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Entre les notícies referents a al-Andalus, compilades per al-Khur- 
diidhbehl a la seva enciclop2dia de cancelleria?, figura la següent: 

wa kina malik al-Andalus bina futihat yuqilu la-hu Ludhriq min ah1 
IsbahSin wa bi-Isbahin summiya ah1 Qurtuba al-IsbZn3. 

El text pot ser tradu'it així: 

El sobira d'al-Andalus en el moment de la conquesta es deia Ludhriq; 
provenia de la gent d'IsbahZn i dlIsbahSn pren el nom la gent de Qur- 
tuba: al-Isbiin. 

S'utilitza preferentment el camput per la hija. El camput cristi2 s'indica per D.C. 
1 Sobre Abü ai-Q%im 'Ubayd All& b. 'Abd Allah Ibn KhurdZdhbeh, veure A. MI. 

QUEL, La géograhpie humaine du monde musulman jusqua'au milieu du 11' si2cle I 
Mouton-Paris-La Haye, 19732, pp. 87-92; i també R. PARET, acontribution i l'étude des 
milieux culturels dans le Proche-Orient médiéval: al'encyclopédisme~ arabo-musulman de 
850 i 950 de I'Pre chrétienne~, a Revue Historique CCXXXV (1966) pp. 47-100. 

2 La fórmula est2 inspirada per R. PARET, acompilations de chanceiierie~ ( o p  cit. p. SO). 
3 Kitab al-masdik wa al-mamdlik ed. M.J. de Goeje BGA VI, Leyde 1889, p. 90 (text) i 

p. 65 (trad.) I també M. Hadj-Sadok Descr$tion du Maghreb et de I'Europe au I I I k  IIX" 
Si2cle (extraits), eds. Carbonell, Alguer, 1949, p. 10. 



És la variant iirab més antiga a la mítica etimologia d'un Hispanus, 
descendent de Tubal, que donaria nom a Hispania*. La variant consis- 
teix a indentificar la procedtncia mítica de la dinastia de Roderic amb Is; 
bahin (Ptrsia). Ibn al-Faqih, irania, l'acceptar; i es converteix en una 
tradició quelcom marginal a la codificada per Abmad al-Rizi (primera 
meitat del segle IV), pero prou coneguda per a ser recollida, entre altres, 
per al-Mas'üdi (mort entorn de 355-356), Ibn al-Shabbat (618-681) i fi- 
nalment per al-Maqqari (mort el 1011)6. 

La variant Isbahiin respecte al tradicional Ishbin, una {id en lloc 
d'una sbin, prové d'un col-lectiu al-Isbin que tradueix perfectament el 
plural bispani. És precisament la shin la que permet a alguns autors7 fer 
d'Ishbiin el fundador de Ishbiliyya (Se~illa)~. 

Tanmateix, per6, el text d'Ibn Khurdidhbeh, tan atent a inventariar 
els agrupaments tribals berebers o a indicar les distancies entre les ciutats 
andalusines, fa refertncia a un denominador ttnic, al-Isbin, tan coetani 
com qualsevol tribu bereber o les llengües parlades pels mercaders 
radhaniyyas i no a un remotíssim ancestre pre-islamic. En tot cas l'ele- 

4 Per tot aixa, veure D. CATALÁN, y M? SOLEDAD DE ANDRBS. Cránica del Moro Raris, 
versión del ajblir mulük d-andalus de abmad ibn muQammad ibn müsii al- rtazi 888-9>S, 
Madrid, 1975, pp. LXXVI - IXXX 

5 Kitüb al-buldün a M. Hadj-Sadok Descnption du Maghreb.. . p. 38. Ibn al-Faqihcom- 
posi la seva enciclopedia entorn el 290. 

