
La minoria islàmica a les 
comarques meridionals valencianes 

M A R I A T E R E S A F E R R E R I M A L L O L 

Sí ESPRÉS DE LA C O N Q U E S T A d e l 

l regne de València per Jaume I en-

ftre 1232 i 1245 , s'hi quedà molta 

població de religió i cultura mu-

: sulmana i llengua àrab. Eren els que no 

havien oposat resistencia armada als con-

queridors i que havien negociat la rendició 

(els que havien lluitat foren expulsats). El 

mateix procediment se seguí a la conquesta 

del regne de Múrcia ( 1 2 6 5 ) , regne al qual 

pertanyien les comarques d'Alacant fins a 

Oriola abans que fossin annexionades per 

Jaume II a la seva corona l'any 1296 . 

Aquesta gent que es quedà a viure a 

les seves terres sota domini cristià tenia 

el dret reconegut per la corona de practi-

car la seva religió i costums, de conservar 

les seves terres i béns, de mantenir la seva 

organització local pròpia i de ser jutjats 

segons les seves lleis; també tenien dret a 

viatjar i a emigrar, demanant autorització 

i pagant algunes contribucions. Els nostres 

documents els anomenen sarraïns o mo-

ros, paraules que no tenien cap connotació 

pejorativa i que s'aplicaven també als que 

vivien a països islàmics. A nivell local, les 

comunitats islàmiques eren governades per 

un nombre variable de persones, general-

ment dos, anomenats vells, que eren elegits 

periòdicament pels membres de la comu-

nitat o aljama. També tenia un paper molt 

important en el govern de la comunitat el 

cadi, que representava el rei o el senyor del 

Hoc; jutjava les causes entre musulmans 

segons la llei islàmica i solia acumular el 

càrrec d'escrivà o notari, a més, repar-

tia la càrrega dels impostos comunitaris 

entre els membres de l 'aljama. L'alfaquí, 

en canvi, era el cap dels afers espirituals, 

l 'encarregat de la mesquita i el mestre dels 

nens. A les terres meridionals valencianes, 

la major part de la població is làmica es 

trobava concentrada a la vall del Vina lopó 

des d'Elda a Elx; hi havia petites moreries 

urbanes a Oriola i a Alacant, que desapa-

regueren durant el segle XIV, i nombrosos 

moros a l 'horta de totes dues viles, especi-

alment a la d'Oriola. 

La minoria islàmica del País Valencià de 

procedència indígena s'havia arabitzat, de 

la mateixa manera que s'havia islamitzat; 

així doncs, quan foren conquerits els reg-

nes de València i de Múrcia, els seus ha-

bitants parlaven un dialecte àrab. Els que 

residien a ciutats i viles o a les hortes més 

immediates aprengueren el català per poder 

La Vall del Vina lopó 

va conservar un 

nombrós g rup de 

població mudejar 

després de la 

conquesta cristiana 
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Arracades d'or. relacionar-se amb la població cristiana, però 
Cova del Tresor, n o p a s tots l'entenien, de manera que sovint 

Mallorca. ^ u n i n t è r p r e t > 

V E S T I T S I SIGNES 

DIFERENCIADORS 

Quan foren conquerits els regnes de Valèn-

cia i de Múrcia els moros que hi habitaven 

es vestien de manera diferent de com ho 

feien els cristians. Després, amb el pas del 

temps, els moros començaren a adoptar els 

mateixos vestits que els cristians, especial-

ment els homes. Aquest fet preocupà l'Es-

glésia i, en el concili del Laterà de 1215, 

demanà als reis que tenien súbdits sarra-

ïns que imposessin una diferenciació en el 

vestir dels moros, a fi que no es poguessin 

confondre amb els cristians, evitant així el 

risc de tractes sexuals entre persones de di-

ferent religió, tractes que estaven prohibits 

perquè podien posar en perill la puresa de 

la fe cristiana. 

Tant homes com dones portaven, com 

a vestits exteriors, l 'aljuba o l 'almeixia que 

eren túniques llargues, amb mànigues o 

mitges mànigues; la segona era sempre una 

sobrevesta, és a dir, es portava a sobre de les 

altres. Les dones portaven al cap una toca, 

denominada alquinal o, en català, sobrecap, 

mentre que els homes duien al cap l'alfirem, 

un mocador o tovallola, bé que alguns tam-

bé portaven capell. Algunes fonts indiquen 

que aquest tovallola era generalment blava. 

Els vestits eren molt acolorits; un moro as-

sassinat a l'alqueria de Canyelles (Alacant), 

l'any 1315, anava vestit de vermell i els 

inventaris de la roba que duien els moros 

que emigraven demostra que altres també 

portaven calces o gonelles vermelles, però 

potser predomina el blau, tant entre els ho-

mes com les dones, mentre que les capes 

podien ser negres o blaves; la fibra podia 

ser llana, però també lli i llenç (suposem 

que quan diu llenç es refereix més aviat a 

fibra de cànem fina que no pas a lli, perquè 

quan es tracta de lli ho diu). El llenç i el lli 

el trobem sobretot per a les camises i les 

almeixies d'estiu; els documents esmenten 

almeixies de llenç o de lli amb llistes mo-

rades o tenyides de blau i atzur; una alhamia 

de dona tenia llistes vermelles de seda; fins i 

tot alguns moros més benestants tenien al-

meixies de seda, blanca; les aljubes, que es 

devien portar sota l'almeixia, bé que algu-

nes dones només portaven aljuba, semblen 

menys treballades, podien ser blanques, mo-

rades, verdes; si no portaven almeixia, devi-

en portar alguna camisa; les camises podien 

ser envetades de seda negra; pel que fa als 

alquinals podien ser de llenç, amb llistes de 

cotó vermell, amb vies morades i vermelles, 

de lli de diversos colors etc. Algunes do-

nes portaven «orelleres», és a dir, arracades 

i cadenes de plata. Els homes solien portar 

corretja. 

En el segle X I V però, veiem que els 

homes musulmans portaven normalment 

camisa i gonella, peces de roba que tam-

b é vestien e l s c r i s t i a n s . L a g o n e l l a e ra un 

vestit que tenia cos i un faldó més o menys 

llarg. Si convenia, portaven a sobre capa i 

caperó. Els vestits per a treballar eren més 

senzills. 

