it should be noted that other fortifications were also examined, like the

o Monzón. La ubicación de las fortalezas más septentrionales sugirió, en un primer momento, la

magnificent walled town of Alberuela de Tubo (SÉNAC 2002a, 244-249), the watchtowers located

presencia de una frontera lineal materializada por los castillos frente a los principados cristianos,

between Lleida and Tortosa (BASSOLS 1990, 127-154) or the fortified settlements mentioned by

aunque un estudio más profundo ha puesto de manifiesto que este efecto provenía de que los

al-Idrîsî which were stationed at regular intervals along the river, from Mequinenza to the mouth of

husûn se apoyaban en las sierras exteriores que se alineaban de oeste a este de Navarra a Ca-

the Ebro, such as Miravet, Flix, Fayón or Ascó (AL-IDRISI 1989, 95 and 314-315). We must add that

taluña, y que la ubicación de estas fortalezas también tenía la función de controlar las fuentes a

so far the presence of ribât(s) seemed to be limited to the eastern thaghr, with sites near Balaguer,

partir de las que, más al sur, se desarrollaba el regadío. Esto no obsta para que algunos de estos

and San Carlos de la Rapita, at the mouth of the Ebro (VVAA 1993; EPALZA 1994, 129-144; 1994a,

lugares desempeñaran una verdadera función simbólica, como muestra el ejemplo del hisn de Sen

35-47; BRUFAL 2007), although it is possible that other settlements have served the same function:

y Men, al norte de Huesca, cuya recuperación en 942 fue objeto de un anuncio solemne en la gran

thus, a biographical document provided by al-Khushanî reports that a lawyer from Tudela called

mezquita de Córdoba y de festejos en los barrios de la capital.

‘âmir b. Mûsal, who died in 291/904, practiced the ribât in qasr Nâjirah (Najera)6. Undoubtedly

Para completar, hay que precisar que otras fortificaciones también fueron objeto de in-

cob towers are apparent along the Ebro, like in Velilla de Ebro, although these have not undergo-

vestigaciones, como el fastuoso recinto amurallado de Alberuela de Tubo (SÉNAC 2002a,

ne scientific research, with the exception of an inventory compiled by J. Souto around Zaragoza

244-249), las torres vigía ubicadas entre Lleida y Tortosa (BASSOLS 1990, 127-154) o los

(SOUTO 1991; 2006, 121-144)7.

asentamientos fortificados citados por al-Idrîsî que estaban emplazados a intervalos regulares
a lo largo del río, de Mequinenza hasta la desembocadura del Ebro, como son Miravet, Flix,

Rural habitats

Fayón o Ascó (AL-IDRISI 1989, 95 i 314-315). Añadamos que hasta ese momento la presencia

Probably because the defensive remains were more easily identifiable and capable of

de ribât/s parecía estar limitada a la parte oriental del thaghr, con los emplazamientos de La

being integrated into the architectural heritage that each province was then promoting, the

Rápita, cerca de Balaguer, y de San Carlos de la Rápita, en la desembocadura del Ebro (VVAA

other rural habitats were not examined in a more precise way until later, from surveys such

1993; EPALZA 1994, 129-144; 1994a, 35-47; BRUFAL 2007), aunque no se excluye que otros

as those in Flumen River valley, around the Gabarda hisn near Balaguer, or those made in the

asentamientos hayan desempeñado una función idéntica: así, una reseña biográfica propor-

southern part of the old district of Lleida, around Castelldans and Vinaixa.

cionada por al-Khushanî informa de que un jurista de Tudela llamado ‘âmir b. Mûsal, muerto

In this record, it should be noted first that from the excavations of the Tossal de Soliber-

en 291/904, practicaba el ribât en el qasr Nâjirah (Nájera)6. Indudablemente se advierten torres

nat (GONZÁLEZ et al. 1997, 241-244; ROVIRA et al. 1997, 95) until the recent work done in

de tapial a lo largo del Ebro, como en Velilla del Ebro, aunque éstas no han sido objeto de
6

Muhammad b. Hârith al-Khushanî, Ajbâr al-fuqahâ’ wa-l-Muhaddithîn, ed. por M. L. Avila y L. Molina, Madrid, 1992, nota

372, p. 280. Según la misma fuente, otro jurista de la ciudad, Khalaf b. Abî al-Khasîb, practicaba igualmente el ribât (nota 262,
p. 203).

6

Muhammad b. Hârith al-Khushanî, Ajbâr al-fuqahâ’ wa-l-Muhaddithîn, ed. by M. L. Avila and L. Molina, Madrid, 1992, note

372, p. 280. According to the same source, another lawyer from the city, Khalaf b. Abî al-Khasîb, also practised the ribât (note
262, p. 203).
7

However, towers located south of the Ebro were the subject of serveral studies from an early time: see in particular A. San-

miguel Mateo, Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca (SANMIGUEL 1998).
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investigaciones específicas, con la excepción de un inventario elaborado por J. Souto en los

northern Barbastro (ASENSIO et al. 2008, 85-102), numerous settlements have been the sub-

alrededores de Zaragoza (SOUTO 1991; 2006, 121-144)7.

ject of archaeological research, revealing the enormous diversity of rural habitats: thus we find
watchtowers similar to those in the region of Calatayud, watchtowers, defensive strongholds

Los hábitats rurales

like Zafranales (MONTÓN 1997; 1997a, 45-60), fortified habitats, sites dominated by a small

Debido probablemente a que los vestigios defensivos eran más fácilmente identificables y

fortification, like La Iglesieta (SÉNAC 1990, 123-145), villages associated to a mosque, as

susceptibles de integrarse en el patrimonio arquitectónico que cada provincia trataba entonces de

in Las Sillas (Marcén) (SÉNAC 1999, 7-2; 2005, 335-341; 2006, 521-536; 2006a, 61-73; 2007,

promocionar, sólo más tardíamente se investigaron de una manera más precisa los otros hábitats

143-173; 2008, 77-104) and even cave dwellings, particularly in the region of Lleida and Fraga

rurales, a partir de prospecciones como las realizadas en el valle del río Flumen, en torno al hisn de

with the name of sarâdib or fudjûdjdj. According to the testimony of Arabic authors such as

Gabarda, cerca de Balaguer, o las realizadas en la parte meridional del antiguo distrito de Lleida,

al-Himyarî and al-Qazwinî there were several thousands in this area and these bunkers were

alrededor de Castelldans y de Vinaixa.

used for residents to take shelter in case of threats8.

En este registro, conviene resaltar en primer lugar que desde las excavaciones del Tossal

There are no signs of such structures, and it is often also the case of the numerous almunias

de Solibernat (GONZÁLEZ et al. 1997, 241-244; ROVIRA et al. 1997, 95) hasta los recientes tra-

referred to in the contemporary Latin texts of the reconquest and which have also left an imprint on

bajos realizados al norte de Barbastro (ASENSIO et al. 2008, 85-102), numerosos asentamientos

the place names under the name of rahal or rafal. At most, it can be observed that many of these

han sido objeto de investigaciones arqueológicas, poniendo de manifiesto la enorme variedad de

have become large villages like Binaced or Binéfar. Unlike the towns or qurâ, these residences or

hábitats rurales: así, nos encontramos con torres vigía parecidas a las de la región de Calatayud,

farms belonged to owners residing in the city who had military, legal or religious roles. Their density

atalayas, reductos defensivos, como Los Zafranales (MONZÓN 1997; 1997a, 45-60), hábitats for-

seems particularly important around the cities but also in the rural areas: their presence is docu-

tificados, emplazamientos dominados por una pequeña fortificación, como La Iglesieta (SÉNAC

mented in the region of Tudela, Huesca, Lleida and Barbastro, and seem to have been particularly

1990, 123-145), “pueblos” asociados a una mezquita, como en Las Sillas (Marcén) (SÉNAC 1999,

numerous in lowland with irrigated crops, particularly south of Monzon, where records of the late

7-2; 2005, 335-341; 2006, 521-536; 2006a, 61-73; 2007, 143-173; 2008, 77-104) e incluso hábi-

eleventh century mention over a hundred of them9.

tats troglodíticos, en particular en la región de Fraga y de Lleida con el nombre de sarâdib o de

In summary, despite the existence of some areas with low occupancy between the eighth and

fudjûdjdj. De acuerdo con el testimonio de autores árabes como al-Himyarî y al-Qazwinî, había

twelfth centuries, like the Sierra de Alcubierre or the Bardenas massif, it appears that the number of

varios miles en esta zona y estos refugios subterráneos servían para que los residentes pudieran

settlements north of the Ebro reflect a quite high population density, suggesting that we should not

resguardarse en caso de amenazas8.

look at the demographic imbalance for the causes of Muslim defeats against feudal pressure along

No se han encontrado indicios de estas estructuras, y con frecuencia ocurre lo mismo con las

the eleventh and twelfth centuries. As an example, more than sixty habitats have been discovered

numerosas almunias a que hacen referencia los textos latinos contemporáneos de la reconquista

only in the district of Huesca and there is no doubt that new inventory would allow new drilling

y cuyo topónimo ha conservado asimismo la huella con la denominación de rahal o rafal. Todo lo

sites. Undoubtedly, this density is less noticeable in the direction of the upper valley of the Ebro in

más que se puede observar es que muchas de ellas se han convertido en pueblos grandes como

the Rioja, although this phenomenon is probably related to the fact that these lands were quickly

Binaced o Binéfar. A diferencia de los pueblos o qurâ, estas residencias o explotaciones agrícolas

recaptured by the Christians, during the reign of the ruler of Pamplona Sancho Garcés the First,

pertenecían a propietarios que residían en la ciudad y ejercían funciones militares, jurídicas o reli-

between 905 and 925 (MOUNIER 2007, 219-246). Moreover, the construction of earth walls (radam)

giosas. Su densidad parece particularmente importante alrededor de las ciudades aunque también

that protected the new suburbs, like in Huesca, and the abundance of ceramic works collected

en las zonas rurales: se informa de su presencia en la región de Tudela, de Huesca, de Barbastro

both at urban excavations and most of the rural excavations show a strong human occupation even

y de Lleida, y parece que fueron especialmente numerosas en zonas bajas dedicadas a cultivos

if, here like elsewhere, there are few demographic data available.
It should be noted, moreover, that it would be difficult to establish a typology of these habitats

de regadío, en particular al sur de Monzón, donde actas de finales del siglo XI mencionan más de
un centenar9.

to the extent that the vocabulary of the Arabic sources often does not reflect ground realities and

En resumen, a pesar de la existencia de algunas zonas con una baja ocupación entre los siglos

the Arabic terms related to habitat (burdj, da’ya, qarya, qasr, hisn, qala’a…) are often polysemous,

VIII y XII, como la sierra de Alcubierre o el macizo de las Bardenas, parece que el número de asenta-

even interchangeable (MEOUAK 1995, 173-222)10. A city (madîna) can be classified as a site (balad),

mientos descubiertos al norte del Ebro refleja una densidad de población bastante alta, lo que mues-

a term often associated with rural locations and, conversely, the same rural settlement may appear

tra que no hay que buscar en el desequilibrio demográfico la causa de las derrotas musulmanas frente

with two different names, as hisn, qala’a, qasr or sakhra. Some names are even disconcerting, as

a la presión feudal a lo largo de los siglos XI y XII. Como ejemplo de ello, tenemos que se han descu-

hisn al-qasr (Alquézar), “the fortress of the castle” or hisn al-qulay’a (Alcolea de Cinca), “the fortress

bierto más de sesenta hábitats sólo en el distrito de Huesca y no hay duda de que nuevas prospec-

of the little castle”, unless it is a prior relationship of one with respect to another or to associate the

ciones permitirían inventariar nuevos emplazamientos. Sin duda, esta densidad es menos apreciable

word hisn to a territory and not a place. Beyond this difficulty, the fact is that the “castle” remains

en dirección al valle alto del Ebro, en la Rioja, aunque probablemente este fenómeno está relacionado

the favorite theme of archaeologists, especially in Aragon11 and in Catalonia, following a tradition

con el hecho de que estas tierras fueron reconquistadas muy pronto por los cristianos, durante el reinado del soberano de Pamplona Sancho Garcés primero, entre 905 y 925 (MOUNIER 2007, 219-246).
Por lo demás, la construcción de muros de tierra (radam) que protegían a nuevos arrabales, como
en Huesca, así como la abundancia de mobiliario cerámico recogido tanto con ocasión de obras
7

En cambio, las torres situadas al sur del Ebro fueron objeto de numerosos estudios desde muy temprano: véase en particu-

8

There should also be more interest in the caves which were occupied during the Middle Ages, such as that known as Ghâr

Bahlûl, where Bahlûl b. Marzûq died in 802, within the area of the Pallars.
9

On this topic, SÉNAC 2002a, 252-266 ; ERITJA 1993, 21-44 ; ERITJA 1995.

10 The author writes correctly that “trying to do the analysis of the types of occupation and the structures of territory in the
islamic era implies that we have at our disposal a naming scheme that can be applied to the reality, where reality is understood

lar A. Sanmiguel Mateo, Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca (SANMIGUEL 1998).

as the one that is implied from the facts of the terrain... that is, to know if the textual reference matches the situation found by

8

the archaelogist”. See also CLÉMENT 2007, 237-251.

Asimismo, debería haber más interés por las grutas ocupadas durante la alta Edad Media, como la que se conoce con el

nombre de Ghâr Bahlûl, donde murió Bahlûl b. Marzûq en 802, en los confines del Pallars.

11 As shown by the book by A. Castán (CASTÁN 2006), as well as the proceedings of the II Jornadas de castellología aragonesa:

9

fortificaciones del siglo IX al siglo XX, Calatorao, 2006.

Sobre esta cuestión, SÉNAC 2002a, 252-266; ERITJA 1993, 21-44 y 1995.
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urbanas como en la mayor parte de las excavaciones de emplazamientos rurales, muestran una fuerte

marked by the famous series Els Castells Catalans12.

ocupación humana incluso si, aquí y en otras partes, se echan muy en falta los datos demográficos.
164

Finally, note that the image of “village” or qarya, still barely appears, although the term is

Conviene observar, por otra parte, que sería difícil establecer una tipología de estos hábitats

sometimes used in Arabic sources, as in the vicinity of Tudela13. It may be objected that this is a

en la medida en que el vocabulario de las fuentes árabes con frecuencia no se corresponde con las

“Westernized” vision, influenced by the idea that one has of the “village” in the medieval Christian

realidades del terreno; así, los términos árabes relativos al hábitat (burdj, da’ya, qarya, qasr, hisn,

West, and might be inappropriate to try to match no matter what field data with the vocabulary

qala’a…) son con frecuencia polisémicos, incluso intercambiables (MEOUAK 1995, 173-222)10.

of documents. Also it could be argued that the concept of rural community is not directly acces-

Una ciudad (madîna) puede ser calificada de paraje (balad), término frecuentemente asociado a

sible to archaeologists and it is difficult to move from the physical expression of one habitat to

localidades rurales y, a la inversa, un mismo asentamiento rural puede figurar con dos denomina-

the definition of their grade or from the plan of a house to the status of its inhabitants. These are

ciones distintas, como hisn, qala’a, qasr o sakhra. Algunos topónimos son incluso desconcertan-

logical objections, but the fact is that the scarcity of information on places of residence of farmers

tes, como hisn al-qasr (Alquézar), “la fortaleza del castillo” o hisn al-qulay’a (Alcolea de Cinca), “la

continues to keep in the shadow the activities and living conditions of the majority, and that this is

fortaleza del castillito”, a no ser que se trate de una relación de anterioridad del uno con relación al

a vast field of research that is to be deciphered, especially since written sources concerning the

otro o de asociar la palabra hisn a un territorio y no a un lugar. Más allá de esta dificultad, el hecho

rural world are silent, more so in those areas of the peninsula.
Notwithstanding this, the fact remains that the investigations mentioned show a remarkable

es que el “castillo” sigue siendo el tema favorito de los arqueólogos, en particular en Aragón11 y en
Cataluña a raíz de una tradición marcada por la famosa serie Els Castells Catalans12.
Finalmente, conviene señalar que la imagen del “pueblo” o qarya, todavía aparece poco, a

development and it is similar in the south of the Ebro, in particular in Lower Aragon, around Alcañiz,
Calatayud and even Teruel, where there are regular meetings of the series Arqueología Espacial.

pesar de que el término a veces es utilizado en las fuentes árabes, como ocurre en los alrededores
de Tudela13. Se puede objetar que se trata de una visión “occidentalizada” influenciada por la idea

2. Specific settlement structures

que se tiene del “pueblo” en el occidente medieval cristiano y que tal vez resultaría inadecuado

After this brief review, it should be noted that habitats and habitation structures reveal certain

tratar de hacer coincidir cueste lo que cueste los datos de campo con el vocabulario de los docu-

particularities with respect to the investigations made in the rest of the peninsula, including Por-

mentos. También se puede objetar que la noción de comunidad rural no es directamente accesible

tugal in the Gharb al-Andalus: among them is to be found the important role played by cities, the

para los arqueólogos y que es difícil pasar de la expresión física de un hábitat a la definición de su

many fortified habitats, and especially a rural settlement very different from the ones seen in other

categoría o del plano de una casa al estatuto de sus habitantes. Se trata de objeciones proceden-

parts of al-Andalus. In fact, in the current state of research, data on rural habitats in this part of

tes, pero el hecho es que la escasez de informaciones relativas a los lugares de residencia de los

the Upper al-Andalus do not fit at all well to the scheme proposed by A. Bazzana, P. Cressier and

agricultores sigue manteniendo en la sombra las actividades y las condiciones de existencia de la

P. Guichard in his study of the châteaux ruraux d’al-Andalus (BAZZANA-CRESSIER-GUICHARD

mayoría y que este es un vasto campo de investigación que hay que descifrar, tanto más cuanto

1988)14. While the validity of this model, based on the image of a hotbed of small villages (alque-

que las fuentes escritas guardan silencio en relación con el mundo rural, más aún en estas zonas

rias) orbiting around a mass shelter (hisn) applies perfectly to many regions of the peninsula, the

de la Península.

investigations mentioned above show that this model reflects poorly the situation of this “border”

Sin perjuicio de ello, el hecho es que las investigaciones mencionadas muestran un desarrollo

region, as the presence of power, regional or local, is more noticeable. Instead of being composed

notable y ocurre lo mismo en el sur del Ebro, en particular en el Bajo Aragón, alrededor de Alcañiz,

of small open habitats of small dimensions established in the areas of irrigation, rural settlement

de Calatayud e incluso de Teruel, donde se celebran reuniones periódicas de la serie Arqueología

actually meant here rather high and fortified sites, with the exception of the many almunias men-

Espacial.

tioned in the region of Monzon and in the rich plain of Lleida. After reading the works mentioned,
the dominant impression is rather that of a space dominated by cities whose influence on the fields

2. Estructuras de poblamiento específicas

is manifested by the presence of husûn serving power as transmission elements, in fortified sites

Tras este breve balance, cabe señalar que los hábitats y las estructuras de poblamiento re-

like Alberuela de Tubo, in habûs properties (alhobces) managed by urban mosques, and especially

conocidas presentan ciertas particularidades con respecto a las investigaciones realizadas en el

by the abundance of almunias belonging to owners residing in the city. No doubt the Latin sources

resto de la península, incluyendo a Portugal en el Gharb al-Ándalus: entre ellas está la importante

mentioned a few times in the vicinity of the Ebro some concejos de moros (council of Moors) which

función desempeñada por las ciudades, la frecuencia de los hábitats fortificados y, sobre todo,

remind us of the elders councils or shuyûkhs mentioned in other parts of the peninsula, like in Cer-

un poblamiento rural muy diferente del que se observa en otras partes de al-Ándalus. De hecho,

vera, in 1157, in the valley of the river Alhama, where an agreement that took place forty years after

en el actual estado de las investigaciones, los datos relativos a los hábitats rurales de esta parte

the reconquest mentions an algama and a concejo de moros (SÉNAC 1995), but still the forms of
organization of the clans or tribes are rarely seen here, either through text or archeology. It might

10 El autor escribe acertadamente que “querer hacer el análisis de los modos de ocupación y de las estructuras del territorio

be objected that the situation changes considerably south of the Ebro, as we move away from the

en la época islámica supone que tenemos a nuestra disposición una nomenclatura capaz de aplicarse a la realidad, entendiendo

frontier, and even north of the river, river valleys such as Vero, between Barbastro and Alquézar,

por realidad la que impone el hecho del terreno… es decir, saber si la referencia textual refleja la situación encontrada en el

might conserve traces of ancient irrigation systems created by rural communities, like along the

emplazamiento por el arqueólogo”. Véase asimismo CLÉMENT 2007, 237-251.
11 Como atestigua el libro de A. Castán (CASTÁN 2006), así como las actas de las II Jornadas de castellología aragonesa:
fortificaciones del siglo IX al siglo XX, Calatorao, 2006.
12 Véanse, por ejemplo, las actas del coloquio Els castells medievals a la Mediterrània nord-occidental, Montseny, 2004.
13 Ibn al-Faradî (m. 1013), menciona a un jurista llamado Yumn b. Rizq que era originario de una qarya cercana a Tudela (Târîkh
‘ulamâ’ al-Andalus, Beirut-El Cairo, 1989, nota 1611, p. 931-932).

