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ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (I) 
 

Iglésies mossàraps. 

 

De dia en dia aumenta la curiositat per la 

desburgació de l'importància i modo de 

ser d'aquells cristians, que entre els 

musulmans varen quedar despuix de la 

conquista de Tarik i Muza. Es dia pels 

historiadors, com a veritat inconclusa, que 

els àraps avassallaren tota Espanya en 

molt poquet de temps i que varen obligar 

a tots els seus habitants a elegir entre 

abjurar de la seua religió i acceptar el 

Corà, o emigrar a Astúries. Segons estos 

escritors, els pocs cristians, mereixedors 

d'este nom, que voluntàriament varen preferir abandonar les seues llars, varen aclamar per rei 

a Pelayo, i varen començar a resistir a l'audaç moro en Covadonga. A penes nos indiquen, en 

avant, l'existència de cristians en Córdova i en Toledo. 

 

Per fortuna va obrint-se pas la veritat i posant-se les coses en el seu lloc, en les seues justes 

proporcions. Seria absurt creure que els millons d'habitants que existien en la Península en el 

temps de l'invasió, varen mudar en pocs anys la religió que, durant sigles, havien professat els 

seus pares. Planta tan arraïlada no és fàcil arrancar-la de quall i d'una sola tirada. Quanta major 

és la diferència que media entre la doctrina de Crist i la de Mahoma, tant més difícil es fa 

admetre com un fet històric este resultat, encara suponent totes les violències imaginables. 

Resulta, puix, que el sistema de conquista de la raça invasora ha segut desconegut dels 

historiadors a que nos referim anteriorment.  

 

Està posat ya en clar per diligents investigadors, que els àraps, seguint en açò les prescripcions 

del Corà, varen adoptar una política més humana que l'atribuïda fins ara als seus conquistadors. 

 

Quan els cristians se'ls entregaven sense lluita, els deixaven les seues possessions pagant una 

moderada contribució. En cas contrari, la llei del vencedor declarava exonerats als vençuts, i 

gràcies si, com parcers o arrendataris, continuaven cultivant les seues terres i heredades, pagant 

gravíssima contribució.  

 

De tot tribut es lliurava el que feya declaració de seguir la llei del Corà; pero desgraciat d'ell si 

tornava arrere, puix era castigada en la mort la seua apostasia. Els efectes resultants d'esta 

conducta eren per al poble cristià la servitut i el martiri.  

 

L’omnipotència del vencedor era l'opressió per al vençut, que tenia que acodir al mateix en 

defensa de les capitulacions.  

 

Gràcies a que els estrangers eren pocs i els naturals numerosos, i que, per tant, estos s'imponien 

pel número, conseguint en això fer respectar, encara que no sempre, la fe jurada. 

 



L'ambició dels emirs, desijosos de conquistes més allá dels Pirineus, i forçats ademés a gastar 

moltes de les seues forces en consolidar la seua dominació en la península, va ser la causa de 

que, per espai de llarcs anys, aplicaren una política de tolerància, de que es varen valdre aixina 

mateix en Orient i en Àfrica. Com a conseqüència, el cult cristià, per regla general, va ser 

respectat.  

 

Quan els àraps varen conquistar la capital del regne visigòtic, Toledo, varen concedir al poble 

vençut sis iglésies per al servici dels cristians; en Córdova varen fer lo mateix, encara que no 

falta qui crea que era allí major el número d'iglésies de que gojaven els mossàraps; en 

Saragossa se'ls va deixar un temple en un barri junt al mur; en Mèrida l'iglésia de Santa Eulàlia, 

i ad este tenor en Màlaga i en unes atres ciutats.  

 

La jerarquia eclesiàstica es va conservar llarc temps en els metropolitans de Toledo, Sevilla i 

Mèrida i en els bisbes de Córdova, Màlaga, Ástigis, Acci, Eliberis i uns atres; en les històries 

anteriors al sigle XI, cíten en freqüència refloriments de monasteris en terra musulmana, 

particularment en les serres de Córdova. Tot açò manifesta que no es va arrancar tan de quall 

com se suponia l'arbre de la fe cristiana. 

 

En el tractat del 713 otorgat per Abdelacis en Oriola, veem que es deixa a Teodomir tota la 

seua autoritat i que queden les coses en el mateix ser i estat que abans de la conquista, en 

solament el reconeiximent del que podríem cridar feu i la contribució corresponent. I farem 

notar de pas, que les traduccions que porten Conde, Lafuente i uns atres, discrepen notablement 

de la que hem donat en el lloc citat, i creem fidel i exacta. «Durant quarenta i dos anys, diu el 

Sr. Fernández Guerra, ni tan sols es va afluixar el menor dels benèfics llaços en esta capitulació 

de Teodomir, segons afirma Isidoro Pacence (754); més be, per benignitat dels califes, es vorà 

templada la durea del pactat tribut... I ¿qué va succeir despuix?...  

 

Solament podem assegurar que a principis del sigle IX, havia deixat d'existir el regne catòlic i 

independent de Teodomir, sense dubte per la apostasia de moltes famílies ambicioses de 

càrrecs públics... Cap a l'any 814 apareix allí el Cadí». 

 

Fins als temps si més no d’Hixem, segon califa cordovés, varen gojar els cristians espanyols 

d'alguna independència religiosa i fins a civil. Eren governats pel comte de la seua nació, 

descendent de l'antiga noblea, i cristians eren el censor o juge, l'arrendador dels tributs i el 

tesorer.  

 

En les cerimònies externes del cult es toleraven les campanes i fins a la creu alçada en els 

sepelis. El rigor de la repressió es guardava per a castigar en assots al públic blasfem de 

Mahoma. Quan, despuix, el califat va anar consolidant-se i la apostasia tenen, les mesures 

d'opressió es varen multiplicar per a forçar als cristians a acceptar el Corà.  

 

Es va començar per prohibir l'us de la llengua llatina i es va manar assistir a les escoles 

aràbigues als chiquets dels cristians. Varen protegir els califes les discòrdies religioses entre 

estos i varen fomentar els cismes; pero varen passar sigles, i la llavor cristiana encara rebrotava. 

 

 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (II) 

Poc sabem sobre aquelles lluites 

de la fe en l'iglésia mossàrap, 

respecte al nostre regne de 

Valéncia; pero nos pareix que no 

degueren desaparéixer tan 

fàcilment d'ell els cristians quan, 

en el sigle XI, apareixen estos en 

vida. No falta autor aràbic que 

diga que el primer rei de Dénia, 

Mochehid, era d'orige cristià; lo 

que sembla provat és que no era 

molt fervorós musulmà, puix fill d'una cristiana, que conservava en la seua companyia, i que, 

feta presonera en tota la família en Cerdenya, no va voler ser rescatada, elegint viure entre la 

gent de la seua religió, algun afecte devia professar als cristians; dels sentiments dels quals va 

haver de participar el seu primogènit Alí, educat des dels sèt anys, en que va caure presoner, 

fins al seu rescat en l'any 423 de l'hègira, o siga durant setze o dèsset anys en la cort del senyor, 

al qui havia tocat en sòrt en distribuir el botí.  

Rescatat al cap de tants anys, son pare l’educà en l'islam, que va acceptar sincerament, puix va 

ser bon musulmà; circumcidat en l'edat viril, l'operació li va produir una greu malaltia.  

