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BALAGUER: URBANISME ENTRE DUES CULTURES
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ORÍGENS I PREEXISTÈNCIES
La ciutat de Balaguer fou, en el seu origen, una ciutat
on es practicava l’islam. Desconeixem la data exacta
de la seva fundació, tot i que la primera menció escrita que es fa sobre la seva existència data de l’any
863 quan durant el trasllat del cos de sant Vicenç des
de Saragossa al monestir de Castres (Septimània) el
monjo Aimó, que en feia la crònica, ens explica com
en passar per davant de Balaguer (“siquidem illis ad
Balagivum oppidum, iuxta fluvium Segarim, cursim
pervenientibus, in quadam insula solo contigua resederunt”) (Giralt 1994, 220) una multitud sortí de
l’indret a venerar el cos del sant i una dona recuperà
miraculosament la vista. Aquesta notícia ens aporta
una altra dada molt interessant per entendre la vida
en aquelles primitives fundacions: la presència de comunitats cristianes importants en l’entorn islamista
de l’administració del moment.
No ens ha d’estranyar gens aquest fet si tenim en
compte que al voltant de l’indret de l’actual Balaguer
s’hi han documentat diversos jaciments arqueològics
que ens parlen de població autòctona d’època hispanovisigoda, jaciments que no arriben més enllà del
segle viii. Són els casos de la necròpolis de Palous
(Camarasa) i dels Morulls (Gerb) (Camats 2012),
entre molts altres indicis d’assentaments que només coneixem de moment referencialment o a través
d’escadusseres troballes arqueològiques. (Alòs; Solanes 2013)
A la necròpolis de Palous s’hi van excavar entre 1999
i 2006 set tombes de lloses, en una de les quals es va
trobar l’individu acompanyat d’un aixovar funerari
consistent en un ferro per pelar pells i un cinturó
de pell amb la seva sivella de bronze que va ser l’ele* Museu de la Noguera

ment que va permetre la datació de l’enterrament en
un context de finals del segle vii i inicis del segle
viii (Solanes; Alòs 2003). L’estudi antropològic de
l’individu va permetre esbrinar que es tractava d’un
home d’entre 50 i 60 anys d’edat, de complexió robusta amb fortes insercions musculars tant als braços com a les cames, i un important grau de desgast
de vèrtebres i coxals, cosa que fa pensar en algú que
feia una feina física de gran activitat muscular. La
presència del ferro per a pelar pells a la tomba ens
fa pensar en un artesà especialitzat en l’adoberia de
pells. Aquest fet, junt amb la important presència
d’aquest mateix tipus de ferros al jaciment del Bovalar (Seròs. Segrià), ens fa pensar en la importància
que la ramaderia tenia en l’economia d’aquestes poblacions del Segre durant l’antiguitat tardana. D’altra banda, és ben coneguda la donació que féu el diaca Vicenç al monestir d’Asan al segle vi, (Fortacín
1983) en la qual esmenta diverses propietats seves
tant als estreps pirinencs com en terres lleidatanes
-Federico Lara Peinado (Lara 1974, 37-38) identifica un dels llocs de la donació “Cereo Magno” amb
Seròs-. La donació esmenta també els ramats d’ovelles, vaques i cavalls, que tenia el diaca en propietat,
així com una “estiua saldana” i diverses “estiuolas”,
que alguns estudiosos del text han identificat amb
pastures d’estiu (Ariño et al. 2003, 232), i apunten
ja la possibilitat que s’estigués practicant en aquest
moment la transhumància dels ramats. La plana
de Lleida, des de Camarasa fins al Baix Segre, seria
doncs, pel que sembla, en aquella època, el destí dels
ramats a l’hivern, i la riquesa que se’n derivava podria haver estat un atractiu més, tant per a les poblacions nouvingudes a partir del segle viii, com per al
nou règim fiscal que s’hi imposaria.
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PRIMERES DADES ARQUEOLÒGIQUES
Tot i que tenim constància de l’existència de restes
arqueològiques prehistòriques al tossal ocupat pel
castell de Balaguer, cap al segle ix aC, i que apareixen
escadusserament i de manera molt esporàdica fragments de ceràmiques d’època romana en el jaciment
arqueològic del pla d’Almatà, sembla que l’indret no
fou ocupat de manera estable i continuada fins al moment de la conquesta islàmica durant la primera meitat del segle viii.
S’ha posat en relació la fundació de Balaguer amb la
creació d’un campament militar vinculat amb el control del pas pel riu Segre, que seria una important via
de comunicació cap a la Septimània (Esco et al. 1988,
22; Giralt 2000, 114). Aquest primitiu assentament
estaria situat al pla d’Almatà, una extensa planura
que ocupa 27 hectàrees a la zona nord de l’actual Balaguer, i que està naturalment protegida pel riu Segre
a llevant, i pel barranc dels Rucs o d’Alcoraç al sud.
Tenim molt poca informació d’aquest primer moment
del jaciment arqueològic. Tan sols alguns fragments
de ceràmica recuperats en fons de sitges excavats a
inicis dels anys 80 del segle xx. La muralla és l’únic
element constructiu conservat que, tradicionalment,
s’ha associat al campament militar (Cau et al. 1997).
En conservem 700 m lineals, a les cares nord i oest
del jaciment, on poden comptar-se fins a 24 torres
de planta rectangular (5 x 2,5 m) que s’alternen amb
panys de mur corregut; el tram de muralla de la cara
sud es va recuperar parcialment en les intervencions
dels anys 90 i conserva només una filada de pedres,
mentre que es desconeix el traçat de la muralla situat
a l’est, sobre el riu Segre.
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Josep Giralt observava en alçat quatre moments constructius que han estat atribuïts a quatre fases cronològiques diferenciades (Giralt 1994, 240-242): en
primer lloc, trams de muralla construïts amb carreus
encoixinats -de 37 x 39-42 cm- disposats de través
combinats amb torres de planta rectangular. En segon
lloc, trams amb carreus encoixinats -de 50 x 60 cm i
100-115 cm de longitud- combinats també amb torres rectangulars. En aquests trams els carreus actuen
com a base i fonament de la muralla, i alhora anivellen
la inclinació natural del terreny. Sobre aquesta base
s’alça un parament de tàpia amb un gruix de 170-180
cm. D’altra banda, totes les torres presenten la mateixa tipologia constructiva: la part inferior està composta per carreus exteriors, disposats de través, que
constitueixen el folre d’un cos massís de fang, mentre
que la part superior és un massissat de tàpia. L’alçada
de la part inferior varia segons la topografia del ter-