12 See for example the proceedings of the symposium Els castells medievals a la Mediterrània nord-occidental, Montseny,
2004.
13 Ibn al-Faradî (m. 1013), mentions a lawyer called Yumn b. Rizq who came from a qarya near Tudela (Târîkh ‘ulamâ’ alAndalus, Beirut-El Cairo, 1989, note 1611, p. 931-932).
14 The authors concluded their study acknowledging that “other types of settlement, for example, must have existed around
cities, in the same way as other roles were played by castles which were not husûn”. Also, they added that “by insisting in the
role of the hisn and its territory as center and support for a rural community (aljama) we don’t want to deny de possibility that the
hisn played other roles, especially the one of transmission element for the administrative-military system of the state…” (p. 298).
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de la Marca Superior no se ajustan nada bien al esquema propuesto por A. Bazzana, P. Cressier

lower valley of the Cinca River, south of Monzon. However, with the exception of the region of

y P. Guichard en su estudio dedicado a los châteaux ruraux d’al-Ándalus (BAZZANA-CRESSIER-

Tortosa, where along the lower valley of the Ebro some place names starting with beni- are very

GUICHARD 1988)14. Si bien la validez de este modelo, basado en la imagen de un semillero de pe-

common (Benifallet, Benissanet...), similar to those known in the Sharq al-Andalus, the footprint

queñas aldeas (alquerías) gravitando en torno a un refugio colectivo (hisn) se aplica perfectamente

of the community structures barely appears. Elsewhere, the many names mentioned in the Latin

a numerosas regiones de la Península, las investigaciones que se acaban de mencionar muestran

documentation of the eleventh and twelfth centuries with the words starting in Avin or Aben relate

que este modelo refleja mal la situación de esta región “fronteriza”, dado que la presencia del po-

more to personal names (Ibn) like Abinefar, Abinaced or Abenganya and not to identifiable topogra-

der, regional o local, es más sensible. En lugar de estar compuesto por pequeños hábitats abiertos

phical groups starting with Beni or Bani.

de pequeñas dimensiones establecidos en las zonas de regadío, en realidad el poblamiento rural
adopta aquí más bien la forma de emplazamientos elevados y fortificados, con excepción de las

A border settlement

numerosas almunias mencionadas en la región de Monzón y en la rica llanura de Lleida. Tras la

There are a few reasons that can explain these features. The first lies in the fact that the si-

lectura de las obras mencionadas, la impresión dominante es más bien la de un espacio dominado

tuation in the border and the immediacy of the threat led the Umayyad State and local authorities

por ciudades cuya influencia sobre los campos se pone de manifiesto por la presencia de husûn

to invest in these regions by building imposing city walls and fortresses in charge of defending the

que servían al poder como elementos de transmisión, de emplazamientos fortificados como Al-

borders of al-Andalus, following the formula of P. Toubert according to which the border would be

beruela de Tubo, de propiedades habûs (alhobces) administradas por mezquitas urbanas y, sobre

a zone of “public overinvestment” (TOUBERT 1992, 9-17). This would require a comparison with

todo, por la abundancia de almunias pertenecientes a propietarios que residían en la ciudad. Sin

other thughûr, but it does not look -except for important sites like Gormaz or Medinaceli- as though

duda las fuentes latinas mencionan algunas veces en las cercanías del Ebro unos concejos de

the militarization of the other border regions was as significant in the Umayyad period, probably

moros que recuerdan los consejos de ancianos o los shuyûkhs mencionados en otras partes de la

because the enemy threat came later on and the danger was less for a long period of time. In other

península, como en Cervera, en 1157, en el valle del río Alhama, en que un acuerdo que tuvo lugar

words, the border situation would have partly conditioned the forms of settlement and it would

cuarenta años después de la reconquista cita una algama y un concejo de moros (SÉNAC 1995),

perhaps even explain the fortified nature of many habitats. The lands north of the Ebro were a de-

pero aun así las formas de organización de tipo clan o tribu rara vez son apreciables aquí, ya sea a

fensive curtain against Christianity and this function justified a more persistent militarization, even

través de los textos o de la arqueología Se puede objetar que la situación cambia considerable-

though towards the Mediterranean, in the region of Tarragona and Tortosa, this appears to have

mente al sur del Ebro, es decir, a medida que nos alejamos de la “frontera”, y que incluso al norte

been less significant before year 1000, probably due to the late date at which the power of Cordoba

del río, valles como el del río Vero, entre Alquézar y Barbastro, podrían conservar la huella de an-

extended its authority over this area.

.

tiguos sistemas de regadío creados por comunidades rurales, como a lo largo del valle inferior del
río Cinca, al sur de Monzón. Sin embargo, con excepción de la región de Tortosa, donde proliferan,

A small Berber presence

a lo largo del valle inferior del Ebro, algunos nombres de lugares en beni, (Benifallet, Benissanet…)

Another explanatory factor is the low number of installed Berber population in these regions,

parecidos a los que se conocen en el Sharq al-Andalus, la huella de las estructuras comunitarias

which implies the absence of clan or tribal structures, as highlighted by P. Guichard. Before the

apenas aparece. En otras partes, los numerosos topónimos mencionados en la documentación

arrival of the Almoravids to the thaghr in the early twelfth century, the presence of troops of North

latina de los siglos XI y XII con las formas en Avin o Aben se relacionan más con nombres de

African origin is unknown but for the ones along the Ebro, with sites like Monzalbarba (manzil

personas (Ibn) como Abinefar, Abinaced o Abenganya y no con grupos gentilicios identificables

barbar), near Zaragoza, the gate Cineja in Zaragoza (Banû Sanhâja), Velilla del Ebro (Banû Malîla),

en las formas Beni o Bani.

Fabara, near Caspe (Banû Hawwâra), Miknasa (Banû Miknâsa), as if the river banks would have
been a privileged space for the establishment of the North African population. Ahmad al-Razi

Un poblamiento fronterizo

mentions a fortress called Zanâta in the region of Huesca, and a review dedicated by al-Khushanî

Para explicar estas características, se pueden avanzar algunas razones. La primera reside

to the qâdî al-Farîdj b. Kinâna al-Kinânî mentions the installation of Berbers in Zaragoza at the

en el hecho de que la situación fronteriza y la proximidad de la amenaza condujeron al Esta-

time of Emir al-Hakam Ier (VIGUERA 1981, 21-22; SÉNAC 2002a, 185-205)15. Naturally, it would

do Omeya y a los poderes locales a invertir en estas regiones edificando imponentes murallas

be excessive to turn the Ebro into a border, although it is possible for this place to have suffered

urbanas y fortalezas encargadas de defender los confines de al-Ándalus, de acuerdo con la

a significant geographical imbalance, although several works of M. Barceló defend the idea of a

fórmula de P. Toubert según la cual la frontera sería una zona de “exceso de inversión pública”

Berber presence in eastern Catalonia, far beyond the banks of the Ebro, and in Mediona, Gelida

(TOUBERT 1992, 9-17). Aquí sería necesaria una comparación con los otros thughûr, pero no

or Masquefa (BARCELÓ 1991, 89-95; BARCELÓ-KIRCHNER 1993; BARCELÓ 1991a, 341-353)16.

parece, excepción hecha de los emplazamientos importantes como Gormaz o Medinaceli, que
la militarización de las otras regiones fronterizas fuese tan significativa en la época omeya, segu-

The role of Muwallad lineages

ramente porque la amenaza enemiga fue más tardía y el peligro menor durante un largo periodo

A third explanatory factor is the important role played here by the great Muwallad lineage, like

de tiempo. En otras palabras, la situación fronteriza habría condicionado en parte las formas de

the Banû Qasî, the Banû ‘Amrûs, the Banû Shabrît, the Banû al-Tawîl or the Banû Khalaf. Often

poblamiento y tal vez explicaría incluso el carácter fortificado de numerosos hábitats. Las tierras

arisen from an elite of local origin, these families were able to maintain their authority for nearly two

situadas al norte del Ebro formaban una cortina defensiva frente a la cristiandad y esta función

centuries over some districts which they considered their own domains, rather in the way of local

justificaba una militarización más persistente, incluso aun cuando en dirección del mediterráneo,

elites in Andalusia, which were studied by Manuel Acién Almansa until the time of the fitna. More

14 Los autores concluían su estudio reconociendo que “otros modos de poblamiento, por ejemplo, han tenido que existir

concerned with controlling the cities which were zone capitals such as Tudela, Huesca, Barbas-

alrededor de las ciudades, del mismo modo que otras funciones eran ejercidas por castillos que no eran husûn”. Asimismo,

15 E. Manzano also mentions this berber presence in the Upper Mark in mid-eighth century (MANZANO 1985, 185-205).

añadían que “al insistir en la función del hisn y de su territorio como centro y apoyo de una comunidad rural (aljama) tampoco

16 On the topic of the berber presence in the valley of the Ebro: VIGUERA 1981, 21-22; SÉNAC 200a, 120-123. We should add

pretendemos negar la posibilidad de que el hisn desempeñara otras funciones, en particular la de elemento transmisor del

that members of the tribe of the Banû Hawwâra are mentioned in Tortosa since the beginning of the ninth century (SÉNAC 2004,

sistema administrativo-militar del estado…” (p. 298).

45).
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en la región de Tarragona y de Tortosa, este aspecto parece haber sido menos significativo an-

tro, Lleida and Balaguer and the fortresses that protected these cities rather than with extending

tes del año mil, debido seguramente a la fecha tardía en la que el poder cordobés extendió su

their power over rural areas, these local authorities allowed the survival of the settlement struc-

autoridad sobre esta zona.

tures previous to the conquest and it was probably later that the country underwent a process
of Islamization, particularly in the era of the Banû Tudjîb. It is revealing that the few Arabic place

Una presencia bereber reducida

names mentioned before the mid-tenth century refer to names of rivers like the Guatizalema or the

Otro factor explicativo es la poca cantidad de población bereber instalada en estas re-

Alcanadre, and the most likely scenario is that the Islamization of these regions took place slowly, in

giones, lo que implica la ausencia de estructuras de clan o tribales puesta en evidencia por

the shape of concentric rings, affecting primarily the cities, then the power transmission elements

P. Guichard. Antes de la llegada de los almorávides al thaghr a principios del siglo XII, no se

constituting the husûn17 and finally the countryside18.

constata verdaderamente la presencia de contingentes de origen magrebí más que a lo largo

In short, exposed to the threat, with scarce Berber elements and dominated by major linea-

del Ebro con emplazamientos como Monzalbarba (manzil barbar), cerca de Zaragoza, la puerta

ges descending from families converted to Islam, the lands north of the Ebro, although they were

Cineja en Zaragoza (Banû Sanhâja), Velilla del Ebro (Banû Malîla), Fabara, cerca de Caspe (Banû

deeply Islamized, experienced forms of settlement other than those which archaeologists and his-

Hawwâra), Miknasa (Banû Miknâsa), como si las riberas del río hubieran constituido un espa-

torians link to the south of the Ebro and near the Mediterranean. This distinction would lead to even

cio privilegiado para el establecimiento de la población magrebí. Ahmad al-Râzî menciona una

considering that the lower valley of the Ebro was not part of the Upper al-Andalus, according to a

fortaleza de nombre Zanâta en la región de Huesca y una reseña dedicada por al-Khushanî al

formula used by Ibn Hayyân in the 5th Volume of Muqtabas whereby it extended from Atienza to

qâdî al-Farîdj b. Kinâna al-Kinânî menciona la instalación de bereberes en Zaragoza en tiempos

Lleida. Belatedly controlled by the Umayyad power, the district of Tortosa, like that of Tarragona,

del emir al-Hakam Ier (VIGUERA 1981, 21-22; SÉNAC 2002a, 185-205)15. Naturalmente, sería

seems rather closer to the Sharq al-Andalus, even if we consider that Muhammad b. al-Tawîl tried

excesivo hacer del Ebro una frontera, aunque sería posible que allí se manifestara un importante

to capture it in the early tenth century, and that in the following century the hudida rulers of Zarago-

desequilibrio geográfico, a pesar de que varios trabajos de M. Barceló defienden la idea de una

za imposed their rule19. Thus, despite the proximity of major urban centers like Lleida or Fraga, one

presencia bereber en la Cataluña oriental, mucho más allá de las riberas del Ebro, como en

can assume that the Montsant and the Roquerole served for a long time as the western boundary

Mediona, Gelida o Masquefa (BARCELÓ 1991, 89-95; BARCELÓ-KIRCHNER 1993; BARCELÓ

to this coastal region.

1991a, 341-353)16.

3. The dark times
El papel de los linajes muwallad/s
Un tercer factor explicativo se encuentra en el importante papel que jugaron aquí los grandes

The second question posed by the aforementioned research refers to the scarcity of habitats
and architectural remains prior to the Caliphate.

linajes muwallad/s, como los Banû Qasî, los Banû ‘Amrûs, los Banû Shabrît, los Banû al-Tawîl o los
Banû Khalaf. A menudo surgidas de una élite de origen local, estas familias durante casi dos siglos

The missing link

lograron mantener su autoridad sobre unos distritos que consideraban sus propios dominios, un

Probably, this phenomenon is not an isolated incident in the peninsula, but it is particularly sig-

poco a la manera de las élites locales de Andalucía estudiadas por Manuel Acién Almansa hasta

nificant in these regions as if, since the end of the Visigoth period until the time of the Caliphate of

el momento de la fitna. Más preocupados por controlar ciudades que hacían de capitales de zona

Cordoba, the structures of settlement of the Arabization and Islamization times remain in complete

como Tudela, Huesca, Barbastro, Lleida o Balaguer y las fortalezas que protegían estas ciudades

darkness. It may be objected that several archaeological excavations have unearthed defensive

que de extender su poder sobre las zonas rurales, estos poderes locales permitieron la pervivencia

elements of the eighth and ninth centuries, like in Tudela and Huesca, and in rural areas, like in

de las estructuras de poblamiento anteriores a la conquista y fue probablemente más tarde cuando

Olite or Bolea (JUSUE 1985; CABAÑERO 1991, 303-320), although apart from these places, con-

el campo fue sometido a un proceso de islamización, en particular en la época de los Banû Tudjîb.

temporary settlements of the “transition” are much more scarce, including the places mentioned

Es muy revelador que los escasos topónimos árabes mencionados antes de mediados del siglo X

in early Arabic sources, such as the hisn of Alquézar, still known as Qasr Banî Khalaf, mentioned

hagan referencia a nombres de ríos como el Guatizalema o el Alcanadre, y la hipótesis más pro-

shortly before the year 802. In other words, the period between the end of the Visigothic period and

bable es que la islamización de estas regiones se llevara a cabo lentamente, en forma de anillos

the tenth century remains unknown and takes the form of an archaeological gap further compoun-

concéntricos, afectando en primer lugar a las ciudades, después a los elementos transmisores del

ded by our ignorance on the ceramic productions of that period20. Given that, obviously, men did

poder que constituían los husûn17 y finalmente al campo18.

not stop living and occupying the cities and fields along these two centuries, the reasons for such

En suma, expuestos a la amenaza, con escasez de elementos bereberes y dominados por

absence justify some final thoughts.

los grandes linajes descendientes de familias convertidas al islam, las tierras situadas al norte del
15 E. Manzano también menciona esta presencia bereber en la Marca Superior a mediados del siglo VIII (MANZANO 1985,
185-205).
16 Sobre la cuestión de la presencia bereber en el valle del Ebro: VIGUERA 1981, 21-22; SÉNAC 2002a, 120-123. Hay que

17 It is very revealing to observe that most of the fortresses mentioned in Arab sources have their local origin names transcribed

añadir que se menciona a miembros de la tribu de los Banû Hawwâra en Tortosa desde principios del siglo IX (SÉNAC 2004, 45).

in Arabic, and it is perfectly possible that they are settlements from before the conquest which were occupied by the Muslims.

17 Es muy sugerente observar que la mayoría de las fortalezas mencionadas en las fuentes árabes tienen nombres de origen

18 Let us add that we don’t exclude the possibility that the territorial convulsions observed especially around Valencia, with

local transcritos en árabe y que es perfectamente posible que se trate de emplazamientos anteriores a la conquista que fueron

collective land confiscation for the benefit of private estates also affected this regions. This situation would easily explain the

reocupados por los musulmanes.

scarcity in the presence of the term qurâ and the presence of several almunias in the documents of the reconquest (DE PRÉMA-

18 Añadamos que no se excluye que las conmociones territoriales observadas en torno a Valencia en particular, con la confis-

RE-GUICHARD 1981, 15-30).

cación de tierras colectivas en beneficio de los dominios privados, no afectaran también a estas regiones. Esta situación expli-

19 It is very interresting that A. Bazzana and P. Guichard don’t observe any “border-like” hint in the organization of the settlement

caría fácilmente la escasa presencia del término qurâ y la presencia de múltiples almunias en los documentos de la reconquista

north of Sharq al-Andalus (BAZZANA-GUICHARD 1991, 77-88).

(DE PRÉMARE-GUICHARD 1981, 15-30).

20 A remarkable exception appears in GALVE 1988, 235-261.
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Ebro, a pesar de que estaban profundamente islamizadas, conocieron formas de poblamiento

Lands subject to Islam from an early time

distintas de aquellas que los arqueólogos y los historiadores distinguen al sur del Ebro y en las

Above all, remember that these lands north of Zaragoza and the Ebro were traveled early,

inmediaciones del Mediterráneo. Esta distinción conduciría incluso a considerar que el valle bajo

probably from the time of Mûsâ b. Nusayr and Târiq b. Ziyâd, shortly after the conquest of Zaragoza

del Ebro no formaba parte de la Marca Superior, de acuerdo con una fórmula utilizada por Ibn

in the spring of 714. The discovery of fulus of the early days of the conquest in various settlements

Hayyân en el tomo V del Muqtabas según el cual ésta se extendía de Atienza a Lleida. Tardíamente

of the region, like in Fitero (MEDRANO 2004, 261-302), confirms this, and it is likely that the burnt

controlado por el poder omeya, el distrito de Tortosa, al igual que el de Tarragona, parece más

ground that covers part of the Bovalar site, near Lleida, has to be associated with the conquest of

bien vuelto hacia el Sharq al-Ándalus, incluso si consideramos que Muhammad b. al-Tawîl trató de

these regions during the reign of Akhila II (PALOL 1989). The hypothesis of a population flight into the

apoderarse de él a principios del siglo X y que en el siglo siguiente fueron los soberanos hudidas de

mountains pointed at by the Chronique mozarabe might be supported by archaeological data, such

Zaragoza los que impusieron su dominio19. De este modo, y pese a la proximidad de importantes

as the excavation of the Cueva Foradada (BARANDARIÁN 1973, 9-48), although this phenomenon

centros urbanos como Lleida o Fraga, se puede suponer que las sierras de Montsant y de Roque-

was probably only temporary and limited. Certainly, there was a flight movement, as the migration

role sirvieron mucho tiempo de límites occidentales a esta región costera.

of certain elites or men of the Church to the Christian West confirms, like Prospero of Tarragona,
but it is reasonable to believe that the vast majority of the population remained in place, according

3. Los tiempos oscuros
El segundo interrogante que plantean las investigaciones que se han mencionado hace referencia a la escasez de hábitats y de vestigios arquitectónicos anteriores a la época califal.

to the testimony of Ahmad al-Râzî, according to whom, at the time of the conquest, the inhabitants of several strongholds north of Lleida and the Muslims lived together “without any dispute”
(LÉVI-PROVENÇAL 1953, 51-108)21. Early conversions, like count Casius’ in Navarre, agreements
and pacts signed in Ejea de los Caballeros or in Huesca, confirm the idea of a continuity in the

El eslabón perdido
Probablemente, este fenómeno no constituye un hecho aislado en la península, aunque es

population, although this observation does not solve the problem in any way, to the extent that the
contemporary inhabitants of the end of the Visigothic period are still not well known.

particularmente significativo en estas regiones como si, desde el final de la época visigoda hasta el
tiempo del califato de Córdoba, las estructuras de poblamiento contemporáneas de la arabización

The example of the river Flumen valley

y de la islamización permanecieran en la oscuridad más completa. Se puede objetar que varias

Investigations that took place south of Huesca, in the river Flumen valley (nahr Fulûmân), in the

excavaciones arqueológicas han permitido sacar a la luz elementos defensivos de los siglos VIII

territory of the former hisn Gabarda (‘Abarrada), clarify the evolution of rural settlement specifying

y IX, como en Tudela y Huesca, así como en el medio rural, como en Olite o Bolea (JUSUE 1985;

the modalities of Islamization in the field throughout the Middle Ages (SÉNAC 2009). Based on a

CABAÑERO 1991, 303-320), aunque aparte de estos lugares, los asentamientos contemporáneos

permanent crossing of the written sources and archeology, research has shown that after the crisis

de la “transición” se muestran mucho más escasos, incluyendo los lugares mencionados desde

of control during the fourth century, the villae bearing the name of its owner and of which vestiges

muy temprano en las fuentes árabes, como el hisn de Alquézar, todavía conocido con el nombre

remain in the place names as names of Latin origin ending in en, eno or ena (Marcén, Grañén, Po-

de Qasr Banî Khalaf, citado poco antes del año 802. En otros términos, entre el final de la época

leñino, Sariñena...), were abandoned in favor of smaller nuclei like Mundón, along the river Flumen,

visigoda y el siglo X, se dibuja todavía hoy un periodo desconocido que adopta la forma de un

where numerous fragments of pottery from the Roman and Visigothic times, tombs in the rocks and

vacío arqueológico agravado aún más por nuestro desconocimiento de las producciones cerámi-

contemporary fulus of the Islamic conquest have been recently found. These areas continued to be

cas de ese periodo20. Habida cuenta de que, evidentemente, los hombres no dejaron de vivir y de

occupied for nearly two centuries and the absence of any Islamic furniture of the tenth and eleventh

ocupar las ciudades y los campos a lo largo de estos dos siglos, las razones para una tal ausencia

centuries suggests that they were abandoned on that date for new habitats built on the edge of the

justifican unas reflexiones finales.

upland just before mid-tenth century, at the time of the Banû al-Tawîl, the governors of Huesca and
Barbastro. The attraction of these settlements (Gabarda, La Iglesieta, Alberuela...), which bear the

Tierras sometidas al Islam desde muy temprano

stamp of Islamization, like in Marcén, where the location of Las Sillas shows a mosque and large

Sobre todo, hay que recordar que estas tierras situadas al norte de Zaragoza y del Ebro fueron

multicellular houses with layered entrances, caused a widespread habitat elevation22. These new

recorridas desde muy temprano, seguramente desde la época de Mûsâ b. Nusayr y de Târiq b.

settlements continued until the time of the conquest, at which time they were abandoned by the

Ziyâd, poco después de la conquista de Zaragoza en la primavera del año 714. El descubrimiento

Christian populatores, who settled below, thus giving birth to settlements known as castrum and

de fulûs de los primeros tiempos de la conquista en diversos asentamientos de la región, como

villa, and that can be considered as the precursors of the present villages. In the future it will be

en Fitero (MEDRANO 2004, 261-302), lo confirma, y es probable que el terreno incendiado que

necessary to refine the chronology of this development but, here as elsewhere, there is no doubt

cubre una parte del emplazamiento de Bovalar, cerca de Lleida, tenga que ponerse en relación con

that the study of the Muslim settlement north of the Ebro incorporates to research the settlements

la conquista de estas regiones durante el reinado de Akhila II (PALOL 1989). La hipótesis de una

of Visigoth period, and in this sense we can only rejoice at the progress made by C. Laliena, J. Or-

huida de la población hacia las montañas avanzada por la Chronique mozarabe parece confirmada

tega and J. A. Benavente in regard to the south of the Ebro River in the area of rivers Martin and

por los datos arqueológicos, como la excavación de la Cueva Foradada (BARANDARIÁN 1973,
9-48), aunque este fenómeno fue sólo temporal y seguramente limitado. Ciertamente se produjo un
movimiento de huida como atestigua la migración de ciertas élites o de hombres de Iglesia hacia
el Occidente cristiano, al igual que Próspero de Tarragona, pero es razonable creer que la inmensa
mayoría de la población permaneció en el lugar, de acuerdo con el testimonio de Ahmad al-Râzî,
según el cual, en el momento de la conquista, los habitantes de varias fortalezas situadas al norte

Guadalope (LALIENA-ORTEGA 2005; LALIENA et al. 2007). In any case, the question of the Muslim
21 “Quand les musulmans entrèrent en Espagne, les habitants de ces châteaux conclurent avec eux un pacte; ils demeurèrent
dans leurs châteaux, et les musulmans avec eux, sans nulle discussion” (LÉVI-PROVENÇAL 1953, 74).
22 It might be objected that the mention of this settlements from the upper Middle Ages in documents which are contemporary
to the reconquest might lead to the belief that this settlements were occupied until the arrival of the Aragonese troops, but when
confronted with the absence of any material evidence from that time, the most likely hypothesis is that these place names were

19 Es muy interesante que A. Bazzana y P. Guichard no observen ningún indicio de tipo “frontera” en la organización del po-

kept in the documentation from the eleventh and twelfth century because they were part of ancient fiscal registries used by

blamiento al norte del Sharq al-Andalus (BAZZANA-GUICHARD 1991, 77-88).

the Muslim power and which were later reused by Christians when they arrived to the cities. Once the ruler had distributed the

20 Una excepción notable figura en GALVE 1988, 235-261.

goods, the documents were not useful anymore, and this is the reason why they were not kept by the new power.
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de Lleida y los musulmanes vivieron juntos “sin ningún tipo de disputa” (LÉVI-PROVENÇAL 1953,

settlement must be addressed exclusively in the long run, from the crisis of the old villa to the time

51-108)21. Conversiones tempranas, como la del conde Casius en Navarra, acuerdos y pactos

of resettlement.

firmados en Ejea de los Caballeros o en Huesca, confirman la idea de un mantenimiento de la
población, aunque esta observación no resuelve en ningún modo el problema, en la medida en

Conclusion

que los habitantes contemporáneos del fin del periodo visigodo siguen siendo poco conocidos.