Pel que fa a l'aspecte, els homes havien 

de dur els cabells tallats en rodó i la bar-

ba llarga, segons disposicions primerenques 

dels Costums de Tortosa. El pentinat dels 

cabells tallats en rodó s'estengué a la res-

ta de Catalunya i a Aragó els primers anys 

del segle X I V i una mica abans al regne de 

València. Des de la darreria del se gle XIV 

s'imposà un altre pentinat amb clenxa al 

mig; els cabells que queien sobre les orelles 

havien de ser prou llargs per arribar a cobrir 

mitja orella; aquest pentinat era anomenat 

garseta. 



¿Í ¡ minor ía islàmica a les comarques meridionals valencianes 75 

Ara el pentinat ens pot semblar un detall 

sense importància, però en els segles X I V i 

X V en tenia molta. Pot ser que, com que els 

homes moros ja no portaven vestit diferen-

ciat dels cristians, les autoritats insistissin 

tant en el pentinat perquè era l un i c element 

diferenciador que quedava, o potser era per-

què un tall de cabell diferent era més per-

manent que un vestit, que es podia canviar 

fàcilment. Les penes per als transgressors 

del pentinat assignat als moros podien ser 

molt dures. Durant un temps era l'esclavi-

tud a perpetuïtat, però des de mitjan segle 

XIV es deixà en una multa forta, que podia 

ser substituïda per deu assots, bé que en di-

verses ocasions es tornà a posar en vigor la 

primera pena. 

No tenim notícies que al regne de Valèn-

cia s'intentés imposar un signe distintiu als 

moros, com s'intentà a Aragó i a Catalunya, 

a partir de les Corts de Montsó de 1389 : 

una cinta o bena groga de mig pam de llarg 

per dos dits d'ampla, que havia de ser ver-

mella si el vestit era groc i que s'havia de 

portar al braç dret del vestit. Es una mesura 

que va tenir molt mala acollida i sembla que 

no es complí. 

EL M A T R I M O N I . LES RELACIONS 

PROHIBIDES A M B C R I S T I A N S O 

CRISTIANES 

manaren a l 'a l jama de Crevillent que fessin 

les festes de casament de dia. Barcelona go-

vernava totes dues localitats, des de 1391, 

perquè l ' infant Mar t í , que després esde-

vingué rei, les hi havia l l iurades en penyora 

d'un préstec que la ciutat li havia conce-

dit per organitzar l 'expedició a Sicíl ia de 

1392 . Teòricament la ciutat podia fer tots 

els manaments que volgués per al bon go-

vern de tots dos llocs, però aquesta era 

una matèria delicada, que afectava costums 

molt arrelats i que els sarraïns consideraven 

ll igats als drets que mantenien segons els 

tractes de capitulació en el moment de la 

conquesta cristiana. Així, doncs, els moros 

de Crevillent enviaren un síndic als conse-

llers de la ciutat de Barcelona per queixar-

se d'aquest manament, que contravenia els 

seus costums antics i que a més els discri-

minava i els tractava pit jor que els moros de 

les localitats veïnes, que podien celebrar les 

bodes de nit com sempre. Naturalment, el 

síndic aprofità el viatge per presentar algu-

nes altres queixes, però sembla que aquesta 

els havia ferit part icularment. 

Altres precedents d'intervenció en l'or-

ganització d'aquestes festes eren de tipus 

fiscal. A Tortosa, en el segle XII, el rei de-

manava un impost sobre les bodes i més 

concretament sobre l 'actuació en aquestes 

festes de joglars i cantores i, per tal de poder 

Sarraïns a taula, 

retaule de Sant 

Nicolau, Santa Clara i 

Sant Antoni, mestres 

de Castellitx, del 

bisbe Galiana i de 

Santa Margarida. 

Segle X I V MMca . 

El matrimoni solia pactar-se entre les famí-

lies dels contraents i la núvia aportava un 

dot o «acidac» que, com el dot de les do-

nes cristianes, havia de ser preservat encara 

que els béns del marit fossin embargats per 

deutes. 

El matrimoni era celebrat amb una gran 

festa. Les bodes eren segurament la festa 

familiar més important; també les ceri-

mònies de circumcisió i enterrament eren 

motiu de celebracions familiars, bé que de 

caràcter divers. Les bodes eren unes fes-

tes nocturnes i sorolloses, amb música de 

trompes i altres instruments. Sembla que 

aquestes dues característiques molestaven 

els representants de la ciutat de Barcelona 
a Elx i a Crevillent que, cap a l 'any 1407, 
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Gressol, cànter, 

morter i plat de 

la tradició alfarera 

mudèjar. 

cobrar aquest impost, el batlle reial obliga-

va a comptar amb un joglar o cantora, tant 

si eren famílies riques com pobres i tant si 

ho desitjaven com si no; l 'obligació suscità 

moltes protestes i finalment fou suprimida 

bé que s'intentà posar-la novament en vigor 

en el segle X I V 

A vegades, els pares abusaven del dret 

a disposar el matrimoni de les filles. Per 

exemple, vers 1444, l 'alfaquí d'Elx havia 

casat la seva filla Zoayra amb un moro de 

d'Elx anomenat Muça Almuquetdem, que 

aparentava ser ric i opulent. M é s tard, l 'al-

faquí descobrí que tenia molts deutes, es 

considerà enganyat i, mitjançant el cadi, 

que era amic seu, féu anul·lar el matrimo-

ni. L'exmarit fugi d'Elx i es refugià a Asp i 

poc després l 'alfaquí casà la filla amb el cadi 

Axer Abenzacaria, malgrat que sembla que 

li havia estat ordenat que no la casés fins 

que no es resolgués el procés amb el primer 

marit; aquest darrer aconseguí la protecció 

del comte de Cocentaina i reclamà la seva 

esposa. L'afer adquirí grans proporcions; es 

reuní a València un gran consell de cadis i 

alfaquís, gairebé tots els dels regne de Va-

lència i fins i tot de Granada, amb un jurista 

que era l'advocat de la ciutat de Barcelona. 

Aquest gran consell, després de debatre el 

cas del doble matrimoni de Zoayra, deci-

dí que era la muller del primer marit i que 

era incorrecta la dissolució del matrimoni. 