Figura 1. Muralla del pla d’Almatà (segle viii). Museu de la Noguera

reny i arriba, en algun cas, a conservar sis filades de
carreus. El tercer tipus de parament correspon a reparacions dels trams descrits anteriorment fetes amb
carreus disposats de llarg i través, com les que podem
observar en el tram que hi ha entre les torres 19 i 20.
Aquestes reparacions poden posar-se en relació amb
els paraments de la cara nord del castell Formós, obra
que segons les fonts escrites s’inicià a la darreria del
segle ix (Bramon 2000, 240), i que ens corroborarien
l’anterioritat de la construcció de la muralla del pla
d’Almatà.. Finalment, poden trobar-se refaccions fetes a base d’un encofrat de maçoneria irregular lligada amb morter de guix i calç. Possiblement es tracta
d’una obra d’època medieval o moderna, ja que hem
de tenir en compte que en els gravats dels enginyers
francesos dels segles xvii- xviii aquest element defensiu hi apareix sempre referenciat.
De moment però no s’han pogut obtenir dades arqueològiques que ens permetin una aproximació a la
datació d’aquesta infraestructura. En els darrers anys
hi ha hagut una intervenció de restauració-consolidació en diversos trams que ha comportat seguiment
arqueològic de les obres, però que malauradament no
ha aportat dades noves en aquest sentit. El pla d’Almatà ha estat prospectat en tota la seva extensió, i se
n’ha constatat un 100% d’ocupació de la superfície,
almenys pel que fa als darrers moments de l‘ocupació
a inicis segle xii. Malauradament, totes les restes que
fins ara han estat excavades semblen correspondre a
una fase de la ciutat que podem datar entre els segles
x i xi, tret d’algunes restes de murs, antigues canalitzacions i retalls en els nivells naturals que semblen
tenir una orientació diferent i anterior, però que no
ens permeten fer una lectura fiable ni relacionar-ho
amb altres elements que ens aportin dades de fases
més antigues. La superfície excavada i investigada,
però, suposa en l’actualitat aproximadament un 0,5%
de la superfície total del jaciment, limitada a determi-
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nades zones perifèriques a tocar de la muralla...Caldrà, doncs, estar atents a futures intervencions per
poder ampliar la informació sobre les etapes inicials
del jaciment.

LA CONSOLIDACIÓ COM A CIUTAT: MURALLES I
FORTIFICACIONS
Les fonts escrites d’època andalusina que fan menció
a l’assentament de Balaguer ho fan inicialment com
un hisn. Els husun han estat identificats com el tipus
d’hàbitat principal en la zona fronterera. Construïts
entre els segles ix i x solien estar ubicats en llocs de
domini dels cursos fluvials i de les vies de comunicació, amb una clara funció de defensa de les comunitats
rurals.(Giralt 1991, 71) Sabem la data de construcció del castell de Balaguer mercè a l’autor Ibn Hayyan
(988-1076). Aquest historiador recull la crònica d’Isa
b. Ahmad al-Rasi referent als fets que succeïren a la
Marca Superior l’any 284 de l’Hègira (897-898):
“La Marca. Isa b. Ahmat informa: En aquest any
284H el senyor de la Frontera Superior Lubb b. Ahmat
al-Qasi va atacar el castell d’Aura, a la demarcació de
Barcelona, seu de l’usurpador franc. Lubb va prendre
el castell, el cremà i va ocasionar danys a l’enemic. En
trobar-se amb el comte d’aquesta regió, Anqadid ibn
al-Mundir (Guifré el Pelós), pare de Sunyer, l’obligà a
fugir, dispersà les seves tropes i aquest dia, en lluita, va
donar a l’usurpador Anqadid un cop del qual va morir
pocs dies després. Allah en ell va posar de manifest el
gran favor que té cap als musulmans. El fill Sunyer,
d’Anqadid –al qui Allah maleeixi – va heretar la dignitat del seu pare.
En aquest any, en el mes de Ramadà, va començar Lubb
b. Muhammad la construcció del hisn Balagî, en els
districtes de la llunyana Lleida...”. (Bramon 2000, 240)
Segons una breu nota d’Ibn Hayyan, en el Muqtabis V,
el mateix castell de Balaguer sembla que és, a partir
del segle x, un punt central que domina un territori
en el qual existeixen diverses fortaleses (husun) (Sénac 1988, 68).
Cal incidir, però, en el concepte de hisn que utilitzen
les fonts. És molt probable que quan es parla del hisn
Balagi s’estigui fent referència també a la població establerta al costat mateix de la fortificació, en el que
avui coneixem com el pla d’Almatà. És molt possible
que aquest nucli poblacional sigui, com ja hem dit, el
que apareix esmentat l’any 863 en la translació del cos
de sant Vicenç. Igualment passarà a la inversa. Quan

el hisn Balagi desapareix de les fonts escrites, a partir
de la segona meitat del segle x, i s’esmenta només la
madina Balagi, és molt probable que això es degui a
una pèrdua d’importància estratègica de la fortificació a favor de la impressió d’una ciutat emergent dins
la qual quedarà integrada la fortalesa. Les referències estrictes al hisn Balaguer desapareixen dels textos
àrabs a partir de mitjan segle x, a favor dels esments
a “Madina Balaguer”, probablement quan la ciutat va
adquirir importància com a element vertebrador del
territori.
Pensem, doncs, en l’existència d’un primer nucli
urbà, ubicat al pla d’Almatà, que s’amplià a partir de
la construcció de l’alcassaba de Balaguer (897-898),
que portà lligada l’edificació d’un nou recinte emmurallat que complia dues funcions inicials: protegir
l’entrada principal a la nova fortalesa i preveure el
creixement d’una població que possiblement tendia
a augmentar i a col·lapsar l’antic entramat urbà del
pla d’Almatà.
Aquest nou espai emmurallat naixia mirant a sud,
salvant els desnivells impossibles del terreny natural,
entre barrancades, afloraments de pedra sorrenca i les
terrasses naturals del riu Segre. Aquests accidents naturals, que contribuïen a la inexpugnabilitat del nou
hisn, es convertien en un problema a l’hora de projectar el nou entramat urbà: el barranc d’Alcoraç hagué
de ser canalitzat i soterrat; es protegí el nou barri de
les embranzides del Segre mitjançant un tram de muralla que actuava també com a mur de contenció, i
es canalitzà i soterrà la sèquia que travessava aquest
espai per tal de regar l’actual Horta d’Avall.
El coneixement que tenim d’aquesta ampliació de la
ciutat andalusina ens ve donat per breus pinzellades
que ens aporta la investigació arqueològica, però bàsicament a través de la documentació que va generar
la conquesta feudal de la ciutat que tingué lloc entre
1093 i 1105.
A finals del segle x i inicis del segle xi ens trobem,
doncs, davant d’una medina, conformada per tres
barris diferenciats: el barri d’Almatà, el barri que es
formà als peus del castell i entorn el barranc d’Alcoraç, i una petita barriada nascuda a l’altiplà situat a
l’oest del barri d’Alcoraç i que en la documentació de
la posterior conquesta feudal s’anomenà barri del Pla.
En aquesta barriada, coneguda actualment com el Firal, es conserva un tram de la muralla d’època emiral
que la protegia per la zona oest: sabem de l’existència
de cases en aquest espai per un document de 1110,
pocs anys després de la conquesta feudal. En aquest
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document s’esmenta l’església de sant Miquel -la primigènia capella romànica que posteriorment seria la
base per a l’edificació de la gran església gòtica de
santa Maria la Major-, i unes cases que ja existien allí
(Baraut 1988-89, 91-93)1. Malauradament, l’ocupació de la major part d’aquest espai pel cementiri vell
de la ciutat, fundat l’any 1787, impossibilita de moment la constatació arqueològica d’aquest fet.