In short, despite some shortcomings mentioned in these pages, it is clear that the study of
Muslim habitats and settlement north of the Ebro has seen in recent decades a great development

El ejemplo del valle del río Flumen

and that the delay that this region showed when compared to the rest of al-Andalus has now been

Las investigaciones realizadas al sur de Huesca, en el valle del río Flumen (nahr Fulûmân), en

reduced. Regional imbalances gradually compensate: Lately the Muslim settlement in the region

el territorio del antiguo hisn Gabarda (‘Abarrada), hoy permiten aclarar la evolución del poblamiento

of Tortosa has been the subject of several investigations (MARTÍNEZ 1998, 231-246; FORCADELL

rural especificando las modalidades de la islamización en el campo a lo largo de la alta Edad Media

et al. 2005; BROUSSE 2007, 217-224), as has been the lower valley of the river Segre, and the

(SÉNAC 2009). Basada en un cruce permanente de las fuentes escritas y de la arqueología, la

recent publication of a summary article on the Islamic relics in Navarre shows significant progress

investigación ha demostrado que tras la crisis del gran dominio a lo largo del siglo IV, las villae que

(FARO et al. 2007-2008). We should also add to this picture several theses which have been re-

llevaban el nombre de su propietario y de las que se conservan vestigios en la toponimia en forma

cently submitted, or are under development23, and several research programs related to the kind of

de nombres de lugares de origen latino que terminan en en, eno o ena (Marcén, Grañén, Poleñino,

archeology known as “extensive”: these are the works of M. Barceló and H. Kirchner on irrigated

Sariñena…), se vieron abandonadas en favor de núcleos más pequeños como Mundón, a lo largo

areas (BARCELÓ 1987)24, those of F. Sabaté and J. Brufal on dryland areas, or the study of rural

del río Flumen, donde recientemente se han descubierto numerosos fragmentos de cerámica de

landscapes done under the direction of J. Bolós and J. Busqueta under publications entitled Terri-

época romana y visigoda, tumbas excavadas en las rocas y fulûs contemporáneos de la conquista

tori i Societat a l’Edat Mitjana, even though these investigations often go beyond the Islamic period.

islámica. Estas zonas continuaron estando ocupadas durante cerca de dos siglos y la ausencia de

At a time when, often for material reasons, the number of “vertical” operations tends to decrease,

cualquier tipo de mobiliario islámico de los siglos X y XI parece indicar que fueron abandonadas en

Islamic archeology in the Ebro valley has become the field of new questions and new approaches25.

esa fecha en favor de nuevos hábitats edificados en el borde de la meseta poco antes de mediados

While we should welcome this development, it is nonetheless true that the proliferation of sur-

del siglo X, en la época de los Banû al-Tawîl, los gobernadores de Huesca y de Barbastro. La atrac-

veys and surface collections so prized by the new archaeology, represents, however, an important

ción ejercida por estos asentamientos (Gabarda, La Iglesieta, Alberuela…) que llevan la impronta

problem which is particularly reflected on the little emphasis regional museums put in the Islamic

de la islamización, como en Marcén, donde el emplazamiento de Las Sillas presenta una mezquita

period. In fact, although the prospecting area and surveys are an extremely effective tool for gathe-

y grandes casas pluricelulares con entradas acodadas, ocasionó una elevación generalizada del

ring information, recording sites and proposing maps of population, often lead to the accumulation

hábitat22. Estos nuevos asentamientos perduraron hasta el momento de la reconquista, momento

of a variety of furniture in the museum storeroom where the public will never have access to this

en el cual fueron abandonados por los populatores cristianos que se establecieron más abajo, dan-

material. At a time when the valuation of research has become a necessity, archaeologists speciali-

do nacimiento de este modo a asentamientos calificados de castrum y villa, y que se pueden con-

zing in the Islamic period are often discredited in relation to their colleagues working on prehistoric

siderar como los precursores de los pueblos actuales. En el futuro convendrá afinar la cronología

or ancient periods. The surveys and polls provide no more than a fragmented furnishing that gene-

de esta evolución aunque, aquí como en otras partes, no hay ninguna duda de que el estudio del

rally prevents any type of recovery and this is a real handicap that tends to devalue the approach

poblamiento musulmán al norte del Ebro impone incorporar a la investigación los asentamientos

of certain archaeologists accused of multiplying probes that do not lead to significant discoveries.

de época visigoda y, en este sentido, sólo podemos alegrarnos de los progresos realizados por C.

These criticisms are clearly excessive in light of the results, although it can be said that a continued

Laliena, J. Ortega y J. A. Benavente en lo que se refiere al sur del Ebro, en el sector del río Martín

and planned excavation, although more restrictive, heavier and costlier, is still, ultimately, the only

y del río Guadalope (LALIENA-ORTEGA 2005; LALIENA et al. 2007). En cualquier caso, la cuestión

way to get a furnishing which is susceptible of being used as a reference26. In this regard, given the

del poblamiento musulmán debe abordarse exclusivamente en el largo plazo, desde la crisis de la

progress made by Islamic archeology north of the Ebro and the small space occupied by Islamic

villa antigua hasta el tiempo de la repoblación.

collections in regional museums, with the exception of the museum of Noguera in Balaguer, is it
really unreasonable to dream of a regional center dedicated to this period…?

Conclusión
En definitiva, y a pesar de algunas lagunas mencionadas en estas páginas, está claro que el
estudio de los hábitats y del poblamiento musulmán al norte del Ebro ha conocido en las últimas
décadas un notable desarrollo y que el retraso que mostraba esta región en comparación con el
resto de al-Ándalus ahora se ha reducido. Los desequilibrios regionales se compensan gradualmente: últimamente el poblamiento musulmán en la región de Tortosa ha sido objeto de varias

23 We should mention, for example, the thesis by J. Lorenzo, La dawla de los Banû Qasî. Origen, auge y caída de un linaje muladí
en la frontera superior de al-Andalus, Universidad del País Vasco, Vitoria, 2008, or the one by J. Brufal Sucarrat, L’espai rural del
districte musulmá de Lleida (segles XI-XII). Espais de secá meridionals, University of Lleida, 2008, and the one by M. B. Mounier
on the Rioja area in the centuries eighth to twelfth, which will be defended at the University of Toulouse 2 in 2010.
24 In a more general way: BARCELÓ et al. 1998.
25 A good example of this is provided by the study by Ma. C. Hernández Charro (HERNÁNDEZ 2006, 315-339). A similar evolu-

21 “Quand les musulmans entrèrent en Espagne, les habitants de ces châteaux conclurent avec eux un pacte; ils demeurèrent

tion is outlined south of the Ebro with several recents works devoted to irrigation: ARENILLAS PARRA et al. 1996; SESMA et al.

dans leurs châteaux, et les musulmans avec eux, sans nulle discussion” (LÉVI-PROVENÇAL 1953, 74).

2001.

22 Se puede objetar que la mención de estos asentamientos de la alta Edad Media en los documentos contemporáneos de

26 It is hard not to mention here the observations by J. M. Pesez regarding the concepts of extensive archaeology and English-

la reconquista llevaría a suponer que estos emplazamientos siguieron estando ocupados hasta la llegada de las tropas arago-

style survey: “extensive archaeology, despite what can be expected by practitioners of New Archaeology, might not be able to

nesas, pero ante la ausencia de todo vestigio material de este tiempo, la hipótesis más probable es que el mantenimiento de

identify socioeconomic systems in the case, not of primitive human groups, but of complex historical societies… It is evident

estos topónimos en la documentación de los siglos XI y XII se explica por el hecho de que formaban parte de antiguos registros

that we cannot disregard the data from the kind of archaeology we could call extensive, the one which identifies a settlement

de tipo fiscal empleados por el poder musulmán y que fueron utilizados por los cristianos a su llegada a las ciudades. Una vez

by means of an excavation that, even if it is not exhaustive, has at least been developed both in depth and breadth: it is only by

efectuado el reparto de los bienes por el soberano, estos documentos ya no eran útiles y ésta es la razón por la que el nuevo

excavation that the identification of structures and the dating of furnishings is possible, something that is necessary for extensive

poder no los conservó.

archaeology” (PESEZ 1997, 91).
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investigaciones (MARTÍNEZ 1998, 231-246; FORCADELL et al. 2005; BROUSSE 2007, 217-224),

Finally, note that the ongoing investigations deserve to be extended in the direction of those

así como el del valle bajo del Segre, y la reciente publicación de un artículo de síntesis sobre los

territories that Muslims lost so quickly that they probably could not leave their mark, according to

vestigios islámicos en Navarra muestra por sí sola los importantes progresos que se han realizado

the researchers, it is the case of Pamplona (FARO et al. 2007; DE MIGUEL 2007) or Rosellón, with

en este sentido (FARO et al. 2007-2008). También convendría añadir a este cuadro varias tesis

the settlement of Ruscino (MARICHAL-SÉNAC 2007, 67-94; SÉNAC 2009a, 163-176), in which

presentadas recientemente, o en elaboración23, así como diversos programas de investigación

important recent discoveries have been made in the form of Islamic stamps and coins from the

ligados a la arqueología conocida como “extensiva”: entre estos figuran los trabajos de M. Barceló

conquest times of the early eighth century. Research conducted in the region of Barcelona and Gi-

y H. Kirchner sobre las zonas de regadío (BARCELÓ 1987)24, los de F. Sabaté y J. Brufal sobre

rona by R. Marti and his disciples also gives rise to many hopes related to how the ceramic furniture

las zonas de secano, o el estudio de los paisajes rurales realizado bajo la dirección de J. Bolós

which may be found in these northern sites may provide useful guidance as “director fragment” in

y de J. Busqueta en el marco de publicaciones tituladas Territori i Societat a l’Edat Mitjana, aun

the search for new habitats (MARTÍ 1999, 63-70)27.

cuando estas investigaciones a menudo van más allá del periodo islámico. En un momento en
que, a menudo por razones materiales, el número de intervenciones “verticales” tiende a disminuir,
la arqueología islámica en el valle del Ebro se ha convertido en el campo de nuevas preguntas y
nuevos enfoques25.
Si bien hay que felicitarse por esta evolución, no es menos cierto que la multiplicación de
prospecciones y de recogidas de superficie tan apreciadas por la new archaeology, plantea, sin
embargo, un importante problema que se refleja particularmente en el poco énfasis que los museos regionales ponen en el periodo islámico. De hecho, si bien las prospecciones de superficie
y los sondeos constituyen una herramienta extraordinariamente eficaz para reunir información,
registrar emplazamientos y proponer mapas de poblamiento, con frecuencia conducen a la acumulación de una gran variedad de mobiliario en los almacenes del museo donde el público nunca
podrá tener acceso a este material. En una época en que la valorización de las investigaciones se
ha convertido en una necesidad, los arqueólogos especializados en el periodo islámico se ven a
menudo desacreditados en relación con sus colegas de los periodos prehistórico o antiguo. Las
prospecciones y los sondeos no suministran más que un mobiliario fragmentado que impide, generalmente, cualquier tipo de restitución y este es un hándicap real que tiende a devaluar el enfoque de ciertos arqueólogos acusados de multiplicar sondeos que no conducen a descubrimientos
significativos. Estos reproches son evidentemente excesivos a la vista de los resultados obtenidos,
aunque se puede afirmar que una excavación continuada y programada, si bien es más restrictiva,
más pesada y más costosa, sigue siendo, en última instancia, la única manera de obtener un mobiliario susceptible de ser utilizado como referencia26. En este sentido, ante los progresos registrados
por la arqueología islámica al norte del Ebro y el reducido espacio que las colecciones islámicas
ocupan en los museos regionales, con la excepción del museo de la Noguera en Balaguer, ¿es
realmente poco razonable soñar con un centro regional dedicado a este periodo...?
Finalmente, destacar que las investigaciones en curso merecen ser extendidas en la dirección
de territorios que durante mucho tiempo se ha considerado que los musulmanes habían perdido
demasiado rápidamente como para que éstos hubieran dejado su impronta, como en Pamplo23 Cabe citar, por ejemplo, la tesis de J. Lorenzo, La dawla de los Banû Qasî. Origen, auge y caída de un linaje muladí en la
frontera superior de al-Ándalus, Universidad del País Vasco, Vitoria, 2008, o la de J. Brufal Sucarrat, L’espai rural del districte
musulmá de Lleida (segles XI-XII). Espais de secá meridionals, Universidad de Lleida, 2008, y la de M. B. Mounier sobre la Rioja
de los siglos VIII al XII, que será defendida en la universidad de Toulouse 2 en 2010.
24 De manera más general, BARCELÓ et al. 1998.
25 Un buen ejemplo lo proporciona el estudio de M. C. Hernández Charro (HERNÁNDEZ 2006, 315-339). Una evolución parecida se dibuja al sur del Ebro con varios trabajos recientes dedicados al regadío: ARENILLAS PARRA et al. 1996; SESMA et al.
2001.
26 Es difícil no hacer referencia aquí a las observaciones de J. M. Pesez relativas a las nociones de arqueología extensiva y de
survey a la inglesa: “la arqueología extensiva, contrariamente a lo que esperan los que practican la New Archaeology, probablemente no está en condiciones de identificar los sistemas socioeconómicos cuando se trata no de grupos humanos primitivos
sino de sociedades históricas complejas… Es evidente que no puede prescindir de los datos de la arqueología que se podría
llamar extensiva, la que identifica un emplazamiento por una excavación que, si no es exhaustiva, al menos se ha desarrollado

27 See also the proceedings from the symposium Fars de l’islam (VVAA 2009); GARCÍA et al. 2003, 363-380. More recently:

tanto en profundidad como en extensión: únicamente la excavación permite la identificación de las estructuras y la datación de

GIBERT 2007, 1-26. Finally we should mention that an Islamic era bridge would have been found in Catalonia: HERNÁNDEZ-

los mobiliarios que son imprescindibles para la arqueología extensiva” (PESEZ 1997, 91).

NAVARRO 2007, 137-155).
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na (FARO et al. 2007; DE MIGUEL 2007) o en el Rosellón, con el emplazamiento de Ruscino
(MARICHAL-SÉNAC 2007, 67-94; SÉNAC 2009a, 163-176), en el que recientemente se han reali170

zado importantes descubrimientos en forma de sellos y monedas islámicas contemporáneas de la
conquista de principios del siglo VIII. Las investigaciones realizadas en la región de Barcelona y de
Girona por R. Martí y sus discípulos también suscitan numerosas esperanzas en la medida en que
el mobiliario cerámico susceptible de ser descubierto en estos emplazamientos septentrionales
podría proporcionar una valiosa orientación en calidad de “fragmento director” en la búsqueda de
nuevos hábitats (MARTÍ 1999, 63-70)27.

27 Véanse también las actas del coloquio Fars de l’islam (VVAA 2009); GARCÍA et al. 2003, 363-380. Más recientemente:
GIBERT 2007, 1-26.Finalmente, destacar que se habría descubierto un puente de época islámica en Cataluña: HERNÁNDEZNAVARRO 2007, 137-155.

Español

English
8

El naixement de madina Balaguer:
el Pla d’Almatà (segles VIII-XII)
Marta Monjo Gallego (Museu de la Noguera)
Des de principis del segle XIX el Pla d’Almatà ha despertat l’interès dels estudiosos locals. Les restes de la muralla que
envolten aquest altiplà situat al nord-oest de la ciutat de Balaguer han estat objecte de debat des que, el 1802, el doctor
Francesc Borràs va realitzar la primera descripció conservada de les restes visibles (BORRÀS 1802). Recollint aquesta
descripció, el pare Josep Maria Pou va proposar un origen romà de la muralla, basant-se en la seva tipologia constructiva
(POU 1913). Aquesta teoria fou recollida per altres autors (SANAHUJA 1965), tot i que a mitjan segle XX Pita apuntà la
possibilitat que l’indret fos reocupat pels musulmans (PITA MERCÉ 1966). Als anys 60, Díez Coronel desestimà l’origen
romà i, per primer cop, associà les muralles a un campament militar islàmic del segle VIII (DÍEZ CORONEL 1968, 335-354)1.
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La muralla envolta una superfície de 27 hectàrees a l’interior de la qual s’han realitzat diverses excavacions arqueològiques des de l’any 1982, quan aquestes començaren gairebé de forma casual, a causa de l’aparició d’uns forns de ceràmica
durant l’excavació dels fonaments d’una instal·lació esportiva que mai s’arribà a construir.

3

La muralla
La fase més antiga del jaciment s’associa a aquest campament militar islàmic del segle VIII, que actuaria com a base per
a les incursions cap a la Septimània francesa (GIRALT 1985, 181; GIRALT 1986, 175-193; ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). Les
excavacions arqueològiques han aportat escassa informació d’aquest primer moment, tan sols alguns fragments ceràmics
recuperats durant els anys 80 i 90 pertanyen a aquest període, mentre que la muralla és l’únic element constructiu conservat

1 Cal apuntar que no s’han localitzat en el jaciment restes estructurals romanes. Si bé a la zona 5 s’han trobat alguns fragments de
ceràmica sigil·lata, aquests són tan escassos que no són representatius d’un hàbitat preexistent.

El nacimiento de madina Balaguer:
el Pla d’Almatà (siglos VIII-XII)

The birth of madina Balaguer:
Pla d’Almatà (8th to 12th century)

Marta Monjo Gallego (Museu de la Noguera)

Marta Monjo Gallego (Museu de la Noguera)

Desde principios del siglo XIX, el Pla d’Almatà ha despertado el interés de los estudiosos loca-

Since the early nineteenth century, Pla d’Almatà has aroused the interest of many local scho-

les. Los restos de la muralla que rodea este altiplano situado al noroeste de la ciudad de Balaguer han

lars. The remains of the wall that surrounds this high plain in the north-west of the city of Balaguer

sido objeto de debate desde que, en 1802, el doctor Francesc Borràs realizó la primera descripción

have been discussed since 1802, when Dr. Francesc Borràs made the first known description of the

que se conserva de los restos visibles (BORRÀS 1802). En base a esta descripción, el padre Josep

remains (BORRÀS 1802). Following this description, Father Josep Maria Pou suggested that the

Mª Pou propuso un origen romano de la muralla, basándose en su tipología constructiva (POU 1913).

wall might have had a Roman origin, based on its construction typology (POU 1913). This theory

Esta teoría fue recogida por otros autores (SANAHUJA 1965), aunque, a mediados del siglo XX, Pita

was accepted by other authors (SANAHUJA 1965), although in the mid-twentieth century, Pita

apuntó la posibilidad de que el lugar hubiera sido reocupado por los musulmanes (PITA MERCÈ 1966).

considered the possibility that the area could have been occupied by the Muslims (PITA MERCÈ

En los años 60, Díez-Coronel desestimó el origen romano y, por primera vez, asoció las murallas a un

1966). In the 60s, Díez-Coronel denied its Roman origin and, for the first time, linked the walls to an

campamento militar islámico del siglo VIII (DÍEZ-CORONEL 1968, 335-354)1.

Islamic military camp from the eighth century (DÍEZ-CORONEL 1968, 335-354)1.

La muralla rodea una superficie de 27 hectáreas, en el interior de la cual se han realizado diversas

The wall surrounds a surface of 27 hectares inside of which several excavations have taken

excavaciones arqueológicas desde el año 1982, cuando éstas comenzaron casi de forma casual, de-

place since 1982, when they were started almost by chance, due to the finding of a ceramic kiln

bido a la aparición de unos hornos de cerámica durante la excavación de los cimientos de un centro

during the excavation of the foundations for some sports facilities which were never built.

deportivo que nunca se llegó a construir.