Disposaren que Zoayra sortís d'Elx i fos 

portada a Montfort , lloc neutral, on hauria 

de romandre quaranta dies per comprovar 

si estava embarassada del segon marit i, si 

no ho estava, havia de ser lliurada al pri-

mer marit; com que efectivament ho estava, 
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no fou lliurada ni al primer ni al segon; fi-

nalment el comte de Cocentaina s 'emportà 

Zoayra, el seu fillet i la seva mare a Nàpols, 

on aquesta darrera i el fillet de Zoayra mo-

riren en un terratrèmol, l'any 1457 , justa-

ment quan l 'alfaquí hi havia anat per tal de 

recuperar la seva família. 

Com veiem, els musulmans es casaven 

només amb musulmans. La por que les 

creences dels cristians poguessin resultar 

mistificades pel contacte amb gent d'altres 

religions comportà la prohibició de tot 

contacte sexual entre cristians i sarraïns. El 

poder civil s'encarregà d'assegurar amb càs-

tigs greus que les exigències de l'Església en 

aquesta matèria fossin respectades. Malgra t 

la severitat del càstig, sempre hi havia qui el 

menystenia i seguia el camí marcat per les 

seves passions o sentiments. 

La llei islàmica també castigava molt seve-

rament aquestes relacions. La dona adúltera 

era condemnada generalment a l ap idado o a 

una pena d'assots molt alta. Però el rei, o en 

nom seu el batlle, tenia la facultat de poder 

canviar aquestes penes per la d'esclavitud, si 

l'acusada hi estava d'acord, que generalment 

hi estava, ja que de l'esclavitud se'n podien 

redimir. Al cristià culpable de relació amb 

dona musulmana no li passava res. 

La relació sexual entre sarraí i cristiana 

era castigada molt més severament; la soci-

etat acceptava amb una gran comprensió la 

relació d'un cristià amb una sarraïna, però 

no pas a l'inrevés. Per al sarraí era la pena 

de mort a la foguera. Així i tot alguns s'hi 

arriscaven. Per a la cristiana, la llei indicava 

la pena de mort, però calia que l 'acusació 

fos molt ben provada, cosa que era difícil . 

No tenim notícies d'execucions de dones 

cristianes per aquesta causa, mentre que sí 

que n'hi ha de sarraïns. 

Algun cas té l'aparença d'una veritable 

història d'amor com la que fou protago-

nitzada per Elvira, vídua de Pere Vermell, 

que residia a Catral, en el terme d'Oriola, a 

començaments del segle XIV Segons es di-

gué, tenia per amant un sarraí de Crevillent, 

que era el pare de les dues filles d'Elvira, 

Elisenda i Bonanada. Quan començà a es-

campar-se el rumor sobre aquestes relaci-

ons, Elvira abandonà els seus béns i fugi 

amb les filles a Vera, en terres del regne de 

Granada, on abjurà de la religió cristiana i 

es convertí a l'Islam. Ignorem si l 'amant sar-

raí la seguí. 

L'HABITATGE I LA SEGREGACIÓ 

EN LA RESIDÈNCIA 

Les cases dels moros, generalment agricul-

tors i artesans, eren petites i fetes amb ma-

terial senzill: paret de tàpia, reforçada a les 

cantonades amb fileres de pedres. La tàpia 

era feta amb terra pastada i premsada, so-

vint barrejada amb una mica de calç, que 

s'assecava a l'aire dins d 'un motl le de fusta, 

la tapiera. Han estat estudiades a part ir de 

les restes que van quedar després de l 'expul-

sió dels moriscos, el 1609 , en alguns llocs, 

com a Cocentaina, per exemple. En aquesta 

localitat se sap que, en el nucli urbà, te-

nien una altura de dues plantes sobre una 

parcel·la quadrada o trapezoidal, de sis a 

vuit metres per banda. S ' ignora la distri-

bució interior que tenien, però se suposa 

que comptaven amb dues o tres habitacions 

i un petit corral. La coberta era de teula. 

També han estat estudiades cases de mun-

tanya, especialment a la Vall de Gallinera, 

que tenien d'una a tres naus, disposades en 

Planta d'una casa 

islàmica rural. 

Alquería de la 

Ranibleta, Crevillent. 
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— MURAUA 
CONDUCCIO DAI jUA 
CAMl 

O BANY 
* FONT 

H MESQUITA 

La ciutat musulmana 

d'Alacant amb el seu 

Raval: 

1. Área aproximada 

d'ubicació del bany 

de la Vila Vella, junt 

a la mesquita aljama 

i la font de Santa 

Maria. 

2. Área aproximada 

d'ubicació del bany 

del Raval, junt a la 

mesquita i la font 

de Sant Nicolau. 

3. La Font Vella o 

Fontanella. 

forma de L o de U si en tenien més d'una. 

El corral era un element indispensable, ja 

que els moros solien tenir aviram i bestiar 

menut, com alguna cabra i ovelles i algun 

ruc o mula. 

El mobiliari de casa era escàs: llits, taules 

i tauletes per a menjar i alguns arquibancs, 

que servien tant per seure com per guardar 

objectes i roba, cofres i caixes, igualment 

per desar la roba. A les cuines tenien calde-

res, paelles, ferros de llar o tres peus, olles i 

un ast; aquests estris formaven part del ba-

gatge dels que emigraven. Entre la roba de 

casa figuraven les tovalles, els cobrellits, els 

llençols, molts de lli i algun qualificat de 

morisc amb brodats de seda, mantes, màr-

fegues, matalassos de llana i altres de borra, 

tots qualificats de moriscs, i coixins de llit; 

altres coixins, també qualificats de moriscs, 

potser eren per seure i tenien ornaments de 

seda etc.; a l'equipatge d'algun emigrant hi 

figuraven cortines de lli, de cotó i de seda, 

que es posaven a l'entrada de les cases i de 

les habitacions. 

Les cases dels moros s'agrupaven en bar-

ris dins de les ciutats i viles. Era un prin-

cipi bàsic de la societat cristiana medieval 

que les minories que professaven religions 

diferents de la cristiana visquessin ben se-

parades dels cristians per tal d'evitar pro-

blemes tant de contaminació religiosa com 

d'ordre públic. A molts pobles menuts del 

País Valencià la població era pràcticament 

tota de religió musulmana i per tant conti-

nuaren vivint a les seves cases com sempre. 

A les ciutats o viles, on convivien sarraïns 

i cristians, era destinat als moros un barri 

perifèric, generalment extramurs, que rebia 

el nom de moreria. En aquest cas, després 

de la conquesta, molts sarraïns hagueren 

de deixar les seves cases i concentrar-se en 

aquests barris. 

