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Al llarg de dues sessions parlarem d’una part de la historia de Menorca  que marcà 
l’època medieval de la nostra illa. El món islàmic o musulmà menorquí potser no ha 
rebut l’atenció que es mereix per part dels investigadors i ens queden, avui en dia, 
moltes preguntes sense resposta i moltes incògnites per resoldre sobre el 
coneixement de l’illa durant els segles que restà sota el domini del món islàmic.  
 
L’illa fou ocupada pels musulmans a inicis del segle X, després d’alguns segles 
d’inestabilitat en tots els sentits i d’un moment que definim a les fonts com a “època 
fosca”. La integració en el nou món islàmic anirà de la mà d’altres territoris balears i, 
sobretot, tindrà una enorme relació amb la història d’Al Àndalus. Menorca patirà les 
intrigues i els canvis polítics, econòmics i socials que esdevindran a la península 
Ibèrica, al nord d’Àfrica i en el context de la Mediterrània occidental.  
 
Podrem veure com era l’illa durant aquests segles, treurem fil de tot allò que sabem 
sobre el període medieval islàmic menorquí, sobre els monuments que ens deixaren, 
sobre com era l’economia, el comerç i la societat dels menorquins de llavors. 
Parlarem dels topònims i de l’herència lingüística que ens han deixat. Revaloritzarem 
personatges que foren importants per la Menorca musulmana i que potser no han 
rebut l’atenció que es mereixen com a personatges menorquins destacats del 
moment.  
 
Finalment rallarem sobre el final d’aquest període, potser el més conegut, tot 
destacant el context balear de mitjans i finals del segle XIII i la conquesta cristiana 
de l’illa de l’any 1287. 
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