
LES RÀJPITES (RMITA) ISLÀMIQUES 
I LA TOlPONÍMIA CATALANA 

Míkel de EPALZA 

L'aparició d'un llibre (La Ràpita Islàmica: Història Institucional i altres Estudis 
Regionals. I Congrés de les Ràpites a l'Estat Espanyol (7-10 setembre 1989)1 amb 
estudis relacionats amb el topònim ràbita, àrab i islàmic (àrab, per la llengua, i islà
mic, per referir-se a una institució d'aquesta religió), permet presentar noves pers
pectives d'investigació sobre aquest topònim en particular i sobre la naturalesa de 
topònims d'origen àrab a Catalunya i a altres terres de llengua catalana2. Els estudis 
sobre la toponímia àrab o d'època àrab formen un capítol de la ciència onomàstica, 
molt desenvolupada arreu del món, com ho són altres camps d'estudis onomàstics 
peninsulars no romànics, com ara els pre-llatinsJ. Aquests topònims d'origen àrab 
formen part -no cal insistir-hi- del patrimoni onomàstic català d'origen històric 
oriental i d'origen lingüístic semític, que vénen per l'àrab i l'islam, mentre que els 
d'origen semític hebreu oriental han vingut sobretot per la Bíblia judeocristiana i pel 
cristianisme i el seu santoral (altres orígens semítics orientals són més escassos o 
discutibles). 

Els topònims derivats de la paraula aràbigo-islàmica rabita i que encara es con
serven són prou nombrosos a terres catalanòfones, a més dels que solament estan 
documentats en documents històrics: 

1. La Ràpita (municipi de Vallfogona de Balaguer, Noguera). 
2. El Rebato (municipi d'Abrera, Baix Llobregat). 
3. La Ràpita (municipi de Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès). 
4. La Ràpita (municipi de 1' Albiol, Baix Camp). 
5. La Ràpita (municipi de Sant Carles de la Ràpita, Montsià). 
6. Sa Ràpita (municipi de Campos, Mallorca). 
7. La Ràpita (municipi d'Algímia d'Almonesir, Alt Palància). 
8. Les Rotes (municipi de Dénia, Marina Alta). 
9. Roabit (municipi de Xàbia, Marina Alta). 
1 O. La Ràpita (municipi de Benissa, Marina Alta). 

El fet que quasi tots aquests topònims no siguen administrativament de municipis, 
ans bé de pedanies o partides, llocs menors o rurals, està relacionat amb la naturalesa 
aïllada d'aquests establiments musulmans i ha permès la conservació de llur nom 
fins als nostres dies, característiques toponímiques que es donen també en altres 
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topònims relacionats amb les ràpites, a la resta de la Península: La Rabida (de Palos 
de Noguer, prov. de Huelva), Arrabida (prov. de Setúbal, Portugal), La Rabita 
(d' Alcala La Real, prov. de Jaén), La Rabita (d' Albuñol, prov. de Granada), La 
Rabita (d' Albarracín, prov. de Terol), Rebato (prov. de Múrcia), etc. 

El llibre recentment publicat és el fruit d'una curiositat toponímica, del Grup 
"Arrels" de Sant Carles de la Ràpita, dirigit per Valeri Boet. Amb el suport de diver
ses autoritats locals, regionals, estatals i internacionals, van organitzar un encontre 
amb una doble finalitat: d'una banda, agermanar les diversos poblacions de 1 'Estat 
que portaven noms també derivats de la rt2bita àrab/islàmica, i, d'una altra, estudiar 
científicament aquest nom en totes les seves dimensions (filològica, històrica, 
geogràfica, religiosa, social, arqueològica, etc.). La part científica, que vaig organit
zar, va aplegar un nombrós públic local, a més d'una dotzena d'especialistes hispà
nics i àrabs i alguns historiadors de la regió, que afegiren noves dades sobre la histò
ria àrab de la zona. Encara que les dues finalitats mencionades només es van assolir 
parcialment (només van vindre representants de Mallorca, del Penedès, de la Nogue
ra i de Jaén, i els estudis científics encara no abracen tots els aspectes del tema), el 
resultat és un volum prou important, potser un dels estudis més voluminosos i pluri
disciplinars que s 'hagin fet fins ara sobre un topònim català concret. 

Aquests estudis permeten conèixer millor la metodologia per 1 'estudi dels topò
nims d'origen, i d'època àrab a terres catalanes (de la Catalunya Vella -del segle 
Vill-, de la Catalunya Nova -fms al segle XII- i de les Balears i el País Valencià -fins 
al segle Xlll), amb llur evolució posterior. Crec que a més de les dimensions filolò
giques -sempre necessàries, però amb els problemes específics de les homofonies, en 
àrab i en català- aquesta metodologia d'estudi, pluridisciplinar i contrastat, pot fer 
avançar les investigacions científiques sobre aquesta part molt específica del patri
moni onomàstic català. Penso especialment en els topònims àrabs relacionats amb 
camps semàntics molt arrelats en la sociologia i en la geopolítica islàmiques, com 
ara els de la religió, els vials de la xarxa de control. polític dels espais i els de les 
estructures comarcals de l'hàbitat d'època musulmana. Totes aquestes dimensions 
de la toponímia no solament són profitoses per a identificar i comprendre els topò
nims. Ans bé transformen sovint aquests noms d'origen àrab en documents històrics 
insubstituibles, ja que el període de domini polític musulmà a terres catalanes és una 
època prou escassa en testimonis documentals d'unes terres i d'una societat que 
sabem que estava globalment sotmesa al poder polític i social dels àrabs i de l'islam. 
Tant 1 'estudi dels orígens àrabs d'aqueixos topònims com de llur evolució en la 
societat cristiana i romànicoparlant poden guanyar molt d'un estudi pluridisciplinar i 
conjunt, com el que es va començar en el congrés de Sant Carles de la Ràpita. 

