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Resumen

Traducción comentada del árabe al catalán de la parte correspondiente a los Països Catalans y, por 
extensión, a  los territorios de la antigua corona de Aragón según el geógrafo musulmán al-Idrīsī (1154). 
El texto original seleccionado se ha tomado de la edición crítica del Nuzhat al-Muštāq o Kitāb Rujīr (Libro 
de Roger) publicada por el Istituto Universitario Orientale di Napoli. La novedad está en que hasta la 
fecha esta versión árabe no había sido traducida al catalán y sólo algunos párrafos al castellano. 

PalabRas clave: al-Idrīsī, Corona d’Aragó, Països Catalans, Llibre de Roger 

abstRact
GeOgRAPhy Of the CAtALAN COUNtRIes ACCORdINg tO aL-IdRīsī’s Book of RogeR

Commented translation, from arabic into Catalan, of the excerpts from the Book of Roger, written 
by the Muslim geographer al-Idrīsī, referred to the Catalan Countries and by extension to the whole 
territory of the former Crown of Aragon. the selected original text has been taken from the critical 
edition of the Nuzhat al-Muštāq or Kitāb Rujīr (Book of Roger) published by the Istituto Universitario 
orientale di Napoli. the novelty is that so far these Arabic excerpts had never been translated into 
Catalan and just a few into spanish.
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IntroduccIó

el present treball consisteix en una traducció directa de l’àrab al català dels passatges 
del Llibre de Roger (Kitāb Rujīr), que escrigué, al-šarīf al-Idrīsī el 1154, per encàrrec del 
rei normand de sicília, Roger II. ens hem basat en l’edició crítica en vuit fascicles del 
manuscrit àrab publicada per l’Istituto Universitario Orientale di Napoli sota el títol 
d’opus geographicum la part del qual corresponent a la península ibèrica va anar a 
càrrec de César dubler.1 Considerem aquesta traducció com una continuació d’anteriors 
publicacions nostres sobre cartografia islàmica, basades sobretot als atles d’ al-Idrīsī 
(PiqueRas y Fansa, 2008 y 2009).

fins al dia d’avui, en coneixem dues traduccions al francès i dues versions al castellà 
que hem tingut en compte al nostre treball. La primera traducció completa francesa, la va 
fer P.A. Jaubert entre 1836 i 1840 a partir del manuscrit (ms. arabe 2222) de la Biblioteca 
nacional de frança (París), el qual és una còpia realitzada el 1344 a Coimbra. La feina 
de Jaubert fou aprofitada pels neerlandesos R. dozy i M.J. de goeje al seu llibre sobre 
la geografia d’espanya (1866) on reproduïren el text àrab i una traducció francesa. des 
d’aleshores, aquesta obra ha estat la principal referència per als historiadors i filòlegs 
espanyols.

La interpretació de dozy i de goeje va servir a Alejandro saavedra (1881) per a 
la seua traducció castellana de les pàgines corresponents al Clima V, secció primera, 
que contenen galícia, Castella Vella, Navarra, Aragó i part de Catalunya. L’aportació 
de saavedra inclou, de més a més, un estudi preliminar de caire geogràfic i toponímic 
sobre l’obra completa de de dozy-de goeje. Vint anys més tard, va ser Antonio 
Blázquez que es va encarregar de completar la traducció castellana del text referent 
a la meitat meridional de la Península (Clima V, secció primera), tot i que, aquesta 
vegada com el mateix Blázquez avisa, la seua versió es basa al text francès de Jaubert 
i dozy-de goeje.