The wall
La muralla

The oldest phase of the site is associated with the eighth century Islamic military camp, which

La fase más antigua del yacimiento se asocia a este campamento militar islámico del siglo VIII,

would act as a base for incursions into the French Septimania (GIRALT 1985, 181; GIRALT 1986,

que actuaría como base para las incursiones hacia la Septimania francesa (GIRALT 1985, 181; GI-

175-193; ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). The archaeological excavations have provided little infor-

RALT 1986, 175-193; ESCO-GIRALT-SÉNAC 1988). Las excavaciones arqueológicas han aportado

mation of this first time, only a few ceramic fragments recovered during the 80’s and 90’s belong to

escasa información de este primer momento, tan sólo algunos fragmentos cerámicos recuperados

this period, while the wall is the only preserved building that has traditionally been associated with

durante los años 80 y 90 pertenecen a este periodo, mientras que la muralla es el único elemento

the military camp (CAU et al. 1997). Currently, 700 linear meters of wall are preserved in the north

constructivo conservado que, tradicionalmente, se ha asociado al campamento militar (CAU et al.

and west sides of the site where up to 24 rectangular towers (5 x 2.5m) can be found; they alternate

1997). Actualmente se conservan 700 m lineales de muralla, en las caras norte y oeste del yacimiento,

with some wall fragments; the fragment of wall in the south section has nowadays only a row of

donde pueden contarse hasta 24 torres de planta rectangular (5 x 2,5 m) que se alternan con paños

stones, while the path of the east wall on the river Segre remains unknown.
Despite the lack of intensive excavation of this element of defense, we can still identify four

de muro corrido; el tramo de muralla de la cara sur conserva sólo una hilera de piedras, mientras que
se desconoce el trazado de la muralla situado al este, sobre el río Segre.

different construction times which have been linked to four distinct chronological phases (GIRALT

A pesar de la falta de una excavación intensiva de este elemento defensivo, pueden observar-

1994, 240-242). First, the sections of wall built with padded ashlars - 37 x 39-42 cm -, which were

se en alzado cuatro momentos constructivos que han sido atribuidos a cuatro fases cronológicas

arranged diagonally and combined with rectangular towers. Second, the padded block sections -

diferenciadas (GIRALT 1994, 240-242). En primer lugar, tramos de muralla construidos con sillares

50 x 60 cm and 100 - 115 cm length - combined also with rectangular towers. The ashlars in these

almohadillados - de 37 x 39-42 cm - dispuestos de través, combinados con torres de planta rectan-

sections served as the foundation of the wall, while leveling the natural inclination of the soil. On

gular. En segundo lugar, tramos con sillares almohadillados - de 50 x 60 cm y 100 - 115 cm de longitud

this basis stands a wall which has a thickness of 170-180 cm. Meanwhile, all the towers have the

- combinados también con torres rectangulares -. En estos tramos, los sillares actúan como base y

same construction typology: the lower part consists of exterior ashlars that are arranged diago-

fundamento de la muralla, a la vez que nivelan la inclinación natural del terreno. Sobre esta base se

nally building the lining of a solid clay body, while the top is a solid wall. The height of the bottom

levanta un paramento de tapia con un grosor de 170-180 cm. Por su parte, todas las torres presentan

varies depending on the soil topography, reaching in some cases 6 rows of ashlars. The third type

la misma tipología constructiva: la parte inferior está compuesta por sillares exteriores dispuestos de

corresponds to the reparation of these previously described fragments built with diagonally and
longitudinally arranged ashlars. Typologically, this reparation can be linked to the walls of the north

1

Hay que apuntar que no se han localizado en el yacimiento restos estructurales romanos. Aunque en la zona 5 se han

encontrado algunos fragmentos de cerámica sigilada, éstos son tan escasos que no son representativos de un hábitat preexis-

1

tente.

were found, these are so few that they cannot be representative of an existing habitat.

It should be noted that no Roman structural remains have been found on the site. While in area 5 some fragments of pottery
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través que constituyen el forro de un cuerpo macizo de barro, mientras que la parte superior es un

side of Castle Formós, a work that, according to written sources, began in the late ninth century

macizado de tapia. La altura de la parte inferior varía según la topografía del terreno llegando, en algún

(ANTUÑA 1937). Finally, we can find some spare parts made from irregular masonry casing linked

caso, a conservarse 6 hileras de sillares. El tercer tipo de paramento corresponde a reparaciones de

with lime and plaster mortar. This is possibly a work of medieval or modern age.

los tramos descritos anteriormente hechas con sillares dispuestos de largo y través. Tipológicamente,

In the south-west of the site, the foundation of the wall has been excavated, noting that all

esta reparación puede relacionarse con los paramentos de la cara norte del Castell Formós, obra

the masonry on the inside is arranged longitudinally, while that on the outside is arranged diago-

que, según las fuentes escritas, se inició a finales del siglo IX (ANTUÑA 1937). Finalmente, pueden

nally. The inner space between these two sides is filled with a solid wall that has been affected by

encontrarse refacciones hechas a base de un encofrado de mampostería irregular ligada con mortero

various actions of spoliation made, probably, in modern times. Near this stretch of wall there is

de yeso y cal. Posiblemente se trate de una obra de época medieval o moderna.

a tower which has been partly spoliated, conserving only the first row of its western side, with a

En el sector suroccidental del yacimiento se ha excavado la cimentación de la muralla y se ha

length of 2.5 m, indicating that it is morphologically equal to the 24 known ones.

constatado que en la cara interior los sillares están dispuestos de largo, mientras que en la cara exte-

The poor state of conservation of the whole construction and the lack of systematic exca-

rior se encuentran de través. El espacio interior entre estas dos caras está rellenado con un macizado

vation do not help fitting it into a precise chronology, although the repairs made diagonally and

de tapia que se ha visto afectado por varias acciones de expolio de los sillares que han tenido lugar,

longitudinally, according to J. Giralt, would place the wall at an imprecise time before the end of the

probablemente, en época moderna. Unida a este paño de muralla ha aparecido una torre, parcialmen-

ninth century (GIRALT 1999, 114-116). There is no parallel in the Iberian Peninsula that could help

te expoliada, que sólo conserva la primera hilada de su cara oeste, con una longitud de 2,5 m, lo que

clarify when it was built. Parallels should be sought in the cities created by the muslim Arabs in their

indica que es morfológicamente igual a las 24 conocidas.

early conquests in East- and North-Africa (Kufa, Basra, al-Qayrwan) (ACIÉN 1995, 31), although

El mal estado de conservación del conjunto y la falta de una excavación sistemática no permiten

this comparison does not bring conclusive information either.

atribuirle una cronología precisa, si bien las reparaciones hechas a largo y través situarían la muralla,
según J. Giralt, en un momento impreciso anterior a finales del siglo IX (GIRALT 1999, 114-116). No

Madîna Balaguer

existen paralelismos en la Península Ibérica que puedan ayudar a precisar el momento de cons-

Inside the wall, the archaeological excavations have uncovered the remains of a madîna which

trucción. Hay que buscarlos en las ciudades-campamento creadas por los árabes musulmanes en

stands chronologically between the second half of the tenth century and throughout the entire

sus primeras conquistas en Oriente y el norte de África (Kufa, Basra, al-Qayrwan) (ACIÉN 1995, 31),

eleventh century, until the year 1105 - the year in which the feudal conquest took place - with no

aunque esta comparación tampoco aporta datos concluyentes.

structural remains having appeared, so far, which might have placed it in a previous moment. Therefore, in the current stage of research, we do not know how the evolution in the original military

Madîna Balaguer

camp occurred until the eleventh century established madîna.

En el interior del recinto amurallado, las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto

Although in the Pla d’Almatà excavations have been practiced since the 80s of the twentieth

los restos de una madîna que se sitúa cronológicamente entre la segunda mitad del siglo X y todo lo

century, and given the large areas of land that the site occupies, this could not be covered in its

largo del siglo XI, hasta el año 1105 - año en que se produjo la conquista feudal - sin que, hasta el mo-

entirety. Despite this fact, a residential area, an industrial zone and three burial areas that could

mento, hayan aparecido restos estructurales que puedan situarse en un momento anterior. Por tanto,

correspond to two different cemeteries have been uncovered. At the same time, a systematic

en el estadio actual de la investigación se desconoce cómo se produjo la evolución del campamento

series of surveys carried out in the 90s showed that the whole, which spread through 27 hectares,

militar original hasta la madîna consolidada del siglo XI.

presented constructions and/or other evidence of having been used in the eleventh century (GI-

Aunque en el Pla d’Almatà se practican excavaciones desde los años 80 del siglo XX, y dada

RALT et al. 1995, 107-123).

la gran extensión de terreno que ocupa el yacimiento, éste no ha podido abarcarse en su totalidad.

The madîna has an orderly urban distribution with some north-south- and east-west-bound

A pesar de este hecho, se han puesto al descubierto una zona residencial, una zona industrial y tres

streets that draw a set of blocks. These streets, which have an average width of 3.5 m, preserve

zonas con enterramientos que podrían corresponder a dos necrópolis diferentes. Al mismo tiempo,

some paving compacted earth and gravel pits that are cut by some black wells which, although

una serie sistemática de sondeos realizados en los años 90 evidenciaron que el conjunto de las 27

there is no archaeological evidence, must have been covered to facilitate the movement.

hectáreas presentaba construcciones y/u otras evidencias de haber estado en uso en el siglo XI (GIRALT et al. 1995, 107-123).

So far, no sewage remains have been found in the streets which have been excavated,
although some sections of street 1 present a small central depression which might have been used

La madîna cuenta con un urbanismo ordenado con unas calles en dirección norte-sur y otras

for channeling the rainwater and wastewater. In this regard, in the house 3 some small canals dug

en dirección este-oeste que trazan un conjunto de manzanas. Estas calles, que tienen una anchura

in the ground were found, partially covered with slabs, allowing the evacuation of water from inside

media de 3,5 m, conservan unos pavimentos de tierra y grava compactada que se hallan recortados

the house to the depression of the street. The eighth house also maintained a culvert covered with

por los pozos negros de algunas casas que, aunque no hay evidencias arqueológicas, debían de estar

slabs which crossed the house from the patio to different rooms. In the potters’ quarter, the system

cubiertos para facilitar la circulación.

was more complex, because there was a canal dug in the ground that brought water to a square

Hasta el momento no se han localizado en las calles excavadas restos de alcantarillado, si bien
algunos tramos de la calle 1 presentan una pequeña depresión central que debía de canalizar el agua

pond located in the middle of the street.
We can find street facades on both sides of these streets.

de lluvia, así como las aguas residuales. En este sentido, en la casa 3 localizaron unos pequeños

The excavated residential area of Pla d’Almatà is located in the southwest sector of the site,

canales excavados en tierra, cubiertos parcialmente con losas, que permitían la evacuación de aguas

where a total of four houses have been excavated during the operations conducted between 2005

desde el interior de la casa hacia esta depresión de la calle. También la casa 8 conservaba una alcan-

and 2009, although during the 80’s three houses were excavated in the potters’ quarter. The se-

tarilla tapada con losas que desde el patio atravesaba diferentes estancias de la casa. En el barrio de

ven houses have very similar morphological characteristics, which can also be found in Lleida,

alfareros, el sistema era algo más complejo, ya que en el centro de la calle había un canal excavado

Tortosa, Valencia, Cieza or Vascos (IZQUIERDO 1990; GARCÍA et al. 1998, 137-166; NAVARRO

en tierra que conducía el agua hacia una balsa cuadrangular situada en la parte media de la calle.

1990; LORIENTE 1990, 21-25). They are rectangular, built on a base made with river pebbles and

A ambos lados de estas calles se levantan las fachadas de las casas.

some blocks of sandstone, over which rises a wall formwork. They are always on the ground floor,
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La zona residencial conocida y excavada del Pla d’Almatà se encuentra en el sector suroeste del

measure between 160 and 180 sq.m., and have an Arabic tiled roof, although in the potters’ quarter

yacimiento, donde se han excavado un total de cuatro casas durante las intervenciones realizadas

some mud and thatched roofs have also been documented. Inside, a large central courtyard acts

entre 2005 y 2009, aunque en los años 80 se excavaron tres casas en el barrio de alfareros. Las siete

as a distributor space for the different rectangular rooms in two of the sides of the courtyard. These

casas presentan características morfológicas muy similares que, cabe decir, son las mismas que se

might have had an inner porch like the one in house 8, a curb as found in the courtyard of house

pueden encontrar en Lleida, Tortosa, Valencia, Cieza o Vascos (IZQUIERDO 1990; GARCÍA et al. 1998,

1 or a small closet like the one in house 2. The inner rooms’ floors are made from pressed earth

137-166; NAVARRO 1990; LORIENTE 1990, 21-25). Son de planta rectangular, construidas con un

and have still some remains of plaster on the walls. The courts, however, show a rough soil, for-

zócalo hecho de guijarros de río y, ocasionalmente, sillares de piedra arenisca, en el que se alza un

med by non-compacted soil and gravel. On the soil the silos are to be found, where grain was

encofrado de tapia. Son siempre de planta baja, de 160 - 180 m2 y con cubierta de teja árabe, aunque

stored - mainly barley and common wheat (ALÒS et al. 2006-2007, 145-168) - for domestic con-

en el barrio de alfareros se han documentado tejados de cañizo y barro. En el interior, un gran patio

sumption. They have a piriform section, an average capacity of 3000 l and are always filled with

central actúa como espacio distribuidor de las diferentes estancias rectangulares que se encuentran

rubble. There is usually more than one silo per house, but only one was operational during the last

en dos de los laterales del patio. Estos pueden tener un porche interior como en la casa 8, un bordillo

moment of occupation of the building.

como el que se encuentra en el patio de la casa 1 o un pequeño cerrado como en la casa 2. Las

Consistently, in every excavated house, there is only one room with a fireplace - where more

estancias interiores tienen pavimentos de tierra prensada y conservan restos de los revoques de yeso

than one was found, they correspond to different occupational phases -, indicating that the other

de las paredes. Los patios, en cambio, presentan un suelo tosco, formado por tierra y grava sin com-

rooms were heated with braziers. Although they can have different forms, the fireplaces have a

pactar. En ellos se hallan excavados los silos donde se almacenaba el grano -principalmente cebada

combustion bowl and a frame made of clay which delimits them.

y trigo común (ALÒS et al. 2006-2007, 145-168) - para el consumo familiar. Estos tienen una sección

In the excavated houses, there are no structures for capturing and storing water. However, the

piriforme i una capacidad media de 3000 l y siempre aparecen rellenos de escombros. Habitualmente

regular presence of jars among the materials found suggests that people might have accumulated

hay más de un silo por casa, aunque sólo uno estaba en funcionamiento durante el último momento

rainwater to be stored later in other parts of the houses. There are, however, latrines which are

de ocupación del edificio.

linked to black wells and can be found both inside the house and outside near the front. They have

Sistemáticamente, en todas las casas excavadas, sólo hay una estancia con chimenea - en los

a depth that ranges between 1.8 and 2.3 m and a cylindrical section. For the wells located outside

casos en que se ha encontrado más de una, corresponden a fases ocupacionales diferentes -, lo que

the house, the drain of the sewage pipes was made from tiles. The study of the earth taken from

indica que el resto de las habitaciones se calentaban a partir de braseros. Aunque pueden presentar

these wells has allowed to document grape, fig, pear and apple seeds, peach pits and lentils which,

formas diferentes, los hogares tienen cubeta de combustión y un marco de arcilla que las delimita.

along with the animals recovered - mostly ovicaprid -, allows to generate a first draft regarding

No hay, en las casas excavadas, estructuras relacionadas con la captación y el almacenamiento

the diet of the Muslims in Pla d’Almatà (ALÒS et al. 2006-1007).

de agua. Sin embargo, la presencia habitual de tinajas y jarras entre los restos materiales encontrados
hacen pensar que podría acumularse el agua de lluvia para ser almacenada posteriormente en el

The potters’ quarter

interior de las casas. Sí hay, en cambio, letrinas, que están asociadas a pozos negros; éstos pueden

This district, located in the northwestern sector of the deposit, was discovered in the

encontrarse tanto en el interior de la casa como en el exterior, junto a la fachada. Tienen una profun-

80s. Along a straight 3.1 m wide road running through the whole from east to west, three houses

didad que oscila entre 1,8 y 2,3 m y sección cilíndrica. En los pozos situados en el exterior de la casa,

and a pottery workshop were excavated. In the workshop three ovens were found, the rooms of

el desagüe de las aguas fecales se hacía mediante unas canalizaciones de tejas. El estudio de las

the workshop, a warehouse and a flowerpot. Two of the ovens had a grid and the other one had

tierras extraídas de estos pozos ha permitido documentar semillas de uva e higos, así como de pera

bars, and they belonged to two different moments in the history of the workshop. In the first type,

y manzana, también huesos de melocotón y lentejas que, junto con la fauna recuperada - mayoritaria-

the combustion and cooking chambers of the furnace were dug in the ground and separated from

mente ovicápridos -, permiten realizar un primer esbozo de la dieta los musulmanes del Pla d’Almatà

each other by a brick arch. The combustion chamber was circular, 1.4 m diameter, with a central

(ALÒS et al. 2006-2007).

pillar that supported the grid made of clay with three sets of perforations. The cooking chamber,
also circular, with a diameter of 1.6 m, was built of bricks, but we are not sure about what type of

El barrio de los alfareros
Este barrio, situado en el sector noroccidental del yacimiento, fue puesto al descubierto en los

deck it had. Furnace III was morphologically the same, but the smaller diameter of the combustion
chamber (80 cm) made the central pillar unnecessary.

años 80. A lo largo de una calle recta de 3,1 m de ancho que atravesaba el conjunto en dirección

The beam furnace (oven II) had attached combustion and cooking chambers. The first one

este-oeste, se excavaron tres casas y un taller de alfarero. Éste conservaba tres hornos, las depen-

was excavated in the geological field and had a circular base and an inverted conical section with a

dencias del taller, un almacén y un macetero. Dos de los hornos eran de parrilla y el otro de barras, y

maximum height of 54 cm. There was a small bank near the wall, which ended at the opening that

correspondían a dos momentos diferentes de la vida del taller. En el primer tipo, el horno tenía la cá-

led into the chamber. On the bench were the holes that were used to fix the bars and, above these,

mara de combustión y la de cocción excavadas en el subsuelo y separadas entre ellas por un arco de

stood the cooking chamber,with a diameter of 1.7 m (GIRALT 1994, 243).

ladrillos. La cámara de combustión era de planta circular - de 1,4 m de diámetro - con un pilar central

Some of the ceramic products that were found in the houses of Pla d’Almatà during the exca-

que sustentaba la parrilla hecha de arcilla con tres series de perforaciones. La cámara de cocción,

vations had been cooked in these furnaces. They are, mainly, domestic utensils made on a potter’s

también de planta circular - con un diámetro de 1,6 m -, estaba construida con ladrillos, aunque se

wheel: pots, pans, lamps, clamps, jugs, mugs, glasses, cups and so on, up to a total of 18 types

desconoce el tipo de cubierta. El horno III era morfológicamente igual, pero el menor diámetro de la

of pieces made with oxidizing firing which might have been painted with manganese decoration

cámara de combustión (80 cm) hacía innecesario el pilar central.

and show geometric patterns and have a monochrome glaze interior. Despite having their own

El horno de barras (horno II) tenía las cámaras de combustión y de cocción unidas. La primera

production, some imported pieces can be found in the houses with decorations made with totally

estaba excavada en el terreno geológico y tenía planta circular y sección troncocónica invertida, con

or partially dried rope, some other decorations made with manganese and greens. This latest

una altura máxima de 54 cm. Había un pequeño banco corrido en la pared, que se interrumpía en la

production is associated with mugs and ataifors, some with animal motifs, life laces or epigraphic

apertura que daba acceso al interior de la cámara; sobre el banco se encontraban los orificios que

motifs like al-mulk or baraka. Pieces were produced in madîna Azahara and there are also imitations
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servían para encajar las barras y, por encima de estas, se alzaba la cámara de cocción, con un diá-

of these products, and their presence at the site shows the existence of trading contacts with the

metro de 1,7 m (GIRALT 1994, 243).

rest of the territory of al-Andalus.

En estos hornos se cocían parte de las producciones cerámicas que durante las excavaciones
se han encontrado en las casas del Pla d’Almatà. Se trata, en su mayor parte, de vajilla doméstica

The necropolis

realizada en torno: ollas, cazuelas, lámparas, tenazas, jarras, jarritas, vasos, tazas y así hasta un total

From the old madîna we also know three burial zones, which are placed inside the walls: two

de 18 tipos de piezas de cocción oxidante que pueden presentar decoración pintada con manganeso,

of them are located west and northwest, respectively, of the current sanctuary of the Sant Crist and

habitualmente con motivos geométricos o vidriado monocromo interior. A pesar de tener producción

one in the western sector of the site, near the west wall.

propia, en las casas se encuentran piezas importadas con decoración en cuerda seca total o parcial,

The latter appeared in a drilling that began in 1987 which documented the remains of a four-

decoraciones de manganeso bajo cubierta melada, verdes y manganesos. Esta última producción

teenth century house and a set of stone tombs of the late middle Ages. Under this necropolis

aparece asociada a jarritas y ataifores, algunas de ellas con motivos de animales, cordones de la

another Islamic cemetery was located, with a total of nine tombs, some of which overlapped each

vida o motivos epigráficos como al-mulk o baraka. Son piezas producidas en Madîna Azahara e

other, indicating that they were used at different times. We can find three types of tombs: five indi-

imitaciones de estas producciones, y su presencia en el yacimiento denota la existencia de contactos

viduals were inside simple pits with rounded ends with no evidence of a deck; one was in a simple

comerciales con el resto del territorio de al-Andalus.

pit with rounded ends and covered with shingles arranged transversely to the axis of the grave;
finally, three individuals were in simple pits with rounded ends that had bricks and some stones on

Las necrópolis
De la antigua madîna se conocen también tres zonas de enterramiento situadas en el interior
del recinto amurallado: dos situadas al oeste y al noroeste, respectivamente, del actual santuario del
Santo Cristo y una en el sector occidental del yacimiento, junto al paño de muralla oeste.

one side. The three types do not correspond to different chronological stages, but all the material
locates the graves between the second half of the tenth century and the first half of the eleventh
century (CAMATS 2006).
The other two cemeteries are located around the Shrine of the Sant Crist which occupies the

Esta última apareció en un sondeo que se había iniciado en 1987 en el que se documentaron

same site as the old mosque. Although graves were located in two different drillings, their proximity

restos de una casa del siglo XIV y un conjunto de tumbas de losa de la Baja Edad Media. Bajo esta

- just over 100 m -, suggests that they could be two different zones of the same necropolis. So,

necrópolis se localizó otra necrópolis islámica, con un total de nueve tumbas, algunas de las cuales se

northwest of the Sant Crist, in 1993, a total of fourteen individuals were exhumed, eight of whom

superponían entre ellas, lo que indica que se usaron en distintos momentos. Se distinguían tres tipos

were women - one of them 24 weeks pregnant -, five men, and one for whom we could not de-

de tumbas: cinco individuos se hallaban en el interior de fosas simples con los extremos redondeados

termine the sex because of its poor state of conservation; all were aged between 25 and 35 years

sin evidencias de cubierta; uno se encontraba en una fosa simple con los extremos redondeados y

and had an average height of 1.41 m for women and 1.64 m for men. The skeletons were inside

cubierta de tejas planas dispuestas de forma transversal al eje de la sepultura; finalmente, tres de los

simple pits in right lateral decubitus, with the upper limbs folded over the pelvis and slightly bent

individuos estaban en fosas simples con los extremos redondeados que presentaban en su interior, en

legs. Without exception, the skeletons had their heads facing south-west and feet to the northeast,

uno de los laterales, ladrillos y alguna losa. Las tres tipologías no se corresponden con distintas fases

with their faces facing southeast, following the Muslim ritual. Two individuals had signs of a violent

cronológicas, sino que todo el material asociado sitúa los entierros entre la segunda mitad del siglo X

death, as they still kept the arrowhead and spearhead that had killed them. Most individuals had

y la primera mitad del siglo XI (CAMATS 2006).

cavities and varying degrees of tartar (GIRALT et al. 1995, 117-118). In 2007, east of the necropolis,

Las otras dos necrópolis se encuentran alrededor del Santuario del Santo Cristo que ocupa el

six graves were located, placed in simple graves in right lateral decubitus and oriented toward the

mismo emplazamiento que la antigua mezquita aljama. Aunque los entierros se han localizado en

southeast. The area of the cemetery could have been even more extensive, as a few meters away,

dos sondeos diferentes, su proximidad - poco más de 100 m - hace pensar que podría tratarse de

south-west, three more graves with the same features have been found, which have not yet been

dos zonas diferentes de una misma necrópolis. Así, al noroeste del Santo Cristo, en el año 1993, se

excavated (FARRÀS 2000). The whole is to be placed chronologically between the late eleventh

exhumaron un total de catorce individuos, ocho de los cuales eran mujeres - una de ellas, embara-

and the early twelfth century.

zada de 24 semanas -, cinco hombres, y uno del que no se pudo determinar el sexo debido a su mal
estado de conservación; todos tenían edades comprendidas entre los 25 y los 35 años y una altura

Feudal conquest and desertion

media de 1,41 m para las mujeres y 1,64 m para los hombres. Los esqueletos estaban en el interior de

After three episodes of siege, in 1105 the city fell to the troops of Count Ermengol V of

fosas simples en decúbito lateral derecho, con las extremidades superiores plegadas sobre la pelvis

Urgell. With the conquest, Muslims were expelled and the settlers did not occupy the Pla

y las extremidades inferiores ligeramente flexionadas. Sin excepción, los esqueletos tenían la cabeza

d’Almatà. Archaeologically, neither a violent destruction of the city nor a systematic reoccupation

orientada al sur-oeste y los pies al noreste, con la cara mirando al sudeste, siguiendo el ritual musul-

has been documented. Recently, while amortizing the necropolis located northwest of the Shrine

mán. Dos de los individuos tenían signos evidentes de una muerte violenta, ya que conservaban la

of Sant Crist, some feudal houses were located, showing the continuity of habitat around the old

punta de flecha y la punta de lanza que les había causado la muerte. La mayor parte de los individuos

mosque converted into Santa Maria d’Almatà. In the rest of the site, no reoccupation has been

tenían caries y distintos grados de sarro (GIRALT et al. 1995, 117-118). Al este de esta necrópolis se

documented until the late middle Ages, at the time at which the necropolis and the house located

localizaron en el año 2007 seis entierros, también depositados en fosas simples, en decúbito lateral

near the west wall are ascribed. The occupation of the plateau of Pla d’Almatà in the early fifteenth

derecho y orientados hacia el sureste. La zona de la necrópolis podría ser aún más extensa, ya que a

century is also known, when the troops that besieged the city during the disputes over the control

escasos metros, al sur-oeste, se han localizado tres entierros de las mismas características que aún

of the county of Urgell settled down. From this moment on, the land occupied by the madîna will

no han sido excavados (FARRÀS 2000). El conjunto se sitúa cronológicamente entre finales del siglo

be used for farming until the second quarter of the twentieth century, accelerating in some areas

XI y principios del siglo XII.

the process of degradation.