6 Per la codificació d'al-RZzi, veure D. CATALAN. y MP SOLEDAD DE ANDRES. Cránica del 
Moro Rasis . . . pp. LXXVI - IXML i M. SWCHEZ MARTINEZ, aRIzi, fuente de al-'Udri para 
la España preislámica~ a Cuadernos de Hirtoria d e l l s h  3 (1971), pp. 7-48. Ela comenta- 
ris d'al- Ma'südi es troben a Mimja/- dhahab wa-ma'din al jawhdr ed. i trad. francesa de 
B. de Meinard i Pavet de Courteille. París 1861-1867, vol. I pp. 350 i 370, i vol. I1 p. 326. 
Els textos d'Ibn al-Shabbit referents a al-Andalus han ?tat traduxts per E. de Santiago Si- 
món amb el títol de aUn fragmento de la obra de Ibn al-Sabba; (s. XIII) sobre al-Andalusn a 
Cuadernos de Hirtoria dellslam 5 (1973). pp. 7-91, text sobre la mítica tribu dels Isbahi- 
niyyün 6 IshbPniyyün, a pp. 25-26. El text d'al-Maqqari, malauradament retallat pels edi- 
tors, es pot veure a D., CATALAN i M. SOLEDAD DE ANDRES, Cránica del Moro Rasis.. . 
p. LXXXIV. 

7 En general, a tots els qui adopten el text d'al-Rizi; a la vegada basat en un text d'Isi- 
dor -apostea ab Ispalo Spania est cognominatam- que indu'ia a ambigüitats. Veure el 
text d'al- Bakri (mort a finals del s. v) assenyalat per J. VALLVE, (.Fuentes Latinas de 10s 
geógrafos árabes~ a al-Andahs XXXII. 1967, pp. 252-253) i publicat per E. Gvi Provenral 
a I1ap?ndix del KitZb d- rawd d-mi'tar d'al-uimyari Leiden. 1938 p. 245. També 
al-'Udhri, naturalment, com ho comenta M. Sánchez a uRizi, fuente de al 'Udri ... s 
PP. 15-20. 

8 La variant d'Ibn Khurdhsbeh no permet de fer-ho. Ibn al-ShabbZt sembla, perh. 
coneixer-la i dóna dos noms de la mítica tribu de la qual sortiren els sobirans hispinics pre- 
musulmans: Isbahiniyyün i Ishbsniyyün (veure n. 6). 

9 Cal advertir que les informacions d'Ibn Khurdhibeh procedien de funcionaris del ser- 



ment ancestral mític explica l'origen diniistic de Ludhriq, per6 no el 
nom de la gent de Qurtuba o, en rigor, de certa gent de Quryuba. 

Qui eren, doncs, aquests al-Isbin o hispani de Qurtuba? 
La redacció del Kitdb en dues tongades, entre el 230 i el 234, amb ad- 

dicions del 2701°, sostreu el text d'Ibn Khurd2dhbeh de qualsevol intent 
d'identificar els hispani estrictament amb els dhimmi(s)ll de Quriuba i, 
més específicament, amb els grups socials que protagonitzaren l'episodi 
que la truculenta literatura d'Eulogi i d'Albar intenta presentar com a 
moviment dotat de congruencia i d'un grau indeterminat de 
coordinaciól*. 

Per altra banda, I'expressió s. . .  i d'Isbahin pren el nom la gent de 
Qurguba: al-Isbin~ només es pot entendre correctament si es limita el 
seu abast significatiu a la població d'origen indígena, ates que, a Qurfu- 
ba, la població hegem6nica era 1'Prab. Altrament, 1'apel.latiu hi@ani 
hauria de designar un grup social que s'atorgués a si mateix el nom o, 
senzillament, que propiciés el seu ús, especialment dins una societat or- 
ganitzada socialment entorn de grups tribals i knics13. És a dir, que cal- 
dria veure en els hispani una denominació d'origen del grup més inte- 
grat funcionalment dins la societat andalusina nova, efervescent i iidhuc 
gravida de conflictes, per6 no més que totes les altres formacions socials 