De totes maneres, aquest volum d'estudis obre noves perspectives de recerca, par
tint de les nombroses i molt diverses dades presentades, per confirmar, matisar i 
completar les actuals informacions, de vegades contradictòries i, de totes maneres, 
sempre provisionals, a 1 'espera d' aprofundim~nts ulteriors. 

Per a l'estudi del topònim "Ràbita" i dels seus derivats, s'havia de començar pri
vilegiant 1' element àrab original, perquè era el menys conegut, fins i tot pels arabis
tes. Ara s'han obert noves perspectives islàmiques (sòcio-religiosçs), però també 
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filològiques àrabs. Falten encara més estudis de tema àrab-islàmic (vegeu, al fmal, 
"Conclusions i perspectives"), però sobretot més estudis històrics i geogràfics d' èpo
ca cristiana, molt rica i documentada. Un futur congrés o encontre s 'hauria de fer al 
voltant de petites comunicacions, fruit de taules redones de discussió, amb sessions 
públiques de conclusions (fórmula del Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica i 
dels seus col·loquis, però més especialitzats, al voltant sols d'aquest topònim). Seria 
una fórmula nova de recerca toponímica, pluridisciplinar, per a fer avançar la cièn
cia, cada vegada més monogràfica. 

lLa rnnonogia: de rabita a ràpita 

El primer pas era, evidentment, provar la identificació del topònim català actual 
"Ràpita" amb la paraula àrab "ràbita". Fonèticament, només hi ha el canvi de labials 
b ap (o de dentals t a d, en cas del topònim andalús Rabida). Fins i tot 1' accent tònic 
o d'intensitat correspon a la vocal llarga a de l'àrab. L'article que precedix el nom 
català de "la Ràpita" correspon també amb 1' article àrab al, modificat de la mateixa 
manera en tants i tants topònims hispànics i especialment catalans d'origen àrab4. 

Aquesta identificació és tan evident, per als especialistes en toponímia àrab o d'ori
gen àrab, que ningú no s 'ha molestat a analitzar detingudament el procés d'aquestes 
modificacions. I s'hauria de fer, encara que sigui molt fàcil d'explicar, per paral·lelis
me amb d'altres mots, lèxic o toponímics, d'origen àrab en catalàS. Aquesta presenta
ció analítica és un pas metodològic previ, perquè 1 'etimologia ha de fonamentar-se 
sempre en les característiques generals -prou conegudes- dels processos d'evolució 
fonètica de les paraules, d'unes llengües a d'altres, d'uns períodes històrics a d'altres. 

És necessari, especialment, en el cas concret de "Ràpita", no perquè hi hagi cap 
dubte seriós, a nivell científic, sobre la identificació Rlibita!Ràpita, sinó per mostrar 
als no-especialistes la coherència científica d'aquesta identificació, per les raons que 
ho fan evident als especialistes que estan prou familiaritzats amb aquelles caracterís
tiques generals dels processos d'evolució fonètica. El principi d'autoritat científica 
dels especialistes en toponímia àrab o en toponímia romànica o catalana6 no basta 
per a alguns, en el cas de Rlibita/Ràpita, per acceptar l'etimologia àrab de la paraula, 
i hi ha gent que s'estima més buscar una etimologia en les llengües que coneix, en 
castellà o en català, abans d'admetre una etimologia forana: és el cas per la Ràpita 
del Penedès, on s'ha invocat l'existència d'una companyia de transports "La Ràpi
da" -que mai no s'ha provat documentalment que hagi existit- per explicar l'origen 
del nom d'aquesta petita població al costat de Vilafranca?. Però hi ha historiadors no 
especialitzats en temes àrabs que tenen dificultat d'admetre les conclusions dels ara
bistes perquè no en veuen el raonament i creuen que se'ls exigeix un "acte de fe" 
difícil, com ho explica tan bé Josep Maria Salrachs. Se'ls ha de facilitar l'acceptació 
racional al raonament científic dels especialistes, que no és un "acte de fe", ans bé 
un reconeixement d'autoritat especialitzada en uns camps científics determinats. 

El rigor filològic en els estudis d'etimologies de topònims catalans d'origen àrab 
és molt important. Normalment, el pas de l'àrab al català segueix sempre unes pau
tes generals, conegudes, i si no les segueix s 'hauria de rebutjar aquesta etimologia o 
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provar-la amb arguments realment convincents. Però aquest rigor filològic, basat en 
1 'homofonia, no basta. D'una banda, en passar un topònim o qualsevol paraula àrab, 
d'una societat àrabparlant a una societat romànicoparlant, hi ha un procés de "roma
nització", popular o d'hipercultisme9, de substitució del sentit del mot àrab per un 
d'hispànic més proper, tot i conservar la forma àrab original o transformar-la lleuge
rament: és el cas de Rabita transformada per alguns en Ràpida, o de la graciosa eti
mologia d'Alacant com que el moro "Alí canta", pel topònim iber llu-kant ("la ciutat 
del penya-segat") modificat en llatí Lucentum ("lluminós"), conservat fossilitzat pels 
àrabs Laqant i transformat en pseudo-arabisme del català Alacant. La modificació 
per homofonia és un fenomen conegut en els topònims i pot provocar diversitat 
d'orígens etimològics, com ho he provat en el cas prou conegut del "Cid", d'origen 
àrab molt variatlO. Una etimologia àrab no és, doncs, excloent d'altres etimologies 
romàniques posteriors. 

