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ABSTRACT

This paper is an appraisal of the main trends of islamic culture and education from
the Ninth to the Thirteenth Century in al-Andalus. The study is focused in the eastern
lands of Iberian Peninsula, where andalusian culture and history had deserved a great
deal of scholarly and archaeological attention of the first rank. 

CONSIDERACIONS PRÈVIES

Els territoris avui coneguts per Països Catalans formaven, en els temps de
la dominació musulmana, unitats diferenciades en les quals es fa molt difícil
trobar traces d’aquesta concepció geopolítica moderna. Hi ha, emperò, un
esment d’un faqíh que ha de menester una certa atenció. Es tracta del cas
d’Abú’l-Asba… Músà b. Ahmad b. ‘Abd ar-Rahmán, jutge - qáäí - als territoris
de Tortosa, València, Ondara, Mallorca, Menorca i Eivissa, exercici en què era
ajudat pel seu inspector a les illes, Abú ‘Umar Ahmad b. Abí Ruyál, i pel seu
substitut a la ciutat de València, Abú ‘Abd Alláh al-‘Amarridí. L’exercici de la
judicatura d’aquest personatge es podria situar entre el darrer quart del segle X
i el primer del XI i el seu nomenament correspondria a l’època de poder d’Ibn
Abí ‘Ámir al-Mansúr (981-1002) o del seu fill ‘Abd al-Malik al-Muyaffar
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(1002-1008)1. Aquesta és una notícia aïllada i l’única que permet recordar el
concepte de Països Catalans per tot aquest període.

Hom troba sovint a les fonts l’expressió vsarq al-Andalus - orient d’al-Andalus -
, el concepte geogràfic més proper a l’àmbit dels actuals Països Catalans, però que
no hi correspon exactament. Tot i això, la cultura, educació, societat i formes de
viure i entendre l’existència a vsarq al-Andalus constitueixen una entitat més
homogènia i harmonitzada que no el que després s’anomenarà Corona d’Aragó. Al-
Andalus formava part del món musulmà medieval i estava plenament inserit en els
circuits de transmissió del saber i de la cultura islàmica: el Bagdad de les Mil i una
nits i la Tortosa andalusina eren ambdós territoris d’una mateixa comunitat huma-
na, i un musulmà de Herat - Afganistan actual - es podia sentir perfectament a casa
seva a Tortosa, Xàtiva, Alzira, Morvedre, Mallorca, Pollença o qualsevol altra loca-
litat d’al-Andalus, i l’andalusí musulmà podia sentir-se perfectament a casa seu a
Damasc, Bagdad, Sidó, Isfahan, Balkh, Fes, Tunis o el Caire. I aquest sentiment de
comunitat no vol dir pas uniformitat, ja que cadascuna de les regions del món
musulmà participava activament de la cultura del conjunt i, d’altra banda, hi apor-
tava la seva contribució de forma original2.

LA CULTURA DE L’ISLAM MEDIEVAL. ELS SEUS TRETS DEFINIDORS.

Muhammad mor el 8 de juny del 632 a Medina, sense que hagués pres cap dis-
posició específica per a que la revelació fos subjecte d’una compilació escrita, canò-
nica en el seu format. De fet, no serà fins el 651 que el califa ‘Utman b. ‘Affán
(644-656), el tercer dels seus successors, decidirà fixar una edició canònica de les
revelacions que Muhammad havia rebut d’Alláh i que algunes persones ja havien
fet parcialment3. Aquesta fixació no és sinó el reflex de la necessitat d’establir una
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1. L’excepcionalitat de la biografia d’aquest faqíh no sols resideix en que, d’alguna forma, repro-
duiria l’abast dels Països Catalans, sinó també en el caràcter inusual de l’extensió de la seva demar-
cació judicial, per a la qual havia de menester l’ajut de dos auxiliars, cadascun d’ells amb una
denominació específica al text d’al-‘Udrí (UT 15-16) - Abù ‘Umar Ahmad b. Abí Ruyál és mustaè-
laf i Abù ‘Abd Alláh al-‘Amarridí és muèallaf -. No hi ha cap raó per a explicar el perquè d’aquestes
dues nomenclatures, ni tampoc quines eren les seves atribucions. Aquest faqíh era descendent
d’Ahmad b. ‘Abd ar-Rahmán b. Marwán b. Èattáb b. Mutammad b. Marwán b. Èattab b. ‘Abd al-
Gabbár, conegut com a Duhaym, i que es va distingir per l’hospitalitat que va dispensar a al-Mansúr
quan conduïa els seus exèrcits contra Barcelona (cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 87 pp. 64, 86;
HUICI, A., 1970 I 95-96; MOLINA MARTÍNEZ, L., 1992 303)

2. A Dènia es desenvoluparia l’escola més eminent de recitació ortoèpica del text corànic – tagwíd
– i d’anàlisi de les versions de les lectures coràniques – qira’át – (cfr. RODRÍGUEZ MAÑAS, F., 1990)