8

Conquista feudal y abandono
Después de tres episodios de sitio, en el año 1105 la ciudad cayó en manos de las tropas del
conde Ermengol V de Urgel. Con la conquista, los musulmanes fueron expulsados y los repobladores
no ocuparon el Pla d’Almatà. Arqueológicamente no se documenta una destrucción violenta de la
ciudad y tampoco una reocupación sistemática. Recientemente se han localizado unas casas feudales amortizando la necrópolis situada al noroeste del Santuario del Santo Cristo que muestran la
continuidad del hábitat alrededor de la antigua mezquita reconvertida en Santa Maria d’Almatà. En
el resto del yacimiento no se documentan reocupaciones hasta la Baja Edad Media, momento en el
que se adscriben la necrópolis y la casa situadas junto al paño de muralla oeste. Se conoce también
una ocupación puntual de la meseta del Pla d’Almatà a inicios del siglo XV, cuando se asentaron las
tropas que sitiaron la ciudad durante las disputas por el control del condado de Urgel. A partir de este
momento, el terreno ocupado por la madîna será utilizado para el cultivo hasta el segundo cuarto del
siglo XX, acelerándose en algunos puntos su proceso de degradación.
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El Castell de Balaguer en època andalusina
Museu de la Noguera

Preexistències medievals al tossal del castell i primeres notícies escrites
La notícia escrita més antiga conservada que fa referència a Balaguer data de l’any 863-864 (ABADAL 1980). El monjo
Aimó de Saint-Germain-des-Prés, a petició de l’Abat i els monjos del seu monestir, narrà les peripècies del monjo Audald
en la “Invenció i translació del cos de sant Vicenç des d’Hispània al monestir de castres”. En aquest relat, Aimó explica les
peripècies que sofriren els monjos que volien portar el cos de sant Vicenç des de Saragossa fins a la Septimània. Les escales
del viatge foren a Balaguer, el castell de Berga, Alp, Llívia i Carcassona:
“Siquidem illis ad Balagivum oppidum, iuxta flumen Segarim, cursim pervenientibus, in quadam insula solo
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contigua resederunt...”
La narració explicita que, a Balaguer, molta gent va sortir a rebre el cos del sant amb presents i que una dona recuperà
la vista que feia poc temps havia perdut.
La citació d’un “oppidum Balagivum” sembla fer referència a un lloc fortificat on, per allò que es desprèn de la

4

narració, hi vivia molta gent.
D’un moment anterior sembla ser la muralla que envolta el jaciment del Pla d’Almatà, i que ha estat publicada (GIRALT
1994, 240-242) com un element castral atribuïble al primer terç del segle VIII, en el moment de l’arribada a la zona del Segre
de les tropes àrabs i berbers que havien penetrat a la Península Ibèrica a partir de l’any 711.
La factura d’aquesta estructura, amb una base de carreus encoixinats disposats de través, de 50x60 cm i 100/115 cm de
llargada, la trobem al castell Formós, a la seva cara oest, en un petit tram disposat directament damunt la terrassa natural.
Cal pensar que, en aquest moment, l’actual tossal del castell constituïa l’extrem sud-est natural de l’altiplà on s’ubicà el
jaciment del Pla d’Almatà i és possible que aquesta zona estigués emmurallada com la resta. La posterior construcció del
castell Formós i les nombroses reparacions que sofrí la muralla de la fortificació fins al segle XV degueren destruir la muralla
original d’aquesta zona, excepte en aquest petit tram.

L’alcàsser o hisn de Balaguer (segles IX-X)
El recinte del castell té planta poligonal irregular més o menys rectangular que arriba a la seva màxima longitud en el
costat est (aprox. uns 140 m), mentre que la seva màxima amplada és de 70 metres. Aquesta planta irregular s’explica per
l’adaptació de la fortificació a la topografia del terreny, amb els costats est, sud i oest en forta pendent cap al barranc i el riu.
A la cara nord, la més feble des del punt de vista defensiu, els treballs constructius foren els més complexes: 5 torres,
represa i pany vertical, disposats en tot l’eix est-oest del front del castell. Per les seves cares est i oest, la fortificació està defensada per dos penya-segats naturals: el que dóna al riu Segre, d’una banda, i el barranc del Torrent o d’Alcoraç, de l’altra.
Hem de destacar la torre de planta quadrada que conservem a la cara oest, que tenia una funció de franqueig i guarda del

El castillo de Balaguer en época andalusí

The castle of Balaguer in Andalusian time

Carme Alòs Trepat (Museu de la Noguera)

Carme Alòs Trepat (Museu de la Noguera)

Preexistencias medievales en el cerro del castillo y primeras noticias escritas

Pre-existing medieval remains on the hill of the castle and first written references

La noticia escrita más antigua conservada que hace referencia a Balaguer data del año

The oldest preserved written information which refers to Balaguer is from 863-864 (ABADAL

863-864 (ABADAL 1980). El monje Aimó de Saint-Germain-des-Prés, a petición del abad y los

1980). Aimó, monk of Saint-Germain-des-Prés, at the request of the abbot and monks of the mo-

monjes de su monasterio, narró las peripecias del monje Audald en la “Invenció i translació del

nastery, told the adventures of the monk Audald in the “Invenció i translació del cos de sant Vicenç

cos de sant Vicenç des d’Hispània al monestir de castres”. En este relato, Aimó describe las

des d’Hispània al monestir de castres.” In this story, Aimó describes the events experienced by the

peripecias que sufrieron los monjes que querían llevar el cuerpo de san Vicente desde Zaragoza

monks while taking the body of St. Vincent from Zaragoza to Septimania. The stops of the trip were

hasta la Septimania. Las escalas del viaje fueron en Balaguer, el castillo de Berga, Alp, Llívia y

in Balaguer, the castle of Berga, Alp, Llívia and Carcassonne:

Carcassonne:
“Siquidem illis ad Balagivum oppidum, iuxta flumen Segarim, cursim pervenientibus, in quadam insula solo contigua resederunt...”
La narración explicita que, en Balaguer, mucha gente salió a recibir el cuerpo del santo con
presentes y que una mujer recuperó la vista que había perdido hacía poco tiempo.
La mención de un “oppidum Balagivum” parece hacer referencia a un lugar fortificado donde, por lo que se desprende de la narración, vivía mucha gente.

“Siquidem illis ad Balagivum oppidum, iuxta flumen Segarim, cursim pervenientibus, in quadam insula solo contigua resederunt...”
The narrative makes it explicit that, in Balaguer, many people came out to receive the body of
the saint with gifts and a woman recovered her recently lost sight.
The mention of an “oppidum Balagivum” seems to make reference to a fortified place where,
as is clear from the narrative, many people lived.
The wall surrounding the site of the Pla d’Almatà seems to be from an earlier time, and has

De un momento anterior parece ser la muralla que rodea el yacimiento del Pla d’Almatà,

been published (GIRALT 1994, 240-242) as a castle element attributable to the first third of the

y que ha sido publicada (GIRALT 1994, 240-242) como un elemento castral atribuible al primer

eighth century, at the time of the arrival to the Segre area of Arab and Berber troops who had

tercio del siglo VIII, en el momento de la llegada a la zona del Segre de las tropas árabes y bere-

penetrated into the Iberian Peninsula from the year 711.

beres que habían penetrado en la Península Ibérica a partir del año 711.

This type of structure, with a base of padded ashlars arranged transversely, of 50 x 60 cm and

La factura de esta estructura, con una base de sillares almohadillados dispuestos de través,

100/115 cm long, is found in the castle Formós, in its western side, in a small section which lies

de 50 x 60 cm y 100/115 cm de largo, la encontramos en el Castell Formós, en su cara oeste, en

directly over the natural terrace. We must believe that, at this point, the current castle hill was the

un pequeño tramo dispuesto directamente sobre la terraza natural. Hay que pensar que, en este

natural southeast edge of the plateau where the site of the Pla d’Almatà stood and it is possible

momento, el actual cerro del castillo constituía el extremo sureste natural del altiplano donde

that this area was walled like the rest. The subsequent construction of the castle Formós and the

se ubicó el yacimiento del Pla d’Almatà y es posible que esta zona estuviera amurallada como

many repairs that the walls of the fortification underwent until the fifteenth century had probably

el resto. La posterior construcción del Castell Formós y las numerosas reparaciones que sufrió

destroyed the original wall of this area, except in this small stretch.

la muralla de la fortificación hasta el siglo XV debieron destruir la muralla original de esta zona,
excepto en este pequeño tramo.

El alcázar o hisn de Balaguer (siglos IX-X)

The fortress or hisn of Balaguer (ninth-tenth centuries)
The ground of the castle has an irregular polygonal plant, roughly rectangular, that reaches
its maximum length on the east side (approx. 140 m), while its maximum width is 70 meters. This

El recinto del castillo tiene planta poligonal irregular más o menos rectangular que llega a
su máxima longitud en el lado este (aprox., unos 140 m), mientras que su máxima anchura es de

irregular plant is due to the alignment of the fortification to the topography, with the east, south
and west sides into a steep slope towards ravine and river.

70 metros. Esta planta irregular se explica por la adaptación de la fortificación a la topografía del
terreno, con los lados este, sur y oeste en fuerte pendiente hacia el barranco y el río.

On the north side, which is the weakest from a defensive standpoint, the construction
works were the most complex: 5 towers, dam and vertical lock, arranged around the east-west

En la cara norte, la más débil desde el punto de vista defensivo, los trabajos constructivos

axis of the front of the castle. On the east and west faces, the fortress is defended by two natural

fueron los más complejos: 5 torres, represa y cerradura vertical, dispuestos en todo el eje este-

cliffs: over the river Segre, on the one hand, and the ravine of the Torrent or of Alcoraç, on the

oeste del frente del castillo. Por sus caras este y oeste, la fortificación está defendida por dos

other. We must highlight the square tower that we can still see on the west side, which served the

acantilados naturales: el que da al río Segre, por un lado, y el barranco del Torrent o de Alcoraç,

function of entrance as well as of protection of the gate allowing the castle to communicate with

8
por el otro. Debemos destacar la torre de planta cuadrada que conservamos en la cara oeste,

the wall that shut the city down in that ravine. The whole fortification has been comprehensively

que tenía una función de franqueo y guarda del portalón que permitía comunicar el castillo con

studied by J. Giralt (GIRALT 1994, 228-230).
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la muralla que cerraba la ciudad por dicho barranco. Toda la fortificación ha sido ampliamente
estudiada por J. Giralt (GIRALT 1994, 228-230).

All these works of fortification must be placed around the founding date of the castle (hisn)
of Balaguer that we know thanks to author Ibn Hayyan (988-1076). The historian collects the chro-

Todos estos trabajos de fortificación hay que situarlos en torno a la fecha fundacional del
castillo (hisn) de Balaguer que conocemos gracias al autor Ibn Hayyan (988-1076). Este historia-

nicle of Isa b. Ahmad al-Rasi about the facts that happened in the Upper Frontier in the year 284
H (897-898):

dor recoge la crónica de Isa b. Ahmad al-Rasi referente a los hechos que sucedieron en la Marca
Superior en el año 284 de la Hégira (897-898):

“The Frontier. Isa b. Ahmat reports: In the year 284 H M. The lord of the Upper Frontier Lubb
b.Ahmat al-Qasi Aura attacked the castle, in the Barcelona area, home of the French usurper. Lubb

“La Marca. Isa b. Ahmat informa: En este año 284 H el señor de la Frontera Superior Lubb

took the castle, burned it and inflicted damaged on the enemy. When he met the count of this re-

b.Ahmat al-Qasi atacó el castillo de Aura, en la demarcación de Barcelona, sede del usurpador

gion, Anqadid ibn al-Mundhir (Wilfred the Hairy), Sunyer’s father, he forced him to flee, dispersed

franco. Lubb tomó el castillo, lo quemó y ocasionó daños al enemigo. Al encontrarse con el con-

his troops and that day, in battle, gave the usurper Anqadid a blow from which he died a few days

de de esta región, Anqadid ibn al-Mundir (Wifredo el Velloso), padre de Sunyer, le obligó a huir,

later. Allah showed in him the great favour he has towards Muslims. Sunyer, son of Anqadid -whom

dispersó sus tropas y, ese día, en lucha, dio al usurpador Anqadid un golpe del que murió pocos

Allah curses-, inherited his father’s dignity.

días después. Allah en él puso de manifiesto el gran favor que tiene hacia los musulmanes. Sunyer, hijo de Anqadid - a quien Allah maldice - heredó la dignidad de su padre.

This year, the month of Ramadan, Lubb b. Muhammad began the construction of the hisn
Balagî in the remote districts of Lleida...” (BRAMON 2000, 240).

En este año, en el mes de Ramadán, comenzó Lubb b. Muhammad la construcción del hisn
Balagî, en los distritos de la lejana Lleida...” (BRAMON 2000, 240).

These facts are part of a turbulent ninth century, a period of aceifas that led to the fortification
of the al-Tagr al-a’la (Upper Frontier). On the one hand, it is about the quarrels among local strains

Estos hechos se enmarcan en un turbulento siglo IX, en un período de aceifas que provoca-

of the Upper Frontier whose common denominator was to dissent with Umayyad centralism. On

ron la fortificación del al-Tagr al-a’la (la Marca Superior). Se trata, por un lado, de peleas entre las

the other hand there is a need to strengthen the border against the pressure exerted by the feudal

estirpes locales de la Marca Superior que tienen como denominador común la disidencia con el

lords across the border. A clear example was the death of Wilfred the Hairy at the hands of Banu

centralismo Omeya. Por otro lado, existe una necesidad de reforzar la frontera contra la presión

Qasi (Lubb b. Ahmat al-Qasi) as the chronicler Isa b. Ahmat told us. The Banu Qasi had started

ejercida por los señores feudales del otro lado de la frontera. Un claro ejemplo lo constituye la

these works strengthening the walls of madina Larida (Lleida) in the years 883-884, precisely to

muerte de Wifredo el Velloso a manos de un Banu Qasi, (Lubb b. Ahmat al-Qasi) que nos ha re-

defend it against the attacks of Wilfred the Hairy. Construction of the castle of Monzon began also

latado el cronista Isa b. Ahmat. Los Banu Qasi habían iniciado estas obras con el reforzamiento

at that time.

de las murallas de madina Larida (Lleida) los años 883-884, precisamente para defenderla de
los ataques de Wifredo el Velloso. En aquella época se inició también la construcción del castillo
de Monzón.

Other Arab historians refer to this primitive fortification of Balaguer: the geographer al-Razi
(889-955), when speaking of the district of Lleida, described it in these terms: “E Larida a villas e
castillos en su termino muy buenos e muy complidos de todas las cosas... E el otro es el castillo que

Otros historiadores árabes hacen referencia a esta primitiva fortificación de Balaguer: el

a nombre Bolcare. E Bolcare yace sobre el rio de Segre...” (CATALAN et al. 1975, 43). This “Bolca-

geógrafo al-Razi (889-955), cuando habla del distrito de Lleida, lo describe en estos términos: “E

re” was identified as Balaguer in a previous article devoted to the reconstruction of the original text

Larida a villas e castillos en su termino muy buenos e muy complidos de todas las cosas... E el

(LÉVI-PROVENÇAL 1953, 74).

otro es el castillo que a nombre Bolcare. E Bolcare yace sobre el rio de Segre...” (CATALAN et al.
1975, 43). Este “Bolcare” había sido identificado con Balaguer en un artículo anterior dedicado
a la reconstrucción del texto original (LÉVI-PROVENÇAL 1953, 74).

Political disputes between different families (Banu Qasi, Sabri Banu, Banu Amrus or Tujibi)
are reflected in the narratives of historians throughout the tenth century. The castle of Balaguer
appears intermitently in these narratives: it is the case, for example, of al-Udri, who explains how

Las disputas políticas entre las diferentes familias (Banu Qasi, Banu Sabri, Banu Amrus o

in the year 310 H (922) Muhammad ibn Lubb put the castles of Monzon, Balaguer, Barbastro and

los Tuyibí) se ven reflejadas en las narraciones de los historiadores a lo largo del siglo X. En estas

Ayera on war footing, and why after five years the inhabitants of Lleida and Balaguer overthrew him

narraciones, aparece intermitentemente el castillo de Balaguer: es el caso, por ejemplo, de al-

and put Hasim ibn Muhammad al-Tuyibi in his place (DE LA GRANJA 1967, 485-486).

Udri, que recoge como en el año 310 H (922) Muhammad ibn Lubb puso en pie de guerra a los
castillos de Monzón, Balaguer, Barbastro y Ayera, entre otros, y como cinco años después los

Ibn Hayyan, in his chronicle of the caliph Abd ar-Rahman III, between 912 and 942, mentions

habitantes de Lleida y Balaguer lo expulsaron y colocaron en su lugar a Hasim ibn Muhammad

the fortress of Balaguer several times. First, when he mentions the governors of the year 935 and

al-Tuyibi (DE LA GRANJA 1967, 485-486).

talks about how “Abdarrahman b.’Abdallah b. Waddah was appointed to the distant city of Lleida,
fortress of Balaguer and others of Levante in the month of Shawwal 323...” (VIGUERA et al. 1981,

Ibn Hayyan menciona en la crónica del califa Abderramán III, entre los años 912 y 942, varias

283). A second information is on appointments of governors of the year 938-939: “... Rahiqa b.

veces la fortaleza de Balaguer. En primer lugar, lo hace en la mención de los gobernadores del

Qasim was ousted from Lleida, Balaguer and the fortresses of the East in favor of Yahya b. Hasim

año 935 y habla de cómo “Abdarrahman b.’Abdallah b. Waddah fue designado para la lejana

...” (VIGUERA et al. 1981, 321). The area was in any case under Tujibi family domain.

ciudad de Lleida, fortaleza de Balaguer y otros de Levante en el mes de shawwal del 323...” (VI-
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GUERA et al. 1981, 283). Una segunda mención es sobre los nombramientos de gobernadores

The references to the castle of Balaguer talk of it as a hisn, a fortress in itself. The husun have

del año 938-939: “...Qasim b. Rahiq fue destituido de Lleida, Balaguer y las fortalezas del Levante

been identified as the major habitat type in the border area. Built between the ninth and tenth

en favor de Yahya b. Hasim...” (VIGUERA et al. 1981, 321). La zona estuvo en todo caso bajo

centuries, they are often located in places dominating the rivers and roads, with a clear function

dominio de la familia Tuyibi.

of defense of rural communities (GIRALT 1991). According to a brief notice of Ibn Hayyan, in the

Las menciones al castillo de Balaguer hablan de él como de un hisn, una fortaleza en sí
misma. Los husun han sido identificados como el tipo de hábitat principal en la zona fronteriza.

Muqtabis V, the same castle of Balaguer seems to be, from the tenth century, a central point that
dominates a territory where there are several fortresses (husun) (SENAC 1988, 68).