Aixina és que Mochehid, que era molt astut, va tindre amistat en els comtes de Barcelona, en 

la qual cosa el va imitar Alí, el seu successor en Dénia i les Balears. 

En el cartulari de la catedral de Barcelona existix còpia d'un document, que varen traure a llum 

Marca i Flórez, i va conéixer ya Diago, el qual és una prova palmaria de que en la primera 

mitat del sigle XI existien prou cristians en esta regió. Aproven la concessió del senyor de 

Dénia els bisbes d’Arlés, Magalona, Narbona i Urgell, presents en Barcelona en motiu de 

l'inauguració del seu temple catedral.  

En el dit document es va consignar que Mochehid havia, en temps passats, posat baix la 

jurisdicció del bisbe de Barcelona, Gislaberto, les illes Balears, i, a continuació, es diu que, 

seguint aquella amistat, el rei Alí ben Mochehid concedix, a petició i en favor de dit Gislaberto, 

«omnes Ecclesias et Episcopatum Regni nostri, quae sunt in insulis Balearibus et in urbs 

Denia»: despuix hi havia ací iglésies, i per tant mossàraps. Encara està més clar lo que seguix, 

puix dispon: «ut omnes clerici, Presbiteri et Diaconi in locis preaefatis commorantes... minime 

conentur deposcere ab aliquo Pontificum ullius ordinationem clericatus, neque chrismatis 

sacri confectionem, neque cultum aliquem ullius clericatus, nisi ab Episcopo Barchinonensi.»  

La concessió és certíssima i consta, per documents posteriors, que va estar en vigor llarguíssim 

temps. En el major esplendor del seu poder, va tindre Dénia iglésies mossàraps. 

També nos proporcionen proves de l'existència de cristians en este regne, i en particular cap a 

la part de la montanya, entre les províncies de Valéncia i Alacant, les incursions del Sit per 

estos llocs.  



Està provat que l'héroe burgalés tenia assegurada la seua retaguàrdia en Penya Cadiella, hui 

serra de Benicadell, front a Mariola, i que des d'allí baixava per les goles d'aquells monts cap 

a Dénia i Gandia, o be per Xàtiva a Cullera i Valéncia. Servia de punt de recolzament en totes 

les seues ràtzies la fortalea que havia dispost en Penya Cadiella, i des d'ella comunicava 

fàcilment en Castella per Villena. Sabia ya llavors el Sit lo que dos sigles despuix tenia ben 

averiguat el Conquistador. 

Este en la seua Crònica nos referix que els moros que s'havien quedat en el regne «faeren cap 

d'Alaçrach... e combatíen Penacadel». Va convocar el rei al bisbe, rics hòmens i cavallers, per 

acordar lo necessari per a esquivar aquell perill, i en exhortar-los a eixir a la defensa d'aquell 

fort castell, asil antic del Sit, els diu estes paraules: «car si Penacadel es perdia, lo port de 

Cocentayna es perdría, que no gosaría hom anar a Cocentayna, ni Alcoy, ni a les partides de 

Sexona, ni a Alacant per negun loch, i seria gran desconort dels chrestians.» Lo mateix que 

en Jaume, va conéixer abans el Sit; pero ¿era possible allí la seua situació, de no tindre 

recolzament en gent d'aquelles valls? Per a que li'l prestaren era necessari que hi haguera entre 

ells molts cristians. 

Efectivament, en una de les capitulacions del Sit en els de Valéncia, es va convindre en que la 

guarnició d'esta, fins a l'entrega definitiva, «es compondria de cristians, triats entre els 

mossàraps que habitaven la ciutat i arravals.» Llàstima que l'autor que nos dona la notícia no 

acote la seua procedència. 

Senyor el Sit de la codiciada ciutat, sabem que va restituir al cult cristià la Mesquita aljama, i 

fins i tot asseguren alguns que huit més. En Almenara, El Puig i Morvedre va fer lo mateix, 

resonant el nom de Crist durant alguns anys allí a on s'havia invocat el de Mahoma. Han dit 

alguns que la mesquita principal fon dedicada a sant Pere, pero la crònica lleonesa assegura 

terminantment que «Sanctæ Mariæ Virginis ad honorem.» Conegut és el seu bisbe D. 

Jerónimo. 

Mort el Sit, va tornar Valéncia al poder dels musulmans, i profanades les noves iglésies, va 

continuar el cult a on els antics assentaments ho permetien. Alfons el Batallador, poc despuix, 

va invadir les terres valencianes, va atacar la capital i despuix a Alzira i Dénia; pero, sense 

detindre's a rendir-les, no va parar fins a Granada i Vélez Màlaga (1125). No era empresa fàcil 

la correria d'est intrèpit rei d'Aragó; més encara, no era possible sense alguna connivència en 

els de les terres per a on va passar. No semblarà exagerat que supongam que eren cristians els 

que li ajudaven, quan a socórrer als mossàraps andalusos es dirigia. A finals del sigle XII fa 

un atre monarca aragonés el mateix camí, i acàs en els mateixos auxilis. Alfons II, en 1172, 

entra en el regne de Valéncia i conseguix vassallage i tributs. Com el seu antecessor, aplega 

fins a Andalusia i torna despuix pel mateix camí. Més avant vorem els resultats pràctics d'esta 

incursió i nos persuadirem més de la connivència dels cristians d'este regne per a facilitar l'èxit.  

Per una atra part, quan mig sigle mes tart va intentar en Jaume I una incursió semblant, 

solament es va atrevir a aplegar fins a Cullera; i és que els camps estaven més delimitats en el 

sigle XIII i no era possible la cohabitació de cristians i musulmans, i com les fronteres estaven 

prop es buscava en major facilitat la tranquilitat de viure entre els seus. 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (III) 

 

Pero justament açò constituïa a Valéncia en lloc de refugi dels cavallers cristians, que per 

qualsevol causa s’indisponien en els seus senyors. U d'estos va ser el célebre D. Blasco de 

Alagón, que va permanéixer en ella més de dos anys.  

Les relacions d'estos cavallers feyen desijar la conquista d'una comarca, que per la seua 

fertilitat era l'enveja de tots. D. Blasco dia al rei en Jaume I: «és la meylor terra, i la pus bela 

del mon... I no ha vuy deius Deu tan delitos logar com es la ciutat de Valencia, i tot aquel 

regne»; la qual cosa confirmava el Mestre de l'Hospital, afegint: «axi ho diem tots aquels qui 

han estat al Regne de Valencia, e fama publica es». 

Un atre conjunt de proves podríem aduir en confirmació de l'existència en Valéncia de 

mossàraps: els mateixos noms dels musulmans. En el llibre del Repartiment trobem molts 

sobrenoms, que clarament revelen el seu orige. Els que els porten no són cristians, pero 

precisament ho serien els seus pares o antecessors. Per no ser difusos, només citarem els de 

Xempeteri (sant Pere), Aben Vives, Sancte Marini, Aben Lop (Lopez), Aben Sancho, 

Abualgumez (Gómez), Aben Fortun, Ferriz, Aben Calbo, Aben Bono, Abentauro i molts atres. 

En Alzira hi havia una partida nomenada Alcanicia (ara Alquenència) i també una atra lo 

mateix en la vall de Pop, prop de Murla. Este nom significa l'iglésia dels cristians. 