Figura 2. Cara nord del castell Formós (segle ix). Museu de la Noguera

Figura 3. Barranc d’Alcoraç (segle ix-x). Museu de la Noguera

Figura 4. Muralla del carrer de la Banqueta (segles ix-x) Museu de la
Noguera

D’altra banda, el que avui en dia es coneix com a centre històric de Balaguer és l’antic barri d’Alcoraç, situat al peu de l’altiplà que acabem d’esmentar i al sud
del castell. Aquestes dues zones estaven defensades
per una sola muralla que les envoltava salvant el gran
desnivell existent entre les dues barriades. En canvi,
era independent de les muralles d’Almatà, molt més
antigues i que tancaven el nucli originari de la medina (Baraut 1988-89, 89-90)2. La nova muralla protegia, doncs, un gran espai, que anava des del barranc
de la Gerundel·la3 (actualment carrer de la Botera, a
la zona nord del Mercadal) fins al castell, amb el riu
Segre com a límit oriental i l’elevat barri del Pla a
l’oest.
La intervenció arqueològica de l’any 2006 al carrer
de la Banqueta al costat del riu Segre confirmà l’existència d’aquest mur de contenció-muralla d’època
emiral (Benseny 2006): foren descoberts 37 m de
mur, amb una alçada mitjana d’uns 2,5 m conservats,
malgrat que arriba als 4 m en algun indret. L’amplada és uniforme d’uns 2 m. Està construïda amb carreus disposats de llarg i través, en alguna zona només
de través, que presenten un mòdul també uniforme
de 150 x 50 x 50cm. Els carreus van perfectament encaixats i col·locats sobre un llit molt fi d’argamassa o
fang. En algunes zones s’hi van col·locar petis còdols
de riu per tal d’anivellar les irregularitats de les filades. La muralla no presenta rasa de cementació i està
construïda directament damunt del llit del riu adaptant-se a les irregularitats del terreny a base de variar
i ajustar el mòdul de pedra de les filades inicials, el
mateix tipus de parament utilitzat en la muralla del
castell Formós. És tracta de la continuació del mur
ja documentat l’any 1984 (Giralt 1994, 223) durant
unes obres al carrer del Pont . En aquella intervenció
aparegueren 41 m de mur de contenció o muralla, en

1. Testament de l’ardiaca Ermengol en què fa donació a santa Maria de Meià de les cases que li va donar el bisbe de Barcelona Berenguer Bernat,
prop de l’església de sant Miquel, dins la ciutat de Balaguer.
2. L’any 1110 el comte d’Urgell Ermengol VI fa donació a alguns nobles urgellesos de la quarta part de la Suda de Balaguer. Creiem que cal identificar
aquesta “ Suda” no pas com la fortificació, sinó com els nous barris d’Alcoraç i del Pla dels quals estem parlant: el document recorre els murs de
l’antiga medina i ens parla de la “Suda Vella” i la muralla antiga “qui Citaram apud sarracenos vocatur” possiblement fent referència al pla d’Almatà.

168

3. En la donació de la sèquia del Cup des del torrent de la Gerundel·la fins al riu Farfanya, que fan el comte Ermengol VII d’Urgell i la seva esposa
Dolça l’any 1155, s’especifica que l’esmentat torrent és fora de la muralla de la ciutat. (Sanahuja 1965, 62)
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el basament de la qual es conservaven tres o quatre
filades de carreus de pedra sorrenca rectangulars,
disposats generalment de llarg, però amb algun de
través, amb juntes molt fines a base de morter de
guix. La tipologia del parament d’aquests dos trams
de muralla, i també del que s’ha conservat en el barri
del Firal, coincideixen amb els utilitzats en la construcció de la fortificació nord del castell Formós, i
ens reafirma en la seva cronologia, que seria de finals
del segle ix i inicis del segle x.
D’altra banda, l’any 2010 arran d’unes obres d’urbanització del carrer Travessera de la Botera, situat
a la zona sud de l’antic barri d’Alcoraç, va aparèixer
la muralla d’època emiral que tancava la ciutat per
aquella banda. Es conservaven quatre filades de carreus de pedra ben escairats i disposats de llarg i través, seguint el mateix patró de parament que la muralla descoberta a la Banqueta, de la qual parlàvem
anteriorment, i també de la cara nord del castell Formós. La novetat que presentava la muralla en aquest
indret era la presència d’una torre que no es va poder
documentar en la seva totalitat ja que està parcialment conservada dins d’una de les cases del carrer. La
presència d’aquesta torre -no se n’han documentat en
el tram de la Banqueta- ens fa pensar en l’existència
en aquesta zona del portal de Lleida, ja que just en
aquest indret és on arriba el camí que unia la medina
Balaguer amb la capital del districte. Probablement,
però, l’antic portal es deu trobar avui dia soterrat dins
les cases de la plaça del Mercadal.
En aquesta excavació es van poder documentar restes de nivells arqueològics andalusins a l’interior de
la muralla i vinculats a restes d’estructures domèstiques molt deteriorades. També es va poder documentar un regruix de la muralla, construït amb
còdols, que es va datar, pels materials relacionats, a
finals del segle xi, moment de gran activitat bèl·lica
a la ciutat per la pressió feudal a què estava sotmesa.
Igualment, en aquesta intervenció es van documentar restes d’un arrebossat que unificava la muralla
per la seva part exterior.
D’altra banda, la documentació de conquesta ens
parla de dos “castells” a la ciutat: el de la Gerundel·
la, situat en una posició dominant damunt d’aquesta
barrancada, i el d’Alcoraç, que devia controlar també
el barranc que porta aquest nom (Baraut 1988-89,
30-32)4. Aquest darrer fou donat pel comte d’Urgell a
Santa Maria de la Seu, que al seu torn l’infeudà l’any
1117 a un tal Bernat Berenguer (Baraut 1992-93,

129-130). Pel que fa al castell de la Gerundel·la, l’any
2007, arran de les obres de restauració de la muralla gòtica de la ciutat, va ser descobert el basament
d’una torre quadrada a la qual s’associaven nivells
arqueològics amb presència de ceràmica andalusina de segle xi. Aquesta torre havia estat arrasada i
reconstruïda en època feudal amb una torre rodona
que se li superposava. Creiem que cal identificar el
castell de la Gerundel·la amb aquesta fortificació que
està situada al costat sud del barranc, del qual pren el
nom, i separada per aquest del pany de muralla que
devia tancar la medina en època andalusina. Aquest
mateix castell apareix l’any 1157 en el testament d’un
tal Berenguer Arnau d’Altès, que el tenia en feu pel
vescomte (Baraut 1992-93, 89-91).