Es procurà que aquests barris estiguessin 

tancats per un mur, que no arribava a ser 

una muralla, però protegia els seus habitants 

dels atacs dels cristians. A Elx, per exem-

ple, l'any 1317 , es prohibí que els cristians 

construïssin cases a les terres que tinguessin 

a tocar del raval perquè no els poguessin 

atacar des de dalt. De tant en tant hi havia 

moments de tensió entre totes dues comu-

nitats, sobretot quan hi havia rumors sobre 

possibles incursions dels genets de Grana-

da per les comarques frontereres o hi havia 

saltejaments de gent que s'infiltrava des de 

Granada per tal de prendre bestiar o perso-

nes, que després venien com a captives. Els 

cristians pensaven que els moros autòctons 

els ajudaven o els donaven informació. So-

vint aquest era el motiu dels atacs contra les 

moreries. 

La segregació en l'habitatge s'estenia 

també als hostals que acollien gent de pas. 

Els sarraïns havien de pernoctar en hostals 

—anomenats alfòndecs— reservats per a ells. 

H i havia alfòndecs a Alacant, a Novelda, a 

Cocentaina. 

Els Furs de València prohibien que els 

moros tinguessin dides cristianes o servents 

cristians, cosa que resulta lògica si era ve-

dada la cohabitació entre membres de di-

ferent religió. També, pel mateix motiu, els 

moros no podien tenir aprenents cristians, 

ja que aquests solien conviure amb els seus 

amos. N o pas sempre s'observaven aques-

tes prohibicions i, per exemple, un procés 

per homicidi a Alacant ens mostra un tal 

Sancholo, que pel nom sembla cristià, resi-

dint amb una famíl ia sarraïna i fent feines 

de mosso. 
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ELS BANYS 

Els banys tenien una gran rellevància a la 

societat musulmana perquè complien a la 

vegada una finalitat religiosa i higiènica. 

Es trobaven generalment en un lloc cèn-

tric amb un bon accés a l'aigua. Els banys 

o «hammam» comptaven amb una entrada, 

sala d'estar, accés a les sales calentes amb 

evacuadors, sala tèbia, sala calenta i depen-

dència de calefacció. H i ha constància que 

n'hi havia a Alacant, a Elx, a Crevillent, a 

Elda, a Novelda i a Asp. 

L 'ALIMENTACIÓ 

El règim alimentari dels moros que vivien 

a les nostres terres era el mediterrani, basat 

en el cereal, els llegums, les hortalisses i la 

fruita; com a aliments més consistents: la 

carn de moltó, els ous i algun pollastre per 

a les festes i peix, de riu o de mar. 

Sabem bé que conreaven cereals, blat, 

pañis i l 'alcandia o dacsa; aquests darrers 

eren anomenats «blats menuts», es collien 

una mica més tard que el blat, pel juliol o 

l'agost, i feien farines de qualitat més baixa. 

L'alcandia o dacsa (la zahina o adaza caste-

llana) es coneix ara com a sorgo i melca, és 

una gramínia que creix molt bé a les regions 

àrides o semiàrides i actualment és a la base 

de l 'alimentació de molts pobles d'Àsia i 

d'Africa. Pel que fa al pañis, és una gramí-

nia que fou molt conreada a l'Edat Mit jana 

i que s usà tant per a l 'alimentació de les 

persones com dels animals. La introducció 

del blat de moro, després de la descoberta 

d Amèrica, la desplaçà i fins i tot en alguns 

llocs del territori de parla catalana li prengué 

el nom, per una certa similitud d'aspecte i 

de cicle de creixement. Amb algun d'aquests 

cereals, o amb barreges, feien el pa. També 

conreaven sègol (centeno), ordi i civada 

Entre els llegums, les faves eren un dels 

pilars de l'alimentació, tant tendres com as-

secades i triturades; també trobem mencio-

nats els alls, les cebes, el comí i la matafa-

taga. Per cuinar usaven l'oli d'oliva. Collien 

també raïm i figues, però suposem que de-

vien reservar aquestes fruites més aviat per 

assecar-les i convertir-les en panses i figues 

seques, que proporcionaven un bon rendi-

ment econòmic. 

Pel que fa a la carn, menjaven general-

ment carn de moltó, els moros tenien inte-

rès a comprar-la a alguna taula de carnisse-

ria pròpia per tenir la seguretat de consumir 

carn morta segons els ritus islàmics. També 

el rei o els diversos senyors tenien interès 

que hi haguessin carnisseries pròpies dels 

moros perquè pagaven un impost per cada 

bèstia morta, mentre que si compraven a les 

carnisseries cristianes aquests ingressos es 

perdien. 

Les declaracions dels imputats i dels tes-

timonis en un procés per homicidi ens in-

formen d'un sopar concret d'una família de 

sarraïns de l'horta d'Alacant: fava fresa, és a 

dir, faves pelades i esmicolades, cebes i pa. 

Malgra t que la temporada de la fava és la 

primavera, en menjaven tot l'any. Quan eren 

seques les menjaven pelades i esmicolades, a 

fi de fer-les més digeribles, bé que no sabem 

com eren cuinades, si bullides, en forma de 

farinetes o guisades. La ceba, com a verdu-

ra, i el pa completaven l'àpat, pobre, però 

nutritiu. Ignorem si la ceba fou consumida 

com a amanida o formava part del guisat de 

les faves; no menjaren res més, ni carn, ni 

peix ni ous, però la mare de la família fregí 

dos ous amb ceba (segurament doncs truita 

amb ceba) per a un altre fill que arribà tard i 

per a un altre moro que l'acompanyava. 

Interior dels banys 

àrabs del convent de 

Santa Llúcia, Elx. 
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Les faves formaven 

part de la dieta 

quotidiana del 

mudejar 

El vi. Els moros valencians interpretaven 

de manera molt laxa la prohibició coráni-

ca de beure vi. A Elx, els moros tenien el 

costum d'entrar a les tavernes dels cristians, 

tant a la vila com al raval, per comprar vi i 

per beure'n. Aquest costum no agradava a 

les autoritats perquè, sovint, els moros s'hi 

embriagaven, promovien baralles amb els 

cristians i els injuriaven, cosa que podia pro-

vocar conflictes més greus entre totes dues 

comunitats. Així, doncs, prohibiren que els 

moros poguessin beure vi a les tavernes dels 

cristians, només podien entrar-hi per com-

prar-ne. A Alacant, els moros també bevi-

en vi en abundància, a casa i a la taverna, 

tal com ho certifiquen les declaracions dels 

imputats i dels testimonis en un procés per 

homicidi. 

