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Orientalisme és un terme polisèmic que s’usa tant per a designar a els estudis orientals (el 
estudi de les civilitzacions orientals, actuals i històriques, especialment les de el Pròxim i Mitjà 
Orient, i en menor mesura les de el Llunyà Orient), com per a designar a la presentació 
(imitació o mistificació) de determinants aspectes de les cultures orientals a Occident per part 
d’escriptors, dissenyadors i artistes occidentals, que van acabar per convertir-se en tòpics 
estereotipats. La València musulmana va conéixer la seua major esplendor en el segle XI, 
durant el regnat de Abd al-Aziz, senyor de la Taifa valenciana, nét de Almanzor i al voltant 
d’esta imatge orientalista i l’esplendor musulmà de València es crea un espectacle 
multidisciplinari amb música andalusí i poetes arabicovalencians. 

Els fonaments de l’amor inalterable 
T’estime amb un amor inalterable 
Melancòlic, afligit i insomne 
Em vaig quedar amb ella tot sol 
Voldria saber qui era 

De qui s’enamora en somni i el poder de la mirada 
Van pecar els meus ulls 
El vertader amor 
Retrets i queixes 

Els accidents de l’amor, les seues qualitats lloables i vituperables 
El teu missatger és com una espasa 
Era fletxa mortal 
No dones crèdit 

La unió amorosa, la fidelitat i la traïció 
Quan es mou amb gràcia mentre camina 
Desitjaria esberlar el meu cor amb un ganivet 
M’allunye de qui estime 
Els meus ulls 
Cauen prostrades les flors 

La conformitat, la gelosia, l’oblit i la mort 
Quan no puc estar prop del meu amo 
Per tu sent gelosia 
Recorríem els racons d’un jardí 
Si mor d’amor 
Tracta’m com vulgues