Per a reforçar la nostra tesis, podríem aludir ací el gran número de captius cristians que consta 

hi havia en Valéncia, lo que va ser motiu per a que vinguera ad ella Sant Joan de Mata i despuix 

Sant Pere Nolasco cinc voltes, redimint a centenars de cristians. Pero hora és ya de que passem 

a particularisar més la situació dels mossàraps valencians.  

Cap senya positiva argüix que en Valéncia hi haguera, durant la dominació sarraïna, més d'un 

temple cristià: tots els autors convenen en ser açò aixina.  

 



D'est estudi solament resultarà, aixina ho creem, l'existència d'un temple en Valéncia, provat 

en documents fefaents.  

¿A on tenien la seua iglésia els cristians? Esta és la pregunta, la contestació de la qual intentem, 

esperant provar alguna cosa nova, que acàs tire per terra suposicions infundades, per més que 

hagen segut universalment rebudes.  

Poguérem teixir un catàlec immens d'autors, per a provar que el temple mossàraps es va 

denominar del sant Sepulcre i que va estar a on ara el de la parroquial de sant Bertomeu.  

L'iglésia, que diuen única dels mossàraps, portava, segons asseguren, el seu orige de Constantí 

i no falta qui la fa anterior, no solament als visigodes i Constantí, sino edificada pels mateixos 

varons apostòlics. Des de Beuter ací, és dir, des del sigle XVI fins a l'últim croniste valencià, 

el sr. Llorente, l'obra del qual encara no està conclusa, tots convenen en lo mateix.  

El Dr. Don Agustín Sales va publicar en 1746 lo que ell nomena Memòries històriques de 

l'antic santuari del sant Sepulcre de Valéncia. És resum i compendi de totes les opinions, 

unànims sempre en açò, com hem dit. Les estudia i analisa, adornant-les en sobrecarregada 

erudició: diu l'última paraula en l'assunt, i de tal modo falla la seua sentència, que pareix no hi 

ha apelació.  

Com escriu en forma d'alegat i trau a colació tots els testimonis imaginables, és ya inútil buscar 

proves en una atra part. Ell les ha buidat totes en els seus mòles. Açò, precisament, nos facilita 

el treball, puix bastarà atacar a Sales i les seues Memòries, per a que s'entenguen impugnats 

Beuter, Escolano, Diago, Esclapés, Boix, Llorente, etc., i els cronistes de les religions i tants 

atres centenars d'escritors que ad estos varen copiar.  

Entre tots els escritors que d'açò tracten, solament hem vist un dubte, el del P. Teixidor; els 

demés afirmen sempre categòricament. Pero el pare dominic no planteja fermament el seu 

dubte: té segurament por a l'eixèrcit que recolza a Sales.  

Fins aplega a tindre en les seues mans la prova decisiva i no fa us d'ella. Tal és la força de 

l'opinió generada en temps en que no es coneixia el sufragi universal. 

Temeritat pareixerà atacar a un enemic tan numerós i ormejat; pero estem segurs que la veritat 

s'obrirà pas, i la seua llum, dissipant els dubtes, farà vore les equivocacions llastimoses que 

fins ara s'han contretat.  

Si no hi haguera una tan gran prevenció en contra de lo que anem a expondre, nos bastaria 

consignar unes quantes senyes i en estes teníem lo suficient. Pero cal desvanir moltes 

preocupacions, i açò nos obligarà empenyorar-nos en provar que lo fantasiejat pels cronistes 

és un castell de naïps o una bola de neu; pronte a la calor de la veritat es derretirà esta i el 

castell a la primera espenta anirà a terra. Comencem, puix, per una afirmació rotunda.  

L'iglésia dels mossàraps en Valéncia fon la de sant Vicent de la Roqueta, extramurs; i de cap 

manera la de sant Bertomeu. 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (IV) 

 

Nos referixen les actes del martiri 

del diaca Sant Vicent, que mort el 

sant en 304, va manar Dacià que 

tiraren el seu cos a un camp, per a 

que carira de l'honor de la 

sepultura. Els milacres que va obrar 

Deu per a la conservació d'aquell 

sant cos, varen irritar i provocar el 

furor del pretor, que va manar tirar-

lo en alta mar, ficat dins d’un sac i 

nugat a una gran mola. A penes 

tirat, ya es va trobar el seu cos en la plaja i allí se’l va ocultar en les arenes, fins que una virtuosa 

viuda nomenada Jónica, inspirada per una celestial visió, va traure d'aquell lloc les despulles 

i, en companyia de molts cristians, les va traslladar a un lloc immediat als murs de Valéncia i 

les va ficar baix d'un altar. En estes paraules: Cessante perfidorum crudelitate et fidelium 

crescente devotione, beatissimus Martyr ad sepulturæ honorificentiam inde levatus, digna cum 

reverentia deportatur, et sub sacre Altari extra murs ejusdem Civitatis Valentiæ ad quietem 

reponitur. Una constant tradició, senyala encara este lloc en Sant Vicent de la Roqueta, a 

l'extrem del carrer de Sant Vicent Màrtir, extramurs. Ya vorem cóm esta tradició té sòlits 

fonaments. 

No és difícil calcular la forma que tindria el lloc de la sepultura del màrtir valencià. Construïda 

immediatament despuix de la pau de l'Iglésia, devia estar disposta en el modo i forma de les 

de la seua classe en el seu temps.  

Encara permaneix la sepultura de santa Engràcia en Saragossa, construïda per aquell temps i 

en idèntic objecte; semblant ad esta degué ser la de sant Vicent en Valéncia. En subterrànea 

cripta, baix estreta volta, es colocaria un sarcòfec de marbre i sobre ell, convertit en altar per 

conservar els ossos d'un sant màrtir, se celebrarien els divins misteris.  

Que el sepulcre que hui està en el Museu Provincial (ara en el Museu de Belles Arts) fora el 

de sant Vicent, o be fora un atre, no ha de ser objecte de polémica, encara que consignada està 

la que en pro va sostindre Martínez Aloy i en contra Francisco Danvila i el que açò escriu, en 

els toms I i II de la revista El Archivo.  

Pero si els atributs, posats en el del museu, no permeteren admetre fora aquell el sepulcre del 

nostre sant, molt paregut degué ser el que va contindre les seues relíquies. 

Prudenci, en el Peristéphanon, descriu en bells versos el lloc d'esta sepultura, i despuix de dir-

nos que vençuts els enemics, i restituïda la pau als justs, un altar dona el degut descans als 

benaventurats ossos del màrtir, afig: 



«Subjecta nam sacrario, 

Imamque ad aram condita, 

coelestis auram muneris 

perfusam subtus hauriunt.» 

Ve a dir que «els ossos de sant Vicent, posats en lloc sagrat, i colocats en una ara, o altar, que 

ocupava lloc inferior, aspiren allí baix l'aura del celestial guardó». Si no referim tot açò a un 

lloc colocat baix terra, no podem comprendre les repetides indicacions d'esta estrofa, que totes 

signifiquen dita colocació: Subjecta, imam, subtus. 

Célebre va ser en tota la cristiandat el màrtir Sant Vicent, 

i no menys célebre la basílica a on estava sepultat el seu 

cos, i en que es conservava el seu llit. Ningú, que sapiam, 

ha senyalat esta circumstància, que consta textualment, 

com anem a vore. Sabuda és la benaventurada mort d'este 

sant, quan postrat en un llit format de testos, es varen 

convertir estos en flors odoríferes. Aixina ho cantava en 

un himne l'iglésia mossàrap: 

«Cernit deinde fragmina 

Jam testulorum, molibus 

Vestiri semet floribus, 

Redolente nectar carcere». 