EL HISN - PALAU DE LA SUDA DE BALAGUER
El recinte del castell, que com hem vist fou començat
a construir l’any 897, té planta poligonal irregular
més o menys rectangular que arriba a la seva màxima
longitud en el costat est (aprox. uns 140 m), mentre
que la seva màxima amplada és de 70 metres. Aquesta
planta irregular s’explica per l’adaptació de la fortificació a la topografia del terreny, amb els costats est,
sud i oest en fort pendent cap al barranc i el riu.
A la cara nord, la més feble des del punt de vista defensiu, els treballs constructius foren els més complexos: cinc torres, represa i pany vertical, disposats
en tot l’eix est-oest del davant del castell. Per les seves cares est i oest, la fortificació està defensada per
dos penya-segats naturals: el que dóna al riu Segre,
d’una banda, i el barranc del Torrent o d’Alcoraç, de
l’altra. Hem de destacar la torre de planta quadrada
que conservem a la cara oest, que tenia una funció de
franqueig i guarda del portaló que permetia comunicar el castell amb la muralla que tancava la ciutat per
l’esmentat barranc. Tota la fortificació ha estat àmpliament estudiada per J. Giralt (Giralt 1994, 228-230).
La construcció del hisn Balagi s’emmarca en un turbulent segle ix, en un període d’asseifes que provocaren la fortificació del al-Tagr al—a’la (la Marca
Superior). Es tracta, d’una banda, de baralles entre
les nissagues locals de la Marca Superior que tenen
com a denominador comú la dissidència amb el centralisme Omeia. D’altra banda, existeix una necessitat de reforçar la frontera contra la pressió exercida
pels senyors feudals. N’és un clar exemple la mort de

4. El comte Ermengol V féu donació a Santa Maria de la Seu d’Urgell, entre altres béns, d’un dels dos castells, a escollir.
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Guifré el Pilós a mans d’un Banu Qasi, (Lubb b. Ahmat al-Qasi) que, com hem vist, ens està relatant el
cronista Isa b. Ahmat (Bramon 2000, 238-240). Els
Banu Qasi havien iniciat aquestes obres amb el reforçament de les muralles de madina Larida (Lleida) els
anys 883-884, precisament per defensar-la dels atacs
de Guifré el Pilós. En aquella època, s’inicià també la
construcció del castell de Montsó.
Altres historiadors àrabs fan referència a aquesta
primitiva fortificació de Balaguer: el geògraf al-Razi
(889-955), quan parla del districte de Lleida, el descriu en aquests termes: “E Larida a villas e castillos
en su termino muy buenos e muy complidos de todas
las cosas... E el otro es el castillo que a nombre Bolcare. E Bolcare yace sobre el rio de Segre...” (Catalan;
Andres 1975, 43). Aquest “Bolcare” havia estat identificat amb Balaguer en un article anterior dedicat a
la reconstrucció del text original (Lévi-Provençal
1953, 74).
Les disputes polítiques entre les diferents famílies
(Banu Qasi, Banu Sabrit, Banu Amrus o els Tugibides) es veuen reflectides en les narracions dels historiadors al llarg del segle x. En aquestes narracions, hi
apareix intermitentment el castell de Balaguer: és el
cas, per exemple, d’al-Udri, que recull com l’any 310
H (922) Muhammad ibn Lubb posà en peu de guerra els castells de Montsó, Balaguer, Barbastre i Ayera,
entre d’altres, i com cinc anys després els habitants de
Lleida i Balaguer l’expulsaren i col·locaren en el seu
lloc Hasim ibn Muhammad al-Tuyibi (Granja 1967,
485-486).
Ibn Hayyan, a la crònica del califa Abd al-Rahman
III, entre els anys 912 i 942, esmenta diverses vegades la fortalesa de Balaguer. Primerament, ho fa en la
menció dels governadors de l’any 935 i parla de com
“Abdarrahman b.’Abdallah b. Waddah fou designat per
a la llunyana ciutat de Lleida, fortalesa de Balaguer i
altres de Llevant en sawwal del 323...” (Viguera; Corriente 1981, 283). Una altra menció és sobre els nomenaments de governadors l’any 938-939: “...Qasim b.
Rahiq fou destituït de Lleida, Balaguer i les fortaleses
del Llevant en favor de Yahya b. Hasim...” (Viguera;
Corriente 1981, 321). La zona va estar, en tot cas,
sota domini de la família Tuyibi.
Precisament sembla que fou cap a finals del període
califal i l’inici dels regnes de taifes (finals del segle
x–inicis del segle xi) que les ciutats prengueren im-
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portància com a elements estructuradors del territori.
Els geògrafs i historiadors àrabs posteriors, com Yaqut (1179-1229), ens parlen de Balaguer com d’una
entitat de població complexa: “Balagi és el nom d’un
balad (localitat) que comprèn diversos husun...” (Abd
Al-Karim 1974, 125-126).
També al segle xii, al-Idrisi (mort al 1164-1165) esmenta la ciutat de Balaguer: “...de la ciutat d’Osca a la
ciutat de Lleida hi ha setanta milles, de Lleida a la ciutat de Balaguer (Balagay) hi ha vint-i-quatre milles...”
(Abid Mizal 1989, 99).
Serà en aquest marc, d’una ciutat emergent, que es
construiran dins l’alcàsser les cambres palatines de la
Sudda5 de Balaguer.
Curiosament, coneixem la utilització d’aquest substantiu per designar el palau de Balaguer, gràcies a les
fonts escrites llatines de conquesta: “...i a més afegeixo
l’abans esmentat castell que anomeneu Suda...” (Baraut 1988-1989, 89-90). El topònim, però, s’utilitza
indistintament per parlar del castell o de la ciutat: en
alguns casos es fan donacions de cases dins la Suda de
Balaguer (Pou 1913, 325-326), cosa que ens porta a
pensar que es tracta d’algun dels barris de la medina;
i, com hem vist, en un altre cas es parla de la “Suda
Vella” en referència possiblement al barri d’Almatà
(Baraut 1988-1989, 89-90). Poc sabem, de moment,
de l’interior de la fortificació en aquesta època. Suposem que en el sector sud-est estaven situades algunes
cambres importants si ens atenem a les restes aparegudes: l’any 1969, durant una operació d’alliberament
de pressió interna sobre la muralla est, sortiren a la
llum diverses restes arquitectòniques i decoratives
que corresponien a unes estances palatines d’època
andalusina: fragments d’arcs, restes de plafons decorats amb ataurics, fragments de pintures murals, etc.
L’Instituto Arqueológico Alemán de Madrid ho investigà i Christian Ewert publicà, juntament amb altres
investigadors, els resultats dels treballs que concloïen
l’existència d’un palau edificat a mitjan segle xi, dins
la fortalesa de Balaguer (Ewert 1971). En aquest estudi es posà en evidència el clar paral·lelisme existent
entre les restes de Balaguer i el palau de l’Aljaferia de
Saragossa.
La construcció d’un suposat palau taifa dins el recinte precalifal la compara Ewert amb el cas de l’alcassaba de Màlaga, on el complex palatí i militar està
situat al capdamunt d’un turó, inexpugnable (Ewert