LES A C T I V I T A T S DELS M O R O S 

La major part dels sarraïns de les terres me-

ridionals valencianes es dedicaven a les acti-

vitats agropecuàries. Conreaven terres i te-

nien alguns animals. Al secà conreaven blat, 

ordi, civada, sègol, pañis i alcandía o dacsa 

(sorgo o melca). També conreaven safrà i 

alasfor, especialment a la vall del Vinalopó. 

Les flors de l'alasfor eren un substitutiu del 

safrà i per aquest motiu era conegut també 

com safrà romí o safrà bord. El receptacle o 

capítol de les flors servia per fer tints i de les 

llavors se n'extreia un oli usat en farmàcia. 

En els secans els moros conreaven també vi-

nya i olivera, bé que també en tenien a les 

terres de regadiu. 

A l'horta, els moros conreaven horta-

lisses, llegums, especialment faves, plantes 

tèxtils com lli i cànem, arbres fruiters com 

figueres, magraners, ametllers, garrofers. A 

Elx tenien gran importància les palmeres. 

Les figueres i les vinyes tenien una vàlua 

econòmica capital, ja que les figues seques 

i les panses figuraven entre els productes 

d'exportació més importants d'aquestes 

terres. Tant els mercaders catalans com els 

estrangers venien al port d'Alacant a buscar 

aquests dos productes per a reexportar-los 

als mercats nòrdics d'Anglaterra i de Flan-

des. Els moros pagaven molts impostos so-

bre les collites; el delme sobre el blat, les 

olives o el raïm solia fixar-se sobre la base 

d'estimacions prèvies quan encara no s'havi-

en collit; aquestes estimacions solien origi-

nar moltes discussions entre els estimadors i 

els moros perquè els uns estimaven la collita 

molt alta i els altres molt baixa. 

Els moros aprofitaven també els erms 

que oferien, a més de les pastures, la llenya 

i la caça, diversos productes naturals sus-

ceptibles d'aprofitament que servien per re-

forçar la seva dèbil economia. L'espart, una 

planta silvestre molt abundant a les comar-

ques d'Alacant, era la base, sobretot a Elx 

i a Crevillent, d'una artesania molt impor-

tant de fabricació de cordes, cofes, senalles, 

sàrries, cabassos, espardenyes i estores; en 

la recol·lecció de l 'espart i l 'artesania ba-

sada en aquesta fibra hi predominaven els 

moros. 

La recol·lecció i el treball del jonc, que es 

criava a les marjals o aiguamolls, tan abun-

dants a Elx, a Crevillent i a Oriola, era un 

altre recurs dels sarraïns. Servia per a fer 

estores primes, que eren molt apreciades i 

usades tant a les cases humils com als palaus 

reials. Era un treball artesà molt arrelat a 

Crevillent i que s'exportava. A les marjals 

creixien també el càrritx o carrís i la sisea, 

totes dues herbes s'usaven per a la cons-

trucció, per als encanyissats dels sostres. El 
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càrritx s'usava també per a l 'alimentació del 

bestiar. 

En els salobrars o saladars, força abun-

dants en els termes d'Alacant, d'Elx, 

Crevillent i Oriola, hi creixien diverses 

herbes del gènere de la «salsola soda» i la 

salicòrnia, anomenades popularment sosa 

i gassull. Aquestes plantes es collien pel 

maig o al final de juny, segons les espècies, 

es deixaven assecar i es cremaven després en 

sots cavats a la terra. Les cendres resultants 

eren el producte anomenat sosa, necessari 

per a la fabricació de sabó i de vidre. La 

sosa es convertí amb el temps en un capítol 

molt important de l'economia de les terres 

meridionals valencianes. La demanda crei-

xent d'aquest producte féu insuficient, en 

època moderna, la producció derivada de 

l'aprofitament de les espècies silvestres i 

determinà el conreu de la barreña («salsola 

soda»), conreu que aconseguí la seva màxi-

ma extensió en el segle XVIII; més tard, la 

descoberta de la manera d'obtenir la sosa a 

partir de la sal comuna determinà l 'abandó 

del conreu. A l'Edat Mit jana els moros es 

dedicaven a la recol·lecció i preparació de la 

sosa. El cadi i els vells de les aljames d'Elx 

i Crevillent s'encarregaven de vigilar que 

la recol·lecció de la sosa es fes en el temps 

que pertocava i tenien cura de repartir les 

parcel·les de recol·lecció. Després s'encar-

regaven de vendre tota la producció al més 

donant. 

La coscolla o garric («quercus coccife-

ra»), una petita alzina que creix a les terres 

més obagues de les comarques meridionals 

valencianes, proporcionava a l'Edat Mi t j ana 

un altre recurs important. La coscolla ser-

veix de suport a colònies parasitàries dels 

insectes anomenats quermes, del gènere de 

les cotxinilles, dels quals s'extreia un pro-

ducte tintori molt apreciat a l'Edat Mit jana 

per a tenyir de vermell, la grana. S'extreia 

concretament de la closca de la femella del 

quermes, que era recollida pel mes de juny, 

un mes després que la femella hagués mort 
1 poc abans que els ous que havia deixat a 

1 interior de la closca no es convertissin en 

larves. Les closques eren dessecades al sol, 

tractades amb vinagre i dessecades nova-

Sèquia Major d'Elx 

ment. La grana es collia principalment a les 

valls d'Elda i Novelda i al terme d'Oriola, 

especialment en els l ímits amb Múrcia, sota 

el Segura i també cap a la banda de Ricote. 

La recol·lecció de la grana era lliure i els 

sarraïns s'hi dedicaven molt. La grana era 

un tint car, destinat a robes de luxe, de seda 

0 de llana i era un dels productes bàsics de 

l'exportació alacantina. 