3. El èalífa ‘Utmán b. ‘Affán (644-656), que va governar la comunitat musulmana quan aques-
ta s’estenia a tot el Creixent Fèrtil i s’endinsava vers Pèrsia i el Magreb, va nomenar Zayd b. Tábit



versió única i vàlida per a tots els territoris i pobles dins de l’òrbita de l’islam, pre-
cisament quan aquest coneixia una expansió notable i els musulmans estaven arri-
bant al Magreb i començaven a deixar enrera els territoris de Proper Orient i Pèrsia.
És necessari doncs, encara que l’Alcorà és el text sagrat i indiscutible de l’islam,
conèixer com es va resoldre la qüestió d’adequar la llei musulmana naixent i la com-
plexa - i nova -  problemàtica de la realitat quotidiana de les tradicions, costums,
lleis i cultures dels pobles que acceptaren l’autoritat dels musulmans i que, en un
procés complex i llarg, anirien nodrint el nombre de nous creients i renovant inces-
santment els problemes4. Tampoc cal oblidar que bona part d’aquests conversos no
tindran l’àrab com a llengua materna i que els creients han de conèixer el missatge
d’Allah en la llengua que va utilitzar, l’àrab. Aquestes condicions impliquen que l’is-
lam no va aparèixer com un ens perfectament delimitat i constituït, sinó que es va
anar fixant i articulant en un procés lent, difícil, sovint trasbalsat. Llevat de
l’Alcorà, l’única referència ferma per als primers musulmans la conformava el
record de les activitats, opinions, sentències i decisions de Muhammad i dels seus
companys i seguidors de primera hora i dels seus coetanis. Entre els seus companys
i seguidors es troben els primers quatre califes de l’islam, que el conegueren perso-
nalment i esdevingueren els seus parents - Abu Bakr as-Siddiq (632-634), ‘Umar
b. al-Èattáb (634-644), ‘Utman b. ‘Affán (644-656) i el seu cosí i gendre, ‘Alí b.
Abí Tálib (656-661) -

En els primers temps aquest bagatge no estava recollit ni fixat de forma
canònica, passant oralment les informacions via els descendents dels descen-
dents de les persones que havien escoltat el Profeta. Durant l’expansió dels
primers anys de l’islam, aquests records circulaven per tot l’àmbit de Proper
Orient. A mesura que passaven anys i generacions, s’incrementava el nombre
de musulmans per conversió i augmentava la complexitat dels problemes que
implicava la seva incorporació a la comunitat musulmana i l’aplicació del
missatge de l’Islam als nous territoris, alhora que, paral·lelament, el referent
de les paraules i obres de Muhammad i dels seus coetanis anava allunyant-se
en el temps5. Aquests dos fenòmens van dur a que es sentís la necessitat
peremptòria de recollir, classificar i interpretar críticament els records de les
paraules i fets de Muhammad i el de les persones que n’havien estat testimo-
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per a que fes una compilació canònica i oficial del text de la revelació. Per a dur a terme aquesta tasca
va comptar amb l’ajut de ‘Abd Alláh b. az-Zubayr, de Saíd b. al-Asi de ‘Abd ar-Rahmán b. al-Hárit.
Finalment, hom va enviar còpies de la versió definitiva als assentaments àrabs musulmans de Proper
Orient (cfr. WATT, W.M., 1970 40-57, 42; MADELUNG, W., 1997)

4 Una explicació de com es produeix aquest procés i dels problemes doctrinals que comporta es
pot trobar a l’obra de R. W. Bulliet  (1979  33-43, 128-141; 1994)

5 Una anàlisi del procés de conversió a l’islam, entès com a innovació, es pot trobar a l’obra de
R.W. Bulliet (1979) 



nis6. Una sentència o dit de l’Enviat de Déu, degudament recollida i certificada per
una cadena de transmissors fiable i ben establerta, podia posar punt final a la con-
trovèrsia més ardent o aclarir un punt de doctrina. Les persones que es dedicaven
a resoldre aquests problemes i a instruir els altres amb les seves solucions reben el
nom de alfaquins o ulemes - de l’àrab faqíh, expert en dret, i de ‘álim, home de
saber o ciència -. Mai van formar un cos professional o una corporació col·legiada,
ni tampoc va existir mai a l’islam una organització jeràrquica basada en criteris
d’autoritat infal·lible: no hem de cercar un col·legi professional d’alfaquins ni un
Papa musulmà: no en hi ha ni n’hi ha hagut.

La civilització musulmana - i en aquest aspecte hom tendeix a recordar la
importància d’al-Andalus - ha donat al món metges, geògrafs, matemàtics, quí-
mics, botànics, poetes, historiadors i personalitats remarcables de quasi totes les
branques del saber. Qualsevol d’aquestes persones era un alfaquí o un ulema, a
saber, una persona que, tot i el seu coneixement de la seva pròpia branca de la cièn-
cia, havia passat prèviament per l’estudi de la llei musulmana i dels seus problemes,
que depassava àmpliament el marc estrictament doctrinal o religiós i definia una
societat, fins i tot en els detalls de la seva vida quotidiana. 

