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LA DOBLE FRONTERA ENTRE LES LLENGÜES (SOCIAL I TERRITORIAL) : 
EL REGNE DE VALENCIA (ESPANYA) EN ELS SEGLES XV I XW 

Brauli MONTOYA-ABAT 

Els primers anys del segle XVII, poc abans de l'expulsió dels moriscos, el 
canonge i cronista de la llengua castellana Bernardo Aldrete ( 1609.: 86) escrivia : 

.. .lo que oi passa en España con la nación que en ella quedà despues de buelta a 
recobrar por los principes Christianos : los que se reduxeran de Moros, i quedaran en 
lugares apartados con poco trato, i communicacion con los Christianos conservavan 
su lengua Araviga sin aprender la nuestra ( ... ). Los que despues de la rebellion del 
año de mil i quinientos i sesenta i nueve fueron repartidos en Castilla i Andaluzia, 
mesclados con los demas vezinos, an recibido nuestra lengua ( ... ). Los hijos i nietos 
destos hablan la Castellana tan cartada, como el que mejor ( ... ). Lo mismo es en 
Aragon, los que no los conocen en particular, no diferencian esta gente de la natural. 
En el reino de Valencia porque biven en lugares de por si, conservan la lengua 
Araviga ( ... )ai gran numero de gente que no la habla sino la Algaravia. 
[ ... lo que oi passa en España con la nación que en ella quedà despues de buelta a 
recobrar por los prinèipes Christianos : los que se reduxeron de Moros, i quedaran en 
lugares apartados con poco !rato, i communicacion con los Christianos conservavan 
su lengua Araviga sin aprender la nuestra ( ... ). Los que despues de la rebellion del 
año de mil i quinientos i sesenta i nueve fueran repartidos en Castilla i Andaluzia, 
mesclados con los demas vezinos, an recibido nuestra lengua ( ... ). Los hijos i nietos 
destos hablan la Castellana tan cartada, como el que mejor ( ... ). Lo mismo es en 
Aragon, los que no los conocen en particular, no diferencian esta gente de la natural. 
En el reina de Valencia porque biven en lugares de por si, conservan la lengua 
Araviga ( ... )ai gran numero de gente que no la habla sino la Algaravia.] 

És a dir, el Regne de València s'hi destacava perquè mantenia una minoria 
important de població de llengua àrab, per damunt de la d'Andalusia Oriental, on l'àrab 
amb prou faenes sobrepassaria la mitjania del segle XVI a causa de la deportació que 

1 Aquest treball es basa en el corpus informatitzat de textos del català antic que fa part del projecte 
« Bases para una gramàtica del catalan antiguo », de la convocatòria del Ministeri d'Educació i Ciència 
de l'Estat espanyol (ref' : HUM2005-03508), dirigit per Manuel Pérez Saldanya, de la Universitat de 
València. 
1 UA : Universitat d'Alacant ; IIFV : Institut lnteruniversitari de Filologia Valenciana ; IEC : Institut 
d'Estudis Catalans. 
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van patir els moriscos granadins arran de la derrota de Las Alpujarras de 1569 (Areces 
2003). Encara a l'Aragó es mantingué l'àrab durant algun temps més que a l'antic regne 
granadí, però sempre en menor mesura que al Regne de València, on els moriscos 
aragonesos solien enviar els seus fills a fer estades per a aprendre i practicar tant la 
llengua àrab com la religió musulmana (Carrasca 1983: 174, 190, 204). 

La societat valenciana, des de la seua fundació cristiana, al final del primer terç 
del segle Xlii, i fins als inicis del segle XVII, va compartir més d'una llengua : la varietat 
àrab dels habitants indígenes i les llengües dels colonitzadors, el català per una banda, i 
l'aragonès-castellà per una altra.2 En realitat, però, l'oposició lingüística que hi 
funcionava es resumia en dos termes antagònics, el de l'àrab i el de les llengües 
romàniques. Simptomàticament, les denominacions habituals d'aleshores establien un 
contrast bimembre entre algaravia (el mitjà d'expressió dels moros) i aljamia (allò que 
parlaven els cristians). De fet, el mur que s'alçava entre les dues comunitats era més de 
caire religiós (musulmans front a cristians) que lingüístic, tot i les diferències estructurals 
existents entre la familia lingüística semítica i la indoeuropea. Una mostra de la 
preeminència de la religió sobre la llengua eren les denominacions, tampoc estranyes 
per a les llengües en contrast, de moresc i cristianesc (Mas 2005). 

El repartiment demogràfic entre als cristians que van participar en la conquesta 
del Regne de València va ser d'un 70 % per als catalans i un 30 % per als castellano
aragonesos (Guinot 1999). Això va fer que el català acabés imposant-se a la major part 
del país habitat per cristians i que es convertís en la llengua de les institucions del regne. 
En qualsevol cas, la integració social i lingüística entre els colonitzadors 
castellanoparlants i catalanoparlants era la norma quan convivien en unes mateixes 
zones, mentre que la població musulmana indígena en romania sempre al marge. Així, 
els moros sotmesos, o mudèjars, havien quedat relegats a moltes comarques 
valencianes de domini senyorial, on podien arribar a constituir-se en majoria, i als ravals 
d'algunes ciutats, a les quals eren minoritaris. Malgrat l'establiment d'aquesta segregació 
social entre els dos grups poblacionals, els encontres entre uns i altres eren inevitables i 
la tensió hi aflorava constantment. 