La ramaderia era també un aspecte im-

portant de l 'economia dels sarraïns, com 

ho demostren les xifres de l ' impost sobre 

el bestiar menut, ovelles i cabres. Entre 

1355 i 1358 sabem que Asp hi havia uns 

2 .744 caps de bestiar menut, 2 . 2 8 0 a Elda 

1 2 .039 a Novelda, xifres que disminuïren 

radicalment després de la guerra amb Cas-

tella de Pere el Cerimoniós i Pere el Cruel, 

que deixà arruïnades aquestes terres; a més 

tenien aviram i bestiar de transport: mules i 

ases, que sovint havien de facilitar al rei per 

a expedicions militars i al seu senyor per al 

transport quan viatjava. 

De les altres activitats artesanals i comer-

cials en tenim menys informació. En el ram 

de la construcció, n'hi havia que eren mes-

tres de cases, altres eren tapiadors i altres 

eren simples jornalers; alguns eren ferrers, 
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Floques d'espart 

(.Stipa Tenacissima). 

altres eren cantarers, però potser eren més 

els que treballaven l'espart, el jonc, el l l i , el 

cànem i la seda, especialment a la vall del 

V ina lopó . També n'hi havia que es dedica-

ven a activitats comercials i que, fins i tot, 

anaven a Barbaria. 

LA P R A C T I C A DE LA RELIGIÓ 

El dret a conservar les mesquites, pregar-hi, 

ensenyar-hi la religió etc, figurava als pactes 

de capitulació entre Jaume I i els sarraïns 

vençuts que es quedaven a viure sota domini 

cristià. A les terres meridionals valencianes 

no s 'han conservat les mesquites que els 

moros d'aquestes comarques util itzaven per 

a les seves funcions religioses. Les mesqui-

tes tenien alguns elements essencials: una 

sala amb l 'alquible, on s'obria el mihrab, 

que senyalava la direcció de la Meca, cap on 

calia dir igir l 'oració; abans d'entrar a l ' inte-

rior de la mesquita, es passava per un pati , 

que tenia a lguna font o brollador amb aigua 

neta per tal de fer les ablucions prèvies a 

l 'oració, ja que l 'Islam exigeix netedat a qui 

resa i en el l loc on es resa. Al pati es trobava 

també la torre o minaret, des d'on el muetz í 

cridava a l 'oració. 

Els pilars de la religió islàmica o obli-

gacions canòniques eren la professió de fe, 

l 'oració, l 'a lmoina, el dejuni del R a m a d à i 

el pelegrinatge a la Meca. Els musulmans 

volien practicar l l iurement aquests drets. 

L'oració. La religió islàmica preveia cinc 

pregàries diàries, fixades a determinats mo-

ments del dia, l 'alba, el migdia, la tarda abans 

de la posta del sol i després de la posta i la 

nit; per tant les hores de l 'oració variaven 

segons el ritme de les estacions; d'aquestes 

oracions, l 'única obligatòria era la del di-

vendres que era comunitària, mentre que les 

altres es podien fer on el fidel volgués. La 

pregària seguia un ritual establert; el muetzí 

cridava a l 'oració des de dalt del minaret de 

la mesquita, invocant el nom d'Al·là i el de 

Mahoma , el seu profeta. Aquesta remor is-

làmica a les ciutats i viles de població mixta, 

cristiana i sarraïna, incomodava molt l'Es-

glésia, que no podia suportar, especialment, 

la invocació pública a Al·là i a Mahoma a 

terres cristianes. 

Per aquest motiu, el concili de Vienne 

de 1 3 I I advertí als monarques cristians 

que tenien súbdits sarraïns que la crida del 

muetzí a l 'oració i la invocació dels noms 

d'Al·là i de M a h o m a eren una ofensa per a 

la fe cristiana i les prohibí . 

El dret a cridar a l 'oració formava part 

de la l l ibertat rel igiosa concedida als moros 

en els pactes de rendició de cada localitat 

i en alguns hi era mencionat expressament. 

Però Jaume II havia de mirar d'acontentar 

l 'Església perquè tothom recordava prou bé 

com havia estat de dur l 'enfrontament amb 

ella des de la intervenció a Sicí l ia el 1282 . 

La difusió del decret del concili sofrí un 

retard considerable a causa de la mor t del 

papa Cl iment V, però el seu successor Joan 

XXII, elegit el 1316 , publicà les decisions 

del concili i n'instà el compliment. 

Jaume II hagué d'accedir al requeriment 

i, l 'any 1318 , publ icà un estatut de gran du-

resa, que sorprèn dins de la tònica de tole-

rància seguida pels seus antecessors, ja que 

imposava la pena de mor t als infractors de 

la prohibició. El procurador i el batl le ge-

neral de València i el procurador i el batlle 

general de la procuració dellà Xixona re-

beren instruccions per tal de comunicar la 

notícia a les comunitats sarraïnes. Els dos 

primers oficials havien de convocar a Va-

lència sis vells de cadascuna de les aljames 

més importants del regne fins a Xixona: la 
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Vall d'Uixó, el raval de Xàtiva, Gallinera, la 

vall de Laguar i de Xaló, Beniopa i la vall 

d'Aiora; mentre que els dos oficials del reg-

ne de València dellà Xixona havien de con-

vocar sis representants de les aljames d'Elx, 

Elda, Novelda, Crevillent, Xinosa, Monòver 

i Oriola. Els havien d'explicar que el rei no 

podia defugir una disposició papal i asse-

gurar-los que no seria prohibit res més que 

la crida de la «sa là» , que és el nom com era 

coneguda aquesta crida a les nostres terres. 

Havien de procurar assossegar els sarraïns i 

fer-los entendre que la disposició seria ob-

servada no solament als llocs que depenien 

directament del rei sinó també als de senyo-

nu eclesiàstic o nobiliari . L'advertiment era 

necessari perquè el rei sabia prou bé que si 

l'ordre no es complia als senyorius, les ter-

res de reialenc quedarien buides de sarraïns, 

que marxarien a les de senyoriu per tal de 

continuar practicant la seva religió sense 

traves. 

La prohibició s 'atenuà tant com fou 

possible. Només es prohibí que la crida de 

la salà fos feta en veu alta i des de l locs 

encimbellats, és a dir, des dels minarets. Sa-

bem que es tolerava que es cridés a l 'oració 

amb una trompeta — l'anafil— des de dalt del 

minaret i a viva veu des de la porta de la 

mesquita. H i hagué moments de més to-

lerància o de més rigor en l 'apl icació de la 

prohibició de la crida de la salà; entre els 

més intolerants hi havia els cristians de ciu-

tats i viles. L'any 1371 , el braç reial de les 

corts valencianes demanà que els moros no 

poguessin fer la crida a l 'oració amb l 'anafil . 