Pel que pertoca a la seva capacitació com a experts jurisprudents, els alfaquins i
ulemes estaven especialment capacitats per a dur a terme un seguit de funcions. En pri-
mer lloc, seran responsables de la futyá, funció que tenia com a objectiu resoldre dub-
tes complexos i redactar les resolucions en documents escrits no vinculants, anomenats
fatwà – pl. Fatáwà –. En segon lloc, sols que aquí es tractaria d’una atribució específi-
ca dels alfaquins andalusins, formaran part de consells consultius  - vsúrà -que tenien
com a objectiu assessorar els jutges. En tercer lloc, una part dels alfaquins del món
musulmà exercien de jutge – qáäí -. En quart lloc, els alfaquins acostumaven a presi-
dir la pregària comunitària – imám/sáhib as-salá -, així com a realitzar l’al·locució heb-
domadària - èutba del divendres - èatíb – i llegien o recitaven el text corànic  -muqri’
-.Pel que pertoca a altres activitats, els alfaquins constitueixen una font virtualment
inexhaurible de dades sobre la societat, la història i la cultura del món musulmà medie-
val, tret que ha portat a una creixent atenció dels estudiosos envers aquest grup7.
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6. Aquesta urgència explicarà que aquestes tradicions - hadít - i el seu estudi crític - ‘ilal al-
hadít, garh wa-ta‘díl – assoleixin una importància cabdal en la interpretació i el·laboració de la llei
musulmana i, alhora, hagin rebut una atenció considerable i antiga dels estudiosos, tant des d’una
perspectiva crítica i textual com des d’una aproximació que, deixant de banda la qüestió de l’auten-
ticitat, cerquen les pautes de canvi de l’islam medieval mitjançant l’ús històric de les tradicions com
a fonament de la llei. (cfr. DOUGLAS, F.M., 1977; GOLDZIHER, I., 1952; JUYNBOLL, G.H.A.,
1983; KHOURY, R.G., 1987; MOTZKI, H., 1991; SCHACHT, J., 1967; SCHACHT, J., 1975;
VAJDA, G., 1975)

7. Vegeu I.Bligh-Abramski (1992), H.J. Cohen (1970), Mª.I. Fierro (1994), Mª.I. Fierro, M.
Marín (1998), M. Marín (1985)



ELS PRIMERS TEMPS. L’ENSENYAMENT DELS INFANTS.
EL MESTRE D’ESCOLA A AL-ANDALUS. 

Els coneixements sobre la cultura i educació musulmanes a al-Andalus des de
la conquesta (711-713) fins l’arribada de ‘Abd ar-Rahmán ad-Dáèil (756)8 són
insignificants. Els ulemes d’al-Andalus asseguraran posteriorment que l’exèrcit dels
conqueridors, Táriq b. Ziyád i Músà b. Nusayr, comptava entre els seus contin-
gents amb un nombre notable de gent que havia conegut o tractat persones coetà-
nies de Muhammad, i que aquesta gent va adoctrinar amb fervor i entusiasme els
habitants del territori i els soldats de Músà i Táriq, en la seva majoria berbers
recentment sotmesos a l’islam i poc versats en la llengua àrab. La crítica moderna
redueix notablement, quan no la nega, la presència d’aquests entusiastes practicants
del proselitisme, alguns d’ells suposadament testimonis directes de fets de la vida
de Muhammad, el profeta9. L’ensenyament a al-Andalus i a la resta del món
musulmà medieval, així com l’organització del grup dels alfaquins i ulemes, no va
arribar mai a conèixer una institucionalització plena, així com tampoc es va pro-
duir cap assaig de vertebrar un ensenyament públic general, llevat, però, de la cons-
trucció de centres d’estudi – madrasa pl. Madáris -a Proper Orient, amb les quals
els governants varen assajar, d’una banda, de facilitar el desplaçament de savis i de
deixebles a les ciutats més importants – Bagdad, Damasc, Jerusalem, Nishapur -,
d’altra banda, de contribuir a la formació de jurisprudents i especialistes capacitats
per a nodrir l’administració dels seus dominis i combatre la difusió de idees de la
vsía (MAKDISI, G., 1973, 1981)10. Tanmateix, l’estructura predominant de l’en-
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8. ‘Abd ar-Rahmán ad-Dáèil (756-788) va sobreviure a la campanya d’extermini que els Banú
‘Abbás havien orquestrat contra els Omeies descendents de Marwán b. al-Hakam b. Abí al-‘Ás (684-
685). Fugitiu vers Occident, sabrà aprofitar la conjuntura per passar a al-Andalus i restablir-hi el
poder de la seva nissaga (cfr. GUICHARD, P., 1977 138-140, 234-237,  239-241 passim; HAW-
TING, G.R. 1986 104-119; KENNEDY, H., 1996 30-38; LAMMENS, P.H., 1927 ; LÉVI-PRO-
VENÇAL, E., 1950, 1999 91-104)