Vegem aquesta situació exemplificada en una de les zones més sensibles del 
Regne de València, la Governació d'Oriola, la qual, a més de ser un bon exponent dels 
dos tipus de contextos sociolingüístics descrits, era pròxima a la frontera amb el regne 
musulmà de Granada. L'any 1431 les autoritats cristianes descobreixen que els moros 
fan falta com a mà d'obra barata al camp per a habitar i conrear l'horta d'Oriola : 

la orta ( ... ), la qual sosté la maior part de la dita vila ( ... ) huy no sia cultivada ne 
conreada, segons fahia en temps passat quant era pus poblada axí de xristians com 
de moros. Considerants ( ... )que alguns moros del dit regne han en voluntat de star e 
fer !ur domicili en la dita vila e conrrear, laurar e cultivar la dita orta, ( ... ) donam e 
atorgam licència, poder e liberar facultat a tots e qualsevol moros del dit regne deçà 
Sexona e altres qualsevol, axí en nostre regne com fora constituïts, qui volran passar, 
anar, habitar e fer !ur domicili en la dita vila d'Oriola e orta d'aquella.3 

2 Quan l'aragonès arriba al País Valencià, difícilment es pot parlar ja d'una llengua diversa del castellà I, 
amb el pas del temps i la vinguda de contingents de castellans, la varietat aragonesa acaba convertint
se en una sèrie de trets dialectals integrats en el castellà que s'hi va conformant. 
3 Dec aquest text, procedent de l'Arxiu Històric d'Oriola (AHO), a la gentilesa de Juan Antonio Barrio 
Barrio, col·lega d'història medieval de la Universitat d'Alacant. 



[la orta ( ... ), la qual sosté la maior part de la dita vila ( ... ) huy no sia cultivada ne 
conreada, segons fahia en temps passat quant era pus poblada axi de xristians com 
de moros. Considerants( ... ) que alguns moros del dit regne han en voluntat de star e 
fer lur domicili en la dita vila e conrrear, laurar e cultivar la dita orta, ( ... ) donam e 
atorgam licència, poder e liberar facultat a tots e qualsevol moros del dit regne deçà 
Saxona e altres qualsevol, axi en nostre regne com fora constituïts, qui volran passar, 
anar, habitar e fer lur domicili en la dita vila d'Oriola e orta d'aquella]. 

Això no obstant, una cosa era tenir-los apartats als camps i les hortes i una altra 
haver de conviure amb ells, tal com succeïa a la vila d'Elx, on hi havia una moreria o 
gueto destinat a la residència dels moros ( 1437) : 

attenent que hun hom strany qui lo Justícia e lo Batle de la dita vila tenen pres en la 
presó comuna de la dita vila, lo qual se diu ( ... ) que és moro e que aquell s'és jagut 
carnalment e feta fornicació ab dues fembres que estan en lo bordell de dita vila, ( ... ) 
que sia castigat ( ... ) ; car en altra manera los moros estranys que vénen a la dita vila, 
los quals bonament no poden ésser coneguts fàcilment, se parien nomenar cristians 
e ésser moros e jaure carnalment ab crestianes fembres mundanes ; e seria mal 
exemple que negun que diga ésser estat moro e al iegue ésser crestià e haja jagut 
carnalment ab crestiana, que sens saber veritat del dit crestianisme, hom lo lexàs 
anar.4 

[attenent que hun hom strany qui lo Justícia e lo Batle de la dita vila tenen pres en la 
presó comuna de la dita vila, lo qual se diu ( ... ) que és moro e que aquell s'és jagut 
carnalment e feta fornicació ab dues fembres que estan en lo bordell de dita vila, ( ... ) 
que sia castigat( ... ) ; car en altra manera los moros estranys que vénen a la dita vila, 
los quals bonament no poden ésser coneguts fàcilment, se parien nomenar cristians 
e ésser moros e jaure carnalment ab crestianes fembres mundanes ; e seria mal 
exemple que negun que diga ésser estat moro e al iegue ésser crestià e haja jagui 
carnalment ab crestiana, que sens saber veritat del dil crestianisme, hom lo lexàs 
anar.] 

Aquest ambient conflictiu era hàbitual a les altres ciutats valencianes amb 
moreries. Així, per exemple,· el1455 es produeix un assalt al barri musulmà a la capital 
del Regne per part de la població cristiana. Poc després, l'escriptor Jaume Roig, en la 
seua obra l'Espill (1455-1461) narra una llegenda de caràcter miraculós, que, a pesar de 
ser, en principi, antijueva, ell la transforma en antimusulmana (Español1993-1994). Era 
evident que, si no hi havia motius, l'odi racial es podia fomentar de mil maneres. El text 
il·licità, per altra banda, ens ajuda a contradir una falsa creença, molt estesa fora del 
sector especialitzat en el tema, consistent a imaginar diferències << racials » o 
« ètniques >> visibles entre els moros i els cristians. El fragment també ens permet 
verificar que la capacitat de parlar l'àrab, habitual entre els cristians de zones rurals, no 
tenia per què ser un indici per a identificar una persona com a mudèjar. És a dir, els 
mudèjars podien fer-se passar per cristians quan els interessava perquè els seus trets 
físics no els delataven i, si s'havien criat en poblacions de majoria cristiana, com en el 
cas d'Elx, podien haver après el català molt bé. 

De tota manera, els mudèjars valencians romandrien prou immunes a les 
llengües romàniques perquè, encara en el segle XVI, quan ja havien esdevingut 
moriscos o "cristians nous" a partir del bateig obligatori dels anys 20, una ambaixada de 

4 Aquest text prové de l'Arxiu Municipal d'Elx (Vegeu Blasco et a/1999: 140-141 ). 
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les aljames valencianes davant l'Inquisidor General espanyol, demana un ajornament de 
quaranta anys en l'aplicació d'una sèrie de mesures que tenien com a objectiu fer-los 
abandonar no sols la pràctica (secreta) de la seua religió sinó també la seua manera de 
vestir i, pel que fa a allò que ens interessa, de parlar (1528). La raó que al·legaven els 
representants valencians, segons recull un document oficial, era de pes : 

en el dicho Reyno la mayor parte de los moros y casi todas las moras no saben 
hablar aljamia. 5 

[en el dicho Reyno la mayor parte de los moros y casi todas las moras no saben 
hablar aljamia.] 

