ELS BÁNÜ KHAWLÁNÍ A MAYÜRQA
Por
MAGDALENA RIERA FRAU
Es prou coneguda la conquesta de les liles Orientáis de Al-Andalus per part
d'lsam al-Khawlán. Aquest personatge (1) partí per realitzar la peregrinado a
La Meca, normativa per a tots els musulmans, quan una tempesta el feu destorbar del seu camí.
Arribat al port de l'antiga Palma romana está un temps a Tilla i quan retorna a Córdova parla a l'emir c Abd Alláh de les qualitats de la futura Mayürqa, obtenint el permís per anexionar-la a l'estat cordovés.
Després de la conquesta fou nomenat walí de les ¡lies i procedí a Torganització del nou territori durant els deu anys en que es mantení en el carree.
Aquest fet, relatat així per les fonts musulmanes, ha estat analitzat per Míkel de Epalza, senyalant com tot aquest procés amaga els moviments de l'estat
cordovés per contrarrestar la forta expansió del shi'isme al Nort d'Africa (2).
Segons aquesta teoria, Isam al-Khawlánl possibilitá la implantació a un
lloc tan important en la ruta cap al nort d'Africa de les tresestratégiescalifalsen
aqueit moment: el control administratiu directe del territori, la construcció de
defenses costaneres (Almudayna de MadTna Mayürqa) i l'arabització de la
població.
Miquel Barceló (3) considera que la data de la conquesta és massa primerenca com per entrar en el joc de poder entre l'estat cordovés i els fatimides.
Reconeix empero que aquest fet afavorí la posterior actuació cordovesa en
aquest sentit.
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Sabem per Ibn Khaldun que 'Isam al-KhawlánT inicia el procos de donar
una nova configuració a la ciutat (4), encara que al 9 4 8 M. aquest fet no estava plenament conseguit, ja que el viatger Ibn Hawqal (5) no esmenta cap Madína a Mayürqa.
.Aquest mateíx personatge ens parla d'una total islamització de la població.
Pot plantejar-se en aquest sentit la introducció de contingents demográfics andalusíns a Mayúrqa, tant per la presta islamització com peí fet de que aquesta
població devé aprovar la política deis Bánü Khawlán ja que a la mort d'lsam
nomenaran succesoral seu fill c Abd Alláh (6), elecció confirmada per c Abd alRahmán III.
Aquest nou waIT parteix cap a La Meca el 3 5 0 H./961 M., acabant a un
retir ascétic.
Des de la conquesta al 9 0 2 M. son quasi seixanta anys de control de les
Ules per part deis Bánü Khawlán de forma continuada.
Aquest clan seria l'únic representant a les illes de la tribu iamanita deis
Khawlán, grup tribal prou conegut a Al-Andalus.
La Jamhara d'lbn Hazm (7) els sitúa a Cordova, Sevilla i Granada. Pareix
que arribaren a la Península Ibérica el 71 8 M., de la má de Isháq b. Qásim b.
Samura b. Tábit b. Nahshal b. MálFk b. al-Samh b. Máirk al-Khawláni.
Amb la partida d'Abd Alláh b. Isam al-KhawlánT, perdem el rastre deis Bánü KhawlánTa les illesfinsal 1 1 1 8 M. En aquesta data, un descencent d'lbra"hím ibn Isam al-KhawlánT, anomenat Abü c Abd Alláh cAlf b. Mas°üd b. CAIT b.
Mascüd b. Isháq b. Ibráhlm b. Isam al-KhawlánT es trova a Saragossa acompanyat d'un altre faqTh de Mayúrqa, el jatjb Abü Zayd b. Muntiyál (8).
Les causes d'aquest viatge son prou fosques, sabem que. abans de partir
exercia el carree de qád! a Mayürqa i que es trobá a Saragossa amb el seu germá Abü al-Hasan c]sá (9).
Per aqüestes dates coneixem una ambaixada de malíorquins davant l'emir
almorávit c AITb. Yüsuf B. TashufTn explicant (1 0) la rebelió deis illencs davant
el primer walí almorávit Yabur b. Muhammad. Aquest pretenia canviar la localització de la Madína al centre de Tilla per evitar el perill de les incursions per
mar, com poc abans habia succeitamb la razzia pisano-catalana.
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Mort el walFa la rebelió i aceptades les excuses de l'ambaixada mallorquína fou nomenat nou walí Muhammad b. c Alí b. Yahyá al-Masüfflbn GánTya.
A partir d'aquest moment, podem suposar una estreta re lacio entre els Bánü Khawlánl i els Bánü GánTya ja que, quan torna de Saragossa Abü al-Hasan
°Alí b. Mascüd continua en el carree de qadi fins a la mort, i el succeí el seu
germá Abü al-Hasan clsa b. Mascüd fins a l'any 534 H. en que morí.
Aquí es perden les noticies deis Bánü Khawlan fins a la redacció del Llibre
del Repartiment en que s'esmenten topónims probablement derivats del seu
apel.iatiu clanic. Així al fol 3r. del Códex cátala (1 1) es trova:
«Ranal Abenhaulen III
jovades, e es den Bg.
vida e de sons frares.»
Al Códex Llatí (1 2) aquest topónim figura com Aben Muza li ben Jaulen.
Aquesta denominado pot ésser significativa ja que, com senyala A. Poveda
(13), els topónims amb partícula «li» entre altres coses poden donara entendre
la radical i recent sustitució d'un propietari per un altre.
Donada la relació entre els Bánü Khawlán ¡ els Bánü GánTya no resultaría
aventurat suposar que els primers fossen desposseits de les seves terres amb
l'ocupació deis almohades.
No és possible esbrínar si, apart deis fets puntuáis deis periodes analitzats
seguiren sempre controlant alts carrees de l'administració.
En tot cas, la seva actuado podría ésser canalitzada a través del consell de
vells, que com indica M. Barceló estaría integrat pels caps deis grups clánics
mes importants que «asseguren a la vegada la integració social a partir de l'adhesió religiosa ¡ el funcionament civil de la vida col.lectiva, no sempre garantit
peí poder polític de les dinasties» (1 4).
Coneixem l'existéncia d'un consell de vells al 1 1 1 4-111 5 M. al que Mubashir Násir al-Dawla demana opinió sobre un possible tráete amb pisans o almorávits, pocs anys després Abü al-Hasan CAIÍ va a Saragossa en representad o del poblé de Mallorca, no seria gens estrany que hi anas com a cap d'aquest
consell de vells.
En tot cas, no sabem si la relació deis Bánü Khawlán amb el poder polític
fou de franca colaborado, amb quaisevol poder establert o si, en certa forma,
representaven els interessos de Tilla davant els diferents canvis en el poder central, com en el cas de la rebelió en front del primer wali" almoravít.
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