Puix be; el Breviari Mossàrap, que en el seu himne de Laudes porta l'anterior estrofa, en el de 

Vespres canta: 

Per te, per illum carcerem 

Honoris augmentum tui 

Per fragmen illud testeum 

Per quem trementes posteri 

Exosculantur lectulum 

Miserere, etc.» 

 

Esta invocació al sant per la seua presó, per les seues cadenes, per les cremades, que va sofrir, 

pels garfins que el varen dilacerar, acabà per aquell llit (lectulum) que la posteritat (posteri), 

en el temps en que l'himne es va compondre, anava a besar, en religiós respecte, tots els anys, 

com es consigna clarament en la capítula que seguix a dit himne: Annua devotione tanti 

Martyris solemne festum suscipimus.  

 

I en la missa, despuix del sanctus, s'afig: Precamur ut istic, ubi nobis reposita est ejus 

reliquiarum portio, erecta sit patrociniis plenitudo. No pot senyalar-se més directament el 

santuari de Valéncia i el lloc de la sepultura del màrtir. 

 

 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (V) 
 

 
 

La fama de sant Vicent ha segut sempre universal, sobretot en la primitiva Iglésia. El seu nom 

es troba en tots els martirologis i calendaris. Sant Agustí li va dedicar quatre sermons, en el 

tercer dels quals es lligen estes paraules: 

 

«Quae hodie regio, quaeve provintia est, quousque vel Romanum Imperium, vel Christianum 

nomen extenditur, quae natalem senar gaudet celebrara Vincentii?» Els calendaris mossàraps, 

que publicà Migne, consignen aixina la seua festa: 

 

XI Kal. Febr. Vincentii martyris. IIII capp. 

XI Kal. Febr. Vincentii levitae mar. Valentia. 

22 (Januarii) Vincentii martyris. Quatuor capparum. 

 

La missa i l'ofici són propis en un tot, i en els himnes, que sumen 364 versos, es descriu 

minuciosament el martiri de sant Vicent. Estos calendaris són antiquíssims en l'Iglésia 

mossàrap, i nos proven l'importància de la festa d'este sant, durant els sigles de la dominació 

mahometana, que no va ser prou per a ofegar la seua celebritat. 

 

Va publicar Dozy un calendari aràbic-cordovés en la seua traducció antiga llatina, que uns 

atres ya havien abans aprofitat. Al calendari acompanyen llargues notes, referents a 

l'agricultura i astronomia. En el més de giner, en aplegar al dia 22, diu el text llatí: 



 

XXII.- In eo est latinis festum Vicentii diaconi interfecti in civitate Valentia, et festum eius in 

Quinque. 

 

Açò és: Dia 22. Festa de Vicent el diaca, mort en la ciutat de Valéncia. 

 

El calendari d'a on s'han pres estes notes és de l'any 961 i està dedicat a Alhaquem II, és dir, al 

fill de Abderrahmán III, que va succeir a son pare, mort aquell mateix any. En temps d'este 

califa encara seguia organisada la jerarquia eclesiàstica i la civil dels cristians en els seus estats, 

encara que ya molt reduïda.  

 

Hi havia metropolità en Sevilla i bisbe en Córdova, un juge i un comte dels cristians en esta 

capital i acàs en unes atres també. Estos personages solien servir d'intérprets en les embaixades 

que els reis cristians enviaven a Alhaquem. A esta circumstància devem la notícia de la seua 

existència. 

 

Este calendari bilingüe del sigle X, nos prova lo viu que estava el cult de sant Vicent en aquell 

temps entre els mossàraps espanyols. Pareix insinuar que la gran festa era en Valéncia, per més 

que siga freqüent en els calendaris i martirologis indicar-se el lloc del martiri. Una equivocació 

creem trobar en ell i és l'expressió in quinque, puix en la llitúrgia mossàrap, tal com la 

coneixem ara, no hi ha intermig entre els ritos IIII i VI capparum, est últim el més solemne de 

tots.  

 

L'expressió del calendari cordovés deu ser una mala llectura. Si observem que en la paleografia 

visigòtica no s'usa el IV i en el seu lloc es posa IIII, devem creure que es va llegir V (quinque) 

en lloc de VI (sex), majorment si no era pèrit en el llatí el copiste. Hem, puix, de supondre, o 

que l'iglésia mossàrap de Córdova celebrava esta festa en major rito que les demés d'Espanya, 

que la solemnisaven en el de IIII capparum, o que el calendari es referix exclusivament a 

Valéncia com a lloc de la festa, que equivocadament es diu in quinque i devia dir-se sex 

capparum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (VI) 
 

 
 

Encara que somerament, devem ara ocupar-nos de les translacions del cos de sant Vicent. Tres 

resulten, quan no va poder haver-ne més que una simultàneament, no tractant-se de 

successives, puix es referixen moltes. Llavors ha de resultar una sola verdadera o totes falses. 

No és el nostre propòsit discutir ací este punt, pero hem de donar conte de les diferents 

opinions. 

 

El moro Rasis, en la seua crònica, referix que quan el primer Abderrahman va estar en Valéncia 

en el 760, varen fugir els cristians d'ella en el cos del sant Vicent màrtir fins a colocar-ho en el 

promontori sacre de Portugal, que per esta raó despuix es va cridar cap de sant Vicent. Per una 

atra part, Aimonio, monge de Castres en França, va escriure una relació de la translació d'este 

mateix cos, no a Portugal, sino al seu mateix convent en el 855. No falta qui nos conte una atra 

translació en el 970, no a Portugal ni a França, sino a Capua, en Itàlia. Encara que rebugem 

totes estes relacions per falses, sempre resulta un fet comprovat: la creència d'espanyols, 

portuguesos, francesos o italians en que el cos de sant Vicent es va venerar fins ad aquella data 

en la seua iglésia de Valéncia. Qui sobre açò volguera més senyes podria consultar el tom VIII 

de les Memòries de la Real Acadèmia de l'Història, a on es va publicar la crònica de Rasis; el 

tom IV del Viaje literario, de Villanueva, que en un apèndix copia l'història escrita per 

Aimonio i en la carta XXVII la translació a Capua. 

 

Encara que solament a títul de mera curiositat, anem a ocupar-nos d'unes expressions 

d’Aimonio. En referir-se este a l'arribada a Valéncia d’Audaldo, el monge que devia emportar-

se el cos de sant Vicent diu que es va hostajar en les afores del suburbi, in ejus suburbio, a 

christianis jam penitus derelicto, i més avant consigna que de les ruïnes de l'iglésia solament 

quedava allí maceriarum ecclesiae ruinae, atque ipsius sepulcri situm. És dir, que l'iglésia 

estava destruïda, arruïnada; les seues parets arrasades casi fins al sol, pero el sepulcre intacte 

en el seu lloc, com ara santa Engràcia de Saragossa. No podem concedir açò últim si no estava 

en una cripta.  



Pero ni estava en ruïnes la dita iglésia, ni la relació d’Aimonio és més que un teixit d'absurts. 

Solament nos prova que allò es creïa en Castres. Vejam ara lo que era d'aquell temple una 

miqueta més avant. 

 

Quan en 1172 va posar lloc Alfons II d'Aragó a Valéncia, va conseguir que el senyor d'ella 

doblara l'antic tribut.  