I no devia ser una excusa quan veiem que coincideix amb el contingut de la cita 
amb què hem obert aquesta comunicació, la de Bernardo Aldrete, que, recordem-ho, era 
clergue i, per això, gens suspecte de pretendre enganyar sobre l'ús de l'àrab, esdevingut 
un element contrari a l'expansió del cristianisme entre els musulmans'. Recordem així 
mateix que Aldrete escrivia el1606, cosa que significa que 78 anys després de la petició 
d'ajornament de les aljames valencianes que acabem de comentar i 38 més tard d'haver 
conclòs el període concedit, els moriscos valencians perseveraven no sols en l'ús de la 
seua algaravia ancestral sinó que un gran nombre d'ells (la majoria?) no coneixien 
llengua de cristians : 

En el reina de Valencia porque biven en lugares de por si, conservan la lengua 
Araviga ( ... )ai gran numero de gente que no la habla sina la Araviga. 
[En el reina de Valencia porque biven en lugares de por si, conservan la lengua 
Araviga ( ... )ai gran numero de gente que no la habla sina la Araviga.] 

Ans al contrari, el bilingüisme procedia dels cristians, especialment dels qui 
vivien envoltats de població sarraïna. Així ens ho certifica el cronista valencià Martín de 
Viciana en ple segle XVI (1574): 

Entre las otras Lenguas que los Valencianos desecharon, y aborrescieron, fue la 
Lengua Aràbiga ; por ser de los enemigos de nuestra Sancta Religión Christiana ; en 
tanta grada, que habiendo en este reina entonces dos tercios de Agarenos 
Algaraviados, y aun de presente hay la cuarta parte de elias que hablan Aràbiga. ( ... ) 
Afirmo, y juro en verdad que concoscí, y bien cerca de mi, un Varon que tuvo dos 
años el gobierno de cierta Varonía, con mas de quinientas casas de Vassallos, que 
todos hablaban Aràbiga, y este entendía su Lengua, y muchas veces fue rogado por 
elias que la hablasse, lo que jamàs quiso, por no autorizar aquella vílíssima, y ruin 
Lengua Aràbiga7. 
[Entre las otras Lenguas que los Valencianos desecharon, y aborrescieron, fue la 
Lengua Aràbiga ; por ser de los enemigos de nuestra Sancta Religíón Christiana ; en 
tanta grada, que habiendo en este reina entonces dos tercios de Agarenos 
Algaraviados, y aun de presente hay la cuarta parte de elias que hablan Aràbiga. ( ... ) 
Afirmo, y juro en verdad que concoscí, y bien cerca de mi, un Varon que tuvo dos 
años el gobierno de cierta Varonía, con mas de quinientas casas de Vassallos, que 
todos hablaban Aràbiga, y este entendía su Lengua, y muchas veces fue rogado por 

5 Braman 1981 : 152-153. 
6 Així ho consideraven- i ho manifestaven explícitament- els bisbes valencians (Fuster 1962: 429; 
Braman 1977 : 33). 
7 Martin de Vícíana (1877: 43-44). 



ellos que la hablasse, lo que jamas quiso, por no autorizar aquella vilíssima, y ruin 
Lengua Arabiga.] 

Aquesta degué ser la situació normal que es va viure al Regne de València 
durant el Cinccents. Ho podem verificar amb un despullament de textos processals que 
contenen diàlegs d'una població rural de la Governació d'Oriola, Novelda, on els 
moriscos representaven poc més del 80 % i els cristians vells amb prou faenes arribaven 
al 20 %. Les mostres textuals que veurem són exponents d'una situació sociolingüística 
que varia a mesura que s'incrementen les mesures repressives sobre els moriscos. 
Concretament, hi ha un abans i un després de la rebel1ió morisca de Las Alpujarras que 
podem caracteritzar en tres aspectes : 
a) l'antroponímic, 
b) el dels usos lingüistics, i 
e) el de les actituds sobre l'àrab. 

Pel que fa a l'antroponimia (a), observem que en els processos anteriors a la 
rebel-lió, almenys fins a mitjan decenni dels 70, totes les persones que hi són referides 
apareixen amb els seus noms i cognoms sense més aclariments : els moriscos els 
reconeixem perquè han pogut mantenir els seus cognoms àrabs, cosa que no han 
aconseguit amb els noms de pila a causa del seu pas obligatori per la « pila » 
baptismal.8 En canvi, en el processos posteriors a la meitat dels anys 70, a continuació 
del nom complet de la persona sol especificar-se si són « cristians nous >> o « nous 
convertits», és a dir, moriscos. 

Quant als usos lingüistics (b), la diferència més destacable entre una i altra 
etapa és que en la primera tots els diàlegs apareixen transcrits en català, si bé això no 
és garantia que tingueren lloc en aquesta llengua perquè sovint s'especifica que la 
llengua originària era l'àrab. Cal tenir en compte que el català era la llengua oficial de la 
documentació i, per tant, la no marcada, la qual podia representar, doncs, textos traduïts 
de l'àrab. En la segona etapa, en canvi, aparei~ el castellà, que, contràriament al català, 
es representa a si mateix ; és !l dir, la seua presència ens posa sobre la pista de 
l'aparició d'una població procedent de Castella, com veurem. Mentrestant, el català 
continua representant diàlegs produïts en aquesta llengua o, quan es fa constar 
específicament, una traslació de l'àrab. 

Per últim, també s'observa una evolució en els coneixements i les actituds dels 
cristians vells sobre l'àrab (e) : en la primera època trobem testimonis cristians que es 
veuen obligats a confessar que no coneixen la llengua dels seus conveïns moriscos ; en 
la segona, els cristians que declaren haver entès o haver participat en una conversa en 
àrab, senten la necessitat de justificar-se. És a dir, abans d'iniciar-se la persecució més 
forta sobre els moriscos, saber àrab no estava connotat negativament, ans al contrari, 
podia considerar -se d'enorme utilitat per a la integració en poblacions de majoria 
morisca. A partir d'iniciada la persecució, les actituds es transfonmen i el coneixement de 
l'àrab esdevé un factor negatiu que podia convertir en sospitosos de col·laboracionisme 
als cristians que el posseïen. 
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s Però el 1581 a altres poblacions valencianes més al nord, Alzira i Xàtiva, es mantenien els noms 
àrabs (Carrasca 1983: p. 205, n. 92). 
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Passem a veure tot això exemplificat. En un procés de gener de 1554, el primer 
testimoniatge és el d'un cristià vell que acudeix a la plaça del poble en sentir crits però, 
en arribar-hi, tot i que coneix els contendents, no entén tot allò que sent : 