5. L’autor i arabista L. Torres Balbàs defineix el terme sudda com el nom que els sobirans i senyors de l’època dels regnes de taifes donaven a les
seves residències (Torres Balbàs 1952, 171).
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1979, 222). I posa en relació l’edificació del palau amb
els primers anys del regnat de Yusuf al-Muzaffar, fill
del primer rei de la dinastia dels Banu Hud al regne de Saragossa, Sulayman b. Hud. Al-Muzaffar va
regnar sobre Lleida entre 1046-1047 i 1081. Caldria
atribuir als primers anys del seu regnat la construcció del palau de Balaguer, ja sigui com a residència
seva, o d’un dels seus lloctinents. Altres autors han
situat la construcció del palau cap a 1050 (Viguera
1981, 161).
Un altre personatge que podria vincular-se amb la
construcció d’una zona palatina dins la fortalesa de
Balaguer és el califa de Còrdova Hixam III, que es
retirà exiliat l’any 1031 a terres de Lleida, com a hoste del futur sobirà de la taifa de Saragossa Sulyman
ben Hud.6 Hisham III va morir cinc anys després en
aquest lloc indeterminat de les terres lleidatanes. Podria, doncs, tractar-se del ric promotor que, en contacte amb els tallers cordovesos, executà la construcció d’una zona palatina al castell de Balaguer.
J. Giralt (Giralt 1998, 175) posa en relació la construcció d’aquests palaus amb una voluntat propagandística del poder en època dels regnes de Taifes, per
pal·liar la manca de legitimitat que els seus dirigents
creuen tenir, amb relació al desaparegut Califat de
Còrdova. Per això es construeixen palaus que segueixen els estils de les antigues residències califals
de Madina’ al-Zahra o Madina’ al-Zahira. En aquests
palaus es fan grans festes on es porten savis, músics,
poetes, etc., rememorant aquell antic esplendor (Viguera 1994, 145). I a Balaguer hi residiren, documentats almenys a partir del 1050, diversos alfaquins
que devien formar part de la cort que s’establí a la
ciutat (Ballestín 1995, 492).
Molt probablement seria a la cara sud on devia existir
l’entrada original al castell. L’historiador Monfar que
suposadament escriví entre 1640 i 1650, diu que “la
porta era cap al migdia i de tal manera que quatre
homes la podien defensar; estava molt ornada de jaspis, marbres i pòrfirs, dels quals encara hi ha alguns
fragments a la vora del castell” (Bofarull 1853, 340).
Malauradament, l’alt grau d’erosió de la zona ha fet
desaparèixer les traces de l’antic accés. El carrer que
devia arribar a la porta des de la ciutat va conservar
fins a finals del segle xvi el nom de carrer de la “Seda”,
possiblement una derivació de l’antic topònim “sudda” que havia perviscut en la memòria popular.7

Figura 5. Muralla i torre del carrer Travessera de la Botera (segles ix-x)
Museu de la Noguera

Figura 6. Fragment de fris epigràfic del palau de la Suda (segle xi) Museu de la Noguera

Per la localització de les restes aparegudes l’any 1969,
podem deduir l’existència d’una àrea palatina a la
zona est del castell, malgrat que es fa difícil determinar si es tractava d’una zona restringida a un petit
oratori, saló o mausoleu, o si bé estaríem efectivament davant d’un palau que abastaria un espai més
gran dins la fortificació. Les intervencions arqueològiques que es dugueren a terme entre 1982 i 1988,
des del Museu de la Noguera, s’ubicaren en una zona
perifèrica a la gran cambra subterrània existent encara avui en dia, i la construcció de la qual fou datada
entorn dels segles xvi i xvii. Les cambres medievals
que es posaren al descobert al voltant de la cambra
subterrània moderna pertanyien a les refaccions que
es degueren dur a terme durant el segle xiv en època
dels comtes d’Urgell.

6. Vegeu aquesta notícia recollida pels següents cronistes: Ibn al-Atir, al-Kamil fi l-tarih Vol. 9, 117; ‘Abd Al-wahid Al-Marrakusi al-Mu`gib, 57-58; Ibn
Haldun Kitab al-ìbar, vol. 4, 152-153; Ibn Idari al-Bayan al-Mugrib, vol. 3, 145-146. Agraïm a la Dra. Dolors Bramon aquestes referències.
7. Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659
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Només una estructura ha estat publicada com a possible part del palau andalusí: es tracta d’una bassa
rectangular orientada nord-sud, de 20,65 m de llargada per 3 m d’amplada, amb una fondària d’1,55 m,
que disposa d’una sèrie de sortidors d’aigua en la seva
base de la banda oest (Giralt 1994, 231-232). Aquesta estructura, sense continuïtat arqueològica amb la
zona on van aparèixer les restes de decoracions andalusines, podria haver-se utilitzat per regar una zona
enjardinada situada a la zona sud-oest de la fortificació. Malgrat tot, les darreres intervencions arqueològiques al castell posen en entredit aquesta datació i, a
falta encara d’acabar els estudis sobre aquesta infraestructura, sembla que podríem posar-la en relació
també amb les reformes que féu al palau el comte Pere
II d’Urgell (1340 - 1408).

URBANISME ANDALUSÍ
De les intervencions arqueològiques al pla d’Almatà,
especialment a la zona 1 entre els anys 1982-1992 i a
la zona 5 al 2004-2009, se’n poden extreure algunes
dades d’ordenació urbana de la medina de segles x
i xi. Cal destacar primerament l’ocupació pràcticament total de la superfície del jaciment, tal com es va
constatar en els diferents sondejos que es van fer entre
els anys 1982 i 1996.
A la zona 5, ubicada a l’extrem sud-oest del jaciment,
es va posar al descobert un àmplia zona residencial,
on s’han excavat i restaurat quatre cases entre els anys
2004-2009 que han estat prou estudiades i publicades
(Alòs et al. 2006; Alòs et al. 2006-2007; Alòs et al.
2007; Alòs et al. 2008).
A les dues zones que s’han obert en extensió, d’entrada és evident una ordenació dels habitatges entorn de
carrers rectes i amples, d’uns 3 - 3,5 m, cosa que fa
pensar en l’aplicació d’una planificació urbana preestablerta. Els habitatges responen també a un model
patró que ens presenta cases grans entre mitgeres,
d’entre 110 i 150 m2, d’una sola planta on el pati interior és la peça que articula les estances. La cambra
principal, on solem trobar restes d’una o més llars de
foc excavades directament en el paviment, que era de
terra batuda, està situada en paral·lel al carrer. A cada
una de les cases hi trobem un pou negre, ja sigui al
carrer davant la façana o al pati, vinculat a les res-