 

Entre les condicions estipulades per a alçar el lloc, es va consignar que l'iglésia de sant Vicent 

màrtir quedaria pel d'Aragó en tots els seus delmes i primícies i demés drets, per a dispondre 

d'ells a la seua voluntat.  

 

Açò nos prova que dita iglésia mai havia deixat d'estar oberta al cult catòlic, puix pràctica 

constant dels mahometans va ser el no permetre noves edificacions d'iglésies als cristians. 

 

Es deduïx tot açò 

d'un diploma que 

porta l'abat Briz en 

la seua Història de 

sant Joan de la 

Penya, en el qual 

es fa constar que 

Alfons II, en 

octubre de 1177, va 

concedir a l'abat 

Dodón i monges de 

dit convent l'iglésia 

de sant Vicent de 

Valéncia, en estes paraules: 

 

 «Placuit mihi pro servitio quod mihi fecistis in illa hoste de Valentia, quod dono atque in 

perpetuum concedo Domino Deo, et jam dicto Monasterio S. Joannis de Pinna et fratribus 

ibidem Deo servientibus praesentibus atque futuris Ecclesiam S. Vincentii de Valentia cum 

omnibus directis suis, quae modo habet, vel habere debet, et cum Decimis et Primitiis, ut sit 

semper llibere et absolute de jure Sant Joannis de Pinna.» 

 

«Donant el rei l'iglésia de s. Vicent en mes i primícies, diu el citat Abad Briz, supon que hi 

havia actualment fidels parroquians d'aquella iglésia,» i haguera pogut afegir, continua el P. 

Teixidor, «que era llavors l'iglésia matriu i com a catedral, al prelat de la qual, que és el bisbe 

i al seu capítul, pertanyen els delmes.» 

 

L'any 1212, sabem que continuava el monasteri de sant Joan de la Penya en la possessió d'esta 

iglésia, puix en dit any el rei Pere, successor d'Alfons II i pare de Jaume I el Conquistador, va 

lloar i va aprovar la dita donació: indici manifest de que la posseïa aquella comunitat en el seu 

temps, diu Briz en la seua citada història. I en açò apleguem als temps de la reconquista de 

Valéncia. 

 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (VII) 

 

Quan es varen convéncer els moros de que era pròxima la pèrdua d'este regne, i açò no podia 

escapar a la seua penetració, estretits per Castella, i més encara per Aragó i Catalunya, degué  

fer-se impossible l'existència dels cristians en la ciutat i fins en els arravals. Tenien estos la 

seua iglésia, com hem vist, en sant Vicente de la Roqueta, distant de la porta més pròxima, la 

de la Boatella mil metros. Si be és veritat que fòra d'esta porta existia un gran arraval, que 

portava el nom de dita porta (o millor diríem, que la porta el prenia de l'arraval), no obstant, 

quedava algun espai deshabitat fins al lloc de la Roqueta. Dir que els cristians en general vivien 

dins de la ciutat i anaven allà per a sentir missa i rebre els Sants Sacraments, és supondre un 

impossible.  

Tenien, puix, els cristians, al voltant del seu temple, un barri propi, en els seus camps i horts, 

i acodien fàcilment a la seua iglésia, puix la tenien pròxima. Si esta no haguera estat recolzada 

en població cristiana, haguera desaparegut segurament durant la dominació mahometana. Els 

musulmans es varen vore en tota seguritat obligats a respectar-la per açò mateixa, i acàs 

estiguera ya consignat en els tractats del temps de la conquista. El fet d'estar comprovada 

l'existència d'esta iglésia en el sigle XIII, nos fa vore que els mossàraps valencians varen 

sostindre tenaçment el seu dret, i que este tindria molta força contra l'absorbent política dels 

moros en el particular. Pels dies de la reconquista encara es mantenia allí el cult catòlic, com 

anem a vore. 

El divendres, 22 de novembre de 1889, el que açò escriu [Roc Chabàs] tenia la fortuna de 

descobrir en l'Archiu Històric Nacional un document preciós per a l'història dels mossàraps 

valencians, i aquella mateixa nit, assistint a la sessió de la Real Acadèmia de l'Història, vaig 

tindre l'honor de donar conte verbalment d'ell a esta sapient corporació, invitat pel seu director 

l’Excelentíssim Sr. Antonio Cánovas del Castillo. Mai agrairem prou l'atenció en que vàrem 

ser escoltat. L'assentiment en que vàreu sentir, Srs. Acadèmics, les meues conclusions, és 

prova de lo fundades que vos semblaven. Hui complim en l'encàrrec del director de l'Acadèmia 

consignant per escrit lo que llavors vaig dir de paraula, ampliant-ho ara en més detingut estudi. 



Hem publicat ya en El Archivo el document que definix la qüestió dels mossàraps en Valéncia. 

Com porta la data 1270 de l'era espanyola, no ha cridat l'atenció dels investigadors, puix a 

primera vista no apareixia anterior a la reconquista de Valéncia en 1238, sent aixina que aquella 

data es reduïx al 19 de març de 1232. En este dia, estant el rei Jaume en Monsó, pocs dies 

despuix del segon concert en Ceid Abu Ceid per a la conquista del regne, concedix a l'Abrid 

del Monasteri de sant Victorià en Aragó, aquell lloc o iglésia que hi havia en Valéncia i que 

es dia Sant Vicent, per a que entraren en possessió del mateix a penes es conquistara la ciutat, 

i vol que açò s'entenga d'aquell lloc i d'aquella iglésia, en totes les possessions, pertinences i 

drets que en algun temps haja pogut tindre. 

Pero ya que en una atra part deixem publicat el text llatí d'este privilegi, anem a posar ací la 

seua traducció, que és la següent: 

«Conocida cosa sea á todos como Nos Jaime, por la gracia de Dios, Rey de Aragón y del reino 

de Mallorca, Conde de Barcelona y Señor de Mompeller, Atendiendo á los muchos y gratos 

servicios que incesantemente recibimos de vosotros nuestro Abad y Convento de San Victorián 

y los que recordamos haber recibido; conociendo asimismo la voluntad é inclinación que 

tenéis y ejercitáis en todo lo que atañe á hacer nuestro servicio; Por lo tanto, por la presente, 

reconociendo que Nos somos deudores al monasterio de San Victorián para hacer cuanto 

redunde en honor y provecho suyo; Por Nos y nuestros sucesores, damos, concedemos y 

loamos á vos nuestro amado (Arnaldo) Abad y á toda la comunidad del Monasterio de San 

Victorián y á vuestros sucesores para siempre, como heredad propia, libre y franca, aquel 

lugar ó iglesia que está en Valencia -ciudad digna de todo encomio- cuyo lugar ó iglesia se 

llama y dice San Vicente; De manera que, apenas el Señor ponga dicha ciudad en poder 

nuestro, bien sin trabajo ó ya por la fuerza, ó por capitulación ó de otro modo, tengáis y 

recibáis por esta nuestra concesión y como donación irrevocable dicho lugar y la iglesia con... 

y las posesiones y pertenencias suyas, con todas las otras que por tierra ó por mar le 

pertenecieran en algún tiempo, ó le pertenezcan, ó deban pertenecer á dicho lugar ó iglesia 

por costumbre ó derecho. Y todas estas cosas las hayáis, tengáis, poseías y disfrutéis 

perpetuamente francas y libres, para darlas, concederlas, colorarlas y establecerlas, y para 

de ellas hacer siempre vuestras voluntades. Mandando firmemente y con rigor á todos los que 

tengan nuestro lugar y á todos los súbditos nuestros presentes y futuros, que esta nuestra 

donación y concesión tengan por valedera y la observen, y hagan sea observada 

inviolablemente, y en nada contra ella vayan, si quieren poder confiar en nuestra gracia y 

amor. Dada en Monzón á 19 de marzo de la era 1270 (año 1232.)» 