Molt abans de saavedra i Blázquez, Josef Antonio Conde havia publicat el 1799 
la còpia àrab de l’anomenada edició medicea (Roma, 1592) que fou traduïda pels 
maronites al llatí, el 1619, amb el títol de geographia Nubiensis, ja que aleshores hom 
desconeixia que es tractava d’un llibre d’ al-Idrīsī. Conde diu que tradueix directament 
de l’àrab al castellà, però adverteix que l’original és una còpia mutilada. efectivament, 
en compulsar aquesta versió amb la de Jaubert, hom troba a faltar molts paràgrafs 
mentre que d’altres estan més o menys resumits. Altrament, la transcripció i reducció 
dels topònims que fa Conde és molt deficient i acumula tantes errades que no paga la 
pena tenir-la en compte.

Als nostres dies ja i sobre el text de l’edició crítica de l’Istituto Universitario Orientale 
di Napoli, la Biblioteca nacional de frança va escometre una nova edició de la traducció 
francesa, revisada per Anne-Lise Nef i Étienne de la Vaissière en forma de Cdrom. 
L’acompanyen el text àrab de l’I.U.O.N. i els mapes del manuscrit àrab 2221 (segle 
xiv) que custodia l’esmentada biblioteca parisina. Aquesta nova versió francesa, l’hem 
tinguda sempre a la vista a l’hora de traduir l’original àrab i, quan s’escau, hem afegit les 
observacions adients com a notes a peu de pàgina.
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2 Les parts de l’Opus geographicum revisades per dubler corresponen al fasciculus V (1975) IV Clima, pp. 535-
582, i fasciculus VII (1977) V Clima, pp. 723-734.
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fig. 1. Mapa dels Països Catalans, Aragó i Múrcia amb la toponímia. Noms actuals o àrabs 
en lletres llatines.
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fig. 2. Mapa dels Països Catalans, Aragó i Múrcia, amb la toponímia àrab segons figura 
al manuscrit  original emprat en aquest article. 



LLIBRE DE ROGER

CLIMA QUART, SECCIÓ PRIMERA

51. després ve la kûra de Tudmīr on hi ha les ciutats de Mursiya (Múrcia), Ūryuwāla 
(Oriola), Cartagena, Lūrqa (Llorca), Mūla (Mula) i Jinjāl·la (Xinxilla), tot  limitant 
amb la kûra de Qūnka (Conca) on es troben Oriola, Alš (elx), Alqant (Alacan, 
Conca i segura2. tot seguit es troba la província d’Argayra3 amb les terres de Šāṭiba 
(Xàtiva), jazīrat Šuqr (Alzira), Dāniya (dénia) i moltes fortaleses.

52. La província que segueix és la de Murbāṭir (Morvedre) que abasta les terres de 
Balansiya (València), Morvedre, Burriyāna (Borriana) i molts de castells. Vers 
1’interior hi ha l’iqlīm d’al-Qawatim que conté les contrades d’al-Būnt (Alpont) i 
santa Maria, anomenada d’Ibn Razīn (Albarracín). 

....................................................................................................................

54. [després de la província d’ Arnīṭ (Arnedo)] ve la d’al-Zaytūn (les Oliveres)4 on es 
troben Jāqa (Jaca), Lārida (Lleida), Miknāsa (Mequinença) i Ifrāga (fraga).

55. tot seguit tenim la província d’al-Burtāt (els Ports)5 que encabeix Ṭurṭūša (tortosa), 
Ṭarrakūna (tarragona) i Baršalūna (Barcelona). Vers ponent, després d’aquesta 
província, continua la de M.rm.riya6 que té fortaleses oblidades i, davant la mar, 
les de Tiscar, Kašṭālī i Cotanda. 

 totes aquestes províncies tenen nom espanyol i totes formen part d’al-Andalus.
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2 Conca: ací hom adverteix qualque confusió o error ja que aquesta ciutat resta molt lluny de tudmir i en la 
seua demarcació es repeteix Oriola (ja esmentada a tudmir) i s’hi inclouen segura, elx i Alacant que mai no 
podien trobar-se sota la dependència de Conca. saavedra, que ja va fer notar aquesta anomalia, va proposar una 
interpretació possible, però poc probable, identificant Oriola amb Orihuela del tremedal (sierra de Albarracín), 
segura amb segura de Aragón, Alacant amb Alcantud i elx amb Olmedilla de Éliz, poblacions molt més properes 
a Conca.