Però, a més a més, 1 'homofonia no basta en els arabismes del català. L'etimologia 
àrab d'una paraula, d'un mot o d'un nom s'ha de confrrmar amb altres dades, espe
cialment de coherència semàntica. El cas de Rabital Ràpita ens dóna un ampli camp 
de coherències semàntiques, a més de les homofòniques. Això ha justificat 1' estudi 
pluridisciplinar del congrés de Sant Carles de la Ràpita. 

La documentació medieval, àrab, llatina i romanç sobre les rllpites I rllbita-s. 

Una de les aportacions més notables del congrés de Sant Carles de la Ràpita va 
ser arreplegar gran part de la documentació esparsa en bibliografia àrab, francesa i 
espanyola referida a les ràpites. 

La documentació en àrab prové de mencions de textos històricsll i religiosos12. Es 
van analitzar especialment els textos àrabs referits a una famosa ràpita de la zona de 
Tortosa, que podria coincidir amb la del topònim de Sant Carles de la Ràpita, i un 
important document llatí del segle XI, d'abans de la conquesta cristiana, que es refe
reix directament a aquest llocB. Alguns estudis monogràfics van arreplegar docu
mentació àrab i cristiana sobre altres llocs concrets, com ara les ràpites dè la Vall de 
1 'Ebre i del Xarc-Al-Andalus ("Orient de la Península Ibèrica")14, la ràpita d'Alcalà 
la Real (Jaén)ls i la de Guardamar del Segural6. Però la documentació cristiana, 
segurament molt abundant, només va ser important pel cas del territori del regne de 
Granada i pel discutible cas de la ràpita d' Ascól7, 

Es pot sospitar que hi ha encara molta més documentació explotable. I que seria 
molt profitós fer-ho, perquè en aquests estudis la pobresa relativa de les fonts fa que 
el comparatisme pugui il·luminar la realitat històrica amb aspectes nous i matisadors, 
que evitin simplificacions i esquematismes deformants. 

Del del punt de vista àrab, cal estudiar molt més els textos jurídics, del dret teolò
gic musulmà o fiqh, referents al ribat com a institució i obligació islàmiques substi
tutius del jihad o "guerra religiosa" islàmica. També s 'hauran de mirar els comenta
ris corànics als cinc passatges de l'Alcorà relacionats amb l'obligació del ribatlB, I 
estudiar més la documentació relativa a les ràpites i ribats de la costa magrebina, des 
de 1 'Edat Mitjana als nostres dies. 
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Des del punt de vista de la documentació d'època cristiana (en llatí, en català i en 
castellà), falten encara moltes monografies sobre 1 'evolució de topònims relacionats 
amb les ràpites, fins als nostres dies. Com que es tracta de topònims generalment 
situats en zones rurals (per les raons estratègiques que es diran), han deixat poca 
documentació escrita, fins a èpoques tardanes. Però, en canvi, aquesta situació 
perifèrica de les ràpites en relació amb les implantacions urbanes d'època cristiana 
ha fet que es conservin millor en la toponímia de les partides rurals, fins a l'època 
moderna. I no es pot admetre la posició dels qui rebutgen un origen àrab d'un topò
nim pel sol fet que només estigui documentat en època cristiana tardana I9. 

Documentació d'altres regions, de la Península (d'Espanya i de Portugal) i del 
Magreb veí, poden enriquir no solament el coneixement d'aquesta institució militarista 
islàmica en la seva globalitat i en la seva evolució social i històrica, ans bé poden millo
rar el coneixement dels topònims històrics i actuals, filològicament, però també en llur 
localització geogràfica i de petges arquitectòniques conegudes per 1 'arqueologia. 

lLa rabita, hnsañaudó islàmica gellllerad.ora d.e aopimñnnns 

La paraula àrab rabita designa, globalment, una petita mesquita o lloc de pregària 
musulmana, on es reuneixen pietosos musulmans per fer pràctiques de devoció, 
generalment sota la direcció d'un mestre d'espiritualitat. 

La paraula pertany, filològicament -té la morfologia d'un participi actiu, femení-, 
a una família de paraules que tenen una mateixa arrel trilítera r-b-t, amb sentit gene
ral de lligam, de lligar fermament. En el camp religiós, ha donat paraules específi
ques -curiosament semblants al llatinisme religió, de religare-: ribat (espiritualitat 
de defensa militar de l'islam), rabata (esforçar-se per fer el ribat), murabit (el que fa 
el ribat), ribat (fortalesa de defensa del territori musulmà) i rabita. Els sentits 
d'aquestes paraules i llur relacions tenen matisos diversos, segons les èpoques de 
l'islam medieval, i encara s'han de precisar, en futures investigacions, alguns dubtes 
o divergències entre els especialistes2o. 

La paraula rabita ve, doncs, d'un precepte o institució islàmica relacionada amb 
la guerra religiosa que han de fer els musulmans per llur comunitat. Però així com el 
conegut jihad o "guerra santa" obliga els musulmans a lluitar quan són convocats 
per llur autoritat legítima, contra els enemics de l'islam, el ribat no és més que un 
substitutiu personal (o d'un col·lectiu "privat"), quan no es pot complir amb el jihad 
i es desitja obtenir els premis del paradis promesos per Déu en 1 'Alcorà als qui 
moren en el jihad2I, 

La paraula àrab rabita engendra, doncs, topònims relacionats amb el lloc i l'edifi
ci on es practiquen les pràctiques pietoses del ribat, les mesquitetes on preguen, estu
dien i es reuneixen els pietosos musulmans per fer el ribat, en nombre més o menys 
gran, per temps més o menys llarg. 