tes del que podrien ser latrines. No s’ha pogut documentar cap sistema de clavegueram, tot i que el carrer
excavat a la zona 1 presentava una canalització a la
seva part central que semblava recollir les aigües de
les teulades i transportar-les fins a un petit dipòsit excavat al terreny natural, situat en un espai més ampli
al mateix carrer. Aquesta dada ens porta a plantejar
el problema de l’abastiment d’aigua en el barri d’Almatà, ja que de moment no hem pogut documentar
cap tipus d’infraestructura destinada a aquest ús. És
possible, doncs, que aquesta sigui també una de les
causes de l’abandó d’aquest barri a inicis del segle xii,
quan la conquesta feudal va deshabitar i destruir la
medina i els nous pobladors s’instal·laren en el barri
d’Alcoraç, amb una muralla íntegrament de pedra, en
bon estat i un accés fàcil a l’aigua.
Les intervencions arqueològiques a la zona 1 van posar al descobert un taller de terrisseria amb tres forns
de ceràmica que havien estat en funcionament durant
el segle xi (Giralt 1994, 243 ). El taller conservava, a
banda dels forns, estances dedicades a la manufactura
de les peces ceràmiques, com la bassa de decantació
de l’argila per exemple. Es va documentar també com
la neteja que s’havia fet de l’interior dels forns havia
estat abocada directament al carrer, on s’acumulaven
les cendres i peces amb defectes de cocció que havien
quedat abandonades.
A Almatà s’han localitzat dues zones d’enterrament:
una, molt extensa, a l’entorn de l’antiga Mesquita-Aljama (avui santuari del sant Crist) i una altra,
de la qual desconeixem els límits a la zona oest del
jaciment. Les dues necròpolis esmentades són objecte d’estudi en un altre article d’aquesta publicació. La
mesquita devia servir com a lloc de culte cristià després de la conquesta de 1105, ja que no és fins a 1163
que tenim constància de l’obra d’edificació de la nova
església de santa Maria d’Almatà.8 (Chesé 2011, 757)
Almatà va ser probablement abandonat després de la
conquesta de 1105, com sembla confirmar l’arqueologia, malgrat que hi devia haver una ocupació parcial
del barri, com ens ho indica un document de 1177, on
encara s’està exercint la propietat d’algunes cases al
barri.9 (Chesé 2011, 843)
L’altre barri on s’ha intervingut arqueològicament és
el barri d’Alcoraç, que possiblement començà a habitar-se entorn de la porta principal del castell - avui

8. “...et relinquo pro anima mea ad Sancte Marie de Almatha ad opera sua et ad clericis per missas et ad episcopo unam peciam de alodii ad Pug
de Consilii...”
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9. “...quasdam domos quas habeo aput Balagarium in Almacta...”
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Figura 7. Estructures conservades del castell Formós. Museu de la
Noguera

en dia el carrer del Cuartel - on existia, segons la documentació, una escala per baixar fins al Segre protegida per una torre.10 (Baraut 1994-1995, 170-171)
Aquesta escala apareix encara en els documents d’estimes de la ciutat de 1588,11 cosa que ens ha permès
identificar-la com una obertura, avui desapareguda,
que unia el carrer abans esmentat amb l’actual carrer
del Pont. Possiblement ens trobem davant d’una estructura tipus coratxa,12 destinada a proveir la ciutat
i el castell d’aigua en cas de setge. Una altra coratxa
devia d’existir a l’oest del castell, que es despenjava
cap al barranc d’Alcoraç (l’etimologia del topònim és
la que ens indica l’existència d’aquesta infraestructura). Al castell, en aquest indret, es conserva una torre
amb parament d’època emiral, en la qual s’obre una
portella que dóna accés a un tram de muralla que es
despenja cap al barranc i que originàriament devia
ser l’esmentada coratxa.
Com ja hem dit, el carrer que donava accés a la porta
principal del castell fou conegut fins a les darreries
del segle xvi com el carrer de la Seda13 (possiblement
una reminiscència de l’antic topònim àrab “Sudda”),
i unia el recinte castral amb l’actual plaça de sant Salvador, on hi havia construïda una de les principals
mesquites de la medina: la d’Avimoni. Aquest personatge tenia també les seves cases al costat de la mesquita, tal com consta en el document de donació que

el comte d’Urgell Ermengol IV fa al monestir de sant
Serni de Tavèrnoles.14 (Baraut 1994-1995, 170-171)
La intervenció arqueològica que es va fer en aquesta
zona l’any 1986 va posar al descobert les restes dels
fonaments d’un edifici d’època andalusina, les restes
d’un mur construït amb carreus de pedra disposats
de llarg i través, i de sis sitges i les traces d’unes altres tres, reomplertes amb materials arqueològics de
finals del segle xi i inicis del segle xii (Giralt 1994,
245-247). Aquestes restes evidenciaven la presència
d’un habitatge a l’indret en època andalusina, que per
les afrontacions que ens dóna la documentació referent a les cases d’Avimoni, ben bé podrien haver estat
les mateixes.
Restes molt malmeses d’una altra casa aparegueren
l’any 2009, durant les obres d’urbanització del carrer, a la cruïlla dels carrers Santa Anna i la Cadena,
on aparegué una façana, amb materials andalusins
vinculats, realitzada amb carreus de pedra sorrenca
i orientada nord –sud seguint el traçat del carrer de
la Cadena. El mal estat de les restes no va permetre,
però, res més que constatar l’ocupació de la zona en
època andalusina.
També per la documentació feudal sabem que devia
probablement existir el que avui dia es coneix com a
carrer de sant Ot, que limitava per occident amb el
torrent d’Alcoraç: allí l’any 1162 un tal Ponç Bernat hi
venia una casa (Altisent 1993, 189).
La documentació de conquesta ens parla també d’una
casa de banys, que se situa en una plaça del barri que
malauradament no hem pogut encara situar.15 (Sarobe 1998, 163)
No es coneix res més, de moment, sobre la trama urbana en aquest barri andalusí, ja que com
s’ha pogut constatar en diverses intervencions arqueològiques en diferents solars del barri arran de
les obres de millora del centre històric, les reformes
en els habitatges que tenen lloc entre els segles xvii i
xviii degueren malmetre moltes de les restes que podien quedar al subsòl.