3 topònim no identificat. Conde va llegir Argira i ho va identificar amb Alzira; dozy-de geoje llegiren erghira i 
van proposar Énguera; saavedra va transcriure Irrigueira tot argumentant que es tractava d’un districte irrigat 
o ben fornit de regadiu.

4 fa esment dels oliverars que hi havia en aquesta zona. saavedra, estalonant-se en autors àrabs, defensa que el 
“riu de les Oliveres” era el Cinca, mentre que Conde veia una prolongació del topònim a la població d’Aytona, 
situada entre els rius Cinca i segre. tanmateix, al-Idrīsī sembla inclinar-se més pel segre en dir que la ciutat de 
Lleida està a la vora del riu al-Zaytûn.

5 hom pot llegir també “els Ports” que faria referència als colls o passos estratègics del Pirineu. el mateix al-Idrīsī 
diu en un altre lloc que al-Burtat és la mateixa serralada que els cristians anomenen Pirineu o muntanyes del 
temple de Venus, tot al·ludint a Portvendres on ell situa un dels vèrtexs del triangle peninsular.

6 el topònim M.r.m.riya va ser interpretat per saavedra com a “Marmórea” o “Marmoraria”, atribuint-ho a 
l’abundància de marbre a les muntanyes de l’antic Maestrat de Montesa i la tinença de Benifassà. si tenim 
en compte que un dels indrets d’aquest iqlim és Castali, situat sobre el litoral al sud de les goles de l’ebre, 
caldria deduir que la seua localizació coincidiria amb les actuals comarques del Montsià, Baix Maestrat i  
Benifassà. dolors Bramon opina, nogensmenys, que hom pot llegir Matranyya, indret que situa uns seixanta 
quilòmetres terra endins, concretament a la comarca del Matarranya. el seu argument és que Matranyya vol dir 
“arquebisbal”, cosa que faria esment de l’arquebisbat de saragossa la línia divisoria del qual amb el bisbat de 
tortosa fou establerta el 1152 al riu Matarranya. siga com siga, admetent la reducció de Matranyya, esdevindria 
gairebé impossible encabir-hi Castali que la pròpia autora no vacil·la en identificar amb sant Carles de la Ràpita 
(BRAMON, 1997: 76).
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85. de daroca a la ciutat de saragossa hi ha cinquanta milles, com també cinquanta 
des de qal‘at Ayyūb (Calataiud) a Saraqusṭa (saragossa). La ciutat de saragossa 
es una gran capital de les més grans d’al-Andalus, d’unes grans dimensions, 
ben poblada, de fronteres esteses i de carrers amples amb bones cases i vil-les 
envoltades de vergers i horts. La forta muralla està bastida de pedra. se situa a 
la vora de nahr Abruh (riu ebre), gran i important riu part de les aigües del qual 
prové de terres de cristians; 1’altra procedeix de les muntanyes de Calataiud i una 
altra dels entorns de Calahorra. tot el cabal d’aquests afluents s’ajunten amunt 
de tudela i després flueix envers la ciutat de saragossa fins a arribar al Castell de 
Šibrāna (Xiprana) i després al lloc [Mequinença] on conflueix amb el riu al-Zaytūn 
per seguir llavors cap a tortosa, passar-hi per la part occidental i desembocar a 
la mar. La de saragossa és la Ciutat Blanca, anomenada així per la seva abundor 
en guix i calç. Una de les seves peculiaritats és que mai no hi entra cap serp i si 
n’hi introdueixen cap, tot duna es mor. La ciutat de saragossa posseeix un pont 
notable per entrar-hi, fortes muralles i bells edificis.