Construidos entre los siglos IX y X, suelen estar ubicados en lugares de dominio de los cursos
fluviales y de las vías de comunicación, con una clara función de defensa de las comunidades

However, it is necessary to highlight the lack of criteria in the original sources to the designa-

rurales (GIRALT 1991). Según una breve nota de Ibn Hayyan, en el Muqtabis V, el mismo castillo

tion of the settlements. It is very likely that, when talking about the hisn Balagî, reference is being

de Balaguer, parece ser, a partir del siglo X, un punto central que domina un territorio en el que

made not only to the castle in the strict sense but also to the population established near the

existen varias fortalezas (husun) (SENAC 1988, 68).

fortress, in what is now known as the Pla d’Almatà. It is possible that this population centre is, as
we have said, the one that is mentioned in the year 863, in the transportation of the body of St. Vin-

Sin embargo, es necesario remarcar la falta de criterio en las fuentes originales a la hora de

cent. The same things happen the other way around. When the hisn Balagî disappears from written

designar a los asentamientos. Es muy probable que, cuando se habla del hisn Balagi, se esté

sources, from the second half of the tenth century and only the madina Balagî is mentioned, it is

haciendo referencia, no sólo al castillo en sentido estricto, sino también a la población estable-

likely that this is due to a loss of strategic importance of the fortification, in favour of the emerging

cida al lado de la fortificación, en lo que hoy conocemos como el Pla d’Almatà. Es muy posible

city within which the fortress will be integrated.

que este núcleo poblacional sea, como ya hemos dicho, el que aparece mencionado el año 863
en el traslado del cuerpo de san Vicente. Igualmente pasará a la inversa. Cuando el hisn Balagi

The splendour of power: the eleventh century

desaparece de las fuentes escritas, a partir de la segunda mitad del siglo X, y se menciona sólo
la madina Balagi, es muy probable que esto se deba a una pérdida de importancia estratégica

It seems to have been suring the end of the Caliphate period and the beginning of the Taifa

de la fortificación, en favor de la impresión de una ciudad emergente dentro de la cual quedará

kingdoms (late tenth century - early eleventh century) when cities became important as structuring

integrada la fortaleza.

elements of the territory. Geographers and, later, Arab historians such as Yaqut (1179-1229), talk
to us of Balaguer as a complex entity of population: “Balagî is the name of a Balad (town) that

El esplendor del poder: el siglo XI

comprises several husun ...” (ABD AL-KARIM 1974, 125-126).

Precisamente, parece que fue hacia finales del periodo califal y el inicio de los reinos de

Also in the thirteenth century, al-Idrisi (who died in 1164-1165) mentions the town of Bala-

Taifas (finales del siglo X - inicios del siglo XI) cuando las ciudades adquirieron importancia

guer: “... from the city of Huesca to the city of Lleida there are seventy miles, from Lleida to the city

como elementos estructuradores del territorio. Los geógrafos e historiadores árabes posteriores,

of Balaguer (Balagay) there are twenty four miles ...” (AL-IDRISI 1989, 99).

como Yaqut (1179-1229), nos hablan de Balaguer como de una entidad poblacional compleja:
“Balagi es el nombre de un Balad (localidad) que comprende varios husun...” (ABD AL-KARIM
1974, 125-126).

It is within this context of an emerging city in which, within the castle, the palace chambers
of the Sudda1 of Balaguer will be built.

También en el siglo XII, al-Idrisi (muerto en 1164-1165) menciona la ciudad de Balaguer: “...

Interestingly, we know about the use of this noun to describe the palace of Balaguer through

de la ciudad de Huesca a la ciudad de Lleida hay setenta millas, de Lleida a la ciudad de Balaguer

Latin written sources of conquest: “...and also add the aforementioned castle you call Suda...”

(Balagay) hay veinticuatro millas...” (AL-IDRISI 1989, 99).

(BARAUT 1988-1989, 89-90). The name, however, is used interchangeably to talk about the castle
or the city: in some cases donations are made of houses within the Suda of Balaguer (POU 1913,

Será en este marco de una ciudad emergente en el que se construirán, dentro del alcázar, las
cámaras palaciegas de la Sudda1 de Balaguer.

325-326), which leads us to believe this is one of the neighborhoods of the medina, and in another
case it is mentioned the “Suda Vella”, possibly referring to the district of Almatà (BARAUT 19881989, 89-90).

Curiosamente, sabemos de la utilización de este sustantivo para designar el palacio de Balaguer gracias a las fuentes escritas latinas de conquista: “...y además añado el antes menciona-

We know little, for now, about the interior of the fortification at this time. We assume that in

do castillo que llamáis Suda...” (BARAUT 1988-1989, 89-90). El topónimo, sin embargo, se utiliza

the southern sector some major chambers were located, if we adhere to the remains found: in

indistintamente para hablar del castillo o de la ciudad: en algunos casos se hacen donaciones de

1969 during an operation to release the internal pressure on this wall, decorative and architectural

casas dentro de la Suda de Balaguer (POU 1913, 325-326), lo que nos lleva a pensar que se trata

remains came to light that corresponded to palace rooms from the Andalusian era: fragments of

de alguno de los barrios de la medina; y en otro caso se habla de la “Suda Vella” en referencia

arches, remains of panels decorated with stylized plant motifs, fragments of wall paintings, etc.

posiblemente el barrio d’Almatà (BARAUT 1988-1989, 89-90).
The German Archaeological Institute in Madrid researched it and Christian Ewert publisPoco sabemos, de momento, del interior de la fortificación en esta época. Suponemos que

hed, along with other researchers, the results of the work that concluded on the existence of

en el sector sureste estaban situadas algunas cámaras importantes si nos atenemos a los restos

a palace built in the mid eleventh century, within the fortress of Balaguer (EWERT 1971). This

1

El autor y arabista L. Torres Balbàs define el término sudda como el nombre que los soberanos y señores de la época de los

reinos de Taifas daban a sus residencias (TORRES BALBÀS 1952, 171).

1 The author and Arabist L. Balbas defines the term sudda as the name that sovereigns and lords of the period of the Taifa
kingdoms gave to their homes (TORRES BALBAS 1952, 171).

8
aparecidos: en 1969, durante una operación de liberación de presión interna sobre la muralla

study revealed a clear parallel between the remains of Balaguer and the palace of the Aljafería

este, salieron a la luz restos arquitectónicos y decorativos que correspondían a unas estancias

of Zaragoza.
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palaciegas de época andalusí: fragmentos de arcos, restos de paneles decorados con atauriques, fragmentos de pinturas murales, etc.

Ewert compared the construction of a supposed Taifa Palace within the pre-caliphal grounds
with the case of the Alcazaba in Málaga, where the military and palace complex is located on top

El Instituto Arqueológico Alemán de Madrid lo investigó y Christian Ewert publicó, junto

of an impregnable hill (EWERT 1979, 222). He links the construction of the palace to the early years

con otros investigadores, los resultados de los trabajos que concluían en la existencia de un

of the reign of Yusuf al-Muzaffar, son of the king of the dynasty of the Banu Hud of the kingdom of

palacio edificado a mediados del siglo XI, dentro de la fortaleza de Balaguer (EWERT 1971). En

Saragossa, Sulayman b. Hud. Al-Muzaffar, and who reigned over Lleida between 1046-1047 and

este estudio se puso en evidencia el claro paralelismo existente entre los restos de Balaguer y el

1081. The construction of the palace of Balaguer should be attributed to the early years of his reign,

palacio de la Aljafería de Zaragoza.

either as his residence, or of one of his lieutenants. Other authors have placed the construction of
the palace around 1050 (VIGUERA 1981, 161).

La construcción de un supuesto palacio Taifa dentro del recinto precalifal, la compara Ewert
con el caso de la alcazaba de Málaga, donde el complejo palaciego y militar está situado en lo

Another personality that could be linked to the construction of a palace area in the fortress

alto de una colina, inexpugnable (EWERT 1979, 222). Pone en relación la edificación del palacio

of Balaguer is the caliph Hisham III of Córdoba, who retired in 1031 exiled to the land of Lleida,

con los primeros años del reinado de Yusuf al-Muzaffar, hijo del primer rey de la dinastía de los

as guest of the future sovereign of the Taifa of Zaragoza Sulyman ben Hud2. Hisham III died five

Banu Hud del reino de Zaragoza, Sulayman b. Hud. Al-Muzaffar, y que reinó sobre Lleida entre

years later in this unspecified location in the region of Lleida. It might therefore be the rich promoter

1046-1047 y 1081. Habría que atribuir a los primeros años de su reinado la construcción del

who, in contact with the workshops of Cordoba, executed the construction of a palace area in the

palacio de Balaguer, ya sea como residencia suya, o de uno de sus lugartenientes. Otros autores

castle of Balaguer.

han situado la construcción del palacio hacia 1050 (VIGUERA 1981, 161).
J. Giralt (GIRALT 1998, 175) associates the construction of these buildings with a propaganOtro personaje que podría vincularse con la construcción de una zona palatina en la fortale-

distic attempt by the political power in time of the Taifa kingdoms, to overcome the lack of legitima-

za de Balaguer es el califa de Córdoba Hisham III, que se retiró exiliado el año 1031 a tierras de

cy that their leaders believed they had, in comparison to the disappeared Caliphate of Cordoba. So

Lleida, como huésped del futuro soberano de la Taifa de Zaragoza Sulyman ben Hud2. Hisham

palaces are built following the style of the ancient Caliphate residences of Madina’ al-Zahra or

III murió cinco años después en este lugar indeterminado de las tierras leridanas. Podría, pues,

Madina’ al-Zahira. In these palaces great parties are held, bringing sages, musicians, poets, etc..,

tratarse del rico promotor que, en contacto con los talleres cordobeses, ejecutó la construcción

recalling that former glory (VIGUERA 1994, 145). Balaguer was the residence, as is documented

de una zona palaciega en el castillo de Balaguer.

at least from 1050, of several alfaquis that would be part of the court which was established in the
city (BALLESTER 1995, 492).

J. Giralt (GIRALT 1998, 175) pone en relación la construcción de estos palacios con una
voluntad propagandística del poder en época de los reinos de Taifas, para paliar la falta de legiti-

Most likely, it would be on the south side where the original entrance to the castle would be.

midad que sus dirigentes creen tener, con relación al desaparecido Califato de Córdoba. Por eso

The historian Monfa, who supposedly wrote between 1640 and 1650, said that “the door was

se construyen palacios que siguen los estilos de las antiguas residencias califales de Madina’ al-

placed towards noon and in such a way that four men could defend it, and was richly adorned with

Zahra o Madina’ al-Zahira. En estos palacios se realizan grandes fiestas donde se llevan sabios,

jasper, marble and porphyry, of which some fragments can still be found close to the castle” (BO-

músicos, poetas, etc., rememorando aquel antiguo esplendor (VIGUERA 1994, 145). En Balaguer

FARULL 1853, 340). Unfortunately, the high degree of erosion of the area has eliminated all traces

residieron, documentados al menos a partir del 1050, varios alfaquís que debían formar parte de

of the old entrance. The street that had to reach the door from the city held until the late sixteenth

la corte que se estableció en la ciudad (BALLESTER 1995, 492).

century the name of street of the “Seda”, possibly a derivation of the ancient place name “sudda”
that had survived in popular memory3.

Muy probablemente sería en la cara sur donde debía existir la entrada original al castillo. El
historiador Monfar, que supuestamente escribió entre 1640 y 1650, dice que “la puerta estaba

Given the location of the remains found in 1969, we can deduce the existence of a palace

hacia el mediodía y de tal manera que cuatro hombres la podían defender; estaba muy adornada

area to the east of the castle, but it is difficult to determine whether this was an area restricted to

con jaspes, mármoles y pórfidos, de los cuales todavía hay algunos fragmentos cerca del cas-

a small chapel, lounge or mausoleum, or whether it would actually be a palace that would cover a

tillo” (BOFARULL 1853, 340). Desgraciadamente, el alto grado de erosión de la zona ha hecho

larger area within the fortification. The archaeological interventions that were carried out between

desaparecer las trazas del antiguo acceso. La calle que debía llegar a la puerta desde la ciudad

1982 and 1988, from the Museu de la Noguera, were located in a peripheral area of the large

conservó hasta finales del siglo XVI el nombre de calle de la “Seda”, posiblemente una derivación

underground chamber still in existence today, whose construction was dated around the sixteen-

del antiguo topónimo “sudda” que había pervivido en la memoria popular3.

th and seventeenth centuries. The medieval chambers that were uncovered around the manhole
belonging to modern upgrading works probably took place during the fourteenth century, in times
of the counts of Urgell.

2

Ver esta noticia recogida por estos cronistas: Ibn al-Atir, al-Kamil fi l-tarih Vol. 9, 117; ‘Abd Al-wahid Al-Marrakusi al-Mu`gib,

2

See the references collected by these writers: Ibn al-Atir, al-Kamil fi l-tarih Vol. 9, 117; ‘Abd Al-wahid Al-Marrakusi al-Mu`gib,

57-58; Ibn Haldun Kitab al-ìbar, vol. 4, 152-153; Ibn Idari al-Bayan al-Mugrib, vol. 3, 145-146. Agradecemos a la Dra. Dolors

57-58; Ibn Haldun Kitab al-ìbar, vol. 4, 152-153; Ibn Idari al-Bayan al-Mugrib, vol. 3, 145-146. We thank Dr. Dolors Bramon by

Bramon estas referencias.

these references.

3

3

Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659.

Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659.
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Por la localización de los restos aparecidos en 1969, podemos deducir la existencia de un

Only one structure has been published as a possible component of the Andalusian palace:

área palatina en la zona este del castillo, aunque es difícil determinar si se trataba de una zona

it is a rectangular pond oriented north-south, 20.65 m long by 3 m wide, with a depth of 1.55 m,

restringida a un pequeño oratorio, salón o mausoleo, o si bien estaríamos efectivamente ante un

which has a series of water spouts at the base of the western band (GIRALT 1994, 231-232). This

palacio que abarcaría un espacio mayor dentro de la fortificación. Las intervenciones arqueoló-

structure, with no continuity to the area where archaeological remains of Andalusian decorations

gicas que se llevaron a cabo entre 1982 y 1988, desde el Museu de la Noguera, se ubicaron en

appeared, could have been used to irrigate a garden area located in the southwest of the fortress.

una zona periférica a la gran cámara subterránea existente aún hoy en día, cuya construcción
fue fechada en torno a los siglos XVI y XVII. Las cámaras medievales que se pusieron al descubierto alrededor de la cámara subterránea moderna pertenecían a las obras de refracción que se
debieron llevar a cabo durante el siglo XIV en época de los condes de Urgel.
Sólo una estructura ha sido publicada como posible parte del palacio andalusí: se trata de
una alberca rectangular orientada norte-sur, de 20,65 m de largo por 3 m de ancho, con una
profundidad de 1,55 m, que dispone de una serie de surtidores de agua en su base de la banda
oeste (GIRALT 1994, 231-232). Esta estructura, sin continuidad arqueológica con la zona donde
aparecieron los restos de decoraciones andalusíes, podría haberse utilizado para regar una zona
ajardinada situada en la zona suroeste de la fortificación.
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Les restes palatines del Castell de Balaguer.
Tècnica constructiva i decorativa
Ramon Solé i Urgellés
Gràcies al procés de conservació i restauració de tres fragments d’arcs islàmics del museu de Balaguer, l’any 2008,
juntament amb la realització d’anàlisis científiques, es van posar al descobert un seguit de noves dades que ens parlen sobre
la seva gènesi constructiva, així com dels materials que s’hi van utilitzar.
Així doncs, sabem que aquests fragments, inscrits cronològicament dins la primera meitat del s. XI, estan construïts
bàsicament per una fàbrica de maons i un morter, de textura rugosa, composat per guix amb una petita quantitat d’àrids
formats per quars i calcita. El morter de guix lliga els maons i configuren el que seria la part estructural o arquitectònica.

181

La utilització de material ceràmic en l’esquelet de l’arc és una solució per utilitzar menys guix, però no com una mesura
d’estalvi de material, sinó per anar més de pressa en la construcció. Posteriorment, aquesta estructura es revestia amb
una primera capa de morter de guix, a banda i banda, amb la finalitat de convertir els desnivells que formen els maons en
una superfície plana. En l’aplicació d’aquesta es va utilitzar el mateix morter de guix que es va emprar en la formació de

5

l’esquelet de l’arc i presenta un gruix màxim de tres centímetres. Dins d’aquesta fase constructiva també es modelaven les
claus penjants directament sobre el suport estructural, atesa la flexibilitat i resistència que ofereix aquest morter. Un cop
enllestida aquesta capa d’anivellament i quan el guix encara era tendre, es realitzaven un seguit d’incisions en forma de
cunya per tal de facilitar l’adhesió d’una segona capa, destinada a rebre la decoració en relleu i la policromia. Aquesta està
composta per un morter de guix amb quars, calcita i una petita quantitat de feldespats, i presenta una granulometria molt
més fina que la utilitzada en el morter anterior.
Molt probablement, els ataurics en relleu s’obtenien a partir d’esbossos realitzats amb plantilles i, posteriorment, un
cop adormit el guix, es procedia a rebuidar les zones seleccionades, amb eines de diferent full, dotant de relleu el dissenys
preliminars. Al igual que en la tècnica de la pintura mural, la realització dels relleus es feia per trams o jornades, ja que, per tal
d’obtenir les formes vegetals per via delevare, el guix havia d’estar tendre. Tot i això, alguns dels treballs es podien finalitzar
amb la capa de guix seca per l’acció mecànica dels trepants.
Per tant, a partir d’aquestes dades podrem comprovar que es tracta d’una tècnica constructiva i decorativa molt ràpida,
amb la utilització del morter de guix com a únic lligam dels materials que, a més de ser un material fàcil d’obtenir, permet una
execució molt ràpida, considerant que la presa del guix es dóna en un interval de temps molt curt. Aquesta tècnica constructiva és molt característica de l’època dels regnes de taifes a diferència de les construccions d’època califal, tenint com
a màxim referent arquitectònic el palau de Madina Azahara. Es substitueix la pedra com a element constructiu o estructural
pels maons i el morter de calç i de guix. Es substitueixen els revestiments de talla de marbre, més costosos econòmicament
i laboriosos d’executar, per acabats amb complicades trames vegetals realitzades amb la tècnica del rebuidat del guix.

Los restos palatinos del castillo de Balaguer.
Técnica constructiva y decorativa

The palatine remains of the castle of Balaguer.
Construction and decoration techniques

Ramon Solé i Urgellés

Ramon Solé i Urgellés

Gracias al proceso de conservación y restauración de tres fragmentos de arcos islámicos

Thanks to the process of conservation and restoration of three fragments of Islamic arches of

del Museu de Balaguer, el año 2008, junto con la realización de análisis científicos, se pusieron al

the Museum of Balaguer, in 2008, along with the scientific analysis, a number of data were brought

descubierto toda una serie de nuevos datos que nos hablan de su génesis constructiva, así como

to light that tell us about its constructive genesis and of the materials used in the construction

de los materiales que se utilizaron en la construcción.

process.

Así pues, sabemos que estos fragmentos, que se inscriben cronológicamente en la primera

So, we know that these fragments, which fall chronologically in the first half of the eleventh

mitad del siglo XI, están construidos básicamente con fábrica de ladrillo y un mortero, de textura

century, are built mainly with bricks and mortar, of a rough texture, composed of plaster with a

rugosa, compuesto por yeso con una pequeña cantidad de áridos formados por cuarzo y calcita.

small amount of aggregates formed by quartz and calcite. Bricks are joined with plaster mortar,

El mortero de yeso liga los ladrillos configurando lo que sería la parte estructural o arquitectónica.

which is what constitutes the structural or architectural part. The use of ceramic material in the

La utilización de material cerámico en el esqueleto del arco es una solución para utilizar menos

skeleton of the arch is a solution to use less plaster. Nevertheless, that was not a measure to save

yeso, pero no como una medida para ahorrar material, sino para ir más deprisa en la construcción.

material, but to accelerate the construction. Subsequently, this structure was covered with a first

Posteriormente, esta estructura se revestía con una primera capa de mortero de yeso, a ambos

layer of plaster mortar on both sides in order to turn the differences in level between bricks into a

lados, con la finalidad de convertir los desniveles que forman los ladrillos en una superficie plana.

flat surface. For the purposes of this layer, the same plaster mortar that was used to form the skele-

Para la aplicación de esta capa se utilizó el mismo mortero de yeso que se empleó en la formación

ton of the arch was also used. This layer has a maximum thickness of three centimeters. During this

del esqueleto del arco, y presenta un espesor máximo de tres centímetros. Durante esta fase

phase of construction the keys hanging directly over the structural support could also be modeled,

constructiva también se modelaban las claves colgantes directamente sobre el soporte estruc-

due to the flexibility and resistance of the mortar. Once this layer of leveling was complete, and

tural, dada la flexibilidad y resistencia que ofrece este mortero. Una vez terminada esta capa de

while the plaster was still soft, a series of wedge-shaped incisions were made to facilitate the ad-

nivelación, y cuando el yeso todavía estaba tierno, se realizaban una serie de incisiones en forma

herence of a second layer, which would receive the decoration in relief and polychrome. It consists

de cuña para facilitar la adhesión de una segunda capa, destinada a recibir la decoración en re-

of a mortar of plaster with quartz, calcite and a small amount of feldspar, and presents a much finer

lieve y la policromía. Ésta capa está constituida por un mortero de yeso con cuarzo, calcita y una

grain size than that used in the previous mortar.

pequeña cantidad de feldespatos, y presenta una granulometría mucho más fina que la utilizada
en el mortero anterior.

The atauriques in relief were most likely obtained from sketches made with stencils and then,
once the plaster was dormant, they proceeded to empty the targeted areas, with different blade

Muy probablemente, los atauriques en relieve se obtenían a partir de bocetos realizados con

tools, to get the relief based on the preliminary designs. As in the technique of mural painting, the

plantillas y, posteriormente, una vez dormido el yeso, se procedía a vaciar las zonas seleccionadas,

reliefs were carried out in steps or installments, since the plaster had to be tender to obtain the

con herramientas de diferente hoja, dotando de relieve los diseños preliminares. Al igual que en la

plant shapes by means of delevare. However, some of the work could be completed when the

técnica de la pintura mural, la realización de los relieves se hacía por tramos o jornadas, ya que,

plaster layer had dried by mechanical action of the drills.

para obtener las formas vegetales por vía delevare, el yeso tenía que estar tierno. Sin embargo,
algunos de los trabajos se podían finalizar con la capa de yeso seca por la acción mecánica de
los taladros.

Therefore, from these data we can see that it is a very fast decorative and constructive technique, which uses plaster mortar as the only union of materials which, besides being a readily
available materiable, allows a very fast execution, considering that plaster dries in a very short

Por lo tanto, a partir de estos datos podremos comprobar que se trata de una técnica cons-

time interval. This building technique is very characteristic of the period of the Taifa kingdoms and

tructiva y decorativa muy rápida, con la utilización del mortero de yeso como única unión de los

different from that of the Caliphate era buildings, and the Medina Azahara Palace is its maximum

materiales que, además de ser un material fácil de obtener, permite una ejecución muy rápida,

architectural reference. This technique replaces stone as a structural building element with bricks

si consideramos que el fraguado del yeso tiene lugar en un intervalo de tiempo muy corto. Esta

and mortar of lime and plaster. Coatings of marble carving, more expensive and laborious, are

técnica constructiva es muy característica de la época de los reinos de taifas a diferencia de las

replaced by finishes with intricate vegetable weavings made with the plaster cast technique.

construcciones de época califal, teniendo como máximo referente arquitectónico el palacio de
Madina Azahara. Se sustituye la piedra como elemento constructivo o estructural por los ladrillos
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y el mortero de cal y de yeso. Se sustituyen los revestimientos de talla de mármol, más costosos

This technique of stucco was introduced in the Iberian Peninsula in the ninth century by the

económicamente y laboriosos de ejecutar, por acabados con complicadas tramas vegetales reali-

Abbasid influence and gradually developed to reach a large predominance during the Taifa. There-

zadas con la técnica del vaciado de yeso.

fore, there is a trend to change stronger building materials by simpler ones, without neglecting the

Esta técnica del estuco se introdujo en la península ibérica en el siglo IX por influencia abbasí

decorative finishes.

y se fue desarrollando progresivamente hasta alcanzar una gran predominancia durante las taifas.