10. “...et vadit usque ad ipsam turrem que est super ipsam schalam que fuit de Iucef Cavalaer et sic descendit ultra flumen Sigeris...”
11. Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659, foli 190v
12. Entenem com a “coratxa” un pany de muralla que es desprèn del mur principal per anar fins a un curs d’aigua, on s’arriba a través d’una torre.
13. Arxiu Comarcal de la Noguera, Estima de 1588: u.i.274/reg.659
14. “ipsa meschita que est de Avinamomi faciatis ecclesiam de Sancto Saturnino. Et est ipsa meschita et ipsas casas iusta flumen Sigeris et ipsa
cechia transit ante istas casas , et ex alio latere per meridianam et occidentalem partem affrontat per ipsam viam que ascendit ad ipsam Zudam...”
15. “...platem que est in eadem civitate cum omnibus sibi pertinentibus que tenet a domo balneorum...”
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LA IMATGE DE LA CIUTAT I L’ARTICULACIÓ DEL
TERRITORI AL SEU ENTORN
Com hem vist, la informació que tenim contemporània a la medina ens arriba per dos tipus de fonts: les
andalusines, que corresponen a cròniques polítiques
i a descripcions geogràfiques i que per tant ens donen tan sols mencions que ens corroboren l’existència de la ciutat i la seva importància i categoria, i la
documentació que va generar la conquesta feudal de
la ciutat i que hem d’emmarcar entre mitjan segle xi
i segle xii, i que és on trobem més descripcions que
ens remeten a detalls sobre infraestructures, edificis,
ordenació urbana i territorial, etc.
Un dels primers documents on apareix esmentada la
medina és en el tractat de 1051 que es va establir entre
el comte de Barcelona Ramon Berenguer I i el vescomte d’Urgell Arnau Mir de Tost, sobre la propietat
dels castells de Camarasa i Cubells. Aquí s’esmenten
Balaguer i els seus castells, i es fa referència a tot el
territori que dominava la ciutat en aquell moment
(Chesé 2011, 240-242).
Els senyors participants en la conquesta de la medina,
els comtes d’Urgell i Barcelona, el vescomte d’Àger,
i altres senyors eclesiàstics com sant Ot, bisbe de la
Seu, es repartien la ciutat i el seu territori: en un primerenc document de l’any 1097, el comte Ermengol
V d’Urgell va fer donació al vescomte Guerau Ponç
d’una quarta part de les cases de la ciutat, amb els
banys, els forns, els mercats, les naus, els molins, els
alfòndecs, les portes, les almúnies i tots els diners que
se’n pogués recaptar (Pou 1913, 325-326). Això ens
dóna una imatge d’una ciutat complexa, amb tots els
serveis necessaris per abastir la població. Altra documentació menys genèrica esmenta indústries concretes com ara els forns (Baraut 1986-1987, 68-69).16
Menció a banda es mereix el tema de la navegabilitat
del riu Segre. Malgrat no tenir constància arqueològica d’aquest fet, sí que consten en el mateix document de 1097 les “naus” de Balaguer sobre les quals es
podien cobrar impostos (Pou 1913, 325-326). D’altra
banda existeix un document de 1037 que fa referència
al port fluvial existent a Artesa de Segre, a uns quilòmetres de Balaguer riu amunt, i a les naus que circulaven pel riu (García 2001, 28-29).17 Queda clara,
doncs, la possible funció del riu Segre com a eix de
transport de mercaderies ja des d’època andalusina.

Les mesquites de la medina foren tractades a part en
la documentació de conquesta. Ja l’any 1091 el comte
d’Urgell Ermengol IV havia fet donació a Santa Maria
de Solsona de la mesquita d’Avimoni, que els beneficiaris havien de convertir en església (Bach 19961997, 183-186) i que fou transformada en església de
sant Salvador. Uns anys després, el 1094, el seu fill,
el comte Ermengol V, féu donació a Santa Maria de
la Seu d’Urgell de totes les mesquites de la ciutat, excepte la d’Avimoni, que el seu pare ja havia concedit
a Santa Maria de Solsona (Baraut 1986-1987, 48-50).
Tenim constància documental de l’existència de cementiris també en aquest barri, i un almenys apareix
en un document de 1172, quan s’esmenta un alou a
la partida de Vilanova (davant Balaguer al marge esquerre del Segre) que havia estat fossar dels sarraïns
(Sanahuja 1965, 180). No en tenim, però, constància
arqueològica.
Tenim notícia escrita d’alguna de les portes d’entrada
a la ciutat, com el portal de Castelló: “de illa porta de
Castellione ipsa via usque in illa via que pergit ad Albesam” (Pou 1913, 332). Així i tot, les principals vies
d’accés a la ciutat devien de ser bé el camí de Lleida,
a través d’una porta que devia existir a la façana sud
de la muralla i que hem esmentat anteriorment, bé
a través del pont. La notícia escrita més antiga que
tenim d’aquesta infraestructura data de 1133, quan
apareix esmentat en un testament, curiosament amb
la nomenclatura àrab del terme: “...et cum ipsam alchantaram de Balaguer que abemus per comite et per
vezcomte...”(Altisent 1993, 82-83). El pont de Balaguer apareixerà a partir d’aquell moment en la documentació de segle xii, com a límit de terres i en relació amb la sèquia i els molins de la ciutat.
El territori de la ciutat estava regat per dues sèquies.
La del Cup, que capta l’aigua al terme de Gerb i desaigua al riu Farfanya a la població de Menàrguens; i la
sèquia de Vilanova o del Pastriny, que agafava l’aigua
del riu Sió a prop de la seva desembocadura al marge esquerre del riu, i desaiguava al mateix Segre uns
quilòmetres avall, com consta en un privilegi de 1120
(Pou 1913, 332-333). L’aprofitament de l’aigua de les
sèquies de la ciutat per fer funcionar els molins queda
testimoniada en diversos documents que ens remeten a època andalusina: alguns molins s’esmenten
en la documentació de conquesta com a “molendinos

16. “et de ipso forn quem ibi tenet predictus Miro...” Document de convinença entre el bisbe Ot d’Urgell i Miró Arnau de Concabella de l’any
1106.
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17. “...donamus vobis Mir Arnallo et progeniei vestre dictum castrum cum ómnibus suis quadris, cum ingressibus et egressibus, cum nemoribus,
pascuis, petris, quadriculis, fontibus, fontanibus, aquis, molendinis un Siccore et in terra, cum navigiis et portu in omni iurisdictione nostra...”
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veteres”18 o també apareixen com a “molins d’Almudafar”19 (Sarobe 1998, 100-101; Altisent 1993, 241),
cosa que ens indica la seva existència a l’antiga medina. Aquests darrers molins sembla que estarien situats a tocar del pont,20 (Sarobe 1998, 109) a les hortes
que s’estenen en una estreta franja de terreny situada
entre l’altiplà del castell i Almatà, i el riu Segre, coneguda avui en dia com la Meó. Aquest petit espai irrigat apareix també en la documentació de conquesta
com a “els horts el Rei”,21 (Baraut 1994-1995, 186)
cosa que ens porta a pensar en la seva vinculació directa amb el poder resident al castell, almenys des de
l’època del rei de la taifa de Lleida Yusuf al-Muzaffar.
Als segles xii i xiii els molins eren propietat directa del comte d’Urgell, fet que ens confirma la hipòtesi que devien pertànyer també al poder andalusí a
l’època precedent.
Fora muralles l’estructura territorial s’organitzava al
voltant de diverses explotacions del tipus “munya”
que es disseminaven per tota l’àrea d’influència de
la ciutat, des dels termes de Camarasa i Gerb fins
als de madina Larida, i entorn dels rius Segre, Sió22
i Farfanya.23 Novament és gràcies a la documentació
de la conquesta feudal que en coneixem la presència
i ubicació d’algunes. Les “turres de santa Maria” són
dues almúnies que Ermengol IV donà l’any 1090 al
monestir de Santa Maria de Gualter : “ad ipsam Rapitam que est ante Balagarium, quam ego iam dictus Ermengaudus cepi, almunias IIas. Quas sarraceni vocant
morellas et nos vocamus turres sancte Marie” (Bach
1986-1987, 224-227). El text deixa clar el caràcter de
territori conquerit de les dues explotacions. El lingüista Joan Coromines deriva el terme “morelles” de
“molelles” enteses com a petites elevacions fortificades
(Coromines 1996, 397). Davant el castell de la Ràpita
de Balaguer s’ha fossilitzat una partida coneguda com
a Pla de Santa Maria, que coincideix amb la ubicació
que assenyala el document. No s’hi ha localitzat, però,
material arqueològic en superfície que ho confirmi.
La noblesa de la ciutat exercia de gran propietària rural. Almenys dos personatges acumulaven una gran