86. de la ciutat de saragossa a Osca es compten quaranta milles i d’Osca a Lleida, setanta. 
de saragossa a tudela hi ha cinquanta milles. Lleida és una ciutat petita i d’aire urbá 
amb muralles reforçades a la vora d’un gran riu. 
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fig. 3. Versió catalana del mapa  d’al-Idrīsī conservat a la Biblioteca Nacional de Paris. 
dibuix i interpretació de J. Piqueras i g. fansa. 
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87. de Mequinença a tortosa hi ha dues etapes que són cinquanta milles. tortosa és una 
ciutat forta que ocupa el coster d’un turó i està voltada d’una sòlida muralla. Alberga 
mercats, cases i gent artesana i obrera. els pins de les seves muntanyes no tenen parió 
en altària i gruixa i per això s’hi construeixen grans vaixells. de la fusta de pi se’n fan 
els pals i les bigues. Aquesta fusta de pi de les muntanyes de tortosa és vermella i té 
1’escorça lluent i grossa; el temps no l’altera ni es corca com altres, per aixó té una gran 
anomenada7. de tortosa a la desembocadura del riu a la mar es compten dotze milles.

88. de tortosa a tarragona hi ha cinquanta milles. tarragona es troba vora mar i és la 
ciutat dels jueus amb muralles de marbre i edificis i torres robustes. hi viu poca gent 
de cristians. està ben fortificada i defensada. des d’allà a la ciutat de Barcelona, vers 
llevant, hi ha seixanta milles.

89. I de la ciutat de tarragona, vers ponent, a la gola del riu ebre, quaranta milles a 
l’indret on la llera del riu esdevé molt ampla. des de la desembocadura del riu a 
rābiṭat Kašṭālī , vora mar, resten setze milles. es tracta d’una ràbita fortificada i sòlida 
a prop de al-baḥr al-šāmī (la mar Mediterrània). És governada per bona gent i a prop 
hi ha una gran alqueria voltada de camps i conreus. de rābiṭat Kašṭālī  vers ponent, 
fins a l’alqueria de Yāna8, prop de la mar, hi ha sis milles i, d’allí, al castell de Peníscola, 
altres sis milles. es tracta d’una sòlida fortalesa vora mar i és una vila pròspera, ben 
poblada i voltada d’alqueries i camps cultivats amb aigua abundosa. La fortalesa de 
Peníscola està separada d‘aqabat Abīša (la costera d’Abīša) per set milles. És un alter 
entravessat immediat a la mar per on discorre el camí i esdevé molt difícil passar-ne el 
cim9. d’allí a la ciutat de Borriana, a ponent, hi ha vint-i-cinc milles. Borriana és una 
ciutat remarcable i pròspera, de camps molt fèrtils amb arbres i vinyets. Ocupa una 
plana d’una amplària de gairebé tres milles fins a la mar. de Borriana a Morvedre hom 
compta vint milles. entorn de Morvedre hi ha florents alqueries amb arbres i granges 
agrícoles molt retents i assortides d’aigua corrents (séquies). tots aquests llogarets i 
camps arbrats són prop de la mar10.

 entre Morvedre, cap a l’oest, i València hi ha dotze milles. 
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7 el mateix al-Idrîsî, en descriure en un altre passatge la mesquita de Córdova, fa notar que el llenyam del sostre 
havia estat portat des de tortosa. encara avui, a tunísia i altres localitats del Magreb s’anomenen ṭurṭūšī 
(‘tortosins`) les soques de pi de 45 a 70 cm de diàmetre i de 18 a 25 m de llargària.

8 yana ha estat identificat (saavedra, Mizal, Bramon) amb l’actual vila de La Jana, però, ni la distància real des de 
Castali (gairebé 40 km, és a dir unes vint milles), ni la seua llunyania de la mar (devers 20 km) concorden gens 
amb les dades que en dóna al-Idrîsî que diu que és a prop de la mar, a sis milles de Castali i a la mateixa distància 
de Peníscola. Aquestes circumstàncies s’ajusten millor a Vinaròs o Alcanar.