vei de correus (diwün al-ban-4 I'objectiu principal del qual era, en paraules de R. Paret, 
nde recueillir, de rassembler et de vérifier pour en faire rapport au Khalife, les informa- 
tions concernant la situation économique des territoires sous autorité abbbide. I'état des 
pays voisins et hostiles, le comportament des populations, I'activité des aopposantsw 
politico-religieux, le loyalisme des gouverneurs, surtout dans les zones péripheriques: les 
directeurs de la poste étaient en fait les chefs de la police d'Etatw.  contr tributi on a l'étude 
des milieux culturels dans le Proche-Orient médieval.. . p. 50-5 1). Ibn Khurdhlbeh era el 
cap del diwdn al-baridque, en realitat, feia les funcions de servei d'intel.lig?ncia i infor- 
mació. 

10 A. MIQUEL, Lagéographie humaine du monde musulman.. . p. XXI: R. Paret .Con- 
tribution a I'étude des milieux culturels dans le Proche-Orient médieval ... w p.  57. 

11 Un rebuig crític i estricte del terme mossirab (must'ariba com a denominador 
col.lectiu d'una comunitat cristiana dins al-Andalus ha estat proposat per R. HITCHOCK, a 
aEl supuesto mozarabismo andaluzv, a Actas I Congreso Histona de Andducrb. Diciembre 
1976. Andalucrb Medieval, I, 1978, pp. 149-150. Cal, doncs, utilitzar ahlal-dhimma i els 
seus derivats. 

12 Aquesta qüestió lleugerament suggerida per J. WALTZ. (uThe significance of the Vo- 
luniary Martyrs of Córdobas, a The M u s h  WorLdLX, 2 i 3, 1970, pp. 143-159 i 226-236) 
mereix ser estudiada més profundament. 

13 Després del treball de P. GUICHARD, (Al-Andalus. Ertructusa antropológica de una 
sociedadislámica en Occidente, Barcelona 1976; i la versió abreujada perd en qualque lloc 
ampliada, Stnrctures sociales aorientalesr et n~CC~dentale~# dans I'Espagne musulmane, 
Paris-La Haye, 1977) poc pot dubtar-se'n. 



musulmanes en aquesta tpocal4. Es tractaria, doncs, dels grups de fun- 
cionaris de l'administració, islamitzats o no, per6 evidentment arabit- 
zats, com els qimir(os) o qüd-(s) a nivell superior1>; i d'altres a nivells 
menys rellevants que, per aixa mateix, resulten textualment invisibles. 
En suma, l'ampli sector que, a poc a poc, s'anava integrant i col.labo- 
rant, successor en aquest sentit de Tudmir d'Oriola i dels fills de Witit- 
za: el sector precisament contra el qual els amsrtirs voluntaris* prova- 
rien, debades, d'aixecar una consciPncia cristiana més militant per tal 
d'aturar el procés de degradació de les comunitats cristianes, descrit cri- 
danerament per6 amb prou exactitud, sembla, per Eulogi, Albar i 
SamsÓl6. 

Aquest sector, tanmateix, transcendia de molt el funcionariat estricte, 
que tenia gran relleu a les compilacions de khabar, i abastava també im- 
portants grups de professionals. Els dels metges, per exemple, que és 
prou conegut grkies a l'obra de Sulayman b. Hassan b. Juljul 

. . 

14 Cal remarcar el que és obvi, a t b  que la historiografia espanyola pretén de veure en les 
revoltes i avalots de la segona meitat del s. 111 un senyal de la impossibilitat de conformació - 
d'una societat musulmana i d'un estat andalusí. Per les revoltes entre el 65-86 a Orient 
s'ha de veure 'Abd al-Ameer 'Abd Dixon Tbe Umayyad Calipbate 65-86/684-701 A Poli- 
tical Study London 1971; per la vict6ria abbasida, M. A. SHABAN. Tbe 'AbbüsidReuolu- 
tion, Cambridge University Press, 1970; i del mateix autor, Islamic History. A New Inter- 
pretacions Il .  A.D. 750-1011 (A.H. 132-#8), Cambridge University Press, 1976. 

