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Mesquita aljama de Còrdova 

 

Context històrico-artístic 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.- Ibn Hayyan (Còrdova, c. 987-1076) fou el més il·lustre historiador andalusí i el millor 
representant de la tradició cronística. La seva obra, que es condensa en les extenses al-
Muqtabis -originàriament de 10 volums- i al-Matin -de 60 volums- explica al lector la història 
d’Al-Andalus i les seves particularitats. Les seves línies ofereixen informació molt rellevant 
sobre la política, les cerimònies i la vida a la cort. Ibn Jaldün el va elogiar per les dades que 
donaven els seus textos i per la metodologia que aplicava al plantejar les causes i les 
conseqüències dels processos històrics. 

a) Sota quin califat va viure Ibn Hayyan? 

b) Qui fou Ibn Jaldün i a quin gènere corresponen les seves obres? 

 

2.- Al-Andalus és el nom que van 
adoptar els conqueridors 
musulmans per denominar l’antiga 
Hispania des dels inicis de la seva 
ocupació, el 711. L’origen del 
vocable ha enfrontat la 
historiografia, encara que en els 
últims anys ha recobrat força la 
hipòtesi que considera que aquest 
topònim es pot relacionar amb la 
situació de la Península respecte a 
l’oceà Atlàntic i el mite de 
l’Atlantis.  

Òbviament, els cristians mai no van utilitzar el nom d’Al-Andalus per denominar la 
Península, sinó que l’empraren per referir-se al territori dominat pels musulmans, també 
referit de forma genèrica com a terra maurorum, o terra de moros. 

a) Cerca les hipòtesi que s’han donat sobre l’origen del topònim Al-Andalus. 

b) Saps què és la ciutat mítica d’Atlantis? 
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3.- Completa la següent taula cronològica de la mesquita de Còrdova amb les dades que 
manquen: 

785-786 833 951 962 987 1236 1984 
Sobre la basílica 
de Sant Vicenç 
comença la 
construcció 
de_________ 

___________ 
sota el govern de 
___________ 

_________. 

Inici de noves 
obres sota el 
govern de 
__________ 

__________, 
qui amplia les 
naus cap el 
sud. 

 

 

Ordena la 
construcció 
d’un nou 
minaret, de 34 
m. d’alçada. 

Ampliació per 
part 
d’__________ 

_____________, 
qui també afegí 
el mihrab i qui va 
fer arribar aigua 
a través de 
sèquies de pedra. 

Comença 
l’ampliació 
d’_________, 

la de més 
extensió, cap a 
l’est, amb 8 
noves naus. 

Es 
converteix 
en església 
de Santa 
Maria, 
ocupada la 
ciutat per 
part del rei 
________ 

La Mesquita 
és declarada 
__________ 

_________ 
per part de las 
UNESCO. 

 

4.- Mira aquest plànol de la Mesquita aljama de Còrdova i, un cop repassades les 
successives ampliacions que es van dur a terme, marca les fases constructives en colors 
diferents (tria’ls tu mateix/a i recorda afegir-los a la llegenda): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abd al-Rahman I (785-788) 

 Abd al- Rahman II (833- 848) 

 Abd al-Rahman III (950-958) 

 Al-Hakam II (961-962) 

 Al-Mansur (976-1002) 

 Catedral, segle XVI 
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5.- Observa aquest acudit gràfic. Què t’inspira? Raona i descriu breument les teves idees per 
compartir-les a classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Ja saps que l’art islàmic està lligat íntimament a la religió, però també a la política i, fins i 
tot, als sentits. Podries descriure breument els següents protagonistes, espais o conceptes? 

a) Muhàmmad 

b) Preceptes de la religió musulmana 

c) Califa 

d) Madinat al-Zahra 

e) Emir 

d) Hammam 

 

 

 