9 La distància de Peníscola a Abisha (set milles) no s’escau amb Orpesa. en un altre punt, en descriure la ruta 
marítima des de Barcelona a Algeciras, al-Idrîsî situa Abisha a desset milles de Peníscola, cosa que concorda 
millor amb la posició d’Orpesa. Comptat i debatut, el text resulta molt confús ja que parla d’Abisha com d’una 
gran costera que cal remuntar com una alta muntanya pel cim de la qual passa el camí. fet i fet, els tossals que 
travessa l’esmentat camí amb prou feines depassen els 100 m d’altària. el seu protagonisme consisteix, tal volta, 
en ser l’únic obstacle muntanyenc en un camí que, abans i després, sempre discorre per la plana litoral.

10 No crida gens l’atenció d’al-Idrîsî ni l’antigor de sagunt (Morvedre), ni el teatre i d’altres restes romanes de les 
que parlen altres autors musulmans (al-Rāzī, al-‘Uḏrī, yāqūt, etc.), sobretot, safwan b. Idris que, portat per la 
seua vena poètica, qualifica el teatre de sagunt de “la mare de les meravelles” (ALBUdI, 1994: 223).
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90. La ciutat de València és una de les cabdals d’al-Andalus. es troba en una plana de 
terres grasses on viuen molts mercaders i llauradors. té mercats i botigues i s’hi 
verifiquen molts embarcaments i desembarcaments. tot seguint el riu, entre la ciutat i 
la mar hom passa tres milles. La ciutat resta al costat del riu el corrent del qual aprofita 
per regar els camps on hi ha horts, vergers i altres conreus. Per anar de València 
á saragossa, passant per Kutanda (Cutanda), calen nou etapes i de saragossa a 
Cutanda, tres jornades, i de Cutanda a ḥiṣn al-Rayāḥīn, dues etapes. Aquest és un nucli 
ben fortificat, poblat i prósper. de ḥiṣn al-Rayāḥīn a Alpont van dos dies de camí12. I, 
entre la ciutat de València i jazīrat Šuqr (Alzira), divuit milles. Aquesta ciutat, que 
está sobre el riu Xúquer, té uns bells encontoms amb molts arbres, fuites i rierols. La 
gent és de qualitat en aquesta població que és al costat del camí que va a Múrcia. de 
la ciutat de Alzira a la de Xàtiva hi ha dotze milles. Xàtiva és una ciutat formosa que 
té alcassabes que hom pren com a model per llur bellesa i solidesa. s’hi fabrica paper 
que no té parió en tot el món i s’exporta tant a Orient com a Occident. el castell de 
Qulyayra (Cullera) está voltat de mar i és una resistent fortalesa a la desembocadura 
del riu Xúquer. 
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11 hiṣn al-Rayāḥīn  (castell dels Rayah) podria confondre’s amb santa Maria d’ Ibn Razīn (Albarracín), però es 
tracta de dos pobles distints com es pot llegir al paràgraf següent i roman dibuixat al mapa que acompanya el 
manuscrit d’Uns al-muhay, on figuren ambdós. segons l’itinerari de la tropa d’Abd al-Rahman III, el 935, des de 
Córdoba a saragossa, descrit per Ibn Ḥayyān, l’indret de ḥiṣn al-Rayāḥīn, caldria posar-lo a la riba del Jiloca, a 
mitjan camí entre Luco (Lunqa) i daroca, és a dir, entre els actuals Báguena i san Martín del Río. Mizal s’inclina 
per localitzar el castell a Monreal del Campo, però aquesta població es troba abans de Luco. si seguim les 
indicacions de les distàncies: de Cutanda a ḥiṣn al-Rayāḥīn, tres jornades i, d’allí a Alpont, dues jornades, aquest 
castell no podria estar on el posa l’itinerari d’abd al-Rahman, sinó molt més a migjorn, més o menys a terol.

