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Des del segle xií, l'avenç cristià cap al sud ja no repre-
sentà buidar de població islàmica les terres conquerides 
per repoblar-les amb cristians, sinó que permeté que 
una part de la població vençuda, generalment la que 
havia acordat una rendició amb pactes, hi romangués. 

La causa d'aquest canvi d'estratègia era conjuntural i 
es devia fonamentalment a tres causes: 

1/ Al desig de fer avenços territorials més ràpids i 
menys costosos en vides i en diners i la necessitat, per 
tant, d'acceptar capitulacions condicionades. 

21 A la falta de potencial humà per fer una repobla-
ció cristiana completa. 

3/ A la necessitat de mantenir productives les terres 
conquerides. 

Les capitulacions dels reis aragonesos, dels comtes 
catalans i, després de la unió d'Aragó i de Catalunya, 
dels comtes-reis, concediren als sarraïns sotmesos ai 
seu domini tres drets fonamentals: 

— El dret de quedar-s'hi. 
— El dret d'anar-se'n. 
— El dret de mantenir la religió, els costums i l'orga-

nització propis. 
El dret d'emigració quedà sotmès, però, a unes deter-

minades regles: la petició d'una llicència i el pagament 
dels impostos de sortida. Ambdós tràmits són els que 
permeten de tenir informació sobre l'emigració dels 
sarraïns de la Corona catalano-aragonesa. 

Els monarques protegiren durant força temps l'emi-
gració dels sarraïns per dues raons: perquè els reporta-
va uns ingressos fiscals molt importants i perquè espera-
ven que els buits que deixaven serien ocupats per cris-
tians, ja que només una població homogènia cristiana 
podia garantir la seguretat del territori.1 

Aquesta preocupació per la seguretat era present 
sempre al País Valencià i, amb menor mesura, a Torto-
sa, ja que la importància de la població sarraïna, la pro-
ximitat de la frontera terrestre amb Granada i la fragili-
tat defensiva de la costa valenciana i part de la catalana 
propiciaven el temor a la conjunció d'un aixecament 
sarraí amb un atac per terra i per mar, bé de Granada, 
bé dels països nord-africans. 

L'interès evident dels monarques per afavorir l'emi-
gració lenta dels sarraïns, almenys fins als primers anys 
del segle xiv, expliquen que la minoria islàmica es preo-
cupés més per assegurar-se el dret a romandre al país 
que no pas per garantir el seu dret a marxar-ne. 

Per exemple, entre el 1293 i el 1295, any en què fou 
signada la pau d'Agnani, les negociacions de Jaume II 
amb la Santa Seu feren córrer el rumor entre els 
sarraïns valencians que una de les condicions de 
l'acord seria que fossin expulsats del regne i el rei 
hagué de tranquil·litzar-los assegurant que podrien con-
tinuar a les seves terres. 

L'any 1347 Pere el Cerimoniós premià la fidelitat dels 
sarraïns valencians durant la revolta de la Unió amb el 
compromís solemne, vàlid per a eli i per als seus succe-
sors, de no expulsar-los del regne. 

Pel que fa a Catalunya, només tenim constància del 
temor dels moros d'ésser expulsats al començament 
del segle xvi. Les Corts del 1503 recolliren aquest rumor 
i demanaren al rei que no els expulsés, perquè eren 
pocs, no representaven cap perill i els barons, senyors 
de les terres on residien, n'haurien resultat molt perjudi-
cats.2 

2 . M . T . FERRER, Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa en el 
segle xiv, pàg. 148-150, 
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L'emigració cap a països sarraïns a la primera mei-
tat del segle xiv 

Tenim poques notícies sobre el volum de l'emigració 
sarraïna en aquesta època. No s'han conservat els lli-
bres de rebudes i dates de la batllia general de València 
d'aquests anys, on hi ha els assentaments de les quanti-
tats pagades pels impostos de sortida; per tant, ens man-
ca la font indispensable per a avaluar de manera conti-
nuada l'emigració. 

Els llibres de la batllia general de Catalunya sí que 
s'han conservat, però hi ha poques dades referents a 
l'emigració. La majoria de les sortides de sarraïns són 
cap a Orient, cosa que fa pensar que es tractava de 
pelegrins a la Meca, ja que a vegades consta aquesta 
destinació concreta. Els llibres de la batllia general 
d'Aragó no contenen notícies sobre aquests impostos. 

La nostra informació procedeix, doncs, de dades 
esparses trobades en els registres de la cancelleria reial: 
llicències d'emigració concedides a persones recoma-
nades pel rei de Granada, per exemple, o que eren 
enfranquides del dret de sortida, etc. 