Gaspar Mascom estava altreguejant ab son germà Felip Mascom y no sap ell, dit 
testimoni, per què ( ... ). E, aixi, respòs Adili Moro e dix stes paraules en algaravia, les 
quals ell, testimoni, no entengué ( ... ). Y, aixi, lo Jurat Alonso Ayex anà per a traure'! y 
lo dit Gaspar Mascom li donà huna empenta y travassaren paraules riguroses, les 
quals ell, testimoni, per parlar en algaravia, no les entengué ( ... ).Y estant axi, vengué 
lo magnífich mossèn Gaspar Caranca e dix que no tenguessen altercacions.9 

[Gaspar Mascom estava altreguejant ab son germà Felip Mascom y no sap ell, dit 
testimoni, per què ( ... ). E, així, respòs Adili Moro e dix stes paraules en algaravia, les 
quals ell, testimoni, no entengué( ... ). Y, aixi, lo JuratAionso Ayex anà per a traure'! y 
lo dit Gaspar Mascom li donà huna empenta y travassaren paraules riguroses, les 
quals ell, testimoni, per parlar en algaravia, no les entengué ( ... ).Y estant axí, vengué 
lo magnífich mossèn Gaspar Caranca e dix que no tenguessen altercacions.) 

Fixem-nos com el testimoni no entén els moriscos (Mascom, Moro, Ayex) però sí que 
entén el cristià que intervé al final (Carrança), senyal que aquest últim degué parlar en 
català. Suposem que els moriscos increpats també degueren entendre aquest últim, 
almenys, parcialment ; com un altre cristià vell que declara després i exhibeix un 
coneixement lingüístic parcial també. 

hoy com deyen que los Jurats volien anar a València( ... ) y més pasaren lo Mascom y 
los dits Jurats moltes paraules, les quals ell, testimoni, no entengué ; y aprés véu com 
prengué lo dit Mascom dos homes hi ·ls posà presos. 
[hoy com deyen que los Jurats volien anar a València ( ... ) y més pasaren lo Mascom 
y los dits Jurats moltes paraules, les quals ell, testimoni, no entengué; y aprés véu 
com prengué lo dit Mascom dos homes hi ·ls posà presos.) 

Però la majoria dels cristians vells que hi declaren, ens permeten conèixer, 
encara que amb alguna dificultat d'intepretació, el contingut dels diàlegs : 

Y hoy ell, testimoni, que dix lo dit Alonso Ayex : 
-No~ salvàs home a dar rahó d'estes cosses a sa Senyoria! 
E que respòs lo dit Mascom : 
-Lo esne10 no salvàs per a vendre a sa Senyoria aproffitarà no res, e vós no sou bo 
per a jurat sinó per a pastor. 
[Y hoy ell, testimoni, que d'IX lo dit Al onso Ayex: 
-No~ salvàs home a dar rahó d'estes cosses a sa Senyoria! 
E que respòs lo dit Mascom : 
- Lo esne no salvàs per a vendre a sa Senyoria aproffitarà no res, e vós no sou bo 
per a jurat sinó per a pastor.] 

9 Arxiu Municipal de Novelda (AMN) : Mà Comuna, 11 de gener de 1554, folis 2r-3v. Les cites següents 
pertanyen al mateix document fins que no s'indique el contrari. En aquest primer fragment tenim una 
mostra de l'ús de noms cristians (Gaspar, Felip i Alonso) acompanyant llinatges àrabs (Mascom i Ayex) 
en moriscos. L'única excepció que hi hem trobat és Adili, nom que quedava, evidentment, fora de la llei 
(Vilar 1983: 395). 
10 No hem pogut desxifrar aquesta paraula, cosa que si aconseguiem potser ens ajudaria a interpretar 
correctament el fragment de frase que segueix. Potser es tractava d'un arabisme en català? 



En un altre procés del mateix any (abril de 1554) fem una passa més per a 
adonar-nos que no sols hi podia haver un bilingüisme passiu recíproc entre la majoria de 
cristians i moriscos sinó que el coneixement podia ser també actiu. En aquest fragment 
assistim a un diàleg fluid entre membres d'una comunitat i l'altra. Suposem que, atesa la 
majoria morisca a Novelda, el bilingüisme actiu català/àrab haurem d'atribuir-lo als 
cristians vells i, per tant, aquesta conversa seria traduïda de l'àrab. El testimoni és ara 
morisc: 

E lo dit Gaspar Mascom volia posar aquell altre assumen 11 en la Asenet. E dix lo dit 
Baltazar Mira al dit Mascom : 
- No 1 podeu posar que ja i me a dexatlo alam i. 
E que respòs llavors lo dit Mascom : 
-Mia és l'aygua, yo la pendré. 
E que li dix lo dit Mira : 
-No la podeu pendre per que ja lama dexada a mi lo alamí demà, lo que tornaré. 
E sobre açò estigueren altreguejant, dihent lo Mira que no la podia posar perquè ja la 
tenia escrita. E lo dit Mascom deya : 
- Yo la posaré perqu <is mia. 12 
[E lo dit Gaspar Mascom volia posar aquell altre assumen 13 en la Asenet. E dix lo dit 
Baltazar Mira al dit Mascom : 
- No i podeu posar que ja i me a dexat lo alam i. 
E que respòs llavors lo dit Mascom : 
-Mia és l'aygua, yo la pendré. 
E que li dix lo dit Mira : 
-No la podeu pendre per que ja lama dexada a mi lo alamí demà, lo que tornaré. 
E sobre açò estigueren altreguejant, dihent lo Mira que no la podia posar perquè ja la 
tenia escrita. E lo dit Mascom deya : 
- Yo la posaré perqu <is mia.] 