Aquestes menes de "convents" (amb estructura i ideologia evidentment molt dife
rents de les cristianes) sembla que tenien primitivament el nom grec i llatí cristianit
zat de monestir, arabitzat en àrab com al-munastír: un "al-munastir" reunia unes 
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quantes "ràbita"22. El més conegut era l' Al-munastir de la costa tunisenca (segle 
VIII), actualment la ciutat de Monastir, a Tunísia, amb el seu ribat o fortalesa i les 
seves dues mesquites, la general i la "de les dones"23. El millor al-munastir conservat 
és el de Xarc-Al-Andalus, descobert recentment sota les dunes de Guardamar del 
Segura (província d'Alacant), amb les seves 22 mesquitetes o ràpites. Els al-munas
tirs també han donat topònims, en terres àrabs, conservats en terres hispàniques en 
formes d'Almonacid, Almonachil, Almoster, etc.24. 

El comparatisme per a l'estudi de les ràpites/ràbita 

Només calen unes ratlles per a insistir en la importància de comparar llocs on es 
troben topònims d'una mateixa etimologia àrab, homòfons, per comprendre llur eti
mologia. És particularment el cas de les ràpites. 

Constatada I 'homofonia, com a fonament del coneixement de I' etimologia, aques
ta porta al coneixement semàntic del procés i de les raons que van portar els àrabs
musulmans a donar aqueix nom a aqueix lloc, en un moment històric determinat, del 
VIII al XII, en terres de Catalunya. Posar noms als llocs és un procés bastant ben 
conegut, pel que fa als àrabs, encara que quedin molts processos que s'han d'estu
diar més. Però es pot afirmar que els topònims àrabs corresponen generalment a la 
càrrega semàntica de llur etimologia. En el cas de les ràpites, és que en aqueix lloc 
hi havia una ràpita, "mesquiteta islàmica per acomplir el deure religiós del recés 
militarista del ribat, en comunitat, sota la direcció d'un mestre espiritual, fent ... ". El 
caràcter descriptiu ben conegut de la càrrega semàntica dels topònims, abans noms 
comuns de designació d'un lloc, permet de comprendre la visió que en tenien els 
àrabs, quan van donar nom al lloc, amb funció primerament descriptiva. 

Però per a conèixer ben bé aquesta càrrega semàntica, descriptiva, dels noms 
àrabs que van donar noms de lloc, no basten sovint els diccionaris àrabs, pel caràcter 
culte d'aqueixos vocabularis entre els àrabs, amb paraules tretes del seu ús literari, i 
no pas parlat, regional, dialectal. És també el cas de rabita, en el seu ús a Al-Anda
lus. I això sense comptar amb els diferents usos que sembla que va tenir la paraula 
segons els segles, de designar les mesquitetes d'un conjunt almunastir, a designar 
una mesquiteta aillada, rural o periurbana. 

En aquest sentit també 1 'estudi pluridisciplinar i comparatista de les ràpites pot 
ser molt il·lustratiu, metodològicament. 

Aquesta comparació pot ser lingüística o d'altres àmbits semàntics. En el cas de 
rapita, es poden presentar dos procediments comparatistes molt enriquidors, entre 
altres: la comparació lingüística de la paraula rabita amb altres paraules coràniques 
de la mateixa arrel àrab r-b-t en l'Alcorà, que ens dóna l'espiritualitat i les pràcti
ques religioses de les ràpites -el que es feia a la ràpita de terres catalanes- i 1 'estudi 
arquitectural que 1 'arqueologia ha revelat a les ruïnes de Guardamar del Segura -en 
quins edificis vivien i pregaven els habitants de les La Ràpita concretes de terres 
catalanes-. Sense aquestes i altres comparacions, l'estudi purament fonètic o lèxic 
d'aquests topònims d'origen àrab queda encara un poc pobre. És el que s'ha intentat 
de fer en les investigacions del congrés de Sant Carles de la Ràpita. 
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lLa nocaHització geogràfica de nes ràpites/ràbita 

Amb el coneixement del que són les rabita en la societat islàmica i com generen 
topònims en els llocs de llur instaHació, es poden afegir noves confmnacions a l'eti
mologia d'un topònim català, a més de l'homofonia ràbita- "ràpita". Les confmna
cions serien sobretot de tipus geogràfic, corresponents a les característiques dels 
llocs on s' instal·len les ràpites. 

En primer lloc, ha de ser en un territori musulmà, com ho va ser el territori català, 
durant més o menys temps (el segle VIII, per la zona pirinenca, i fins a finals de I 'XI 
i mitjan XII, per a la zona tarragonina i les valls del Segre i de l'Ebre). 

Ha de ser una zona de frontera de l'islam, terrestre o marítima, en el període de 
difusió d'aquesta institució a l'Occident musulmà, des del Màgreb veí, és a dir, des 
del segle IX i X: per això es troben ràpites a Catalunya al sud del riu Llobregat, i no 
pas al nord, perquè la "línia de frontera" terrestre de l'islam, des del IX a l'XI, es 
situava al sud d'aquest riu. És el cas de la ràpita del Penedès, i potser del Rebato 
d'Abrera, encara que aquest topònim pot venir de l'àrab per un altre camí i d'una 
altra època: per la institució cristiana i castellana del "rebato", també d'etimologia 
àrab, pel fet de tractar-se d'un lloc del camí ral entre Barcelona i Saragossa, encara 
que sense excloure un anterior topònim ràbita modificat posteriorment en rebato. 

Una ràbita ha de ser en un lloc lleugerament alt, per raons de protecció, especial
ment en zones rurals ai1lades, on s'instal·laven les ràpites en època califal omeia 
(segles VIII a principis de l'XI). No cal que estigui en cim de muntanya, com les 
vigies militars de les calçades romanes reutilitzades pels musulmans d'època omeia. 
A la caiguda de 1 'estat centralitzat omeia de Córdova, en 1 'època de les taifes, la 
seguretat rural devia ésser molt més feble, i es veu la desaparició d'aquestes ràpites 
(documentat arqueològicament per Guardamar del Segura), en el seu reforçament en 
llocs estratègics (la de Balaguer, probablement, i la de Sant Carles de la Ràpita) o la 
fundació de ràpites al costat i sota la protecció de les muralles de la ciutat ( documen
tat per un convent de monges, de la conquesta catalana del XII, al costat de la mura
lla de Tortosa). 