fig. 4. Vista del Castell Major de Xàtiva segons Anthonie van den Wijngaerde (1563). 
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91. de Cullera hi ha quaranta milles fins a dénia, ciutat que resta vora mar, és florent i 
bella i té un raval pròsper. És provista d’una forta defensa i la seva muralla de llevant, 
construida amb enginy i prudència, penetra dins la mar. La domina una alcassaba i a 
1’entorn hi ha camps de conreu, moltes figueres i vinyets. La ciutat serveix d’escala als 
vaixells i hom n’hi construeix molts perqué té una drassana. d’allí surten 1’esquadra 
corsària i els vaixells que es dirigeixen a 1’orient llunyà. Al sud de la ciutat hi ha 
una muntanya redona molt alta i des del seu cim s’albiren les muntanyes de Yābisa 
(eivissa) dins la mar. Aquesta muntanya s’anomena jabal Qā‘ūn (Montgó)12. de la 
ciutat de Xàtiva a Bukayrān (Bocairent), hi ha quaranta milles vers ponent. La fortalesa 
de Bocairent és resistent i pròspera com si fóra una ciutat. té un mercat famós i a 
1’entorn camps conreats. s’hi fabriquen teles blanques que es venen molt cares i 
duren molts anys i compten entre les millors per llur suavitat i finor, tant que no es 
distingeixen del paper per llur tacte i color blanc. de la fortalesa de Bocairent a dénia 
corren quaranta milles i de la mateixa fortalesa a la ciutat d’elx, altres quaranta milles. 

92. elx ocupa la terra plana i és travessada per un canal que prové del seu riu i entra 
a la ciutat per baix de la muralla. L’empren per als seus banys i es distribueix pels 
mercats i camins. Com que el riu és salabrós, els habitants d’aquesta ciutat beuen 
aigua de gerres que es porten de fora i 1’aigua potable prové del cel. Vint-i-vuit milles 
separen la ciutat d’elx de la ciutat d’Oriola que está a la vora de al-nahr al-Abyaḍ (riu 
Blanc o segura), que és el riu de Múrcia. La muralla de ponent segueix el riu i per 
entrar-hi s’aprofita un pont de barques. L’alcassaba sobre el cim de la muntanya és 
molt forta. A 1’entorn hi ha horts i vergers i parcs; l’abundància de fruita no es pot 
comptar. La ciutat gaudeix arreu de luxe, mercats i llogarets (dayas). entre Oriola i la 
mar hi ha dotze milles i, per arribar a Cartagena, quaranta-cinc milles.
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12 Jabal qā‘ūn és la muntanya ara anomenda Montgó. Al mapa figura com a Jabal al-Mawt o ‘muntanya de la 
Mort’. saavedra ja va proposar el 1881 la identificació del Montgó al temps que refusava la de cap Martí que al 
seu dia havia avançat Conde.

fig. 5. Mapa dels Climes 4 i 5, seccions primeres, de la Biblioteca Nacional de París. 
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93. des de la ciutat de dénia, esmentada abans a la costa, fins a la ciutat d’Alacant, al litoral 
vers ponent, transcorren setanta milles. Alacant és una ciutat petita i pròspera que 
disposa d’una mercat i una gran mesquita amb càtedra de predicació. des d’Alacant 
s’exporta espart13 a tots els països de la mar. Al cim d’una muntanya posseeix una 
alcassaba forta i molt alta, pujar a la qual és difícil i cansat. Malgrat l’escassa grossària de 
la ciutat, s’hi basteixen vaixells de travessia i barques. Prop d’aquesta ciutat i a la banda 
de ponent, hi ha una illa que anomenen jazīrat Blanāṣa (illa Plana o Nova tabarca)14. 
dista una milla de terra i és un bon embarcador i redós per als vaixells dels enemics. 
està enfront de ṭarf al-nāẓūr  (el cap del guaita)15. de ṭarf al-nāẓūr a la ciutat d’Alacant hi 
ha deu milles i de la ciutat d’Alacant a la d’elx per terra, una etapa lleugera. de la ciutat 
d’Alacant a les goles de Bāluš (Palos) transcorren cinquanta-set milles. els Bāluš són 
embarcadors a les eixides de les valls [goles del Mar Menor] per on entren els vaixells. 
Entre Bāluš i jazīrat al-fīrān (illa dels Ratolins)16 hi una milla i, entre 1’illa i terra, una milla 
i mitja. el ṭarf al-qabṭāl (cap del Colze, avui anomenat Palos) queda a dotze milles. I d’ allí 
a Burtmān (Portman)17, el gran, que és un embarcador, trenta milles.