Amb més motiu seria àrab la llengua de relació quan la conversa reportada era 
entre moriscos, com en aque~t procés de 1576, en què tant el testimoni que citem com 
els qui hi dialoguen són moriscos : 

E dix que lo qu <>11, testimoni, i sabés que, anant un dia ell, testimoni, i lo pare del dit 
Masuet a la teuleria de Asp,14 anant per Jo camí, quant foren prop lo tros de !era 
qu 1is la qüestió, dix lo dit Masuet: 
-Est tros de tera és meu, voleu-lo llaurar a teratge? 
I ell, testimoni, dix que no, que prou teres tenia ell. 
E no li dix quanta tera era, més que era sua. I, anant com anaven més avant, tomà e 
dix a ell, testimoni, senyalant altre tros: 
-Esta tera és mia.15 

11 Era una quantitat d'aigua que s'assignava per al reg. El mot prové de l'àrab. 
12 AMN: Mà Comuna, 27 d'abril de 1554, sense numeració de folis. 
13 Era una quantitat d'aigua que s'assignava per al reg. El mot prové de l'àrab. 
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14 Asp era un poble amb les mateixes característiques demogràfiques que Novelda, situat molt a prop 
d'aquest últim. 
15 AMN : Llibre Contestador, 23 de juny de 157 4, sense numeració de folis. 
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[E dix que lo qu illl, testimoni, i sab és que, anant un dia ell, testimoni, i lo pare del dit 
Masuet a la teuleria de Asp, anant per lo camí, quant foren prop lo tros de tera qu iis 
la qüestió, dix lo dit Masuet: 
-Est tros de tera és meu, voleu-lo llaurar a teratge? 
I ell, testimoni, dix que no, que prou teres tenia ell. 
E no li dix quanta tera era, més que era sua. I, anant com anaven més avant, tomà e 
dix a ell, testimoni, senyalant altre tros : 
-Esta tera és mia.) 

Aparentment, tot es desenvolupava en català, però la realitat lingüística 
subjacent devia ser una altra, com ens mostra la necessitat constant de traducció, ara de 
la llengua escrita, que ens planteja aquest document : 

Memòria treta de la Giradora de la vila de Novelda, hon estan scrites totes les 
heretats y cases y aygua de la dita vila. Lo qual llibre està en poder del honorable 
Lorens Bellup, alcadi y fie! de dita vila. La qual se ha tret del nom de Berthomeu 
Cantó a XVIII de març de MDLXXVI, arromançada per lo dit Lorens Bellup y fermada 
de la mà de aquell y de mi, Gabriel Joan Porcar, notari de dita vila, la qual és del 
tenor següent : 
( ... } 
y en lo any MDLXXIIIa mateixa vinya se girà del nom de Berthomeu Cantó al mestre 
Bernat Sabater, per compte de la viuda del dit Francès Pitart, per aquella no tenir 
casa. Y la dita vinya, enaprés, per lo dit mestre Bernat no voler-la tenir carregada 
sobre sa casa, la carregaren per compte de dita vila sobre la casa de Pere Ayala en 
lo any MDLXXIIII. 
(en àrab:} Llorenç Bellup Gabriel Joan Porcar, notari y escrivà.16 
[Memòria treta de la Giradora de la vila de Novelda, hon estan scrites totes les 
heretats y cases y aygua de la dita vila. Lo qual llibre està en poder del honorable 
Lorens Bellup, alcadi y fiel de dita vila. La qual se ha tret del nom de Berthomeu 
Cantó a XVIII de març de MDLXXVI, arromançada per lo dit Lorens Bellup y fermada 
de la mà de aquell y de mi, Gabriel Joan Porcar, notari de dita vila, la qual és del 
tenor següent : 
( ... } 
y en lo any MDLXXII la mateixa vinya se girà del nom de Berthomeu Cantó al mestre 
Bernat Sabater, per compte de la viuda del dit Francès Pitart, per aquella no tenir 
casa. Y la dita vinya, enaprés, per lo dit mestre Bernat no voler-la tenir carregada 
sobre sa casa, la carregaren per compte de dita vila sobre la casa de Pere Ayala en 
lo any MDLXXIIII. 
(en àrab :} Llorenç Bell up Gabriel Joan Porcar, notari y escrivà.] 

Ara bé, en cap moment d'aquesta primera època no tenim la impressió d'assistir 
a una situació conflictiva que pogués derivar-se d'una manca de comprensió 
interlingüística entre alguns sectors de la població. Quan si que tenim, no ja la impressió, 
sinó la certesa que la convivència entre moriscos i cristians es ressent és quan arriben al 
Regne de València els efectes de la repressió de la rebeiM de Las Alpujarras. Aquesta 
crida pública de 1574, en principi concebuda per a frenar l'entrada de moriscos de 
Granada, ja era una advertència contra els autòctons que els podien acollir : 

Ara hujats que hus fan a saver de part del molt magnifich mossèn Juan Soler, 
cavaller, general governador e bal·le de les varonies de Novelda e Monòver ( ... } que 

16 AMN: Processos de 1576, 18 de març. 



ningú ni alguns sien gosats ni presumeixquen de rreceptar ni acollir en ses cases, 
posades, choçes, barraques e abitadons, axí en ninguna vila de les dites varonies 
com en ninguna part del terme e !èrmens de aquelles, a ningú ni alguns granadins e 
tagarins, sots pena de cinchçents florins de or. 17 

[Ara hujats que hus fan a saver de part del molt magnifich mossèn Juan Soler, 
cavaller, general governador e bal·le de les varonies de Novelda e Monòver ( ... ) que 
ningú ni alguns slen gosats ni presumeixquen de rreceptar ni acollir en ses cases, 
posades, choçes, barraques e abitacions, axi en ninguna vila de les dites varonies 
com en ninguna part del terme e térmens de aquelles, a ningú ni alguns granadins e 
tagarins, sots pena de cinchçents florins de or.) 