 

La paraula lloc en este diploma no significa (clarament es veu pel context) la mateixa iglésia, 

sino el lloc o arraval contigu ad ella. Note's, que unes voltes hi ha disjuntiva, pero unes atres 

hi ha conjunció copulativa, i llavors clarament se separa el lloc, de l'iglésia. Açò es compagina 

perfectament en les donacions anteriors, puix si solament hi haguera hagut allí una iglésia, era 

inútil concedir-li dècimes i primícies. ¿D'a on? Llavors els habitants del lloc de sant Vicent 

pagaven estos drets a la seua iglésia: En eixe moment existia núcleu de població allí, est apud 

Valentiam, com diu l'original d'esta donació. Si haguera estat l'iglésia dins de la ciutat, haguera 

dit: est Valentiae; pero estava prop, i encara fòra d'ella, i s'acontenta en el apud. Que ací es 

tracta de sant Vicent de la Roqueta, està fòra de dubte, perque existix una série de documents 

posteriors, encadenats, i que no deixen lloc a creure una atra cosa. 

 



En primer lloc, existix una bula molt explícita de l'any XII del 

pontificat de Gregori IX, donada en Letrán a 8 de giner de 1239, quan 

a penes havien passat tres mesos de l'entrega de la ciutat. 

 

Encara que supongam algun error de còpia, sempre ha de ser esta bula 

anterior a 1241 en que va morir este Papa.  

 

En ella assegura, que en el lloc que ocupava la nostra iglésia, fon 

coronat sant Vicent en el martiri i en reverència al sant pren el Papa 

baix la seua protecció i patronat el lloc i l'iglésia ya dits, en l'hospital 

i els seus bens, concedits pel rei d'Aragó. Note's ací, que el text diu: 

locum et ecclesiam praedictos, considerant-los distints i nomenant-

los en plural. 

 

Despuix, Jaume I, estant en el lloc de Xàtiva, el 7 de giner de 1244, 

concedix al lloc de sant Vicent el castell i vila de Cuart, l’alqueria de 

Ladera i la dècima de les rendes de l’Albufera de Valéncia.  

 

En este document ix ya l'hospital de sant Vicent, sense dir-se que 

l’haguera Jaume fundat en tan poc temps com havia passat des de la 

conquista de la ciutat, i estant aquell lloc un poc apartat de la mateixa. 

Degué, puix, existir allí anteriorment en temps de la dominació dels 

musulmans.  

 

Es comprén esta cristiana fundació junt a l'iglésia pròpia i en el barri exclusivament habitat 

pels mossàraps. Encara en 1245 concedí el rei Castelló de Borriana i en 1266 va establir en ell 

les rendes necessàries per al cult diari en nou clercs, la seua data en Alacant a 30 de març.  

 

¿A qué tot açò fòra de Valéncia, quan en l'interior hi havia més necessitats, i lo que es fera era 

de més profit? No cap dubte, que la santitat del lloc ho reclamava: era necessari conservar el 

cult en esplendor allí a on la llàntia del santuari no s'havia apagat durant la nit de la dominació 

mahometana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (VIII)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creem haver demostrat en lo dit fins ací, que sant Vicent de la Roqueta era l'iglésia dels 

cristians mossàraps: no hem entropeçat en senya que nos demostrara l'existència d'una atra 

iglésia en aquella época en Valéncia. Tots, inclús el mateix Dr. Sales, confessen que no podia 

haver més que una: despuix, hem provat, que era aquella l'única que va existir en temps de 

musulmans. Pero acàs hi haurà qui crega en la força dels arguments i senyes que atribuïxen a 

sant Bertomeu esta prerrogativa, i és precís estudiar este punt de vista. 

Tots els arguments, que fins a hui s'han publicat, en favor de l'iglésia de sant Bertomeu, com a 

temple dels mossàraps valencians, estan recopilats pel Dr. Sales en el seu opúscul, i podríem 

afegir que allí estan corregits i aumentats. Examinem, puix, detingudament el seu llibre, 

impugnem les seues conclusions, i tindrem desfetes totes les reparacions. Anem per parts. 

No impugnarem als que volen s'edificara la capella del sant Sepulcre per Jaume, ni als que 

l'atribuïxen a sant Eugeni, primer bisbe, diuen, de Valéncia. El mateix Sales prova la seua 

falsetat: és massa per al seu criteri; es contenta en que siga del temps de Constantí Magne, és 

dir, coetàneu al de sant Vicent, que ell no sap que existira extramurs i que el seu sepulcre 

coloca en sant Bertomeu. De la primitiva iglésia quedava l'altar en temps de Sales, aixina ho 

assegura ell, i despuix de descriure-la minuciosament, estudia tots els seus detalls arqueològics 

per a deduir, que dit altar, millor diríem retaule, és d'aquella época, ni anterior ni posterior.  



Nosatres no necessitem acodir ad aquella capella, restaurada en posterioritat, ni atendre a la 

descripció del sabi croniste valencià; posarem ací un facsímil exacte de la làmina en que el 

mateix reproduïx. Estant de cos present, nos evitem les explicacions i les paraules. Vejau  l'altar 

del sant Sepulcre com estava en 1746. 

Aquells soldats no són romans, ni l'estàtua primitiva, ni la 

composició i agrupació de les figures semeja en res a lo que 

nos queda de la primitiva antiguetat. Per a trobar alguna 

cosa que se li parega, és precís anar al sigle XVI. 

Detindre'ns en provar la falsetat de les deduccions que fa 

Sales, en considerar est altar del sigle IV, seria ofendre 

l’inteligència dels nostres llectors, per poc versats que 

estiguen en estes matèries; pero cal fixar-nos en un detall, 

del qual s'ha tret l'argument Aquiles. Als peus de l'estàtua 

es veu una cosa, que Sales assegura és un epígraf 

desconegut. ¿Pero quí li ha dit que allò són lletres? Be li 

dia Montfaucon quan li assegurava, que ningú en el món 

se'l llegiria: vous ne trouverez personne au monde qui la 

puisse jamais ben déchiffrer. [No trobaràs a ningú en el 

món que puga dessifrar-la] I efectivament, està encara per 

nàixer el dessifrador. 

L'atre Pare Mínim, que cita Sales, parla segurament de memòria; i per a assegurar despuix de 

molts anys, que es troben inscripcions d'este gènero en les basíliques constantinianes, devia no 

haver-se fiat de l'imaginativa. El Sr. Llorente estudia la qüestió de l’epígraf i encara que creu 

que sant Bertomeu és l'iglésia mossàrap, diu molt acertadament: «Convenen hui els arqueòlecs 

en que esta llegenda i unes atres paregudes, que es troben, no solament en monuments 

arquitectònics, sino també brodades en robes d'iglésia, no són una atra cosa que abillaments o 

imitació caprichosa d'escritura aràbiga, feta tal volta per artistes mudéixars, i que, en tot cas, 

concedint-los la major antiguetat, no poden remontar-se més allà del sigle VIII.» I en nota diu: 

«Esta opinió, emesa per les persones més competents en Espanya, ha segut confirmada en el 

present cas pels arqueòlecs romans, als qui he consultat, entre ells l'insigne Rossi.» Acaba en 

la següent categòrica asserció: «No dona cap llum la debatuda inscripció, per a determinar la 

data d'este venerat altar.» 