Finalment, les ràpites s'han d'instal·lar en llocs d'aigua corrent abundant, per les 
necessitats d'aigua pura per a les ablucions dels musulmans, prèvies a les oracions 
obligatòries i de devoció. Aquesta característica està documentada per textos àrabs 
per a la ràpita veïna de Sant Carles, i va ser també un indici per a descobrir la localit
zació de les rapitetes de l' Al-Munastir de Guardamar del Segura25. 

Si aquestes característiques geogràfiques es donen en un lloc on apareix el topò
nim rabita o un terme semblant, hi ha més probabilitats que hi hagi hagut una ràpita 
islàmica que sigui I' origen d'aquest topònim català. 

En topònim com a d.ocunment socian i llnñstòrñc 

No cal insistir massa sobre el valor que té sovint un topònim com a document 
informatiu d'una societat en un moment històric determinat, com una petja d'una 
realitat social històrica. Aquest valor de document social històric es molt important, 
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junt amb el seu valor de testimoni filològic o fonètic, malgrat el caràcter sovint ucrò
nic del topònim, difícil de datar: pot haver tingut dècades o segles de vida oral abans 
de figurar per escrit en el document datat que ens el fa conèixer, o bé pot mantenir
se el topònim quan ha desaparegut la realitat social a la qual feia referència. 

Pel que fa als topònims àrabs de terres catalanoparlants, la datació queda general
ment limitada als segles de domini polític islàmic a aqueixes terres, perquè són topò
nims generalment semítics, d'una llengua prou diferent de les llengües pre-islàmiques a 
la Península Ibèrica (iber, llatí ... ) i de les llengües romàniques posteriors. En època de 
domini cristià medieval no es posaven generalment topònims d'origen lingüístic àrab, 
llevat dels que diem "topònims catalans de conquesta"25, o de topònims que tenen llur 
origen en un arabisme, és a dir, en una paraula catalana o castellana d'etimologia àrab 
(per exemple Sénia, Assegador, Nòria, Assut, Raval, etc., que poden ser d'època cristia
na, perquè vénen de paraules catalanes, encara que d'origen àrab -la paraula, no el seu 
ús per a designar un lloc determinat, que pot ser molt posterior als àrabs-). 

La importància dels topònins àrabs a terres catalanes i de catalanoparlants, com a 
documents d'història social, és fonamental per dues raons: per la pobresa general de 
documents àrabs, llatins o catalans escrits o de petges arqueològiques per al període 
islàmic; i per I' absència gairebé total de documentació sòcio-històrica de les zones 
rurals d'aqueixa època, zones que són les que millor han conservat topònims d'ori
gen lingüístic àrab, perquè es van veure menys afectades que altres zones, més 
poblades pels habitants d'època posterior a la conquesta cristiana, que van imposar 
normalment topònims d'origen romanç. Es la metodologia que va utilitzar sistemàti
cament l'investigador francès Pierre Guichard, especialment per al País Valencià27, i 
que hem seguit sistemàticament per a la Marina Baixa i altres indrets, Maria Jesús 
Rubiera Mata i jo2s. 

Una hipòtesi operativa: la comarcalització 

En el llibre Els noms àrabs de Benidorm i la seva comarca vam fer un treball 
metodològicament nou d'arreplegar tots els topònims d'època islàmica d'una comar
ca actual (de llengua àrab o de mossarabismes, és a dir, de noms en llengua pre-àrab 
conservats i sovint modificats per I' àrab )29. La comarca de Benidorm tenia tres zones 
geogràfiques clarament diferenciades: la costa, la planura costanera i les valls de la 
muntanya. Vam dividir els topònims, segons llur significat, en dues parts ("Els 
llocs", "Poblament") i diversos capítols: la costa (Canfali, Benidorm i Penyes de 
l'Arabí), el relleu (muntanyes, penyes, vessants i foies), l'aigua (rius, fonts, pous i 
aqüeductes), el camp (alfàs, reals i rafals), la ciutat militar Al-Askar (Callosa, Alas
car, Beniasquer, Mascarat), els barris periurbans (Raval, Ravalet, Alfarella, Aixerà, 
Mesquita, Atzuvies), els Beni (entre famílies i penyes), la Marina acollidora (els 
Tagarins )JO. 

El resultat d'aquesta collita de topònims, de I' estudi etimològic de cadascun 
d'aquests i de la sistematització de llurs significats a nivell comarcal, va ser tenir un 
coneixement històric d'una part important del que veien i feien els àrabs-musulmans 
durant un període de més de cinc segles i mig (més de mig mil·leni), del que per altres 
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font escrites no se sabia gairebé res: 1 'existència d'Altea, per un savi que hi havia 
nascut31; la hipotètica localització de la ciutat d' Al-Askar32, que ara crec que és més 
aviat MúrciaJJ; i la tomba i "convent" d'un home pietós del segle XII i dels seus deixe
bles, també localitzat més tard per Maria Jesús Rubiera Mata gràcies a un topònim34. 

D'aquest treball va néixer una metodologia que permetia estudiar un espai unifi
cat, gràcies a tots els seus topònims coneguts d'època islàmica, que tenen una certa 
estructuració de conjunt i que il·luminen la realitat social i històrica del període àrab
islàmic, amb llur confrontació mútuaJs. 