quantitat del territori circumdant a la medina; un és
Avimoni, ja esmentat, que apareix l’any 1079 com a
senyor d’una almúnia que comprèn una gran extensió de terrenys, des dels termes de Merita a Camarasa
i entre el Segre i el camí de Balaguer fins a “ipso algatarre”, un punt desconegut i proper a la ciutat que de
moment no podem ubicar (Chesé 2011, 366-367). El
mateix senyor és reconegut com l’antic propietari de
l’almúnia d’Alcarmona, esmentada en un document
de 1163.24 (Baraut 1990-1991, 104) A la toponímia
actual s’ha fossilitzat el nom de “la Carbona”, una
partida de terrenys situats al sud-est de Vallfogona de
Balaguer i que creiem que cal identificar amb aquesta
propietat del senyor andalusí.
L’altre noble balaguerí de qui ens consta la propietat
rural d’almúnies i horts era Iuceph Cavaler. Aquest
tenia una gran extensió de terra a la zona occidental
de la medina, allunyada del reg i que és esmentada
com una “almúnia” que inclou altres explotacions de
més petites dimensions (almunias parvulas) (Baraut
1994-1995, 170-171). Respecte a aquesta propietat, es
van identificar les restes d’una torre rodona coneguda
com a “torre dels Erals” de Balaguer, com un element
que podria formar part d’aquesta explotació (Alòs
et al. 2008, 172-173). Es conserva allí una estructura
circular d’uns 7 metres de diàmetre, construïda amb
pedra sorrenca i còdols lligats amb argamassa de calç,
amb un mur que volta els 1,20 m. d’amplada i una alçada conservada d’1,80m. L’almúnia de Iuceph Cavaler comprenia terres des de la ciutat mateixa fins al riu
Farfanya, i d’allí fins al Segre, incloent-hi també una
gran extensió de terra regada per la sèquia del Cup.
S’ha fossilitzat també a la toponímia el nom de l’Almúnia de Saulo donada l’any 1082 pel comte Ermengol
IV d’Urgell (Altisent 1993, 43-44). Podria tractar-se
també d’un personatge de la ciutat. Aquesta explotació situada al marge esquerra del Segre, al nord de
la ciutat, limitava amb la Torre de la Plana, topònim
també conservat en l’actual terme de Camarasa. El
mateix topònim Saulo es conserva també fossilitzat a
l’Horta de Gerb, i en una explotació actual coneguda

18. Arxiu Històric Comarcal de Balaguer. Sèrie de Pergamins Diversos. Núm.2
19. “...totum usque ad ipsa mea molendina que dicuntur de Almudaffar et sunt comitis...” i també: “...prope molendinos vetulos qui fuerunt d’Almudafar qui adveniunt michi per virum meum Bernardum del Pug. Et terminantur ipsi molendini ex una parte in molendinos milicie Templi, ex alia in
cequia de ipsa horta, de IIIa. in iamdictos molendinos d’Almudafar, de IIIIa. vero parte in flumen Sichoris...”
20. Parlant dels molins del Temple: “...et est ipsum locum in comitatu Urgelli sive in Balagarii, ad camp de ipso pont iuxta ipssa villa...”
21. “...Similiter dono ipsos hortos que fuerunt de Iuceph Cavaler qui sunt in civitate Balagarii iuxta ipsos hortos de rege...”
22. Segons el filòleg Pere Balañà “Sió” és un nom d’origen àrab: (as-sujum, “les aigues que corren”) (Balañà 1991, 45)
23. Segons el mateix filòleg “Farfanya” té també una etimologia àrab: de harf haina “el cim dels ramats” (Balañà 1991, 37)
24. “...almuniam vero de Alcarmona, qui dicitur fuisse de pertinenciis Avimomii...”
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Figura 8. Cases i carrers del pla d’Almatà (segle xi). Museu de la Noguera

com “Torre Sauló” a l’Horta d’Amunt al llindar del
terme de Camarasa.
També hem conservat en la toponímia actual el topònim “la Saida” que trobem vinculat a una almúnia
el 1142.25 (Sarobe 1998, 88) Trobem la partida de la
Saida al costat del pla de Santa Maria, on hi havia ubicada l’almúnia que ja hem esmentat.
D’altra banda, arqueològicament es documentaren, l’any 1994, les restes d’una almúnia situada a
l’indret de l’actual plaça del Mercadal, que en època andalusina era fora de les muralles de la ciutat.
Malauradament, no es va poder fer una intervenció
en extensió ni s’han pogut estudiar els materials que
es van excavar ni la documentació que va generar la
intervenció.
Pel que fa als cultius associats a aquestes explotacions, la documentació immediata a la conquesta ens
parla de vinyes, horts i fruiters.26 Les terres de secà
estaven poblades d’oliveres, tal com consta en un
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document de donació de 1082, on s’esmenta aquest
cultiu a la coma d’Almacir (Altisent 1993, 43-44)
(actual partida del Macip, al nord de Balaguer).
D’altra banda, el Museu de la Noguera a través de
l’Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica
de la Universitat de Barcelona, ha pogut documentar la presència de restes d’oli vegetal, probablement
d’oliva, en una petita ampolla trobada íntegra al jaciment del pla d’Almatà en nivells de segle xi (Pecci
et al. 2009).
Aquestes dades han estat confirmades en els estudis
paleoambientals portats a terme al jaciment arqueològic del pla d’Almatà, on s’ha documentat la presència de llavors de raïm, préssec, peres o pomes, a més
dels cultius de cereals que devien fer-se tant als terrenys d’horta com als de secà (Alòs et al. 2006-2007).
Cal suposar que altres petits propietaris exercien el
mateix règim de tinença de la terra a la medina Balaguer. La documentació llatina de conquesta ens
deixarà constància de l’existència de les almúnies fins

25. “...et de ipso Terroz partescat apud ipsa almunia de la Zaida per medium et sic vadeat in termino de Pedriz...”
26. En el document que ens parla de l’almunia de Saulo per exemple.
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a mitjan i finals del segle xii, quan possiblement el
fraccionament de les velles propietats ja és un fet, i
tan sols les torres de defensa que en formaven part
quedaran com a testimonis d’aquestes antigues explotacions: l’any 1147 els comtes d’Urgell encara fan
donació d’una “torre grossa” a l’horta de Balaguer
(Altisent 1993, 130).27 Però a la toponímia s’ha conservat, al sud mateix de Balaguer, entre la sèquia i el
riu, la “torre de les Eres”, que creiem que podem vincular a un document de 1175 on, tot i fer setanta anys
de la conquesta feudal de la ciutat i de l’expulsió de la
població, es conservava la memòria dels antics propietaris i s’esmentaven encara les “Eres d’Avingalí”28
(Sarobe 1998, 405), situades entre el Segre i la sèquia
de l’horta (o del Cup).

Altisent, A. (1993). «Diplomatari de santa Maria de
Poblet, volum I, Anys 960-1177» Abadia de Poblet i
Generalitat de Catalunya, Col·lecció Fonts i Estudis,
núm.2.
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