En contrast amb l'amenaça que podien representar en una comarca de majoria 
morisca, els granadins que s'havien establi! a Oriola, ciutat de majoria cristiana, eren 
vistos positivament, com ens permet comprovar aquesta petició que fan les autoritats 
locals el 1586 : 

En aquesta ciutat y a fins a 12 o 15 cases de granadins, los quals ha molts anys que 
habiten en la dita ciutat ab ses mullers y fills entremesclats ab los cristians vells y van 
en àbit de cristians, parlen en nostra llengua y tots los dies de dumenjes y festes 
ouen missa ( ... ) Y a esta ocasió se a supplicat a sa Magestat per lo Consell de 
aquesta ciutat se serveixca donar llisènsia per a que vinguen a poblar en aquella tres
centes o quatre-centes cases de granadins, perquè, ab la abundància de la gent se 
conree la orta ( ... ) per fer faenes que los naturals no les fan ni s ·i volen dispondre per 
tenir-ne altres en què entendre que ·ls sobren. ( ... ) Y que és gent que no ixen de la 
ciutat a part nenguna y que los fills que tenen, per aver molts anys que estan en la 
dita ciutat, són naturals de aquella 18. 

[En aquesta ciutat y a fins a 12 o 15 cases de granadins, los quals ha molts anys que 
habiten en la dita ciutat ab ses mullers y fills entremesclats ab los cristians vells y van 
en àbit de cristians, parlen en nostra llengua y tots los dies de dumenjes y festes 
ouen missa ( ... ) Y a esta ocasió se a supplicat a sa Magestat per lo Consell de 
aquesta ciutat se serveixca donar llisènsia per a que vinguen a poblar en aquella tres
centes o quatre-centes cases de granadins, perquè, ab la abundància de la gent se 
conree la orta ( ... )per fer faenes que los naturals no les fan ni s ·i volen dispondre per 
tenir-ne altres en què entendre que ls sobren. ( ... ) Y que és gent que no ixen de la 
ciutat a part nenguna y que los fills que tenen, per aver molts anys que estan en la 
dita ciutat, són naturals de aquella.] 

Com veiem, un dels arguments que empren les autoritats oriolanes perquè es 
puguen quedar els moriscos granadins a la ciutat és el fet que « parlen en nostra 
llengua » (a més d'anar vestits i complir amb els preceptes religiosos com els cristians). 
En aquest text també se'ns donen a conèixer les condicions que han facilitat la 
integració dels granadins: «habiten( ... ) entremesclats ab los cristians vells ( ... )no ixen 
de la ciutat ( ... ) y los fills que tenen ( ... ) són naturals de aquella ». Ara bé, fora de la 
capital del sud valencià, els granadins no devien poder aprendre català perquè els 
cristians ja hi escassejaven (Vilar 1983 : 393). D'altra banda, els moriscos granadins 
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17 AMN: Contestador, 1574, crida sense data i escrita amb lletra diferent de la de la resta del lligall, 
situada enmig d'una anotació de 10 de desembre. 
18 AHO, Fons Municipal, Llibre Contestador 86, 1586, folis 289r-289v. Devem la troballa d'aquest text a 
l'historiador José Ojeda, cosa que ens va permetre completar la cita que ell mateix donava (Ojeda 
2003-2004 : 45) amb la transcripció del text sencer. 
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contrastarien amb els seus connacionals valencians per un major domini del castellà que 
de l'àrab, com a fruit de la major persecució lingüística exercida per les autoritats 
castellanes (Braman 1981 : 148; Areces 2003: 627-630). A aquesta repressió se 
sumava l'activitat doctrinal de l'església valenciana, que mostra també un canvi d'actitud 
lingüística a partir dels fets derivats de Las Alpujarras. Així, mentre que el 1540 
l'arquebisbe de València feia publicar unes Ordinacions per als novament convertits del 
Regne de València, en què recomanava que 

los pares y mares treballen a sos fills quant seran de poca edat de parlar-los en 
lengua Valenciana, perquè quant sien grans puguen dexar la algaravia més 
facilment19, 
[los pares y mares treballen a sos fills quant seran de poca edat de parlar-los en 
lengua Valenciana, perquè quant sien grans puguen dexar la algaravia més 
fàcilment,] 

26 anys després, el1566, el cap de l'església valenciana, donava a conèixer una 
Doctrina Chrístiana en /engua Aravíga y Castellana (. . .) para la ínstruccíon de los 
nuevamente convertides deste Reyno (De Ayala 1566: 2), la qual, per si no era 
suficientment explícit el títol, deia al seu interior coses com aquestes : 

Recebid ( ... ) la doctrina Christiana, que para vuestro provecho hemos recogido, y 
mandado traduzir en la lengua Araviga vulga deste Reyno: para que los que de 
vosotros no entendieren la lengua Española, no dexen por ello de ser aprovechados 
en la instruction de la fe, y religion Christiana. 
[Recebid ( ... ) la doctrina Christiana, que para vuestro provecho hemos recogido, y 
mandado traduzir en la lengua Araviga vulga deste Reyno : para que los que de 
vosotros no entendieren la lengua Española, no dexen por ello de ser aprovechados 
en la instruction de la fe, y religion Christiana.] 

És a dir, tant abans com després de Las Alpujarras, l'església procurava la 
substitució de l'àrab amb l'objectiu d'assolir un millor adoctrinament dels moriscos, però 
si primer la desarabització s'adreça cap al català, després ho farà cap al castellà, potser 
en consonància amb el mateix canvi d'orientació en la noblesa valenciana, que 
abandona el català pel castellà. És ben possible que tot aquest nou context 
sociolingüístic explique per què els processos de la ruralia meridional valenciana 
d'aquesta segona època mostren moriscos que solen expressar-se en castellà. Un 
d'aquests processos (1587) recull un encontre conflictiu en el camí de Petrer a Novelda 
entre un morisc, que enceta Ja conversa en castellà, i un cristià vell, que li contesta en la 
mateixa llengua. Més avant, en el mateix procés, el morisc se'n passa al català amb la 
mateixa persona amb qui havia iniciat la relació en castellà : 

Procés del magnífich Phelip Abat, notari, contra Baltazar Milich, nou convertit de la 
vila de Petrer. ( ... ) Ginés Abat, fill de Phelip Abat( ... ) testimoni( ... ). E pasant son camí 
anant, quant foren en les Salinetes, prop de la Pedrera, veren junt a ells al dit 
Baltazar Milich ( ... )lo qual, en plegant, dix al dit son pare: 
- Guàrdeos Dios. 
E lo dit son pare li respongué : -Vengàys en ora buena. 
E llavors lo dit Baltazar Milich dix al dit son pare : 

t9 ApudFuster (1962: 429), qui assigna una data errònia a aquestes« ordinacions>>. Vegeu, en aquest 
sentit, una cronologia més encertada en Vilar (1983: 391). 