15 Els seus noms figuren a totes les hist6ries de amossirabs*: qümis Ibn An~uniin,qzimis 
Rabi' , qümis Serbandus, gü&- Hafs b. Albar, qüdiAbü Sa'id.. . etc. Les fonts principals 
són sempre els tractats d'Eulogi.Albar i Samsó i els textos d'Ibn al-Qüyiyya i al-Khushani. 
Tanmateix, perb, queda per fer un inventari complet de tots aquests personatges. Al Ma- 
grib berebers cristians figuraven també dins els quadres administratius de 1'Estat aglabida 
i, segurament, de \'Estat fatimida (Ch. E. DUFOURG. .Le christianisme dans le pays de 1'0c- 
cident musulman des alentours de I'an mil jusqu'aux temps almohades* a Mélanges E. R. 
Labande. Etudes de Ciuilisation Médiéual, IX' XII' sizcles, Poitiers, 1974, pp. 241-242. 

16 Els textos són ben coneguts, especialment el d'Albar, sobre la creixent arabització 
cultural dels joves cristians (Indiculus Luminosus a Corpus Muzarabiconrm I ed. I Gil, Ma- 
drid 1973, p. 314). També el de Samd De gradibus consaguinitatis tractatulus (op  cit. I1 
pp. 659-664) hauria de ser addu'it com a prova d'aquesta degradació. Per6 cap descripció 
potser millor que la de la gemegant prosa de I. de las Cagigas: alnnecesario ser5 decir que 
10s primeros (10s evolutivos) representaban la mayoría, la masa amorfa de la comunidad 
mozárabe. .. En el apologético de Samdn vemos hasta qué punfo aquellos cristianes prote- 
gidos por la _dimma imitaban la vida muelle, cómoda y licenciosa de 10s ismaelita; sabe- 
mos de uno que tenia haem para su recreo; de otro que se daba ~c vicios nefandos de prove- 
niencia oriental (sic); 10s m h  se circuncidaban como 10s musulmanes y judíos; en las comi- 
das abominaban del cerdo, como ellos, y 10 consideraban animal inmundo; en sus vesti- 
dos, en sus casas copiaban 10s refinamientos orientales; olvidaban, a la par, su lengua y la 
lectura de 10s libros santos; se dedicaban al estudio concienzudo del árabe v tenian ricas bi- 
bliotecas de autores musulmanes~. Per acabar dictaminant, solemne, que: <Existia, pues. 



(332-384?), de Qurtuba, d'origen probablement indígena i company de 
Abü Bakr b. al-Qütiyya17. A I'epoca dels amir(s) Muhammed (238-273) 
i 'Abd Alliih (275-300), dels 6 metges que sobresortiren, 4 eren 
cristians18 i un era de molt probable origen indígena; almenys així sem- 
bla indicar-ho el nom del seu pare Ubba < Oppasl9. Vivien espkndida- 
ment, estaven arabitzats i eren només els més experts en la seva especia- 
litat, practicada segurament per un nombre més gran d'indígenes. 

Igualment podrien considerar-se part d'aquest sector bispani famílies 
de mawüLicom la del filbleg i col~lector de Rhabar Abü Bakr Mu$am- 
mad Ibn al-Qütiyya al-Qurtubi (mort el 367)19bis descendent de Sara fi- 
lla d9Almund (hort entorn el 105), fill de Wititza (mort: el 710 d.JC.); o 
de dhimmi(s) com Vafs b. Albar al-Qüti al-Qurtubi (f. 276), tal vegada 
fill o nét dJAlbar, que seria així descendent de Romul, fill de Wititza, 
segons Ibn al-Qütiuyya20. Potser també haurien de ser considerats hispa- 
ni els descendents de Yulynn de Sabta, documentats per Ibn al-Faragi el 
326, per6 que molt possiblement eren ciutadans de Qur~uba des de 
I'tpoca de la conquesta. El descendent més antic biografiat per Ibn al- 
Faradi és Ayyiib b. Sulaymiin b. Hakam b. ' Abd Allah b. B(i)lKaysh b. 
lly& al-QüV21, enterrat al cementeri de Quraysh22. És clar que el con- 