Malgrat que s'han recollit topònims de forma comarcal36, o s'han estructurat 
altres espais amb l'element vial37, de l'aiguaJs o dels camps dependents d'una ciu
tat39, solament s'ha realitzat una estructuració comarcal dels topònims, amb jerar
quització dels espais gràcies al caràcter estructurant dels topònims, en dos casos: les 
comarques de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i d'Ondara (la Marina Alta)40. 
En el cas de Vilafranca, el topònim clau per a estudiar 1 'estructura comarcal de la 
zona en època islàmica va ser la Ràpita, i en el cas d'Ondara va ser 1 'Alfàs. 

Estan preparant-se uns altres treballs de comarcalització dels topònims d'època 
àrab, per la comarca de Tortosa4I i la d'Alacant42. No s'ha d'interpretar la paraula 
"comarca" en forma moderna, evidentment. Aquesta metodologia "comarcalitzado
ra" ens permetrà, en moltes casos, conèixer millor la realitat social estructurada en 
espais definits pels topònims d'època àrab conservats. 

Cmndusñmns ñ perspecañves die recerques 

L'estudi concret dels topònims derivats de la rêzbita islàmica permet de conèixer la 
història social de comarques poc o gens documentades durant l'època islàmica. Aquei
xos topònims són un document històric informatiu d'aqueixos segles en què sabem 
que els musulmans àrab-parlants van viure en aqueixes terres. La informació que 
donen els topònims és sovint 1 'únic testimoni documental de la realitat social islàmica 
en aqueixes comarques, llevat del coneixement general que eren governades pels 
musulmans (durant segles, a terres catalanes), perquè no ho eren pels cristians. 

La realitat històrica, islàmica, d'aqueixos topònims no pot ser rebutjada pel fet 
que no apareguin documentats per escrit fins a dates molt tardanes, en fonts d'època 
cristiana. Són generalment topònims conservats en zones rurals, també poc docu
mentades generalment, en les fonts cristianes. 

S 'ha de tenir en compte el fenomen de romanització dels topònims àrabs, per 
homofonia i per contaminació semàntica. Una rabita es pot transformar en ràpita i 
finalment pot passar clarament al significat romanç de ràpida, sense deixar de tenir 
l'etimologia primitiva àrab. Un topònim català actual pot tenir, doncs, dues o més 
etimologies, per a llengües o períodes històrics diferents, sense incompatibilitats, en 
aquest sentit. 

Ideològicament, no s 'ha de rebutjar a priori el fet de la presència durant nou 
segles (VIII-XVII) de musulmans a terres catalanes, com n'hi ha ara, d'origen forà o 
indígenes convertits. Llur presència és resultat d'uns fets històrics concrets, en un 
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país mediterrani obert i plural. A més a més, contra Jacta non possunt argumenta: 
els topònims són realitats històriques que, si estan provades, s'han d'admetre senzi
llament, sense amagar-les per raons de rebuig ideològic. El que s 'ha de fe~ és estu
diar els fets (Jacta) amb bona metodologia pluridisciplinar (argumenta). Es el que 
s 'ha procurat fer en el cas de les ràpites. 

L'estudi pluridisciplinar de 1989, publicat el 1993, és un primer avanç, un "dos
sier" per a ulteriors estudis, que es poden preveure ja: 

- estudi teològic, per part àrab, del ribat com a obligació islàmica, en el figh o 
dret islàmic. 

- estudi religiós del militarisme islàmic, en el ribat i el jihad. 

- relació de les ràpites amb el moviment almoràvit, abans i després del segle XI-
XII. 

- relació del ri bat islàmic amb I' espiritualitat dels musulmans murabitun actuals. 

- estat passat i present dels topònims relacionats amb els ribat i les rabita al 
Magrib i en altres països musulmans. 

- més estudis monogràfics d'aqueixos topònims en altres llocs hispànics: 

- a Huelva, a Albuñol i a Arrabida, com s'ha fet per la d'Alcalà la Real 

- a Granada: estudi de ràpites i altres mots relacionats 
- especialment en altres terres catalanes del XII al XIII (amb possibilitat de 

periodització que no es troba en altres llocs) 
- arreplegar més documentació d'època cristiana, per conèixer 1 'evolució del 

nom i la modificació dels llocs 
- comparació i comarcalització dels topònims d'època àrab per a estructurar 

topònims veïns i comprendre millor la vida social islàmica dels segles alt
medievals, de la qual se sap molt poc 

Així, 1 'estudi seriós i multidisciplinar d'aqueixos topònims d'origen àrab a terres 
catalanes i catalanoparlants pot il·luminar períodes obscurs de llur història i de la 
història medieval catalana43. 

NOTES 

(*) He d'agrair al Sr. Josep Forcadell, del Servei de Normalització Lingüística de la Univer
sitat d'Alacant i Col·laborador Honorífic del nostre Departament d'Estudis Àrabs i Islà
mics, la correcció d'aquest text en català i molts suggeriments filològics i històrics de la 
seva competència. 

1. Publicat per l'Institut d'Estudis Rapitencs, el Patronat Municipal d'Acció Cultural i 
l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, 1993, 355 pàgines, 
edició a cura de Míkel de Epalza i índex a cura de Francisco Franco Sanchez (Universitat 
d'Alacant). 

2. Poden trobar una ullada general sobre els estudis de toponímia d'origen àrab a terres 
catalanoparlants, en M. de EPALZA- M. J. RUBIERA, "Estat actual dels estudis de toponí
mia valenciana d'origen àrab", Xè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica, ler 

-44-



d'Onomàstica Valenciana, València, 1985, 420-425 (volum especial de la revista Socie
tat d'Onomàstica. Butlletí Interior). 

3. Vegeu el llibre general, clàssic, de R. MENÉNDEZ PIDAL, Toponimia prerromanica hispa
na, Madrid, 1968 (reimpressió), o la monografia, més recent, d'A. GALMÉS DE FuENTES, 
Toponimia alicantina (Oronimia), Alacant, 1990. 