9 El terme Sahába , plural de sáhib, servia per a designar aquelles persones que havien viscut a
l’època del Profeta i havien estat testimonis dels seus actes, o bé havien sentit els seus judicis i les seves
opinions. La veu sáhib significa associat, company, partícip, i  Sahába es tradueix generalment per
Companys [de l‘Enviat de Déu] -. Entre ells hi ha els quatre primers califes, les  esposes més assenya-
lades del Profeta - ‘A’isa, Èadíga – i musulmans de la primera hora – Muhágirún de Meca i Ansár de
Medina -. La generació immediatament posterior a aquests sahába està formada per persones que, tot
i no conèixer el Profeta en persona, varen recollir i varen transmetre les tradicions  que aquests reco-
lliren sobre la vida, fets i paraules de Muhammad. Donat que són els que segueixen als coetanis de
l’Enviat de Déu són anomenats Tábi‘ún, plural de tábi‘í, que significa el seguidor, el continuador, el
que va darrera, per la qual cosa aquesta denominació es tradueix per Seguidors [dels Companys de
l’Enviat de Déu]. L’anàlisi crítica de ls informacións textuals sobre presència de Sahába iTábi‘ún a al-
Andalus ha estat realitzada per M.A. Makki (1961-1962 118), M. Marín (1981) i J.A. Souto (1989)

10 La introducció d’aquestes institucions al Magreb fou més tardana i començaran a aparèixer
quan vsarq al-Andalus hagi estat conquerit pels governant peninsulars cristians.



senyament i de la transmissió de coneixements era informal, sense cap mena de
relació orgànica amb el poder de l’estat.

Pel que fa a l’educació dels infants, qualsevol alfaquí o ulema estava capacitat
per a ensenyar els nens, objectiu que passava peremptòriament per fer d’ells perso-
nes de bé i virtut. La matèria que tots els infants aprenien arreu era l’Alcorà, el lli-
bre de la revelació d’Alláh als creients. Començar l’aprenentatge per l’Alcorà
implicava una sèrie d’avantatges pedagògics. El  primer es manifestava en el cas dels
infants que haguessin d’interrompre els seus estudis a una edat determinada, bé per
manca de capacitat o per dedicar-se als oficis, ja que, si més no, sempre deixarien
l’escola després d’haver conegut la matèria més important i transcendent, a saber,
l’Alcorà. El segon avantatge residia en que els ensenyaments s’assimilen millor quan
la persona és més jove i així es garantia una òptima recepció del llibre d’Alláh. Pel
que fa al tercer avantatge, l’aprenentatge dels continguts i la lectura de l’Alcorà faci-
litaven el domini de la llengua àrab: no en va l’estil, sintaxi, vocabulari i continguts
de l’Alcorà són inimitables en la seva perfecció (TI I 740-743). 

A al-Andalus l’estudi de l’Alcorà anava acompanyat de nocions bàsiques de
gramàtica i de fragments escollits de textos poètics i de cartes, alhora que es prenia
cura de la bona escriptura. Al Magreb l’estudi es centrava exclusiva i exhaustiva-
ment en la memorització del text de l’Alcorà, la seva lectura i la seva escriptura. A
Ifríqiya - Tunis actual i part de l’Algèria més oriental - s’estava a meitat de camí:
l’estudi es centrava en l’Alcorà però s’hi afegia l’estudi suplementari sobre les tradi-
cions i fets de Muhammad i l’explicació d’alguna de les dificultats del text corànic. 

L’Alcorà està dividit en súra - pl. Suwar -, i aquestes estan formades per versets
– ayya pl. Ayyát -, que els infants repetien mentre el seu mestre llegia i els copiaven
sobre plaques de fusta amb tinta i una canya tallada, que es podia esborrar fàcil-
ment amb un drap xop. El mestre feia que els infants de més edat ajudessin als més
petits i controlessin la seva escriptura, recurs aquest especialment utilitzat quan el
nombre d’alumnes era alt i quan es barrejaven infants de diferents edats i nivells -
no massa diferent, cal no oblidar-ho, de com estudiaven els nostres avis -.
L’escriptura s’aprenia per la còpia de fragments de l’Alcorà o d’altres textos, encara
que el mètode variava segons la regió. Així, a les zones de Proper Orient l’escriptu-
ra es concebia com a cal·ligrafia i s’aprenien les normes d’escriptura de cadascuna
de les lletres, per després passar a escriure paraules i desenvolupar un bell traç. Al
Magreb i a al-Andalus es donava directament als estudiants paraules i frases sence-
res, i a còpia de repetició i variació dels textos i fragments a reproduir aprenien a
escriure (TI I 740-742). Abu Bakr Ibn al-‘Arabí (m. 1148)11 va criticar aquest
mètode, ja que considerava que no era gens assenyat començar els estudis per
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11 Abu Bakr Ibn al-‘Arabi fou un dels alfaquins més prestigiosos de la seva època al món
musulmà medieval. Un estudi de la seva obra i de la seva importància és el de V. Lagardère (1985)