una grave enfermedad moral y ética en la comunidad cristiana, que apuntaba, sobre todo, 
con un indicio muy significativa: gran parte, la mayoría de la comunidad mozárabe cordo- 
besa --corno la mayoría toledana, emeritense y de otras ciudades- ano se quejaba de su 
suerte,. (Los mozárabes I. Madrid, 1947-; pp. 196-197). 

17 J .  VERNET d o s  médicos andaluces en el "Libro de las generaciones de médicos" de 
Ibn ~ u l ~ u l ~  a Anuano de estudios medievafes 5. 1968. pp. 445-462. 

18 J. VERNET. pp. 454-455. 
19 kjamdin b. 'Ubbi - aTenía en Córdoba toda clase de bienes y propiedades. S610 

montaba en 10s caballos de sus cuadras, comía de sus cosechas, vestia del lino de sus fincas 
y se hacía servir por 10s hijos de sus esclaves, nacidos en su casa (bi-tifadihi)w.( J. VERNET. 
o p  cit. p. 454). Era un descendent de la parentela wititzana? El nom del pare i la descrip- 
ció d'unes propietats que poden provenir d'un fundus semblc~l suggerir ho. 

19 bis Sobre aquest personatge I la seva obra, veure P. CHALMETA, aUna historia discontl- 
nua e intemporal &bar)* a Hispania 123 (1973) pp. 23-75; i sobre la seva genealogia M. 
BARCELO, aEl rei Akhila i eis fills de Wititza: encara una altra recerca* a Miscefl'anea Barci- 
noneizsia X I X  (1978) pp. 59-79, especialment pp. 72-74, 

20 D.M. DUNLOP, nHaf~ b.Albar-the last of the Goths?a a Journal oftbe Royal Asiatic 
Society (1954) pp. 137-151; la ressenya de E. GARC~A G ~ M E Z  a d-Andahs XIX (1954) 
pp. 481-482; i D.M. DUNLOP. asobre Haf~ ibn Albar al -Qüti al-Quryubir, a a¿-Andalus 
XX (19S5) PP. 210-213. 

21 Ta' Ckj 'ufama'af-Andafus ed. d'El Caire, 1966; n? 270, pp. 102-103. 
22 Els seus dos descendents biografiats també per Ibn al-Faradi foren enterrats, en canvi, 



vers a 1'Islam fou el nét de Yulyan, 'Abd Allah23, i que Yulyan era got, 
o que els seus descendents adoptaren la nisba al-Qü~i. En qualsevol cas 
el seu manteniment indicaria que l'ascendencia goda a Qurpba era 
prou prestigiosa com per a conservar-la almenys entre el sector de col.la- 
boradors i de mawü¿i Ibn al-Fara+ assenyala que l'origen d'Ayyüb era 
noble i que estava relacionat amb l'entrada de 1'Islam a al-Andalus amb 
l'ajut de Yulygn, el seu avantpassat. El lloc d'enterrament indica que 
era client omeia. 

La majoria d'aquests personatges, naturalment, són prou coneguts i 
acostumen a pul-lular sense cap direcció ni sentit dins la viscositat con- 
ceptual de les histbries de <~mossarabsu, des de, per exemple, F. J. 
SimonetZ4. El que aquí es suggereix és precisament que aquests hispani 
eren la punta visible del indígenes islamitzats, i arabitzats, a un lloc, 
Qurfuba, on s'anava vertebrant, constituint i legitimitzant a través dels 
fuqah225, el nou estat omeia. Altrament, el context tribal Prabo-bereber 
estimulava el manteniment de denominacions d'origen ~hispdu o got, 
als neo-musulmans i dhimmi(s) indígenes, especialment si podien exhi- 
bir un passat familiar o un present de col.laborador. 