The implementation of these new materials in the palatine buildings allows them to have,

Por lo tanto, hay una tendencia a abandonar los materiales de construcción más sólidos por otros

quite quickly, arches with complex compositions and decorated to the extreme. Subsequently,

más sencillos, sin descuidar los acabados ornamentales.

these coatings were polychromed with bright colours that granted them a sumptuous appearance.

La aplicación de estos nuevos materiales en las construcciones palatinas permite dotarlas,

As for the Balaguer fragments, valuable remains of polychromy have been preserved, testi-

con cierta rapidez, de arcos con composiciones complejas y decorados hasta el extremo. Poste-

mony of the close relationship that existed between architecture and painting in the Islamic world.

riormente, estos revestimientos eran policromados con colores vivos que le concedían un aspecto
suntuoso.

In the three preserved fragments of arch, we see that paint has a dual function: in the first place, paint is used to enhance the playing of the reliefs of the atauriques with light, which combined,

En el caso de los fragmentos de Balaguer, se han conservado valiosos restos de policromía,

most likely, gold with red; we found the second function showcased in the central soffit of the ar-

testimonios de la estrecha relación que había entre la arquitectura y la pintura en el mundo islá-

ches, soffit of the lobes, cornices and keys hanging, in which the flat representation of polychrome

mico.

floral and epigraphic motifs makes up for the absence of relief. In these areas the role of the paint
is no longer constrained by the decoration, as in the case of the reliefs, but acquires its own entity

En los tres fragmentos de arco conservados, se observa que la pintura tiene una doble fun-

because it makes a version of the same motifs that appear in atauriques.

ción: en primer lugar, la pintura se utiliza para potenciar el juego de los relieves de los atauriques
con la luz, en que se combinaba, muy probablemente, el dorado con el rojo; la segunda función, la

The palette used is based on the implementation of the following colours: blue, red, orange,

encontramos ejemplificada en los intradós centrales de los arcos, intradós de los lóbulos, cornisas

brown, black and white, and from the analysis carried out we can say that these colors constitute

y claves colgantes, en que la ausencia de relieve se suple con la representación plana de motivos

the most exclusive palette of the Middle Ages. The application of these pigments in the decoration

vegetales y epigráficos policromados. En estas zonas, la pintura ya no está supeditada a la mera

of the fragments of arches contrast with the simplicity of its structural materials, an exaggerated

decoración, como en el caso de los relieves, sino que adquiere una entidad propia, ya que hace

contrast, which indicates the great importance given to the wall decor. In the end, it was this or-

una versión de los mismos motivos que aparecen en los atauriques.

namented surface that was enjoyed by the senses and which showed in an obvious way the great
economic and social power enjoyed by its developer.

La paleta utilizada se basa en la aplicación de los siguientes colores: azul, rojo, naranja, ocre,
blanco y negro, y a partir de los análisis realizados podemos afirmar que estos colores constituyen

Lapis lazuli was used for blue colour, a pigment extracted from the semiprecious stones of

la paleta más exclusiva de la edad media. La aplicación de estos pigmentos en la decoración de

the same name and which was very laborious to obtain, since large amounts of the stone were

los fragmentos de arcos contrasta con la sencillez de sus materiales estructurales, un contraste

required to get a small quantity of lapis lazuli, which is the main component of this pigment. Lapis

exagerado que nos indica la gran importancia que tenia la decoración parietal. Al final, era la

lazuli was an import, only available for extraction in the quarries of Badakhshan, north of present

superficie ornamentada de lo que se disfrutaba con los sentidos y lo que indicaba de una manera

day Afghanistan. The sum of these factors made it a luxury material whose price was higher than

evidente el gran poder económico y social que tenía su promotor.

that of pure gold.

Para el azul se utilizaba el lapislázuli, pigmento que se extraía de la piedra semipreciosa del

The red decorations are made with mercuric sulfide, the most consistent and solid of red

mismo nombre y de la que resultaba muy laborioso obtenerlo, ya que se necesitaba una gran can-

pigments, which was obtained through a complicated chemical process, which implied a high

tidad de esta piedra para obtener una pequeña porción de lazulita, que es el principal componente

cost. The procurement process was considered an alchemical art and was well known to the Arabs

de este pigmento. El lapislázuli era un material de importación, ya que el único lugar en que se

since the eighth century. From the preserved remains of polychromy we can say that it is the most

extraía eran las canteras de Badajshan, situadas al norte del actual Afganistán. La suma de estos

used colour in the decoration of the fragments of arches and it was combined with other pigments

factores lo convertía en un material de lujo cuyo precio superaba al del oro puro.

to obtain the dark red, mixing mercuric sulfide with clays, or the orange, obtained mixing it with
ocher. The ocher was obtained as a combination of clay with feldspar and iron oxides.

Las decoraciones rojas están realizadas con sulfuro de mercurio, el más intenso y sólido de
los pigmentos rojos, que se obtenía a través de un complicado proceso químico, lo que lo gravaba
con un elevado coste económico. El proceso de obtención era considerado un arte alquímico y

The black color is of coal of mineral origin and its role was to enhance the contours of the
polychrome motifs.

era bien conocido por los árabes desde el siglo VIII. A partir de los restos de policromía conservados podemos decir que es el color más utilizado en la decoración de los fragmentos de arcos

In general, white colour is found only in the primer layer of the polychrome and, according to

y se combinaba con otros pigmentos para obtener el rojo oscuro, mezclando sulfuro de mercurio

the preserved remains, it is difficult to say whether this colour was also used by itself. The remains

con arcillas, o el naranja, obtenido por la mezcla de éste con el ocre. El ocre se conseguía como

preserved on the surface of the arches are composed of a mixture of lead white and plaster.

combinación de arcilla con feldespatos y óxidos de hierro.
With regards to the painting technique, all evidence points to tempera paint made with an
organic binder. However, it was not possible to identify them in the current analysis.

8
El negro es de carbón de origen mineral y su función era potenciar los contornos de los
motivos policromados.
183
En general, el blanco sólo lo encontramos en la capa de preparación de la policromía y, en
función de los restos conservados, resulta difícil precisar si este color también se utilizó como un
color autónomo. Los restos que se conservan en la superficie de los arcos están compuestos por
una mezcla de blanco de plomo y yeso.
En referencia a la técnica pictórica, todos los indicios nos indican que se trata de un temple
realizado con un aglutinante orgánico. Sin embargo, en los análisis actuales no ha sido posible su
identificación.
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El creixement de madina Balaguer i el seu territori
Carme Alòs Trepat
(Museu de la Noguera)
La construcció de l’alcassaba de Balaguer (897-898) (BRAMON 2000, 240) portà lligada l’edificació d’un nou recinte
emmurallat que complia dues funcions inicials: protegir l’entrada principal de la nova fortalesa i preveure el creixement d’una
població que possiblement tendia augmentar i a col·lapsar l’antic entramat urbà del Pla d’Almatà.
Aquest nou espai emmurallat naixia mirant a sud, salvant els desnivells impossibles del terreny natural, entre barrancades, afloraments de pedra sorrenca i les terrasses naturals del riu Segre. Aquests accidents naturals, que contribuïen
a la inexpugnabilitat del nou hisn, es convertien en un problema a l’hora de projectar el nou entramat urbà: el barranc

184

d’Alcoraç hagué de ser canalitzat i soterrat, es protegí el nou barri de les embranzides del Segre, mitjançant un tram de
muralla que actuava també com a mur de contenció, i es canalitzà i soterrà la sèquia que travessava aquest espai per
tal de regar l’actual Horta d’Avall.

6

El crecimiento de madina Balaguer y su territorio

The growth of madina Balaguer and its territory

Carme Alòs Trepat (Museu de la Noguera)

Carme Alòs Trepat (Museu de la Noguera)

La construcción de la alcazaba de Balaguer (897-898) (BRAMON 2000, 240) llevó ligada la

The construction of the citadel in Balaguer (897-898) (BRAMON 2000, 240), meant building a

edificación de un nuevo recinto amurallado que cumplía dos funciones iniciales: proteger la entra-

new walled enclosure that served two purposes: protecting the main entrance to the new fortress

da principal a la nueva fortaleza y prever el crecimiento de una población que posiblemente tendía

and preparing for the growth of a population that was probably tending to increase and break the

a aumentar y a colapsar el antiguo entramado urbano del Pla d’Almatà.

old urban organization in Pla d’Almatà.

Este nuevo espacio amurallado nacía mirando al sur, salvando los desniveles imposibles del

This new walled space faced south, overcoming the impossible natural soil slopes, among

terreno natural, entre barrancos, afloramientos de piedra arenisca y las terrazas naturales del río

ravines, sandstone outcrops and the natural terraces of the River Segre. These natural accidents

Segre. Estos accidentes naturales, que contribuían a la inexpugnabilidad del nuevo hisn, se con-

that contributed to the infallibility of the new hisn, became a problem while designing the new urban

vertían en un problema a la hora de proyectar el nuevo entramado urbano: el barranco de Alcoraç

distribution: the gorge of Alcoraç had to be channeled and buried, the new quarter was protected

tuvo que ser canalizado y enterrado, se protegió el nuevo barrio del ímpetu del Segre mediante un

from the momentum of river Segre through a section of wall which also acted as a retaining wall,

tramo de muralla que actuaba también como muro de contención y se canalizó y enterró la acequia

and the ditch that went through this space had to be channeled and buried in order to water the

que atravesaba este espacio para regar la actual Horta d’Avall.

current orchard Horta d’Avall.

El conocimiento que tenemos de esta ampliación de la ciudad andalusí nos viene dado por la

The knowledge that we have of this enlargement of the Andalusian city was given to us by the

investigación arqueológica, pero también y básicamente a través de la documentación que generó

archaeological research, but also and mainly through the documentation generated by the feudal

la conquista feudal de la ciudad que tuvo lugar entre 1093 y 1105.

conquest of the city that took place between 1093 and 1105.

A finales del siglo X - inicios del siglo XI nos encontramos, pues, ante una medina compuesta

In the late tenth century and early eleventh century we find, therefore, a madina composed of

por tres barrios diferenciados: el barrio de Almatà, el barrio que se formó a los pies del castillo y en-

three different quarters: the quarter of Almatà, then the district which was formed at the foot of the

torno al barranco de Alcoraç, y una pequeña barriada nacida en el altiplano situado al oeste del ba-

castle and around the ravine of Alcoraç, and a small quarter which raised on the highlands west of

rrio de Alcoraç y que en la documentación de la posterior conquista feudal se llamó barrio del Pla.

the district of Alcoraç and that the documentation of the later feudal conquest called Pla district.

En esta barriada, conocida actualmente como el Firal, se conserva un tramo de la muralla de

In this quarter, currently known as El Firal, a section of the wall from the Emiral time that

época emiral que la protegía por la zona oeste: conocemos la existencia de casas en este espacio

protected the quarter from the west is still preserved: we know that there were some houses in

por un documento de 1110, pocos años después de la conquista feudal. En este documento se

this space thanks to a document of 1110, a few years after the feudal conquest. This document

menciona la iglesia de Sant Miquel - la primigenia capilla románica que posteriormente sería la

mentions the church of Sant Miquel - the primitive Romanesque chapel which was later the basis

base para la edificación de la gran iglesia gótica de Santa Maria la Major - y unas casas que ya

for building the great Gothic church of Santa Maria la Major - and some houses that were already

existían allí (BARAUT 1988-1989, 91-93)1. Desgraciadamente, la ocupación de la mayor parte de

there (BARAUT 1988-89, 91-93)1. Unfortunately, the occupation of most of this space by the old

este espacio por el cementerio viejo de la ciudad, fundado en 1787, imposibilita por el momento la

city cemetery, founded in 1787, makes it still impossible to archaeological ascertain this fact.

constatación arqueológica de este hecho.
What is today known as the Historic Center is the former Alcoraç quarter at the foot of the
Por otro lado, lo que hoy en día se conoce como Centro Histórico de Balaguer es el

plateau, mentioned above and south of the castle. These two areas were defended by a single

antiguo barrio de Alcoraç, situado al pie de la meseta que acabamos de mencionar y al sur

wall that surrounded them saving the large gap between the two quarters. This wall was inde-

del castillo. Estas dos zonas estaban defendidas por una sola muralla que las rodeaba salvando el gran desnivel existente entre las dos barriadas. En cambio, era independiente de las
1

Testament of the archdeacon Ermengol which donates to Santa Maria de Meià the houses that were given to him by the

Bishop of Barcelona Berenguer Bernat, near the church of Sant Miquel, within the city of Balaguer.
1

Testamento del arcediano Ermengol en el que hace donación a Santa Maria de Meià de las casas que le donó el obispo de

Barcelona Berenguer Bernat, cerca de la iglesia de Sant Miquel, en la ciudad de Balaguer.
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murallas de Almatà, mucho más antiguas y que cerraban el núcleo originario de la medina2.

pendent from the walls of Almatà, much older and closing the original center of the madina2.

La nueva muralla protegía, pues, un gran espacio que iba desde el barranco de la Gerundel·la3

The new wall protected thus a large area stretching from the ravine of the Gerundel·la3 (now

(actualmente, la calle de la Botera, la zona norte del Mercadal) hasta el castillo, con el río Segre

the Botera Street, the northern Mercadal) to the castle, with river Segre as the eastern boundary

como límite oriental y el elevado barrio del Pla al oeste.

and the high Pla district on the west.

La intervención arqueológica que se realizó el año 2006 en la calle de la Banqueta, junto al

The archaeological excavations that took place in 2006 on the Banqueta street, by river Segre,

río Segre, confirmó la existencia de este muro de contención - muralla de época emiral (BENSENY

confirmed the existence of this wall - containment wall from the Emirate time (BENSENY 2006): 37

2006): se descubrieron 37 m de muro, con una altura media de unos 2,5 m conservados, aunque

m of wall were discovered, with an average height of about 2.5 m preserved, and 4 meters at some

alcanza los 4 m en algún lugar. El ancho es uniforme, de unos 2 m. Está construida con sillares dis-

places. The width is uniform, about 2 m. It is made from ashlars which are arranged longitudinally

puestos a soga y tizón, en alguna zona sólo a tizón, que presentan un módulo también uniforme de

and diagonally, in some areas only diagonally, presenting a 150 x 50 x 50 cm module which is also

150 x 50 x 50 cm. Los sillares van perfectamente encajados y colocados sobre una cama muy fina

uniform. The stones are perfectly fitted and positioned on a thin bed of mortar or mud. In some

de argamasa o barro. En algunas zonas se colocan pequeños guijarros de río con el fin de nivelar

areas, small river stones are placed in order to even out irregularities in the ranks. The wall has no

las irregularidades de las filas. La muralla no presenta rasa de cimentación y está construida di-

cement ditch and is built directly on the river bed, adapting to the uneven ground by adjusting and

rectamente sobre el cauce del río, adaptándose a las irregularidades del terreno a base de variar y

varying the form of initial stone rows, the same type used in the wall of the castle Castell Formós.

ajustar el módulo de piedra de las filas iniciales, el mismo tipo de paramento utilizado en la muralla

This is the continuation of the wall already documented in 1984 (GIRALT 1994, 223) during the

del castillo Formós. Se trata de la continuación del muro ya documentado en 1984 (GIRALT 1994,

construction work at Pont Street. In that moment 41 m of embankment-wall appeared, in the

223) durante unas obras en la calle del Pont. En aquella intervención aparecieron 41 m de muro

basement of which three or four rows of rectangular blocks of sandstone were kept, arranged

de contención-muralla, en el basamento de la cual se conservaban tres o cuatro hileras de sillares

generally longitudinally, but with some blocks arranged diagonally, with very thin joints made from

de piedra arenisca rectangulares, dispuestos generalmente a soga, pero con alguno a tizón, con

plaster mortar. The typology of the facing of these two sections of wall, and also of that which has

juntas muy finas a base de mortero de yeso. La tipología del paramento de estos dos tramos de

been preserved in El Firal Quarter is the same of that used in the construction of the fortifications

muralla, y también del que se ha conservado en el barrio del Ferial, coincide con la utilizada en la

north of Castell Formós and we reaffirmed its chronology, which would be late ninth century and

construcción de la fortificación norte del castillo Formós y nos reafirma en su cronología, que sería

early tenth century.

de finales del siglo IX y principios del siglo X.
Furthermore, documentation of conquest speaks of two “castles” in the city: one called
Por otra parte, la documentación de conquista nos habla de dos “castillos” en la ciudad:

Gerundel·la situated in a dominant position on the ravine, and the Alcoraç one, probably also con-

el de la Gerundel·la, situado en una posición dominante sobre este barranco, y el de Alcoraç,

trolling the gorge that carries that name (BARAUT 1988-1989, 30-32)4. The latter was donated by

que probablemente controlaba también el barranco que lleva este nombre (BARAUT 1988-1989,

the Count of Urgell to Santa Maria de la Seu which, in turn, donated it in 1117 to Bernat Berenguer

30-32)4. Este último fue donado por el conde de Urgel a Santa María de La Seu que, a su vez, lo

(BARAUT 1992-1993, 129-130). As for the Gerundel·la castle, in 2007, following the restoration of

infeudó en 1117 a un tal Bernat Berenguer (BARAUT 1992-1993, 129-130). En cuanto al castillo de

the Gothic walls of the city, the basement of a square tower was discovered to which archaeologi-

la Gerundel·la, en 2007, a raíz de las obras de restauración de la muralla gótica de la ciudad, fue

cal levels with presence of Andalusian ceramics from the eleventh century were associated. This

descubierto el basamento de una torre cuadrada a la que se asociaban niveles arqueológicos con

tower had been destroyed and rebuilt in feudal times with a round tower which overlapped. We be-

presencia de cerámica andalusí del siglo XI. Esta torre había sido arrasada y reconstruida en época

lieve that we must identify the Gerundel·la castle with this fortification which is located on the south

feudal con una torre redonda que se le superponía. Creemos que hay que identificar el castillo de

side of the gorge from which it takes its name, and separated by this from the wall fragment which

la Gerundel·la con esta fortificación que está situada en el lado sur del barranco del cual toma el

might have closed the madina in the Andalusian period. The same castle appears in 1157 in the will

nombre y separada por éste del fragmento de muralla que debía de cerrar la madina en época

of Berenguer Arnau de Altès, who had the feud through the Viscount (BARAUT 1992-1993, 89-91).

andalusí. Este mismo castillo aparece en el año 1157 en el testamento de un tal Berenguer Arnau
de Altès, que tenía el feudo por el vizconde (BARAUT 1992-1993, 89-91).

In regard to the urban network of Alcoraç quarter, it possibly started being populated
around the front door of the castle - today, the Cuartel Street -, where there were stairs to

En lo que respecta al entramado urbano del barrio de Alcoraç, posiblemente empezó a ha-

descend to the Segre which were protected by a tower5. This stairway appears still in the

bitarse alrededor de la puerta principal del castillo - hoy en día, la calle del Cuartel -, donde había

“documents of estimation” of the city in 1588, what has allowed us to identify it as an opening,
now disappeared, which linked the street mentioned above with the current Pont Street. We are

2

En el año 1110, el conde de Urgel Ermengol VI hace donación a algunos nobles de Urgel de la cuarta parte de la Suda de

Balaguer. Creemos que hay que identificar esta “Suda” no como la fortificación, sino como los nuevos barrios de Alcoraç y del
Pla de los que hablamos: el documento recorre los muros de la antigua madina y nos habla de la “Suda Vella” y la muralla antigua
“qui Citaram apud sarracenos vocatur” posiblemente haciendo referencia al Pla d’Almatà. (BARAUT 1988-1989, 89-90).
3

En la donación de la acequia del Cup desde el torrente de la Gerundel·la hasta el río Farfanya, que hacen el conde Ermen-

gol VII d’Urgell y su esposa Dolça en el año 1155, se especifica que el citado torrente se halla fuera de la muralla de la ciudad
(SANAHUJA 1965, 62).
4

El conde Ermengol V, hizo donación a Santa Maria de la Seu d’Urgell, entre otros bienes, de uno de los dos castillos, a

escoger, en el año 1102.

2

In 1110, Count Ermengol VI of Urgell donates to some noblemen of Urgell a quarter of the Suda de Balaguer. We identify this

“Suda” not as a fortification, but as the new quarters of Alcoraç and Pla we are talking about: the document covers the walls of
the old medina and speaks of the “Old Suda” and the ancient wall “qui Citaram apud sarracenos vocatur” possibly referring to
Pla d’Almatà. A BARAUT C. (1988-1989). “Documents del segle XII” URGELLIA, 9, p. 89-90.
3

The donation of the canal of Cup from the torrent of Gerundel·la till river Farfanya, made by count Ermengol VII of Urgell and

his wife Dolça in 1155, specifies that the above torrent is out of the city wall. (SANAHUJA 1965, 62).
4

Count Ermengol V donated to Santa Maria de la Seu d’Urgell, among other assets, one of two castles to choose from in year

1102.
5

“...et vadit usque ad ipsam turrem que est super ipsam schalam que fuit de Iucef Cavalaer et sic descendit ultra flumen

Sigeris...” (BARAUT 1994-1995, 170-171).
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una escalera para bajar hasta el Segre protegida por una torre5. Esta escalera aparece aún en los

possibly in front of a structure of the coratxa6 type, designed to provide the city and the castle

documentos de estimación de la ciudad de 1588, lo que nos ha permitido identificarla como una

with water in case of siege.

apertura, hoy desaparecida, que unía la calle mencionada anteriormente con la calle del Pont ac-

This old road, known until the late sixteenth century as the Seda Street7 (possibly a reminis-

tual. Posiblemente nos hallamos ante una estructura de tipo coracha6, destinada a proveer la ciu-

cence of the old Arab toponym “Sudda”), linked the military ground with the current Sant Salvador

dad y el castillo de agua en hablamos: el documento recorre los muros de la antigua madina y nos

square, where one of the main mosques in the madina had been built: the mosque of Avimoni.

habla de la “Suda Vella” y la muralla antigua “qui Citaram apud sarracenos vocatur” posiblemente

This person also had his houses near the mosque, as stated in the “document of gift” that Count

haciendo referencia al Pla d’Almatà. (BARAUT 1988-1989, 89-90) caso de asedio.