l’Alcorà, ja que no es tractava sinó de que infants petits llegien i aprenien coses que
no tenien encara la capacitat d’entendre. Aquest alfaquí sostenia que els infants
havien de començar per aprendre bé la llengua àrab12. L’estudi de l’àrab havia d’a-
nar acompanyat de la memorització i estudi de la poesia i dits de la llengua àrab,
on aquesta manifestava palesament la seva bellesa i perfecció. A continuació els
infants havien de dedicar-se a les matemàtiques, una disciplina que constituïa un
exercici mental idoni per desenvolupar posteriorment la interpretació dels proble-
mes de l’aplicació de la llei musulmana, i això sense deixar de banda la seva
importància cabdal en la vida quotidiana13. Quan llengua i càlcul estaven ben assen-
tats i havien nodrit l’infant amb els elements necessaris de coneixement i experièn-
cia, es podia passar plenament a un estudi gradual i comprensiu del text corànic (TI
I 742). Tot i que l’historiador Ibn Èaldún (m.1406) reconeix la bondat d’aquesta
aproximació, no deixa d’assenyalar que el costum ha estat més fort i el mètode
d’Abu Bakr b. al-‘Arabí (m. 1148) no s’ha generalitzat. És el mateix Ibn Èaldun (TI
I 743-744) qui ens parla de la pèssima influència del càstig físic en el desenvolupa-
ment de la personalitat, i altres alfaquins varen arribar a fixar límits a la quantitat
de càstig físic a rebre, límits establerts entorn a la gravetat de la falta, la resistència
del castigat i la zona del cos on s’havia d’aplicar el càstig14. En tot cas, mai es va
enunciar ni practicar explícitament aquell “la letra con sangre entra”. La presència
d’alfaquins originaris de llogarets petits a les fonts andalusines medievals i la pre-
sencia d’aquests mateixos personatges en els tractats de capitulació de les zones
rurals davant dels conqueridors cristians ens dóna peu per poder assegurar que la
instrucció i la educació musulmanes no es restringien als àmbits urbans.
Determinats textos ens parlen de tres mil alqueries a la rodalia de Còrdova en
temps dels califes - segle X - i a cadascuna hi havia un alfaquí amb prou coneixe-
ments de la llei musulmana i dels dits del profeta Muhammad, i, conseqüentment,
prou capacitat per ensenyar els infants de les seves localitats (CASTELLÓ, F.,
1976). L’ensenyament es podia realitzar a una dependència de la mesquita, al propi
domicili de l’alfaquí mestre o a un altre local qualsevol. Tenim poques i espinoses
dades per decidir si aquestes persones cobraven un sou, i si el cobraven, qui era la
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12 Aquesta necessitat es podria explicar pel desenvolupament de variants dialectals de l’àrab a
al-Andalus i per l’existència de musulmans no arabòfons - berbers - i la coexistència  de comunitats
musulmanes arabòfones amb aquests.

13 Una de les branques més especialitzades i específiques de la jurisprudència musulmana no
era altra que l’estudi de la distribució i repartiment d’herències, coneguda amb el nom tècnic de
fará’i.d i que tenia com a objectiu l’aplicació i interpretació de les normes del text corànic.

14 En un tractat de principis del segle XII  sobre el control de la moralitat pública a Sevilla,
hom assenyala que una de les nombroses tasques del supervisor del mercat es controlar que els mes-
tres no s’excedeixin en els seus càstigs, alhora que recomana un control estricte de la dedicació i
honorabilitat dels mestres d’escola-.(KAH 90-93)



persona que els pagava, quant rebien i per quin concepte. Tenim testimonis diver-
sos que ens mostren la convivència de règims diferents: des de l’alfaquí que consi-
derava l’ensenyament un deure pietós, pel qual no havia de gosar demanar res, fins
el que rebia una quantitat - per any o per matèria ensenyada -, per a arribar al mes-
tre que deixava l’afer a la discreció de la família de l’infant. 

La figura del mestre d’escola va evolucionar al llarg de l’islam medieval. No he
trobat millor forma de fer palesa aquesta evolució que explicar una reflexió d’Ibn
Èaldún (m. 1406). Aquest historiador ens parla dels mestres d’escola del seu temps,
els quals s’enorgullien de que el ministre i mà dreta del califa ‘Abd al-Malik b.
Marwán, al-Haggág b. Yúsuf (m. 714), era fill d’un mestre d’escola. Ibn Èaldún
precisa que els mestres d’escola coetanis seus són febles, indigents i desarrelats, i que
les persones que feien de mestres a l’època del califa ‘Abd al-Malik i els seus suc-
cessors eren de la mateixa nissaga que els que dirigien l’estat musulmà, tret aquest
propi del període de formació i constitució de la societat musulmana a  Proper
Orient, que  ja  havia  quedat enrera quan Ibn Èaldún escrivia (TI I 40).
Finalitzarem aquest apartat amb una reflexió de l’arabista espanyol J. Ribera, que el
1927 escrivia:

“Pueden aplicarse a la instrucción de entonces dos adjetivos que han caído muy
en gracia a los modernos: gratuita y obligatoria. Pero entendiendolos de esta mane-
ra: gratuita para los desprovistos de medios de fortuna que no pueden proporcio-
nársela, y obligatoria como impuesta por la opinión, no por los agentes de la
autoridad”