És, per altra banda, clar que el text d'Ibn Khurdadhbeh només es re- 
fereix a Quriuba, ciutat on aquest fenomen devia necessariament ser 
més pales. Hi ha, perb, un text de Beat i Eteri que permet pensar que a 
Tu1ay;ula una ascendencia wititziana era desitjable, i aixb indica que no- 
més es valorava la branca oficial que pacta amb els habo-musulmans. 
Aquest és el text: 

Ut puta, Vuitiza rex fuit: sed multi hodie ab ipso nomen sumunt Vui- 
titani, etiam pauperes ut per nomen agnoscatur quod de stirpe regia 
est, qui et ipse rex potuerat esse, si nomen feciscet regem.26 

Precisament, el text té una major significació per quant el report sobre 
la gent que pren el nom de Wititza és introdu'it com a exemple imme- 
diatament reconeixible que el nom no fa la cosa: 

23 ES el primer nom Prab i que normalment adopten els conversos. 
24 Historia de fos mozárabes de Espaea deducida de los mejores y más auténticos testi- 

monio~ de /os escritores chrirtianos y árabes. 1903, (Amsterdam Oriental Press, 1967). Ma- 
lauradament I'estrofalari llibre de Simonet segueu essent imprescindible com a diccionari 
de noms i esdeveniments. 

25 H. MONES, aLe rBle des hommes de religion dans I'histoire de 1'Espagne musulmane 
jusqu'l la fin du Califats a Studia IsLamica XX (1964) pp. 47-88; i R. IDRIS, aReflexions sur 
le milikisme sous les Umayyades d'Espagnes, a Atti del Teno Congressi du Studi Arabi e 
Islamici. 1961. Napoli, 1967, pp. 397-414. 

26 aAd Elipandum Epistolas. a Patrologia Latina 96, p. 930. 



sic Christianus non est inde christus unde nomen sibi imponet Chris- 
tianum. Quod si nomen Christianum fecisset christum, tam bonis 
Christiani quam etiam mali christi diceret~r.~' 

Beat i Eteri compongueren el seu tractat contra Elipand el 785 d.JC. i 
al.ludien a un fenomen ben viu llavors a Tulaypla; un fenomen d'ad- 
hesió a un suposat ancestre prestigiós. 

Altrament, l'existencia de hispanicom a denominació d'origen o pro- 
cedtncia, a Quryuba, aferma el sentit similar del nom hispani utilitzat a 
la documentació carolíngia, entorn del 781 d.JC. tot referint-se als grups 
socials immigrats a la Septimilnia28. 

Denominació d'origen també és el nom hispani utilitzat per Ermol- 
dus Nigelus en el seu poema honorant Lluís el Piadós i acabat de com- 
pondre el 826 d.JC.: 

Denique ad Hispanos convertens concitu arma, finibus a propiis expu- 
lit ipse procul.29 

27 OP. cit. p. 930. 
28 A.  BARBERO. <La integraci6n social de 10s "hispani" del Pirineo oriental en el reino 

carolingios, a Mélanges offerts a Reni Crozet (1966) pp. 67-75. I també B. Sholod, Cbar- 
lernagne in Spain. Tbe culturailegacy of Roncesva¿les,Genhe, 1966, pp. 39-53. Per6, na- 
turalment, les fonts foren publicades primer i estudiades per R.   ABADAL, a Catahnya ca- 
rolíngia I1 i 111. Barcelona, 195 5 i Els primers comtes catalans, Barcelona, 1958. 

29 Po2rne sur Louis le Pieux et é p i h s  au roi Pepin, París, ed. E .  Faral, 1964, versos 94- 
95. L'autor distingeix nítidament entre wasconi i bispani (versos 92-95). 