4. Vegeu un cas de superposició de l'article àrab i del català, en el meu informe a l'Ajunta
ment de "1 'Alfàs del Pi" (la Marina Baixa), publicat a la Revista de F estes, 1987, 2 pàgi
nes (el nom ve de l'arab al-fahs. Vegeu infra, nota 39). 

5. Vegeu els exemples de J. COROMINES, Estudis de toponímia catalana, Barcelona, 1965 
(reimpressió 1981), 2 vols. (especialment t. I, pàgs. 265-179, i t. 11, pàgs. 272-279) i d'E. 
MOREU-REY, Els nostres noms de lloc, Mallorca, 1982 (especialment pàgs. 119-130), però 
sense explicar el fenomen d'assimilació de l'article (amb les lletres anomenades "solars", 
xamsiyya, en àrab), ni el fet que el català de vegades conserva l'article àrab i a d'altres no, 
tant al lèxic com a l'onomàstica. Vegeu, per a la transcripció catalana de l'àrab, "Proposició 
sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs al català", Documents de 
la Secció Filològica. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1990, I, 141-158. 

6. Vegeu, per el cas de rabita, l'estudi de l'arabista, romanista i acadèmic J. OLIVER AsiN, 
"Origen arabe de rebato, arrobda i sus homónimos. Contribución al estudio de la historia 
medieval de la tactica militar y de s u léxico peninsular", Boletín de la Real Academia 
Española, Madrid, XV, 1928, 347-395,496-542, i el deL. TORRES BALBAS, "Rabitas his
pano-musulmanas", Al-Andalus, Madrid, xm¡2, 475-498, i Obras dispersas, Madrid, vol. 
4, 1982, 157-174. 

7. Sobre la coherència lingüística, històrica i geogràfica de 1' origen àrab d'aquest topònim, 
malgrat que no estigui documentat fins a èpoques relativament recents, vegeu M. de 
EPALZA, "Toponímia àrab i estructura comarcal: El Penedès", Societat d'Onomàstica. 
Butlletí Interior, Barcelona, XL, 1990. 76-82 (reproduït en Antistiana, la Ràpita, 10, abril 
1990, 2-13), i "Almúnia: el seu significat en època àrab", Antistiana, 9, gener 1990, 3-6. 

8. Vegeu "Pròleg" aP. BALAÑÀ I ABADIA. Els Musulmans a Catalunya (713-1153). Assaig 
de síntesi orientativa. Barcelona, 1993, pàgs. 9-10. 

9. Vegeu divertits exemples a A. GALMÉS DE FuENTES, o.c. 
10. Vegeu M. de EPALZA, "El Cid= El León, ¿epíteto arabe del Campeador?", Hispanic 

Review, Philadelphia, 45/1, 1977, 67-75; Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Alacant, 7, 
1990, 227-236; "Etimología arabe del Cid, como antropónimo ("El León") y como topó
nimo ("El Señor y/o gobemador almohade"), id., 157-169; "Topònims d'origen antropo
nímic àrab de temps de la conquesta (Cid, Busot, Benimassot, Massoda, Benissoda, 
Benissaudet)", Societat d'Onomàstica. Butlletí Interior. X/Vè Col·loqui. Alacant (13-15-
/V-1989), Barcelona, XLIV, març 1991,619-627. 

11. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , treballs deM. MARÍN, "El ribat en Al-Andalus y el Norte de 
Africa", 121-130; F. DACHRAQUI, "Le role des ribats dans le gihad maritime au Moyen 
Age", 177-186; D. CHEIKHA, "Les ribats d'après les livres de Tabaqat", 187-190. 

12. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , introducció deM. de EPALZA, pp. 10-107. 
13. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , treballs de D. BRAMON, "La Ràpita del Cascall al Delta de 

l'Ebre", 109-120, i J. A. GóMEZSANJUAN, "El ribat de Castelli", 253-261. 
14. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , treball de F. FRANco SANCHEZ, "Ràpites i Al-Monastir(s) al 

nord i llevant de la Península d' Al-Andalus", 191-210. 
15. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , treball de P. CANO, "Noticias de la Ràbita de Alcala la 

Real", 217-224. 
16. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , treball deM. de EPALZA, "Informacions sobre les ràpites, 

tretes de les ruïnes de Guardamar", 35-49. 
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17. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , treballs deM. ESPINAR MORENO- J. ABELLAN PÉREZ, "Las 
níbitas en Andalucía. Fuentes y metodología", 131-175; C. BIARNÉS, "Un possible "ribat" 
a la vila d'Ascó", 241-252. 

18. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , introducció deM. de EPALZA, "Sentit religiós i social de la 
institució ràbita", 21-27. 

19. Vegeu, per a la zona de Benidorm, P. M. ÜRTS I BoscH, "Toponímia antiga a la Marina 
Baixa (Aclariments)", Revista de Festes, Benidorm, 1991, 10 pàgs.; i per a la Ràpita i 
l'Almúnia del Penedès, A. MARGARIT, "Carta oberta a la secció de toponímia de l'Institut 
d'Estudis Penedesencs", El3 de vuit, 16-04-1993, amb el manifest propòsit ideològic que 
"una vegada més, s'esmunyen les possibilitats de trobar "arrels aràbigues" al nostre 
Penedès" (parcialment refutat per D. BRAMON, "Més sobre toponímia penedesenca. Els 
arabismes la Ràpita i la Múnia", Serra d'Or, Montserrat, 405, set. 1993, 26-28. Crec que 
s'ha d'estudiar el tema amb la perspectiva pluridisciplinar, no sols filològica, ans bé 
històrica i geogràfica comarcal: vegeu nota (7)). 