Afirmaven, ofesos, que a l 'alba i al vespre el 

toc de l 'anafil sonava immediatament des-

prés de la pr imera campanada que tocava a 

oració per als cristians, sense esperar que 

toquessin totes les campanades, cosa que 

consideraven irreverent. De moment, el rei 

Pere el Cerimoniós al·legà que els moros 

ja tenien prohibit de cridar la salà en veu 

^ t a i que, si decretava més prohibicions, 

marxarien dels llocs reials; declarà, a més 

4 u e tocar una trompeta no era deshonest. 

Finalment, durant el regnat del rei M a r t í 

1 Humà, aquest monarca accedí a prohibir 

q u e els moros toquessin la trompeta per 

cridar a l 'oració, però només a la ciutat de 

València. 

L'almoina. Fer caritat a qui ho necessités 

era una activitat estr ictament privada i per 

tant no en ten im constància. Sabem, però, 

que els veïns de les diverses moreries aju-

daven els captius sarraïns que obtenien una 

l l icència per demanar a lmoina i reunir els 

diners del rescat per tal de poder tornar al 

seu país. 

La celebració del Ramadà. Tampoc no tenim 

gaires referències de la celebració del dejuni 

del Ramadà , però sí que n'hi ha alguna de 

Pica d'ablucions 

inspirada en 

l'arquitectura 

residencial andalusina 

Alcora manuscrit, 

cal·ligrafia magribina. 

Finals del segle XII-

segle XIII. 
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Valencia 

1:900000 

Les terres 

meridionals 

valencianes en 

el segle XIV Hi 

hem assenyalata la 

situació del santuari 

islàmic d'Atzeneta. 

20 km 

la festa que cloïa aquest període, en con-

cret tenim notícies d 'una celebració a Elx, 

l 'any 1453 , mol t accidentada. A causa de 

l 'enfrontament entre l 'exalfaquí de la vila, 

M a h o m a t Alhaig, i els vells de 1'aljama, que 

no eren del seu mateix bàndol, M a h o m a t 

organitzà una pregària de la salà al camp, a 

la qua l assistiren els seus adeptes, al marge 

de la que organitzava a la mesqui ta l 'a l faquí 

que l 'havia succeït. Aquesta divisió de la co-

muni ta t en una festa tan assenyalada produí 

un gran escàndol entre la comunitat musul -

mana il·licitana, i els vells aprofitaren l 'oca-

sió per denunciar l 'exalfaquí a les autoritats 

cristianes; a causa d'aquesta denúncia i de 

la possibil itat d'una baralla entre totes dues 

faccions, les autoritats interromperen la salà 

campestre i s 'endugueren pres l'exalfaquí, 

bé que finalment hagueren d'alliberar-lo 

perquè resultà que havia demanat llicència 

per celebrar la cer imònia i per tant pogué 

acabar-la. La comunitat is làmica no era pas 

monol í t ica sinó que sofr ia nombroses divi-

sions internes. 

El pelegrinatge a La Meca. U n a de les obliga-

cions dels musulmans era, com ja hem dit, 

pelegrinar a la Meca , a lmenys una vegada a 

la vida. U n nombre notable de sarraïns re-

sidents als estats de la Corona catalanoara-

gonesa feia aquest pelegrinatge, malgrat les 

dif icultats i els peri l ls d 'un viatge tan llarg 

en aquel la època. Com que abans de mar-

xar havien de pagar una quant i ta t de diners 

per la l l icència de sort ida, la documenta-

ció de les batl l ies generals ens ha conservat 

el nom de molts dels que emprengueren 

aquest viatge. H i ha més notícies dels que 

sortien de Barcelona, on es congregaven 

moros de Navarra, d 'Aragó i de Catalunya, 

que no pas dels que sort ien de València. 

Només tenim constància de dos moros de 

Cal losa i d 'un de Finestrat que van viatjar 

cap a Alexandria, els pr imers l 'any 1379 i 

el darrer el 1386 ; a més, els de Cal losa de-

claraven que anaven a Alexandr ia a recollir 

una herència, bé que és probable que, un 

cop allà emprenguessin el pelegrinatge. El 

moro de Finestrat, Abraf im Benazmet, era 

l 'únic que declarava que anava a Alexandria 

i a La Meca . 

En efecte, els qui desit javen anar a La 

Meca solien dir igir-se a Alexandria i un 

cop al là podien escoll ir entre dos camins 

o bé el que seguien genera lment els ma-

grebins, que es concentraven al Caire, des 

d 'on passaven a Suez, creuaven la penínsu-

la del S inaí i després baixaven per la costa 

d 'Aràbia fins a La Meca , o bé podien di-

rigir-se a Gaza, travessar la península del 

Sinaí i baixar per la costa d 'Aràbia com la 

ruta anterior. Trigaven uns 3 5 dies a arri-

bar a La Meca . 

El pelegrinatge a Atzeneta. A la mesquita del 

lloc d'Atzeneta, situat a la vall de Guadalest, 

es conservava el sepulcre d'un membre de 

la famíl ia Sid Buna, procedent de Bona, 

que s'havia instal·lat a l 'a lqueria d'Atzene-
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; 

ta Sembla que aquesta persona havia mort 

poc abans de la conquesta pel rei Jaume I 

i que havia aconseguit una gran fama. La 

seva biografia figura en un parell d'obres 

sobre personatges famosos de l'Islam. Cada 

any, una multitud de sarraïns acudien a la 

mesquita d'Atzeneta per pregar davant de la 

seva tomba i oferir oblacions i vots. Hi ana-

ven no solament moros del regne de Valèn-

cia, sinó també d'altres regnes de la mateixa 

Corona, de Granada i de Barbaria. 

Quan el concili de Vienne advertí als 

monarques que tenien súbdits sarraïns que 

havien de prohibir la crida pública a l 'ora-

ció dels musulmans i la invocació del nom 

d'Al·là i de Mahoma, també afegí que ca-

lia impedir, igualment, els pelegrinatges 

dels moros als sepulcres dels seus santons. 

Sembla que l'advertència es referia al pele-

grinatge a Atzeneta. De moment, no tenim 

constància que Jaume II prengués cap me-

sura en contra. El seu nét, Pere el Cerimo-

niós, intentà treure'n profit creant un im-

post que havien de pagar tots els pelegrins 

sarraïns que acudien a Atzeneta. N o durà 

gaire temps perquè les aljames de moros del 

regne de València protestaren, al·legant que 

el pelegrinatge sempre havia estat franc. 