- Cuerpo de tal, con el ruhin hombre. Vos me havéys de echar en un oyo y me havéis 
puesto en los cuernos de un toro. 
Responent-li lo dit son pare ab paraules moderades : 
-/den buena ora vuestro camino y no me digais nada. 
( ... ) 
Joan de Huesca, vehi de la universitat de Almoradí ( ... ). Y és recordant ell, dit 
testimoni, que venint pres lo dit cristià nou per lo camí, dix al dit Abat: 

Yo us daré sis reals castellans qu €m solteu, que tinch de anar a Elig esta nit, o si 
us anau-hi vós, que yo us daré sis reals. 
Responent lo dit Joseph Peres, verguer : 
-Això no faré yo, sinó que us posaré en poder del señor Governador de Novelda.20 

]Procés del magnifich Phelip Abat, notari, contra Baltazar Milich, nou convertit de la 
vila de Petrer. ( ... ) Ginés Abat, fill de Phelip Abat( ... ) testimoni( ... ). E pasant son camí 
anant, quant foren en les Salinetes, prop de la Pedrera, veren junt a ells al dit 
Baltazar Milich ( ... )lo qual, en plegant, dix al dit son pare : 
- Guardeos Dios. 
E lo dit son pare li respongué : 
- Vengàys en ora buena. 
E llavors lo dit Baltazar Milich dix al dit son pare : 
- Cuerpo de tal, con el ruhin hombre. Vos me havéys de echar en un oyo y me havéis 
puesto en /os cuernos de un toro. 
Responent-li lo dit son pare ab paraules moderades : 
-ld en buena ora vuestro camino y no me digais nada. 
( ... ) 
Joan de Huesca, vehi de la universitat de Almoradí ( ... ). Y és recordant ell, dit 
testimoni, que venint pres lo dit cristià nou per lo camí, dix al dit Abat: 
- Yo us daré sis reals castellans qu €m solteu, que tinch de anar a Elig esta nit, o si 
us anau-hi vós, que yo us daré sis reals. 
Responent lo dü Joseph Peres, verguer: 
-Això no faré yo, sinó que us posaré en poder del señor Governador de Novelda.] 

En aquest altre procés del mateix any (Novelda, 1587), també assistim a una 
conversa en castellà, però ara iniciada per un cristià vell, Carles de Moya, amb cognom 
castellà, que increpa un morisc, Joan de Valera, que duu un cognom també castellà (i 
cristià!), el qual manté el castellà excepte en una frase que mostra un canvi de codi 
interoracional entre el català i el castellà. El testimoni que declara és el morisc Luis 
Chornit, que sí que porta un cognom aràbic : 

E lo dit Carlos de Moya li dix( ... ) al dit Joan Valera : 
- Joan Va/era, bien hizistes conmigo! 
E lo dit Joan Valera li respòs : 
- Ya e hab/ado yo con Martín Vafero que us dé dineros. 
E lo dit Carlos de Moya li dix : 
- No havéys hablado vos con Martín Vafero; yo iré por Martín Vafero y se verà fa 
verdad. 
Y així lo dit Moya anà per Martí Valero, y, aprés( ... ) lo dit Valera dix al dit Moya : 
-O hi de puta! O hi de puchal 
E lo dit Carlos de Moya dix al dit Valera : 
- Majadero, qué me dizes, hi de puta! 

20 AMN: Processos 1587,3 de novembre de 1587. 
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E lo dit Valera dix al dit Moya : 
Fora del bastó que portau, yo soy tan bueno como vos donde quiera! 21 

[E lo dit Carlos de Moya li dix( ... ) al dit Joan Valera : · 
- Joan Va/era, bien hizistes conmigo! E lo dit Joan Valera li respòs : 
- Ya e hab/ado yo con Martín Va/ero que us dé dineros. 
E lo dit Carlos de Moya li dix : 
- No havéys hablado vos con Martín Valero ; yo iré por Martín Valero y se verà la 
verda d. 
Y així lo dit Moya anà per Martí Valero, y, aprés( ... ) lo dit Valera dix al dit Moya: 
- O hi de puta! O hi de puchal 
E lo dit Carlos de Moya dix al dit Valera : 
- Majadero, qué me dizes, hi de puta! 
E lo dit Valera dix al dit Moya : 
- Fora del bastó que portau, yo soy tan bueno como vos donde quiera~ 

Però al costat d'aquesta presència dominant del castellà induïda per moriscos o 
cristians de procedència castellana, l'ús del català el trobem en la resta de casos. Així, 
entre cristians vells autòctons i nouvinguts castellans del mateix grup cultural tenim 
l'exemple del procés del moliner Ernando Xuares contra Joseph Abat (1587), en què 
declara el morisc Joan Bengalifa i reprodueix les paraules en català entre tots dos. 22 

També és llengua de relació el català entre moriscos i cristians, com mostra el procés 
contra Baltasar Omeymer (1587), un morisc d'Asp que entra d'amagat a l'hostal de 
Novelda a la recerca d'una prostituta. L'hostaler, cristià vell, declara això que segueix: 