Ermengol IV of Urgell makes to the monastery of Sant Serni de Tavèrnoles8. The archaeological
excavations that took place in this area in 1986 uncovered the remains of the foundations of a buil-

Esta antigua calle, conocida hasta finales del siglo XVI como la calle de la Seda7 (posiblemente

ding from the Andalusian period, the remains of a wall made with blocks of stone arranged longitu-

una reminiscencia del antiguo topónimo árabe “Sudda”), unía el recinto castrense con la actual

dinally and diagonally, as well as six silos and traces of other three silos, filled with archaeological

plaza de Sant Salvador, donde había sido construida una de las principales mezquitas de la madi-

materials from the late eleventh and early twelfth century (GIRALT 1994, 245-247). Badly damaged

na: la de Avimoni. Este personaje tenía también sus casas junto a la mezquita, tal y como consta

remains of another house appeared in 2009 at the intersection of Santa Anna street and La Cadena

en el documento de la donación que el conde de Urgel Ermengol IV hace al monasterio de Sant

street, where a facade appeared, with Andalusian materials, made with sandstone blocks and

Serni de Tavèrnoles8. La intervención arqueológica que se realizó en esta zona el año 1986 puso

oriented north-south along the route of La Cadena street. Based on feudal documents we also

al descubierto los restos de los cimientos de un edificio de época andalusí, los restos de un muro

know that Sant Ot street might have already existed, bordering west with the torrent of Alcoraç: in

realizado con sillares de piedra dispuestos a largo y través, y de seis silos y las trazas de otros

1162 some Ponç Bernat was selling a house there (ALTISENT 1993, 189).

tres, rellenados con materiales arqueológicos de finales del siglo XI e inicios del siglo XII (GIRALT
1994,245-247). Restos muy dañados de otra casa aparecieron el año 2009 en el cruce de las ca-

Nothing else is known for the time being about the urban organization of this Andalusian

lles Santa Anna y La Cadena, donde apareció una fachada, con materiales andalusíes vinculados,

quarter, since, as it has been shown in several archaeological excavations, housing reforms which

realizada con sillares de piedra arenisca y orientada norte-sur siguiendo el trazado de la calle de La

took place between the seventeenth and eighteenth centuries might have damaged many of the

Cadena. También por la documentación feudal sabemos que debía probablemente existir la que

remains that could have been underground9.

hoy en día se conoce como Calle de Sant Ot, limitando por occidente con el torrente de Alcoraç:
allí, en 1162, un tal Ponç Bernat vendía una casa (ALTISENT 1993, 189).

As we have already seen, the image we have of madina Balaguer comes from the documentation generated by the successive conquests which took place between 1093 and 1105. The indi-

No se conoce nada más, de momento, sobre la trama urbana de este barrio andalusí, ya

viduals involved, the counts of Urgell and Barcelona and the Viscount of Ager, divided the city and

que, como se ha podido constatar en diversas intervenciones arqueológicas, las reformas en las

its territory: in an early document of the year 1097, Count Ermengol V of Urgell donated Viscount

viviendas que tienen lugar entre los siglos XVII y XVIII, debieron dañar muchos de los restos que

Guerau Ponç a quarter of the houses in the city, with baths, ovens, markets, warehouses, mills,

podían quedar en el subsuelo9.

alfonags, gates, almunias and all the money that could be raised (POU 1913, 325-326). This gives
us the picture of a complex city, with all the facilities needed to supply the population: souks and

Como ya hemos visto, la imagen que tenemos de madina Balaguer nos viene dada también

baths, furnaces, mills or inns for travelers. Another less generic documentation mentions specific

por la documentación que generaron las sucesivas conquistas que tuvieron lugar entre 1093 y

industries such as ovens10. Special mention should be given to the subject of the navigability of

1105. Los señores participantes, los condes de Urgel y Barcelona y el vizconde de Àger, se repar-

river Segre. Despite having no archaeological evidence of this fact, in the same document of 1097

tieron la ciudad y su territorio: en un temprano documento del año 1097, el conde Ermengol V de

we can find the “ships” of Balaguer on which taxes could be collected (POU 1913, 325-326). On

Urgel hizo donación al vizconde Guerau Ponç de una cuarta parte de las casas de la ciudad, con

the other hand, there is a document from the year 1037 which refers to the river port in Artesa de

los baños, los hornos, los mercados, las naves, los molinos, los alfonags, las puertas, las almunias

Segre, a few miles upriver from Balaguer, and the ships that traveled across the river11. It is clear,

y todo el dinero que se pudiera recaudar (POU 1913, 325-326). Esto ya nos da una imagen de

then, the possible role of the river Segre as freight transportation hub since the Andalusian period.

una ciudad compleja, con todos los servicios necesarios para abastecer a la población: desde los

The mosques in the madina were treated separately in the documents of the conquest:

zocos y los baños, los hornos, los molinos o las pensiones para los viajeros. Otra documentación
menos genérica menciona industrias concretas como hornos10. Mención aparte merece el tema
5

“...et vadit usque ad ipsam turrem que est super ipsam schalam que fuit de Iucef Cavalaer et sic descendit ultra flumen

6

We understand “coratxa” as a stretch of wall that comes off the main wall to go up a waterway, to which we arrive through a

tower.
7

Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659.

Sigeris...” (BARAUT 1994-1995, 170-171) .

8

“ipsa meschita que est de Avinamomi faciatis ecclesiam de Sancto Saturnino. Et est ipsa meschita et ipsas casas iusta flumen

6

Sigeris et ipsa cechia transit ante istas casas , et ex alio latere per meridianam et occidentalem partem affrontat per ipsam viam

Entendemos como “coracha” un paño de muralla que se desprende del muro principal para llegar hasta un curso de agua,

al cual se llega a través de una torre.

que ascendit ad ipsam Zudam...” (BARAUT 1994-1995, 170-171).

7

Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588:u.i.274/reg 659

9

8

“ipsa meschita que est de Avinamomi faciatis ecclesiam de Sancto Saturnino. Et est ipsa meschita et ipsas casas iusta

presence of mills and warehouses built between the seventeenth and eighteenth centuries that affect the subsoil till the natural

Two excavations were carried out on Francesc Borràs street and the square of the Pou, during 2009. The two have shown the

flumen Sigeris et ipsa cechia transit ante istas casas , et ex alio latere per meridianam et occidentalem partem affrontat per ipsam

stratigraphic levels.

viam que ascendit ad ipsam Zudam...” ( BARAUT 1994-1995, 170-171).

10 “et de ipso forn quem ibi tenet predictus Miro...” Document of agreement between the Bishop Ot d’Urgell and Miró Arnau de

9

Concabella in year 1106. (BARAUT 1988-1989, 68-69).

Se han realizado dos intervenciones arqueológicas a la altura de la calle Francesc Borràs y la plaza del Pou, durante el año

2009. En ambas se ha constatado la presencia de bodegas y lagares construidos entre los siglos XVII y XVIII que afectan el

11 “...donamus vobis Mir Arnallo et progeniei vestre dictum castrum cum ómnibus suis quadris, cum ingressibus et egressibus,

subsuelo hasta los niveles estratigráficos naturales.

cum nemoribus, pascuis, petris, quadriculis, fontibus, fontanibus, aquis, molendinis un Siccore et in terra, cum navigiis et portu

10 “et de ipso forn quem ibi tenet predictus Miro...” Documento de conveniencia entre el obispo Ot d’Urgell y Miró Arnau de

in omni iurisdictione nostra...” (GARCÍA 2001, 28-29)

8
de la navegabilidad del río Segre. A pesar de no tener constancia arqueológica de este hecho,

already in 1091, Count Ermengol IV of Urgell had donated to Santa Maria de Solsona the mos-

constan en el mismo documento de 1097 las “naves” de Balaguer sobre las que se podían cobrar

que of Avimoni, which the beneficiaries would turn into a church (BACH 1996-1997, 183-186)

impuestos (POU 1913, 325-326). Por otro lado, existe un documento del año 1037 que hace refe-

which later would become the church of Sant Salvador. Some years later, in 1094, his son,

rencia al puerto fluvial existente en Artesa de Segre, a unos kilómetros de Balaguer río arriba, y a

count Ermengol V, donated to Santa Maria de la Seu d’Urgell all the mosques in the city except

las naves que circulaban por el río11. Queda clara, pues, la posible función del río Segre como eje

the one of Avimoni, as his father had already given it to Santa Maria de Solsona (BARAUT

de transporte de mercancías ya desde época andalusí.

1986-1987, 48-50).

Las mezquitas de la medina fueron tratadas aparte en la documentación de conquista: ya en

We have documentary evidence of the existence of cemeteries also in this quarter, and at least

el año 1091, el conde de Urgel Ermengol IV había hecho donación a Santa Maria de Solsona de la

one appears in a document of 1172, when an allodium is mentioned in the quarter of Vilanova (in

mezquita de Avimoni, que los beneficiarios convertirían en iglesia (BACH 1996-1997, 183-186) y

front of Balaguer on the left bank of the Segre) that had been a pit of the Saracens (SANAHUJA

que fue transformada en iglesia de Sant Salvador. Unos años después, en 1094, su hijo, el conde

1965, 180). However, there is no archaeological record of it.

Ermengol V, hizo donación a Santa Maria de la Seu d’Urgell, de todas las mezquitas de la ciudad,

We have written documentation on all of the gateways to the city, like the portal of Castelló:

excepto la de Avimoni, que su padre ya había concedido a santa Maria de Solsona (BARAUT

“de illa porta de Castellione ipsa via usque in illa via que pergit ad Albesam” (POU 1913, 332)12.

1986-1987, 48-50).

However, the main access roads to the city might have been the path of Lleida, through a gate that

Tenemos constancia documental de la existencia de cementerios también en este barrio y al

might have existed in the south face of the wall or across the bridge: the oldest written notice we

menos uno aparece en un documento de 1172, cuando se menciona un alodio en la partida de

have of this infrastructure dates from 1133, when it is mentioned in a will, curiously with the Arabic

Vilanova (delante de Balaguer en el margen izquierdo del Segre) que había sido cementerio de los

nomenclature of the word: “...et cum ipsam alchantaram de Balaguer que abemus per comite et per

sarracenos (SANAHUJA 1965, 180). Sin embargo, no existe constancia arqueológica.

vezcomte...” (ALTISENT 1993, 82-83). Balaguer Bridge appears from that time in all the documents

Contamos con documentación escrita sobre alguna de las puertas de entrada a la ciudad,
como el portal de Castelló: “de illa porta de Castellione ipsa via usque in illa via que pergit ad Albe-

of the twelfth century as the boundary of land and whenever they talk about the drought and the
mills of the city.

sam” (POU 1913, 332)12. Sin embargo, las principales vías de acceso a la ciudad debían de ser el

The territory of the city was drained by two ditches. The ditch of the Cup, which captures the

camino de Lleida, a través de una puerta que debía existir en la fachada sur de la muralla, o bien a

water at the district of Gerb and empties into the river Farfanya in the village of Menàrguens, and

través del puente: la noticia escrita más antigua que tenemos de esta infraestructura data de 1133,

the ditch of Vilanova or of the Pastriny, which took the water from river Sió near its mouth on the

cuando se menciona en un testamento, curiosamente con la nomenclatura árabe del término: “...et

left side of Segre and flowed into the Segre a few miles away13. The use of water in the canals of

cum ipsam alchantaram de Balaguer que abemus per comite et per vezcomte...”(ALTISENT 1993,

the city to operate the mills is referred to in several documents which bring us to the Andalusian

82-83). El puente de Balaguer aparecerá a partir de ese momento en toda la documentación del

period: some mills are mentioned in the documentation of conquest as “molendinos veteres”14 or

siglo XII, como límite de tierras y en relación a la acequia y los molinos de la ciudad.

also as “molins d’Almudafar” (SANAHUJA 1965, 65), which indicates their existence in the old

El territorio de la ciudad estaba regado por dos acequias. La del Cup, que capta el agua en

madina. These mills seem to have been located near the bridge, in the orchards that extend in a

el término de Gerb y desagua en el río Farfanya en la población de Menàrguens, y la acequia de

narrow strip of land located between the plateau of the castle and Almatà, and the river Segre, and

Vilanova o del Pastriny, que tomaba el agua del río Sió cerca de su desembocadura en el margen

which is known today as the Meó. This small irrigated area also appears in the documentation of

izquierdo del Segre y desembocaba en el Segre unos kilómetros más abajo13. El aprovechamien-

conquest as “els horts d’Almudafar”, what leads us to think of its direct link with the power residing

to del agua de las acequias de la ciudad para hacer funcionar los molinos queda atestiguado

in the castle, at least since the time of the King of the Taifa of Lleida Yusuf al-Muzaffar. In the twelfth

en varios documentos que nos remiten a la época andalusí: algunos molinos se mencionan en

and thirteenth centuries, mills were owned directly by the Count of Urgell, a fact which confirms the

la documentación de conquista como “molendinos veteres”14 o también aparecen como “molins

assumption that they must have also belonged to al-Andalus in the preceding period.

d’Almudafar” (SANAHUJA 1965, 65), lo que nos indica su existencia en la antigua madina. Estos

Beyond the walls, the territorial structure was organized around individual farms of the “almu-

últimos molinos parece que estarían ubicados junto al puente, en las huertas que se extienden en

nia” kind. Again it is through the documentation of the feudal conquest that we know the presence

una estrecha franja de terreno situada entre la meseta del castillo y Almatà, y el río Segre, conocida

and location of some of them. The “turres de Santa Maria” are two almunias that Ermengol IV

hoy en día como la Meó. Este pequeño espacio irrigado aparece también en la documentación

donated in year 1090 to the monastery of Santa Maria de Gualter: “ad ipsam Rapitam que est ante

de conquista como “els horts d’Almudafar”, lo que nos lleva a pensar en su vinculación directa

Balagarium, quam ego iam dictus Ermengaudus cepi, almunias IIas. Quas sarraceni vocant morellas

con el poder residente en el castillo, al menos desde la época del rey de la taifa de Lleida Yusuf

et nos vocamus turres sancte Marie” (BACH 1986-1987, 224-227). The text makes the nature of

al-Muzaffar. En los siglos XII y XIII, los molinos eran propiedad directa del conde de Urgel, hecho

the conquered territory of the two farms clear. In front of the castle of Ràpita de Balaguer, a district

que nos confirma la hipótesis de que debían de pertenecer también al poder andalusí en la época

known as Santa Maria which matches the location mentioned by the document still exists. Howe-

precedente.

ver, no archaeological material has been located in the area to confirm it.

Más allá de los muros, la estructura territorial se organizaba en torno a diversas explotaciones

The nobility of the city acted as large landowners. At least two people accumulated a

del tipo “almunia”. Otra vez es gracias a la documentación de la conquista feudal que conoce-

lot of territory surrounding the madina, one was Avimoni, published in 1076 as the lord of

Concabella del año 1106. (BARAUT 1988-1989, 68-69).
11 ...donamus vobis Mir Arnallo et progeniei vestre dictum castrum cum ómnibus suis quadris, cum ingressibus et egressibus,
cum nemoribus, pascuis, petris, quadriculis, fontibus, fontanibus, aquis, molendinis un Siccore et in terra, cum navigiis et portu
in omni iurisdictione nostra...” (GARCÍA 2001, 28-29).

an almunia which included a large expanse of terrain, from the terms of Merita in Camarasa
and between the Segre and Balaguer path to an unknown point near the city. The same
person is hinted as the former owner of the almunia d’Alcarmona, mentioned in a document
of 1163. In the current toponymy we still find the name of “La Carbona”, an aggregate of

12 Documento de 1120.

12 Document of 1120.

13 Tenemos noticia escrita del año 1120, en un privilegio del conde Ermengol VI (POU 1913, 332-333).

13 Written notice from 1120, a privilege of the comte Ermengol VI, (POU 1913, 332-333).

14 Arxiu Històric Comarcal de Balaguer. Serie de Pergamins Diversos. Núm. 2.

14 Arxiu Històric Comarcal de Balaguer. Sèrie de Pergamins Diversos. Núm. 2.
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mos la presencia y ubicación de algunas de ellas. Las “turres de Santa Maria” son dos almunias

land near Vallfogona de Balaguer which we believe to have been the property of this An-

que Ermengol IV donó el año 1090 al monasterio de Santa Maria de Gualter: “ad ipsam Rapitam

dalusian lord.

que est ante Balagarium, quam ego iam dictus Ermengaudus cepi, almunias IIas. Quas sarraceni

The other nobleman of Balaguer we know who owned rural properties such as almunias and

vocant morellas et nos vocamus turres sancte Marie” (BACH 1986-1987, 224-227). El texto deja

orchards is Iuceph Cavaler. He had a large tract of land in the western part of the madina, away

claro el carácter de territorio conquistado de las dos explotaciones. Ante el castillo de la Ràpita de

from irrigation and it is mentioned as an almunia that includes other smaller sized farms (almúnias

Balaguer, se ha fosilizado una partida conocida como Santa Maria que coincide con la ubicación

pàrvulas) (BARAUT 1994-1995, 170-171). In relation to this property, the remains of a round tower

que señala el documento. Sin embargo, no se ha localizado material arqueológico en superficie

known as “Torre dels Erals” were identified in Balaguer, as an element that could have been a part

que lo confirme.

of this farm. (ALÒS et al. 2008, 172-173) The almunia of Iuceph Cavaler extended through lands in

La nobleza de la ciudad ejercía de gran propietaria rural. Al menos dos personajes acumulaban una gran cantidad del territorio circundante a la medina; uno es Avimoni, que aparece en

the same city until river Farfanya, and from there to the Segre, comprising also a large tract of land
irrigated by the Cup canal.

el año 1076 como señor de una almunia que comprende una gran extensión de terrenos, desde

The toponymy of the name Almúnia de Saulo, donated in 1082 by count Ermengol IV of Urgell

los términos de Merita en Camarasa y, entre el Segre y el camino de Balaguer, hasta un punto

still remains (ALTISENT 1993, 43-44). It could also have been a person of the city. This farm, loca-

desconocido y cercano a la ciudad. El mismo señor es reconocido como el antiguo propietario

ted on the left bank of the Segre, north of the city, bordered on the Torre de la Plana, a name also

de la almúnia d’Alcarmona, mencionada en un documento de 1163. En la toponimia actual se ha

retained in the current term of Camarasa.

fosilizado el nombre de “La Carbona”, una partida de terrenos cercanos a Vallfogona de Balaguer
y que creemos que hay que identificar con esta propiedad del señor andalusí.

In 1994, the remains of an almunia were documented archaeologically at the current location
of the Mercadal square.

El otro noble balagariense de quien nos consta la propiedad rural de almunias y huertos es

As for the crops associated with these holdings, the documentation that immediately followed

Iuceph Cavaler. Éste tenía una gran extensión de tierra en la zona occidental de la madina, alejada

the conquest speaks of vineyards, orchards and fruit trees15. The dry lands were populated with

del riego y que se menciona como una almunia que incluye otras explotaciones de dimensiones

olive trees, as stated in a “document of gift” of 1082, which mentions the crop in the depression of

más pequeñas (almúnias pàrvulas) (BARAUT 1994-1995, 170-171). En relación a esta propiedad,

Almacir16 (current district of El Macip, north of Balaguer).

se identificaron los restos de una torre redonda conocida como “Torre dels Erals” de Balaguer,

This information has been confirmed in the paleoenvironmental studies conducted at the ar-

como un elemento que podría formar parte de esta explotación (ALÒS et al. 2008, 172-173). La

chaeological site of Pla d’Almatà, where the presence of seeds of grapes, peaches, pears and

almunia de Iuceph Cavaler comprendía tierras desde la misma ciudad hasta el río Farfanya, y de

apples has been documented in addition to the grain crops that might have been carried out both

allí hasta el Segre, comprendiendo también una gran extensión de tierra regada por la acequia

on the orchards and in the unirrigated land (ALÒS et al. 2006-2007, 145-168).

del Cup.

Presumably, other small holders practiced the same system of land tenure in madina Bala-

Se ha fosilizado también a la toponimia el nombre de la Almúnia de Saulo donada el año 1082

guer. The Latin documentation of conquest records the existence of almunias until the mid-late

por el conde Ermengol IV de Urgel (ALTISENT 1993, 43-44). Podría tratarse también de un perso-

twelfth century, when the splitting of the old properties was possibly already a fact, and only the

naje de la ciudad. Esta explotación situada en la margen izquierda del Segre, al norte de la ciudad,

“turris” remained as witnesses of these old workings: in 1147 the counts of Urgell donated a “torre

limitaba con la Torre de la Plana, topónimo también conservado en el actual término de Camarasa.

grossa” in the orchard of Balaguer (ALTISENT 1993, 104-105)17.

Arqueológicamente, se documentaron, en el año 1994, los restos de una almunia situada en
el lugar de la actual plaza del Mercadal.
En cuanto a los cultivos asociados a estas explotaciones, la documentación inmediata a la
conquista nos habla de viñedos, huertos y frutales15. Las tierras de secano se hallaban pobladas de
olivos, tal y como consta en un documento de donación de 1082, donde se menciona este cultivo
en la nava de Almacir16 (actual partida de El Macip, al norte de Balaguer).
Estos datos han sido confirmados en los estudios paleoambientales realizados en el yacimiento arqueológico del Pla d’Almatà, donde se ha documentado la presencia de semillas de uva,
melocotón, peras o manzanas, además de los cultivos de cereales que debían de realizarse tanto
en los terrenos de huerta como en los de secano (ALÒS et al. 2006-2007, 145-168).
Es de suponer que otros pequeños propietarios ejercían el mismo régimen de tenencia de
la tierra en madina Balaguer. La documentación latina de conquista nos dejará constancia de la
existencia de las almunias hasta mediados-finales del siglo XII, cuando posiblemente el fraccionamiento de las viejas propiedades ya es un hecho y sólo las “turris” quedarán como testigos
de estas antiguas explotaciones: en el año 1147 los condes de Urgel aún hacen donación de una
“torre grossa” en la huerta de Balaguer (ALTISENT 1993, 104-105)17.

15 En el mismo documento anterior, por ejemplo.

15 In the last document, for example.

16 “...et una coma ad Almacir cum olivarios qui ibidem sunt...” (ALTISENT 1993, 43-44).

16 “Et una coma ad Almacir cum olivarios qui ibidem sunt…” (ALTISENT 1993, 43-44).

17 Esta misma torres será infeudada en 1152. (ALTISENT 1993, 130).

17 This same tower will be donated in 1152. (ALTISENT 1993, 130).
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