Té raó el Sr. Llorente, pero no és menester acodir al sigle VIII, per a emparentar en la famosa 

inscripció de sant Bertomeu. No són lletres romanes de forma estranya, ni tan sols caràcters 

aràbics; solament es pot admetre el que siguen adorns en que mà inexperta va voler imitar 

moruns garramanchos.  

No va poder fer açò un artífex musulmà, ni tan sols un mossàrap, puix nos haguera donat lletres 

aràbigues el que perfectament les coneixia. Era precís que fora el seu autor un artiste posterior 

a la civilisació que ací va desaparéixer casi per complet en la reconquista.  

Qui va dibuixar l'altar que ya hem vist, en els seus guerrers, àngels i querubins, degué ser el 

mateix que va imitar de memòria les inscripcions, acàs en el sigle XV o XVI. 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (IX) 
 

Quan Beuter va escriure la seua 

història, va consignar una 

notícia que des de llavors ha 

segut repetida per tots els 

naturals i estrangers que han 

tractat dels mossàraps 

valencians, fins a Llorente en el 

seu Valencia i Eguílaz en el seu 

Glossari. No podia Sales deixar 

de tractar d'ella i ponderar-la al 

seu sabor. Asseguren tots estos 

autors, prenent-lo del primer, 

que en Valéncia es varen cridar 

Rebatines o Rabatines als cristians que vivien entre els moros durant la seua dominació, els 

quals, diuen, que habitaven un barri immediat a Sant Bertomeu, el qual des d'esta iglésia 

aplegava fins al mur vell que formava la porta de Valldigna. Ademés dels dits ixen fiadors 

d'est assert Escolano i Diago. 

Lo primer que se nos ocorre dir és lo rar i insòlit d'este nom, puix en cap ciutat d'Espanya es 

donà als mossàraps este calificatiu. Estudiem, puix, el seu significat. Eguílaz, en el seu 

Glossari etimològic, nos diu que la paraula rabatines la va trobar en Muller, i que esta fa 

referència a Beuter. Li pareix de la mateixa raïl que rabastieno, «soldat de cavalleria al servici 

dels sultans de Tunis.  

De rabadí, habitant de l'arraval, adjectiu format de rabad, arraval.» I cita el següent passage 

de Gonzalo de Illescas en la seua Jornada de Carles V a Tunis: «Muleases va tornar despuix, 

perque encara no havia passat als horts a on posen els rabastienos, que són certs cavallers 

cristians que viuen en la seua llei i fan guarda de la persona del rei de Tunis per antiga 

costum.» 

No opinen tots els arabistes com el Sr. Eguílaz. Hi ha qui creu que no es pot donar la mateixa 

etimologia als rabatines de Valencia, que als rabastienos de Tunis. 

Rebatí, o, com despuix vorem, rabatí, pot derivar-se de, rábida o rápita, que Pedro d'Alcalà 

traduïx per ermita i Raimundo Martín heremitorium, aludint als llocs d'oració que els moros 

tenien fòra de les poblacions: esta paraula es registra repetidament en el Llibre de Habices. 

En el del Repartiment sona una Rápita prop de Valéncia, la qual fon concedida a D. Sancho 

Sánchez de Lóriz en estes paraules: «turrim sive rapitam sitam juxta mare et Guadalaviar et 

dicitur Rapita orationis, cum VIII. jo sibi contiguis.»  

Esta donació fon feta el primer d'agost de 1238, durant el lloc; i abans de finalisar el més, a 

dihuit, es fa a Pedro Capdebóu la concessió d'una vila junt a la rápita menor, situada prop de 

la mar, i al mateix temps se li donen unes cases en Russafa, que devem supondre no estarien 

llunt de dita vila. No existint llavors més que un pont de fusta, lo que pareix siga, front al 

portal ara nomenat de la Trinitat, és de creure que esta ràpida estiguera a la dreta del riu, prop 

del punt en que D. Jaume va voler es construïra un pont en proximitats de la Vilanova del 

Grau. 



Pero ¿qué era una Rabat? Es dien aixina moltes fortalees (castells o torres) situades en les 

fronteres dels territoris cristians, o en les costes marítimes, que també es podien reputar 

fronteres. Allí es juntaven fanàtics moros, decidits defensors de l'Islam, els quals, a imitació 

dels nostres cavallers de les órdens militars, resaven i barallaven. Monasteri de Rápita hi 

hagué en el qual va aplegar a estar prohibida l'entrada de les dònes. El que va existir en Dénia, 

junt a la mar, el citen alguns documents Oratori moresch, o siga lo que la donació abans 

citada adjectiva rapita orationis en el Grau de Valencia. 

L'existència d'una ràpida menor nos prova la d'una atra ràpida major, que no sabem a on 

estava, encara que no podia ser llunt. Estes fortalees necessitaven hòmens per al seu servici 

permanent i acàs, prop d'elles; viurien musulmans juramentats, per a acodir en el seu auxili al 

primer avís. Les habitacions dels rabatines devien, per tant, estar precisament en la part més 

pròxima a la rabat, i justament el barri immediat a Sant Bertomeu era en la ciutat el més lluntà 

a la fortalea indicada. 

El dit de Beuter, que els supon allí, carix de fonament, puix no ho recolza en senyes ni raó 

alguna. Va sentir dir que en temps de moros hi havia uns hòmens religiosos nomenats 

rabatines, i els va colocar, com a cristians, prop de Sant Bertomeu, a on ell creïa que va estar 

la seua iglésia; com si no poguera haver hòmens religiosos a la seua manera en totes les 

religions. El dit de Beuter, trescents anys posterior a la conquista, no és prou. Ya que ell no 

nos dona raó del mateix, anem buscar-la en un llibre contemporàneu a D. Jaume I. 

En el Repartiment de Valéncia, trobem dos donacions, que donen alguna llum, i textualment 

diu aixina la primera: «P(etrus) Gonçalveç Dosso miles: II. d(omos) de Abdela Abinhudeyl, 

in vico de Rabatin et VI jo. Roçafa: X Kal. Octobris (1238).» La segona: «Sancius Ferrandi 

F. Lupi: d(omus) de Aly Ambonel in vico de Rabati et IV jo. in Petroaher Fauquia. XIII Kal. 

madii (1239).» Tenim, puix, ací, el carrer de Rabatines. Vejam ara la seua situació. 

En el llibre De domibus Valentie no apareix el vicus Rabatin, pero si el vicus hominum de 

Rapida vàries voltes, i una d'elles escrit Rrapida. Escomença el llibre per la distribució de les 

cases, des de la porta de la Boatella i les cases (II. domo) de Abdalla Abindail, que es donen 

a G. Pérez de Sarasa, i la de Ali Ambanel, armer, que és per a Fortún Sancho. Seguix despuix 

el catastre cap a la mesquita de Chepolella i el carrer de la Rápita, resultant el vicus Rabatin 

en el carrer del Mar.  