EL VIATGE A LA RECERCA DEL SABER

Quan l’infant musulmà arribava a estar familiaritzat amb l’Alcorà, l’escriptura
i la lectura i mostrava capacitat suficient per a aprofundir el que havia après, pas-
sava a una altra mena d’ensenyament. Se’ns fa difícil fixar a quina edat corresponia
aquest moment - passats els deu anys, amb quinze -. A aquesta nova etapa l’alum-
ne abandonava l’escola i anava a cercar mestres que el poguessin ensenyar les matè-
ries que havia d’aprendre. No existí a al-Andalus cap programa d’estudis oficials, ni
l’autoritat constituïda va lliurar mai títols acreditatius. Tant  l’elecció dels mestres,
com el lloc on s’havia d’anar a rebre el seu magisteri, i passant per les disciplines
estudiades i les certificacions d’haver estudiat o rebut els coneixements d’un mes-
tre, eren tots afers privats entre mestres i deixebles. Es tractava, doncs, de viatjar. El
viatge a la recerca del saber és l’element més definidor i dinàmic de la cultura
musulmana medieval, i l’origen real del viatge, en els primers moments, era conèi-
xer i sentir in situ - a Orient - la transmissió oral dels testimonis sobre la vida i fets
de Muhammad, l’Enviat de Déu. Hom cercava aquests testimonis i tradicions -
hadít - de forma exhaustiva, es discutia la validesa i fiabilitat de les tradicions i s’u-
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tilitzava aquest coneixement per implementar la llei. Els andalusins, els musulmans
més allunyats dels territoris del Proper Orient que formaren el bressol de l’islam,
eren, amb els magrebins, els més entusiastes per viatjar i aprendre. A això s’ha d’a-
fegir l’obligació que té el musulmà de fer la peregrinació a la Meca un cop a la vida.
D’altra banda, encara que les matèries a escoltar i aprendre no estiguessin relacio-
nades amb la religió - matemàtiques, medicina, química -, aquesta norma del viat-
ge per escoltar la millor informació del mestre més prestigiós, tant si estava al poble
del costat com si vivia al costat de la Xina, era comú a totes les disciplines. I en el
cas dels adolescents i del jovent que començava a aprendre, aquests es trobaven o
viatjaven dins d’al-Andalus vers alfaquins que ja haguessin viatjat o cap a centres
urbans grans. Un dels casos més remarcables seria el d’Abú ‘Abd Alláh Muhammad
b. Ahmad b. ‘Ammár at-Tugíbí al-Láridí - m. 1125, originari de Lleida 15 -, que
amb divuit anys i abans de viatjar a València ja havia escoltat al mestre Abú ‘Abd
Alláh b. Baqa’ al-Ansarí al-Muqri’, originari de Balaguer i mort a Damasc l’any
1119 16. La vàlua atorgada al viatge com a medi d’aprenentatge portarà fins i tot a
que més d’un alfaquí s’endugui el fill amb ell de viatge. Un exemple és el savi alfa-
quí originari de Tortosa, Abú’l-Qásim Èalaf b. Fath b. ‘Abd Alláh b. Gubayr al-
Gubayrí (m. aprox. primera meitat segle X17), el qual viatjarà a Orient acompanyat
del seu fill petit, Abú ‘Ubayd Alláh al-Qásim b. Èalaf al-Gubayrí (m. 981-2), el
qual seguirà les passes de savi del seu pare18. 

El mètode de transmissió del coneixement a aquesta etapa volia reproduir òpti-
mament la ficció de la transmissió oral de la primera època de l’islam. L’alumne es
dirigia al seu mestre i li demanava si podia ensenyar-li la seva ciència. Quan el mes-
tre assentia - sol·licitar el permís era bé una qüestió retòrica o bé una forma de
demanar l’atenció exclusiva del mestre -, aquest, en presència de l’alumne, llegia en
veu alta o recitava de memòria el text o matèria que l’alumne volia aprendre. El dei-
xeble el memoritzava o el copiava - durant una o varies sessions - i, seguidament,
llegia en veu alta el que havia escrit o memoritzat davant dels altres deixebles i en
presència del savi mestre alfaquí, el qual el corregia o contestava les preguntes ins-
pirades per la lectura pública d’aquella matèria. Llavors el deixeble podia demanar
del seu mestre que li lliurés un certificat, on hi constava el nom del llibre o matè-
ria apresa, el nom de les persones que havien escoltat la lectura, el nom del mestre
que havia ensenyat la matèria, el lloc, dia i hora i, finalment, el nom dels trans-
missors dels quals, en el seu moment, havia escoltat o rebut el mestre la matèria o
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15 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 71 pp. 62, 90-97; IAM (92) 108-9; IA (547) 156; DT 6
(32) 15-6; WW (410) 93)

16 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 79 pp. 63-64, 90-97; IA (520) 148 (1785) 639; NTA II
(103) 153)

17 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 50 pp. 61, 76-80; IA (140) 43-4; NTA II (197) 511-2)
18 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 92 pp. 64, 80-87; IF(C) (1077) 369; DM II 151)



disciplina de la qual es lliurava el certificat19, el qual esdevenia en mans del deixe-
ble una llicència per a que, en un futur, pogués acreditar el seu coneixement i trans-
metre a les noves generacions el seu aprenentatge20.