13 Miquel de epalza, que va traduir al castellà aquest passatge de la ciutat d’Alacant, s’estén en explicar alguns 
qualificatius i qualque substantiu. Interpreta que al-ḥalfā’significa espart ja que els autors àrabs l’apliquen també 
al topònim qarṭajannat al-ḥalfā’, la Carthago spartaria dels romans. de l’expressió masjid, jāmi‘ wa-minbar, 
literalment una ‘mesquita gran i una trona’ o ‘amb una trona de predicar’, en dedueix que hi havia dues 
mesquites, una gran i l’altra petita.

14 L’illa Ablansa no pot ser més que l’illa Planisa, rebatejada el segle XVIII com a Nova tabarca.
 Recordem que l’àrab no té el so /p/ i al seu lloc escriu /b/. Conde va confondre l’illa noresmenys que amb 

Blanes, per simple homofonia.
15 taraf al-Nadur significa literalment ‘cap de la torre de guaita’ i s’identifica amb l’actual cap de l’Aljub o de santa 

Pola. 
16 Aquesta “illa dels Ratolins” deu ser l’avui anomenada Isla grosa, un petit illot volcànic enfront del Mar Menor.
17 el carregador de Pormán, prop del poblat miner de La Unión (Múrcia).

fig. 6. Vista d’Oriola a la vora del riu segura segons un dibuix medieval.
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25. quant al-baḥr al-šāmī (mar Shâmî o Mediterrani), on donen les terres del migjorn d’al -
Andalus, abasta des d’ occident fins a Anṭākiya (Antióquia) i la travessia de navegació 
de banda a banda dura trenta-sis dies. La seva amplària és variable. entre Màlaga i 
al-Mazimma i Bādis, situades una enfront de les altres dels costats de la mar, hi ha 
un dia de navegació amb vent mitjà favorable. A Almeria li correspon a 1’ altra riba 
Hunayn, separades per la mar en dos dies de travessia. A dénia, s’hi oposa a l’altre 
costat la ciutat de Tanas (tenés) de la que se separa tres dies de navegar. Correspon 
a Barcelona, que és al costat de 1’occident central, Bajāya (Bugia) i d’una a l’altra cal 
passar quatre dies de navegació. Cada jornada de navegació són cent milles.

      quant a jazīrat Yābisa (eivissa), és una illa formosa amb molts de vinyets i raim i 
compta amb una petita ciutat florent. L’indret d’al-Andalus que té més proper és 
dénia de la que la separa una jornada de vaixell. A llevant de l’illa d’eivissa roman 
jazīrat Mayūrqa (l’illa de Mallorca) per arribar a la qual hom ha de navegar un dia. 
Mallorca disposa d’una gran madīna (ciutat) comandada per un governador que la 
defensa amb homes, municions, armes i diners. Més cap a llevant resta jazīrat Manūrqa 
(l’illa de Menorca) enfront de la ciutat de Barcelona a la qual s’arriba amb una dia de 
navegació, mentre que de Menorca a jazīrat Sardāniya  (l’illa de sardenya) en calen 
quatre.

      Aixó és el que volíem dir, gràcies a déu, i així acabem la primera secció del clima quart, 
gràcies a déu. I segueix la segona secció, si déu ho vol.