Entre onze y dotze ores de la dita nit li tocaren grans colps a la porta y, no volent obrir 
ell, testimoni, poch aprés senti que li pujaven a la escala amunt y hobrien la porta hon 
ell, dit testimoni, en companyia de Ysabel Sanchis, sa muller, gitats en lo llit estaven. 
Y com sentissen obrir dita porta, digueren 
-Qui és axò? 
Als quals los respongué hun cristià nou de la vila de Asp qui ·s diu Baltazar Omeymer 
dient: 
- On està Gerònima, que és una dona mundana que està en lo osta!? 
Y com ell, testimoni, sabia que al temps que tancà dites portes, lo dit Baltazar 
Omeymer no estava en dit osta! de les portes a dins, restà molt espantat. 23 

[Entre onze y dotze ores de la dita nit li tocaren grans colps a la porta y, no volent 
obrir ell, testimoni, poch aprés sentí que li pujaven a la escala amunt y hobrien la 
porta hon ell, dit testimoni, en companyia de Ysabel Sanchis, sa muller, gitats en lo llit 
estaven. Y com sentissen obrir dita porta, digueren 
-Qui és axò? 
Als quals los respongué hun cristià nou de la vila de Asp qui ~ diu Baltazar Omeymer 
dient: 
-On està Gerònima, que és una dona mundana que està en lo osta!? 
Y com ell, testimoni, sabia que al temps que tancà dites portes, lo dit Baltazar 
Omeymer no estava en dit osta! de les portes a dins, restà molt espantat.] 

Finalment, la llengua que, malgrat totes les prohibicions d'aquesta època, 
continuava com a predominant a les comunitats rurals del sud valencià, l'àrab, torna a 

21 AMN: Processos 1587, 13 d'octubre 1587. 
22 AMN: Processos de 1587, 16 de juny. 
23 AMN : Processos de 1587, 1 de desembre. 



fer la seua aparició. Naturalment, no de manera literal sinó citada indirectament o 
explicada a través dels testimonis, que ara són cristians vells que senten la necessitat de 
justificar els seUs coneixements d'àrab. En el primer procés d'aquesta casuística 
(Novelda, 1587), dos cristians vells i dos moriscos polemitzen entorn de les mesures 
reials que impedeixen als darrers dur armes ; un dels dos cristians vells fa constar en la 
seua declaració que tot allò que van parlar els quatre va ser en « llengua aràviga '', que 

ell "coneix molt bé( ... ) per haver-se criat entre ells".24 En el segon procés, datat el1590, 
el cristià vell Ginés Abat aprofita la seua habilitat lingüística en àrab per a donar 
confiança a un esclau moro fugitiu que es troba a les seues terres amb l'objectiu d'anar a 
denunciar-lo després. En el fragment veiem un altre cristià vell novelder, Baltasar 
Penalba, que també és capaç de fer-se entendre amb el fugitiu i donar pistes després a 
les autoritats que el persegueixen : 

Comparen! davant lo molt magnífich mossèn Vicent Pasqual, cavaller governador e 
batle de la vila de Novelda, lo honorable Ginés Abat, cristi<i vell de la dita vila <de 
Novelda>, dix com en aquella ora en la partida de Sicília, hon ell, comparant, té unes 
vinyes, havia vist en una coveta un turch ho moro, molt moreno, al qual havia parlat 
en algaravia, i li havia dit que cercava la mar. Y que, per tant, venia acusar a ell, dit 
senyor governador, per a que donàs orde com dit esdau fos pres e posat en segur. 
( ... ) Hacodint a aquells crits, se veu que era Baltazar Penalba lo qui cridava, lo qual 
entès, dix que havia encontrat y parlat ab un moro molt alt y moreno y que li havia 
fogit <devés> a la Aledua avall. 25 
[Comparen! davant lo molt magnífich mossèn Vicent Pasqual, cavaller governador e 
balle de la vila de Novelda, lo honorable Ginés Abat, cristià vell de la dita vila <de 
Novelda>, dix com en aquella ora en la partida de Sicília, hon ell, comparen!, té unes 
vinyes, havia vist en una coveta un turch ho moro, molt moreno, al qual havia parlat 
en algaravia, i li havia dit que cercava la mar. Y que, per tant, venia acusar a ell, dit 
senyor governador, per a que donàs orde com dit esclau fos pres e posat en segur. 
( ... ) Hacodint a aquells crits, se veu que era Baltazar Penalba lo qui cridava, lo qual 
entès, dix que havia encontrat y parlat ab un moro molt alt y moreno y que li havia 
fogit <devés> a la Aledua avall.] 

En suma, al final del període que ens ha ocupat veiem que Ja tensió entre les 
dues comunitats religioses i culturals va in crescendo ; pocs anys després d'aquest 
succés, igual que molts d'altres successos similars que devien produir-se per tot el 
Regne de València, sobrevindria l'expulsió dels moriscos (1609). La relativa convivència 
que havia caracteritzat els mudèjars i els cristians fins els primers decennis del segle XVI, 
això sí, amb un sistema segregacionista, comença a clivellar-se quan les autoritats 
cristianes decideixen que els musulmans abandonen la seua religió per la força. La 
rebel lió morisca provoca una repressió governamental ferotge que fa insostenible que 
cristians i musulmans puguen seguir compartint en pau uns mateixos pobles i ciutats. La 
llengua no havia suposat mai un problema que posara en perill la convivència : el 
multilingüisme de bona part de la població, tant d'una banda com de l'altra, solucionava 
els problemes de comprensió entre uns i altres. Però Ja intransigència de l'autoritat 
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24 Aquest text, actualment perdut de l'AME, va ser transcrit parcialment en traducció castellana literal 
pel cronista local de Novelda Francisco Escolano al seu llibre miscellani Só/o porque no se o/vide 
(p. 19-20). 
25 AMN :Llibre Contestador de la Cort de la vila de Novelda de l'any 1590. 
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política i, sobretot, de l'eclesiàstica, que exigeixen una uniformitat religiosa i cultural 
entre els seus súbdits, acabarà alçant un altre mur entre ambdues comunitats. Són 
simptomàtiques, en aquest sentit (i no sols pel que fa a l'àrab sinó al mateix català), les 
paraules del vicari general de la seu de València l'endemà de l'expulsió dels moriscos : 
« Hago gracias a Dios que en Valencia ya no se siente hablar en /engua aràviga >> 26 
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