Aquesta forma de certificació de la transmissió de coneixements propiciava la
participació de nombroses persones en el procés d’ensenyament: quantes més per-
sones poguessin assistir i certificar una audició d’un text o la seva lectura, més per-
sones es beneficiaven dels coneixements transmesos i més validesa - per nombre de
presents i testimonis - tenien aquests certificats, alguns dels quals han arribat a les
nostres mans i ens sorprenen per l’exactitud escrupolosa dels continguts, l’extensió
de les matèries estudiades i les llargues cadenes de transmissors dels textos comen-
tats. Havia ocasions en les quals el mestre certificava personalment que un dels seus
propis escrits estava correcta i acuradament redactat, o en lliurava un exemplar de
la seva pròpia mà a un deixeble. Un alfaquí originari de Tortosa - Abú Zakariyá
Yahyà b. Málik b. ‘Á’id b. Kaysán b. Ma‘n b. ‘Abd ar-Rahmán b. Sálih (m. 985)21

- va fer del viatge a la recerca de saber i la seva transmissió la fita de la seva vida. Es
va endur amb ell dos dels seus fills, va estar vint-i-dos anys viatjant per Orient, on
va escoltar els aprenentatges de més de set-centes persones i, ja a la seva terra, va
passar la resta de la seva vida transmetent aquest coneixements. Ell mateix, que
havia passat per Osca, Còrdova, Basora, Bagdad i el sud de l’actual Iran, deia “Si
comptés els dies de la meva estada a al-Mavsriq [a saber, Proper Orient] i comptés
els escrits que allà vaig anotar, hauria més escrits que dies”.

Aquesta comunió de coneixements i la mobilitat inherent als alfaquins i savis,
que no sols viatgen per conèixer, sinó també per exercir els càrrecs dels quals he fet
esment dalt, - -èatíb, muqrí’, mufti, imám/sáhib as-salá, qáäí, muvsawar - fa que
hom pugui parlar d’una xarxa de coneixements comuna i rica, on la persona que
decideix especialitzar-se en una de les branques del saber - religiós o profà - gaudeix
de suficient capacitat i experiència en altres camps de la ciència. Així, doncs, el lec-
tor corànic coneix les tradicions profètiques i un bon nombre dels historiadors
musulmans medievals foren més coneguts dels seus coetanis per branques del saber
no relacionades directament amb les avui anomenades ciències socials, com serien
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19 Aquest certificat rep el nom d’igáza, veu que es tradueix com a llicència, permís, però que
té el significat arrel de “transmissió, passar d’una banda a una altra, pas”. Hi ha una copiosa biblio-
grafía sobre aquests certificats, les seves modalitats i la seva evolució, inestimable per a fer la història
de la cultura de l’islam medieval (cfr. FÓRNEAS, J.Mª., 1973, 1974, 1993; AL-MUNAGGID,
S.D., 1955; RAMOS, A., 1986; VAJDA,. G., 1970, 1975)

20 R. W. Bulliet (1983) analitza les circumstàncies que explicaven l’interès dels alfaquins i ule-
mes en reproduir fidelment els elements d’una transmissió oral, establerta generacionalment, alhora
que G. Vajda (1975) recull quines eren les condicions de transmissió de coneixements i de certifica-
ció d’aquests.

21 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 34 pp. 60, 90-97; IAM (258) 289-290)



els casos d’al-‘Udrí i d’al-Bakrí, esmentats a les fonts com a experts del dret i de les
tradicions profètiques, especialment el primer -. Un exemple d’aquesta mobilitat i
comunió de coneixements entre els alfaquins musulmans el dóna un savi de Lleida
– Abú’l-Hasan ‘Alí b. ‘Abd Alláh b. Muhammad at-Tugíbi al-Wá‘iy (m. aprox. pri-
mera meitat segle XII22) -. Aquest alfaquí va viatjar a Màlaga per a copiar un llibre
que criticava l’obra d’un autor oriental, el qual defensava la doctrina de la creació
de l’Alcorà, mentre que l’autor oriental va fer anar a un col·lega seu de Múrsia fins
a Toledo per aconseguir el llibre original on es criticava la seva obra.

Al llarg del període d’implantació de la civilització musulmana a al-Andalus
hom pot definir una sèrie de trets distintius de la zona de 

v
Sarq al-Andalus. El pri-

mer és la reducció de viatges cap a Orient a partir de la segona meitat del segle XII.
Això es podria explicar perquè els coneixements que es podien obtenir d’allà ja han
estat assimilats. El segon tret, lligat al primer, és l’increment dels viatges i de les rela-
cions entre savis en el context de 

v
Sarq al-Andalus, començat a la segona meitat del

segle XI i consolidat a la primera meitat del segle XII. El tercer tret és el desenvo-
lupament capdavanter i esplendorós de dues branques específiques del saber, les
lectures coràniques – qira’át- i les transmissions de les tradicions, dits, fets i reports
del profeta Muhammad - hadit -.