   

fig. 7. Mapa de les distàncies entre alguns ports de la Mediterrània Occidental segons els 
textos d’al-Idrīsī.
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CLIMA QUART. SECCIÓ SEGONA

1. Aquesta segona secció del clima quart abasta una part de la mar Shâmî que té nombroses 
illes, unes habitades, d’altres desertes, unes famoses, d’altres desconegudes, i una 
part de les terres continentals dels cristians dels que parlarem amb 1’ajuda de déu. 

.....................................................................................

4. quant a les terres litorals depenents del continent, remarquem Baršalūna (Barcelona), 
Jarunda (girona), Anbūryaš (empúries), Arbona (Narbona) i Karcasona (Carcassona). 
Totes es troben a les terres de Gashkonía (gascunya).

fig. 8. Mapa de la part septentrional de Catalunya.  detall del Clima quart. Oxford. 
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CLIMA CINQUÉ. SECCIÓ PRIMERA

34. de saragossa a Osca cinquanta milles. I entre Osca i Lleida setanta milles. I entre 
Osca i Mequinença setanta milles. Osca és una bella ciutat de caràcter civilitzat que té 
botigues pròsperes, mercats i obradors importants, els productes dels quals es venen 
bé.

35. Mequinença altrament és una ciutat petita que sembla una plaça forta ja que es troba 
en una de les línies frontereres d’al-Andalus. Lleida, ciutat de grossària mitjana, no té 
gaire recursos. es troba a la vora del riu al-Zaytūn (segre) que naix a les muntanyes 
dels Ports, corre per la part de llevant de Jaca i rega els encontorns de Lleida. Un cop 
passada Lleida, a Mequinença conflueix amb el riu ebre, de manera que aquesta ciutat 
roman al forcall entre els dos rius. 

36. de Lleida a fraga, indret fortificat que té aire de ciutat amb mercats i indústries i 
habitants molt ardits, hi ha cinquanta milles.

37. també separen cinquanta milles fraga de tortosa, formosa ciutat posada a la vora 
de l’ebre i defensada per una sòlida fortalesa. Les muntanyes properes abasteixen 
de pins la fusta dels quals no té parió al món habitat, tant per bellesa i qualitat com 
per gruixària i llargària. Aquesta fusta és exportada a països propers i llunyans 
per construir edificis regis i arquetes de tresors, per bastir carenes i pals de vaixell i 
màquines de guerra com almajànecs, grues, escales i d’altres.

38. de la ciutat de tortosa a tarragona dels jueus hi ha quaranta-cinc milles. tarragona 
s’assenta vora mar i 1’envolta una muralla de marbre blanc i negre d’una rara bellesa. 
A dia d’avui està ben poblada, però altre temps estigué buida perquè es trobava a la 
zona fronterera entre els musulmans i els cristians. La ciutat és agradable, peró hi ha 
moltes serps de mossegada perillosa. Posseeix un bon port assortit d’aigua potable. 

39. de tarragona a Barcelona corren cinquanta milles. Barcelona és una ciutat de 
voramar el port de la qual és ple d’esculls, de manera que només els vaixells que 
el coneixen i són experts en navegar hi poden entrar estalvis. Barcelona está voltada 
de muralles i té un raval. Per anar-hi o tornar-ne des d’al-Andalus, cal travessar un 
coll entre les muntanyes dites del temple de Venus, que en la llengua dels cristians 
s’anomenen al-Birīniyū (el Pirineu). A Barcelona sojorna el rei dels francs que hi té la 
seva capital i una flota de vaixells dedicats a la mercaderia i la guerra. els francs són 
dotats d’una força irresistible i d’una valentia incontestable com a descendents, diu, 
de Jafna. La contrada de Barcelona produeix molt de blat, d’altres grans i mel.

40. de Barcelona a Carcassona, bella ciutat situada al peu d’una muntanya i envoltada de 
molts vinyets i abundosos cursos d’ aigua, calen quatre jornades de camí.
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