Que si les senyes per a assegurar açò són poques, basten per a convéncer-nos de que la seua 

situació estava llunt de Sant Bertomeu. Tant el nom de Rabatin, com el de homeres de Rapita, 

no cap dubte de que són anteriors a la conquista, per constar els primers en donacions de data 

anterior a ella, i l'últim en una de 19 de decembre de 1238, quan el padró de les cases no va 

escomençar fins al 9 d'abril de l'any següent. 

L'aplicació d'estos, que pareixen diferents noms, en un mateix carrer, nos dona perfectament 

l'etimologia de l'adjectiu rabatines, que abans hem insinuat. Si de  rábita, es forma           

 rabati, el genitiu del plural serà  sonant rabitín. Està, puix, molt ben dit cucach 

rabati, lo que despuix sona vicus hominum de Rapida. El nominatiu haguera acabat en ; 

pero el genitiu del plural en , que pronunciat á lo vulgar és rabatin i rabatím, nomenant ad 

aquell el carrer o barri dels ar-rabatin, o siga dels rabaties, com es transcriu en el 

Repartiment: in vico de Rrapida. 

 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (i X) 

Continuant el Dr. Sales la seua 

ímproba tasca d'adjudicar a sant 

Bertomeu ser l'iglésia mossàrap de 

Valéncia, assegura formalment, que 

la basílica del Sant Sepulcre fon 

concedida als Monges Basilios i 

convertida en Monasteri del seu 

institut.  

Açò ho inferix de deduccions que 

semblen ingenioses, pero que varen 

meréixer una descalificació d'un dominic, fra. Jacint Segura, en la seua Dissertació històrica 

publicada en Valéncia en 1151. És un treball ben escrit i de molt de fondo, lo mateix que una 

atra dissertació del mateix, també contra Sales, que va voler intentar provar que sant Domingo 

de Guzmán va estudiar en Valéncia Arts i Teologia en temps dels musulmans, suponent 

l’existència d’una espècie d'universitat junt a l'iglésia de sant Bertomeu, a on vindria el 

fundador dels predicadors en busca de ciència cristiana. 

Ad estos absurts, afig Sales tot quant es puga supondre mossàrap, per a adjudicar-ho a la seua 

iglésia del Sant Sepulcre, o siga a la de sant Bertomeu. Aixina és, que si sant Joan de Mata va 

estar en Valéncia, no visitaria una atra iglésia més que la del Sant Sepulcre.  

Ad ella acodia a celebrar sant Pere Nolasco les voltes que va vindre a redimir captius, i sant 

Pere Pasqual ha de ser fill espiritual de la mateixa, perque va nàixer en Valéncia durant la 

dominació dels moros, i no pararíem d'impugnar, puix Sales és insaciable a l’hora d’adjudicar 

títuls de noblea per a la seua iglésia. 

Resulta de tot açò, que la tradició constant de que nos parlen ell i tots els cronistes, és una 

bola de neu formada sobre les falses senyes de Beuter en el sigle XVI. 

En el supost de Sales, tindríem el següent absurt. Abans de la reconquista, dominant els moros, 

existia en Valéncia una sola iglésia per als cristians: esta es nomenava del Sant Sepulcre (aixina 

ho vol Sales), erigida en temps de Constantí el Gran: va ser governada des del 370 per monges 

Basilios, que continuaren en ella i varen perpetuar el cult cristià durant l'época mahometana, 

sense que jamai fora profanada, lo que costava als monges grans sumes: en ella varen ser 

sepultats sant Vicent Màrtir (no s'estranye açò, puix parla el Dr. Sales), sant Joan de Perusa i 

sant Pere de Saxoferrato: fon mare espiritual de sant Pere Pasqual, que en el temps fon canonge 

de la mateixa; ennoblida ademés per les celestials visions que allí varen tindre sant Joan de 

Mata i sant Pere Nolasco; en fi, tan venerada, que els fidels tots d'Espanya, quan anaven en 

pelegrinage a Jerusalem, passaven primer a visitar este Sant Sepulcre. Est és l'anvers de la 

medalla que nos presenta Sales.  

Este és el revers. A penes entren en Valéncia els cristians, quan la veneranda iglésia del sant 

Sepulcre es convertix, no en catedral, com li corresponia, sino en una de les parroquials, i no 

la primera. Se li canvia el nom (en el supost que n’haguera tingut un atre) i se la nomena des 

de llavors de sant Bertomeu.  



Desapareixen els monges Basilios i es posen allí (és històric) germans de l'Orde del Sant 

Sepulcre, sense que açò siga obstàcul al canvi de nom. ¿Hi haurà qui puga supondre que, 

d’haver existit, ignoraria el rei En. Jaume tot açò i que, en pago dels  seculars servicis dels 

monges Basilios, entregara la seua iglésia als d’una atra orde? Est absurt, esta contradicció no 

pot supondre's jamai que va existir. 

El temple de sant Bertomeu era una de tantes mesquites que es varen convertir en iglésies. No 

se li va canviar el nom; se li va donar el que usa, quan no ne tenia cap.  

Els germans del sant Sepulcre varen establir en l'iglésia de sant Bertomeu, que se'ls va 

encarregar, una capella al titular de la seua orde, i des de llavors sona el sant Sepulcre en 

Valéncia, abans mai. Ni podia ser una atra cosa. 

Els cristians en Toledo, en Córdova i en totes les demés ciutats importants en que varen 

permanéixer, vivien regularment en barris separats dels moros, que com a senyors residien dins 

dels murs.  

Supondre una atra política en els moros seria un contrasentit, puix sabien estos que no convenia 

abrigar la serp en el pit.  

Els cristians, a l’hora, faran lo mateix. Que se'm senyale una població a on hagen vixcut 

promiscuament. En este regne teníem a Valéncia, Xàtiva, Gandia, Alzira, Morvedre, etc., que 

feyen viure fòra dels murs, en moreries, als sarraïns, a fi de que pogueren estar segurs d'un 

colp de mà i més lliures del contagi religiós i moral. 

Conseqüents els musulmans en esta política, varen permetre als cristians que tingueren una 

iglésia en les afores, en sant Vicent de la Roqueta, i que junt ad ella edificaren el seu barri i 

vixqueren. I célebre seria este lloc, quan el rei conquistador, abans d'acostar-se a Valéncia, ya 

el concedix al monasteri de sant Victòria. 

Va succeir açò als pocs dies d'haver fet el segon tractat en Zait abu Zait. En nomenar a Valéncia 

en el diploma tantes voltes citat, exclama ¡laudabilem civitatem! com el lleó que a penes divisa 

la presa s’apercep a tirar-se sobre ella.  

Sabia de sobra lo que el sant màrtir Vicent significava per a Valéncia i l'importància d'aquell 

santuari.  

A la seua intercessió va atribuir la conquista de ciutat i regne, i la seua fe consta en un diploma 

seu en estes expressives paraules: «Fides nostra talis est, quod Dominus Jesus Christus, ad 

preces specialiter Beati Vincentii nobis Civitatem et totum Regnum Valentiae subjugavit et 

eripuit de posse et manibus Paganorum.»  

Per això va concedir En Jaume I tantes rendes, honors i privilegis a sant Vicent de la Roqueta, 

puix sabia que fon l'iglésia dels mossàraps valencians durant els sigles de la dominació 

musulmana. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



 

ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una 

obra colectiva, l’encarregat de la redaccio final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la 

normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de debat, pero no de 

divisio, entre nosatres.  
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