Sabem que ni tan sols els preparatius per la croada 
contra Granada del 1309 no tallaren l'emigració. Ben al 
contrari, Jaume II posà sota la seva protecció tots els 
sarraïns emigrants per tal de protegir-los de possibles 
atacs dels corsaris que havien armat vaixells amb el pre-
text de la guerra. 

Entre el 1322 i el 1324 les baixes produïdes per l'emi-
gració a Elx eren tan notables que els oficials del rei en 
aquesta vila temien un descens molt important de les 
rendes. Per això el rei recomanà que hom prometés als 
sarraïns un bon tétete i moratòries d'impostos per veure 
si així es quedaven, però es negà a prohibir-ne l'emigra-
ció, com ho haurien volgut els seus oficials, i l'any 1326 
tornà a garantir, en un tractat amb Granada, l'emigració 
dels sarraïns de les seves terres, sempre que es pagues-
sin els drets acostumats. 

Alfons el Benigne prosseguí la política del seu pare i 
permeté l'emigració dels sarraïns dels seus regnes, fins i 
tot durant la Croada contra Granada del 1329. Com que 
per causa de la guerra amb Granada i de la guerra amb 
Gènova el mar era infestat de corsaris catalans, l'any 
1333 el rei posà els sarraïns emigrants sota el seu guiat-
ge especial i prometé castigar rigorosament qualsevol 
dels seus súbdits que els ataqués. 

Igualment, Pere el Cerimoniós, en els primers anys 
del seu regnat, confirmà el guiatge als sarraïns que vol-
guessin emigrar i, l'any 1339, regulà alguns detalls de la 
percepció dels impostos sobre l'emigració, els oficials 
encarregats d?aquesta tasca, etc. 

L'any 1343 Martí de Gurrea, veí de València, fou auto-
ritzat a transportar a Barbaria els sarraïns que volgues-
sin emigrar. El concessionari havia de pagar, per cada 
lleny expedit, 150 sous de Barcelona i els sarraïns 
havien de pagar, a més, els impostos acostumats. 

Aquest sistema s'utilitzà també a Catalunya. David 
Romano, que estudià les sortides de sarraïns a través 

dels comptes de la Batllia general, trobà el nom 
almenys de set mercaders de Barcelona, de Lleida i de 
Tortosa que, entre el 1329 i el 1344, tragueren grups de 
sarraïns del port de Barcelona, amb destinació general-
ment a ultramar.3 

Segurament aquest sistema permetia la sortida d'un 
nombre de sarraïns molt superior al que assolia l'emi-
gració individual, sense conductor. Potser aquest fou 
un dels motius que mogueren els nobles valencians a 
demanar la suspensió de les llicències d'emigració. Els 
nobles al·legaven que els sarraïns emigrants implanta-
ven als països on anaven els conreus del País Valencià 
com el lli, l'alquena, l'arròs etc., i que els feien després 
la competència, raó per la qual no podien exportar tan 
bé com abans; es queixaven a més perquè la marxa 
dels sarraïns deixava les terres incultes i perquè, entre 
l'una cosa i l'altra, sofríen un gran perjudici econòmic. 

La queixa del nobles comportà la suspensió tempo-
ral de l'emigració dels sarraïns valencians l'any 1345.4 

La reglamentació fiscal de l'emigració l'any 1347 

La suspensió temporal de l'emigració dels sarraïns 
valencians no durà gaire perquè, l'any 1347, Pere el 
Cerimoniós publicà una reglamentació completa dels 
impostos que havien de pagar i dels oficials que havien 
d'autoritzar la sortida i cobrar els impostos. El màxim 
responsable de l'emigració sarraïna era el batlle gene-
ral i ho era amb exclusivitat. El rei tingué interès a con-
firmar aquesta exclusivitat per tal d'evitar la doble 
imposició en el lloc d'origen i en el lloc de sortida i 
d'altres abusos a què podien veure's sotmesos els 
sarraïns emigrants. 

El principal impost que gravava l'emigració dels 
sarraïns era el delme, és a dir, la desena part de tots els 
béns mobles que s'emportés l'emigrant. 

Les despeses administratives gravaven la resta dels 
béns dels emigrants, un cop descomptat el delme: el 
dret d'albarà i el de segell pel document que donava fe 
del pagament dels impostos i que era proporcional a la 
riquesa del emigrant, el dret per l'estima dels bens, més 
o menys el 0,10% del valor dels béns, un diner per perso-
na destinat a pagar l'escorcoll a què eren sotmesos els 
emigrants i una dieta per al funcionari que efectuava el 
delmatge si aquesta operació es feia fora de València. 