Ja havíem assenyalat que l’ensenyament dels infants andalusins, llevat de
l’Alcorà, introduïa elements de llengua, gramàtica i poesia, i potser aquesta dispo-
sició, paral·lelament a l’empenta que Mugáhid de Dénia (m. 1044) va donar a les
lectures coràniques, permeteren l’esplendor d’aquesta disciplina. L’Alcorà és un text
únic, però hom hi reconeix set variants de lectura que, nascudes a Orient, foren
desenvolupades i estudiades a al-Andalus, i amb especial atenció a avs-

v
Sarq. No sols

es tractava de llegir sense cap mena d’error - es tractava de la paraula d’Allah direc-
tament revelada a Muhammad -, sinó també recitar el text a determinades festes
religioses amb una entonació acurada, davant d’un auditori molt pendent del que
estava escoltant. El coneixement de les set variants implicava conèixer en profun-
ditat les peculiaritats del discurs, gramàtica, pronunciació, escriptura i lèxic del text
sagrat, i aquesta disciplina era totalment imprescindible per a l’estudi interpretatiu
o exegesi del text corànic. Els exemples de lectors que citaré a continuació il·lustra-
ran, tot i la seva especialització o renom en una branca del saber, la seva com-
petència general.  

Abú’l-‘Abbás Ahmad b. Muhammad b. ‘Alí b. Muhammad b. ‘Alí b. ‘Umar
al-Hávsimí (m. 1179-80). Originari de Tortosa, es va instal·lar a València. Va
estudiar las lectures coràniques. A les sessions de lectura i audició del seu mes-
tre Ibn an-Ni‘ma (m. 1172) s’encarregava de llegir en veu alta els textos que el
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mestre feia aprendre als deixebles. Fou un recitador de l’Alcorà exacte i com-
petent23. 

Abú’l-Hasan (Muhammad) ‘Alím b. ‘Abd al-‘Azíz b. ‘Abd ar-Rahmán b.
‘Ubayd Alláh b. al-Qásim b. Èalaf b. Hání al-‘Umarí al-Háfiy (m. 1169).
Originari de Tortosa, es va instal·lar a València. Es va educar a un llogaret de la
circumscripció de Dènia. Els seus coneixements eren enciclopèdics - ascetisme,
tradicions del profeta Muhammad, interpretació de la llei, lectures de l’Alcorà,
literatura, teologia, exegesi corànica i altres -, i la seva memòria prodigiosa. Els
seus deixebles varen transmetre les seves tradicions24.

Abú ‘Abd Alláh Muhammad b. Ahmad b. ‘Ammár b. Muhammad at-
Tugíbí al-Láridí (m. 1125). Originari de Lleida. Va viatjar a València, Múrcia
i Oriola, i va aprendre les lectures i la transmissió de les tradicions amb els
millors mestres del seu temps, respectivament Abú Dawúd al-Muqri’ - lector -
i Abú ‘Alí as-Sadafí (m. 1120)- tradicionista - Va escriure llibres sobre el signi-
ficat de les lectures i va ensenyar qüestions de dret als seus deixebles25. 

Abú ‘Ali Husayn b. Muhammad b. Husayn b. ‘Alí b. ‘Aríb al-Ansárí (m.
1168). Originari de Tortosa. Tal era la seva competència en la recitació coràni-
ca que quan encara viatjava per aprendre un dels seus mestres ja li permetia fer
les lectures independentment. Es va distingir per la seva forma de fer les lectu-
res i va aplegar un coneixement enciclopèdic sobre tradicions, dret, llengua
àrab i poesia26.

Abu Bakr [‘Abd Alláh] Muhammad b. ‘Atíq b. ‘Alí b. ‘Abd Alláh b.
Muhammad at-Tugíbí al-Láridí (m. 1240). De la gent de Segura de la Sierra -
província de Jaén -, instal·lat a Granada i originari de Tortosa. Fou un alfaquí
competent i eficaç en la redacció de documents legals, literat, molt interessat
en les tradicions del profeta Muhammad i la seva transmissió. Fou jutge a
diversos llocs, conegut per la seva justícia i perspicàcia, i al final de la seva vida
ho va deixar i esdevingué cap de la pregària. Les seves activitats li deixaren
temps per escriure vuit llibres i per ésser recordat a les compilacions i obres de
l’època com al-Láridí, a saber, l’originari de Lleida27.
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23 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 27 pp. 59-60, 80-87; DT Ib (707) 469)
24 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 41 pp. 61, 97-107;  IA (1953) 696)
25(Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 71 pp. 63, 90-97;  IA (547) 156, IAM (92) 108-110, WW

(410) 93)  
26 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 54 pp. 62, 97-107;  IA (83) 29-31, IAM (68) 82-83)
27 (Cfr. BALLESTÍN, X., 1994 nº 66 pp. 62, 108-110;  IA (1034) 362, WW (1539) 80)



La conquesta cristiana farà refugiar-se el saber dels alfaquins de 
v
Sarq al-Andalus

als territoris del Magreb i Ifríqiya - Tunis -. La història de la cultura i educació dels
andalusins que romangueren a Espanya fins la seva expulsió el 1608 no és sinó la
de la defensa dura i penosa d’una forma de viure contra una voluntat conscient i
continuada de anihilació col·lectiva. El fracàs d’aquesta anihilació - conversió força-
da, persecució inquisitorial - va portar a l’expulsió, acte final de la destrucció d’al-
Andalus.
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