
ELS MUSULMANS A CATALUNYA (713-1153). 
UNA APROXIMACIÓ BIBLIOGRÁFICA 

Per 
PERE BALAÑÁ ¡ ABADÍA 

Amb ocasió d'un curset de doctorat, l'any académic 1977-1978, vaig aplegar 
unes dues-centes referéncies bibliográfiques (de les quals vaig poder verificar-ne per-
sonalment unes cent) relatives a la dominació islámica a Catalunya. D'aleshores encá 
he anat recollint totes les fitxes que em semblaven adients fins arribar al treball pre-
sent. En la realització d'aquesta tasca h¡ ha quatre fites destacables: 1} La col.labora
do que, des del 1969, m'ha vinculat al Repertorio de Medievalismo Hispánico, dirigit 
per Emilio Sáez al C.S.I.C. de Barcelona, del qual han estat publicáis els cuatre pri-
mers volums (A-Z, 1976-1985), que segurament implicaran Tapando d'un apéndix 
i deis índexs necessaris; 2) El fet d'haver participat també en la preparado de la biblio
grafía sobre les comarques tarragonines editada recentment a cura d'Amadeu-J. Sobe
ranas i Lleó; 3) Les própies ¡nvestigacions, que, girant sempre a l'entorn de la presen
cia musulmana a Catalunya, m'han subministrat noves dades i alguns contactes per
sonáis que m'han ajudat a augmentar el cabal de materials ¡nteressants; 4) Finalment, 
l'estímul darrer i un reguitzell d'idees sobre l'organització del recull deriven de Tapan
do de Moros y moriscos en el Levante peninsular (Sharq al-Andalus). Introducción 
Bibliográfica, degut a Míkel de Epalza, Ma Jesús Paternina i Antonio Couto (Alicante, 
1983), i de Tapéndix d'aquesta obra inclós al número 1 de la revista «Sharq al-Andalus. 
Estudios Árabes» (Alicante, 1984). 

El próleg del llibre esmentat establia tres dimensiones en relació ais criteris de 
selecció seguits. Peí que fa a la dimensió temporal, aquí m'he limitat voluntáriament 
al període de presencia «real» deis musulmans a Catalunya excepte quan es tracta 
de textos sobre les restes materials (arqueológico-artístiques, epigráfiques, numis-
mátiques, documentáis, etc.) o referents a les influencies lingüístiques (gramaticals, 
léxiques) de la llengua arábiga sobre la catalana, sovint anomenada també valenciana 
i mallorquína. Des d'una perspectiva espacial, he tíngut en compte un concepte ampli 
del territori del Principat, considerant que al llarg deis diferents períodes cronológics 
en qué hom pot dividir la dominació sarraína en terres catalanes aqüestes han restat 
sotmeses a les decisions polítiques de centres situats fora deis límits estrictes de la 
Catalunya actual (com, per exemple, en temps de la «Frontera Superior» o deis reg-
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nes de taifes). Quant a la dimensió temática, bé que la major part d'estudis son de 
tipus historie, rao per la qual he suprimit l'entrada «historia» a l'índex alfabétic de maté-
ries i onomástic final, cree que hom podrá trobar aquí una munió de treballs secto-
rials, reflectits en aquest índex. En definitiva, l'aprofitament conjunt de les fitxes biblio-
gráfiques aplegades a continuado, al meu entendre, podría permetre, en un futur no 
gaire llunyá, la redacció d'una «Historia de la Catalunya islámica», que encara, malau-
radament, és per fer. 

Respecte a la metodología seguida, cal donar algunes ¡ndicacions breus. El tre-
ball consta de dues parts básiques. A la primera, una dista alfabética per autors, cada 
entrada bibliográfica va numerada correlativament. Per a un mateix autor les fitxes 
son ordenades cronológicament. Les remissions internes no duen numerado. He com-
provat personalment mes d'un setanta per cent de les referéncies origináis; pero també 
incloc algunes fitxes incompletes i d'altres que corresponen a publicacions encara 
en premsa; en el camp de la recerca bibliográfica hom no pot pretendre d'assolir 
l'exhaustivitat i, d'altra banda, a les biblioteques de Barcelona no he pogut trobar algu
nes revistes estrangeres. Tanmateix el volum d'informació final pot satisfer els inves
tigadora ¡nteressats per la historia de Catalunya entre els segles VIII i XII des d'una 
vessant islámica. En aquest cas, l'objectiu primordial del treball haurá reeixit. Per tal 
d'orientar millor el lector, entre paréntesis al comencament o al final de nombrases 
fitxes he afegit algunes especificacions relatives a la forma o al contingut de les publi
cacions. Aqüestes informacions reapareixen a la segona part del treball, un índex alfa
bétic de matéries i onomástic que pretén de facilitar la consulta de la llista principal. 
A l'índex he prescindit deis topónims que no pertanyen a Catalunya i deis personat-
ges cronológicament posteriors a l'época considerada. Pertot, tant a la llista com a 
l'índex, he emprat el sistema de transliteració de la llengua árab proposat per la Gran 
Enciclopedia Catalana tot respectant, pero, les transcripcions diferents usades ais títols 
deis estudis recollits. 

Finalment, una análisi minuciosa del repertori bibliográfic aplegat conduiria a un 
ventall ampli de conclusions. Aquí només voldria destacar-ne les següents: 1) Les 
fonts arábigues de la historia de Catalunya son relativament escasses i es troben dis
perses (reculls biografíes, cróniques generáis sobre al-Andalus, obres de carácter mis-
cel.lani, etc.). Per aixó el descobriment deis perduts «Annals de la Frontera Superior» 
citats per a!-cUdrí (vegeu la fitxa n.° 235) suposaria una troballa inapreciable; 
2) L'estudi de les restes materials de la cultura islámica a Catalunya, especialment 
mitjanpant les excavacions arqueológiques, és encara a les beceroles; 3) La major 
part d'investigadors, desconeixedors de la llengua arábiga, han treballat basant-se 
en textos que han esdevingut imprescindibles (per exemple, els que duen els núme
ros 323 i 326); 4) Les aportacions mes notables procedeixen deis catedrátics de llen
gua árab de les universitats de Saragossa i Barcelona (Codera, Millas, Vernet, etc.); 
5) L'ámbit geográfic local ha concentrat l'interés deis estudiosos, mentre que una 
perspectiva mes general només ha estat adoptada pels historiadors del fet nacional 
cátala (Salrach, per exemple), per a molts deis quals la dominado islámica a Cata
lunya tan sois representa, mes o menys, un mer «accident» historie. 

En el capítol d'agraíments voldria esmentar l'lnstitut Milá i Fontanalsdel C.S.I.C. 
a Barcelona, la biblioteca espléndida del qual m'ha ajudat moltíssim a fer dia rera dia 
la feina de recollida i comprovació de dades. I també, no cal dir-ho, la revista «Sharq 
al-Andalus», que acull a les seves pagines un estudi realitzat a Barcelona pero que 
difícilment hauria vist la llum en aquesta ciutat. Grades! 

(Els 539 treballs de la bibliografía es troben, amb aquesta introdúcelo i els índexs, 
en un llíbret separat d'aquesta revista, dintre de la col.leccíó SHARQ AL-ANDALUS. 
ESTUDIOS ÁRABES, Suplementos Bibliográficos, vol. I.) 

288 