20. VegeuLaRàpitalslàmica ... , pp. 16-19 ipassim. 
21. /d., 25-27 ipassim. 
22. Vegeu La Ràpita Islàmica ... , passim, i M. de EPALZA, "Al-Munastir d'lfriqiya et Al

Munastir de Xarq-Al-Andalus". Le patrimoine andalous dans la culture arabe et espag-
nole, Tunis, 1991, 96-106. · 

23. Vegeu G. MARÇAlS, "Note sur les ribats en Berbérie", Mélanges d'Histoire et d'Archéo
logie de l'Occident Musulman, Alger, 1957, I, 23-36. 

24. Vegeu supra, notes (7) i (16), i J. OLIVER AsÍN, "Les Tunisiens en Espagne, à travers la 
toponymie", Les Cahiers de Tunisie, Tunis, xvni/69-70, 1970, 17-18. 

25. Vegeu M. de EPALZA, "Al-Munastir d'Ifriqiya ... ", p. 97: La Ràpita Islàmica ... , p. 30; 
"La espiritualidad militarista del Islam medieval: el ribat, los ribates, las nibitas y los 
almonastires de Al-Andalus", Medievalia, Madrid, en premsa. 

26. Vegeu M. de EPALZA- M. J. RUBIERA, "Estat actual...," iM. de EPALZA, "Topònims 
d'origen antroponímic ... 

27. Vegeu P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islamica en 
Occidente, Barcelona, 1976. Precisions deM. de EPALZA, "Els berbers i l'arabització del 
País Valencià", Miscel·lània Sanchis Guarner, Montserrat, 1992, I, 467-492 (traducció 
d'un treball de 1984). 

28. Vegeu supra, nota (2). 
29. Vegeu M. J. RUBIERA- M. de EPALZA, Els noms àrabs de Benidorm i la seva comarca, 

Alacant, 1985. També es va fer una edició en castellà d'aquest llibre. 
30. Això suposava un llistat previ de tots els topònims de la zona, majors (municipis) i 

menors (altres), que havíem fet per tota la província d'Alacant (uns 17.000 noms de lloc, 
de 137 municipis): J. L. RoMAN DEL CERRO- M. de EPALZA, Toponímia mayor y menor 
de la provincia de Alicante. Listado por municipios, Alacant, 1983. 

31. Traducció castellana del text àrab en G. ABD AL-KARIM, La España musulmana en la 
obra de Yaqut (s. XII-Xlii), Granada, 1974, 87-88. 

32. Vegeu M. J. RUBIERA- M. de EPALZA, Els noms àrabs ... , 43-50. 
33. A conseqüència dels estudis de R. POCKLINGTON, "El emplazamiento de Iyi(h)", Sharq 

Al-Andalus. Estudios Arabes, Alacant, 4, 1987, 175-198; "El origen del nombre de Mur
cia" i "Precisiones acerca de la fecha de fundación de Murcia", Murcia Musulmana, 
Múrcia, 1989, 55-61, 63-74. 

34. Vegeu F. FRANCO SANCHEZ, "Identificación de la tumba de los Sí'd Bono en Benifato 
(Alicante)", Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Alacant, 5, 1988, 181-186. 

35. Com a conseqüència del Programa conjunt d'investigació amb la Universitat de Califòr-
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nia- Los Angeles (Prof. R. I. Bums) "Espais socials a Xarc-Al-Andalus, abans i després 
de la conquesta cristiana del segle xm", diverses publicacions, especialment M. J. RUBlE
RA-M. de EPALZA, Xàtiva musulmana (segles Vlll-Xlll), Xàtiva, 1987; M. de EPALZA, "Un 
'modelo operativo' de urbanismo musulman", Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Ala
cant, 2, 1985, 137-149; "Espacios y sus funciones en la ciudad arabe", La Ciudad Isltími
ca, Zaragoza, 1991, 9-30; "L'ordenació del territori del País Valencià abans de la con
questa, segons lbn-Al-Abbàr (segle XIII)" Sharq Al-Andalus ... , 5, 1988, 41-67; 
"Topònims d'origen antroponímic ... ". 

36. Vegeu especialment M. J. RUBIERA, "Significado de algunos topónimos arabes de Aspe", 
La Serranica, Aspe, 36, 1982, 17-18; ID., "Els topònims aràbigo-catalans del Baix Segu
ra", Sharq Al-Andalus ... , 6, 1989; 159-160; M. de EPALZA, "Nombres de lugar arabes del 
municipio de Elda", Alboraya, Elda, XXIX, 1983; i els mencionats supra, notes (2) i (28). 

37. Vegeu llibre fonamental deM. J. RUBIERA, Villena en las calzadas romana y arabe, Ala
cant, 1985; ID., "Els camins àrabs de La Muntanya i la La marina alacantines i una hipò
tesi sobre el nom d'Alcoi", Societat d'Onomàstica. Butlletí Interior, XLN, març 1991, 
X/Vè Col·loqui ... , Alacant, 671-672; F. FRANCO SANCHEZ, "Estudio comparativo del 
urbanismo islamico de seis poblaciones de la vía Augusta: Sagunto I Xativa I Orihuela y 
Ontinyent I Bocairent I Beneixama", La Ciudad Islàmica ... , 353-375. 

38. Vegeu M. de EPALZA (ed.), Agua y poblamiento musulman I aigua i poblament musulmà, 
Benissa, 1988, i Los baños arabes en el País Valenciano, València, 1989. 

39. Vegeu M. de EPALZA, "La dualidad Campello-Fahs en el espado agrícola de Al-Andalus 
(Alicante, Castalla, Pedreguer y Madrid)", Sharq Al-Andalus ... , 4, 1987, 159-173, i "El 
binomi àrab-mossàrab Al-Fahs I El Campello, a Lleida", Societat d'Onomàstica. Butlletí 
Interior, Barcelona, 35, març 1989, 32. 
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