De moment no fou posada cap res-

tricció a la peregrinació, però l 'any 1379 

1 actitud del rei canvià quan sabé que cada 

any es reunia a Atzeneta una mul t i tud de 

sarraïns procedents de diversos països islà-

mics i que anaven armats. El rei temia que 

es produïssin incidents per aquesta causa i 

recomanà al seu cosí el marquès de Vil lena, 

que era el senyor del lloc, que vigilés bé. 

En els anys següents hi ha constància de 

crides del governador del regne de València 

prohibint la peregrinació. N o obstant, el 

romiatge continuà i l 'any 1 4 0 0 fou el rei 

Martí qui el vedà, tot assegurant que no 

podia pas permetre una manifestació pia-

dosa infidel que contradeia les recomana-
C 1 0 n s de l'Església; ordenà que els infrac-

tors fossin castigats. 

Malgrat totes les persecucions de què fou 

objecte, la peregrinació i el santuari havien 
arrelat tant en la religiositat dels sarraïns va-

lencians que aconseguí de persistir fins i tot 

després de la seva conversió forçada al cris-

tianisme, durant la revolta de les Germani-

es, quan passaren a ser moriscs. La mesqui-

ta fou destruïda, potser pels agermanats o 

potser per manament de les autoritats ci-

vils, esperonades per les eclesiàstiques, però 

així i tot els moriscs hi acudien d'amagat. 

N o gaire més tard els moriscs de la vall la 

reconstruïren gràcies a la condescendència 

del senyor de les valls de Seta i Guadalest, 

l 'almirall Sanç de Cardona; hi construïren 

uns porxos per fer la salà i per a rentar-se, 

tal com era obligat segons els preceptes is-

làmics. Consta en el procés incoat per la 

Inquisició contra aquest noble que quan la 

mesquita fou reconstruïda s'hi ajuntaven, a 

vegades, més de sts-centes persones, homes 

i dones, procedents de la mateixa vall, de 

Granada, d'Aragó i de Catalunya; alguns hi 

anaven descalços i tots hi feien les seves ceri-

mònies musulmanes. La notícia acabà arri-

bant a la Inquisició, que incoà procés contra 

Sanç de Cardona, l 'any 1540 , per incitar els 

conversos a tornar a la seva religió anterior. 

El procés es resolgué amb la condemna del 

noble, bé que, atesa la seva posició social i 

el seu llinatge, la pena que li fou imposada 

fou benigna. 

Els moros també tenien cementiris pro-

pis, on enterraven els seus morts segons els 

seus ritus i costums, amb el cos lleugera-

ment de cantó i mirant cap a La Meca . 

Sepultures en un 

cementeri islàmic de 

València. 
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La ll ibertat d'emigració havia estat reco-

neguda en principi a les cartes de població 

i als privilegis concedits als moros, però es 

veié sotmesa a nombroses restriccions al 

llarg del segle X I V fins a quedar prohibida 

en el regne de València el 1403 . L'actitud 

de la Corona fou, en general, de perme-

tre l 'emigració, tant perquè havia assumit 

aquest compromís com perquè represen-

tava uns ingressos importants: el delme de 

tots els béns que l 'emigrant s'enduia, a més 

d'altres impostos. Les guerres van suposar, 

a vegades, la paralització temporal de l'emi-

gració; altres suspensions foren degudes a 

pressions de la noblesa, que finalment ob-

tingué el 1403 que el rei, a Corts, prohibís 

l 'emigració dels moros del regne de València. 

Cal dir que les pressions nobiliàries havien 

començat fins i tot abans del descens demo-

gràfic causat per la Pesta Negra de 1348 i 

per la guerra amb Castella de 1356-1366 . 

L'alt cost de l ' impost de sortida i els perills 

que havien d'afrontar els emigrants, sotjats 
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La circulació interior deis moros pels reg-

nes de la Corona era permesa, però per tot 

el regne de València havien de circular per 

camins reials; a la governació d'Oriola hi 

havia més restriccions encara a causa de la 

proximitat de la frontera amb Granada; no 

podien circular de nit, per exemple, llevat 

que tinguessin hora per regar. La llibertat 

de canviar de lloc de residència en principi 

era total, però a la pràctica es veia restrin-

gida tant pels compromisos assumits pels 

moros de residir un període de temps de-

terminat a algun lloc com per les argúcies 

usades pels senyors per retenir els vassalls 

moros. A finals del s. X I V s'intentà posar 

més traves a les migracions interiors. 

Els viatges a l'exterior per a afers comerci-

als o familiars o bé per a efectuar la peregri-

nació a la Meca, estaven permesos, bé que era 

necessària una llicència de sortida i fiadors. 



¿Í¡ minoría islàmica a les comarques meridionals valencianes 16 

per terra i per mar per bandolers i pirates, 

feien que molts emprenguessin l 'emigració 
clandestina. 

Malgrat els avantatges que podia suposar 

viure en un país islàmic, molts no aconsegui-

en aclimatar-se a una nova societat i tornaven 

als llocs d'origen a terra cristiana: per això 

havien de comptar amb una llicència especi-

al, sense la qual podien caure en l'esclavitud. 

L'interès a mantenir i augmentar la població 

sarraïna assentada a terra cristiana va donar 

lloc, fins i tot, a alguna operació de captació 

d'immigrants a Granada i al nord d'Àfrica. 

En conjunt, les llibertats dels moros 

s'anaren limitant amb el pas del temps, sota 

la pressió de forces diverses: d'una banda 

l'Església, que exigia la segregació absoluta 

i que, a més, s'inquietava per les demostra-

cions externes de la religió islàmica i volia 

assegurar la primacia de la religió cristiana; 

d'una altra banda, la societat urbana cristia-

na, més radical i més intransigent encara que 

l'Església, que s'irritava per la proximitat de 

les mesquites a les cases cristianes, pel so 

dels anafils que cridaven a l'oració, pel so-

roll del treball dels moros en el silenci dels 

diumenges i dies festius cristians etc.; final-

ment, la noblesa pressionà perquè l 'emigra-

ció fos prohibida i la l l ibertat de canviar de 

lloc de residència també fos restringida. 