Els moros que emigraven per via marítima havien de 
pagar, a més, el besant, que pujava a quatre sous per 
persona. Els patrons dels vaixells que els portaven 
havien de pagar, a més, mitja dobla d'or (vuit sous) per 
cap de sarraí embarcat que, ben segur, era repercutit 
després als mateixos sarraïns emigrants. 

Els moros que emigraven per via terrestre anaven 

3. D. ROMANO, «Musulmanes residentes y emigrantes en la Barcelo-
na de los siglos xiv-xv», Al Andalús, XLI (1976), pàg. 49-87. 

4 . M . T . FERRER, Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa en el 
segle xiv, pàg. 150-157. 
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acompanyats, generalment, per un eixea o alfaquec, 
que era el responsable del grup i actuava com a mitjan-
cer en els tractes amb les autoritats o els seus agents als 
camins, als ports o a les fronteres. El pagament 
d'aquests conductors era qüestió privada i no era consi-
derada pel reglament. 

Era freqüent que intervingués en les operacions de 
sortida un torsimany o traductor, especialment en el 
moment del delmatge dels béns.5 

Els efectes de l'emigració legal i furtiva i de les 
fugides en massa 

Ja hem dit que desconeixem el volum de l'emigració 
legal durant la primera meitat del segle xiv, però supo-
sem que, encara que no fos molt important cada any, 
un degoteig constant s'havia de fer sentir a la llarga. 

Als efectes de l'emigració legal cal afegir-hi els de 
l'emigració furtiva, que encara és menys mesurable, 
però que sabem que era important, i les fugues en mas-
sa dels anys 1304, 1331 i 1332, en què alguns milers de 
sarraïns de les comarques meridionals del País Valen-
cià seguiren l'exèrcit granadí quan es retirà després de 
fer sengles incursions per aquelles terres. 

No tenim manera de saber quants sarraïns marxaren 
l'any 1304, però suposem que alguns milers. Havien 
influït en aquesta decisió no solament la possibilitat de 
marxar sense pagar i sota la protecció de l'exèrcit de 
Granada, sinó l'efervescència religiosa i política que 
havien viscut els sarraïns de les comarques meridionals 
valencianes durant l'any anterior, a causa de la presèn-
cia d'una companyia de soldats marroquins capitane-
jats per Alabbàs ben ï^ahu, que descendia de la casa 
reial dels Benimerí de Fes i que havia estat llogat per 
Jaume II perquè el servís en la guerra contra Castella. 
Mentre aquest capità residí a Xàtiva, la vila es convertí 
en una mena de lloc de pelegrinatge, on acudien de 
dos-cents a tres-cents moros valencians cada dia per 
portar-li presents i reunir-se amb ell. Hi passaren tots els 
alamins valencians i, segons les autoritats del regne, tot 
això coincidí amb un gran augment de la venda d'here-
tats per part dels sarraïns, que semblava que es prepara-
ven per marxar. Aquests preparatius trobaren explica-
ció l'any següent, quan es produí la fuga en massa 
seguint l'exèrcit nassarita, que efectuà una incursió 
contra terres valencianes. Segons els documents con-
temporanis, a més de fugir, un nombre indeterminat de 
sarraïns de la comarca ajudaren l'exèrcit nassarita en 
els setges d'Alcoi i de Cocentaina. 

Però a Granada els fugitius sembla que trobaren més 
dificultats per adaptar-se que no havien previst i, des-
prés de poc, començaren els retorns cap a les terres 
d'origen. Però també a les terres natals trobaren, lògica-
ment, dificultats a causa de la irregularitat de la seva 

5. Ibidem, pàg. 157-162. 

sortida: confiscació de bens i reducció a captivitat 
foren les penes aplicades als que foren descoberts 
quan tornaven. Alguns trobaren la protecció de nobles 
que, com Roger de Llúria o Bernat de Sarrià, per tal de 
repoblar les seves terres buides, i enviaren missatges a 
Granada per convèncer els fugitius de tornar-hi. Les 
xifres dels retorns parlen de la importància de la fugida. 
Pel març del 1305 o del 1306, vint-i-tres moros d'Elx 
havien estat empresonats després d'haver fugit i tomat.6 

L'any 1306, Gombau d'Entença n'havia empresonat 450 
només a les terres del regne de València al nord de 
Xixona. 

Gairebé trenta anys després, una nova incursió gra-
nadina capitanejada per Ridwan, que prengué i destruí 
Guardamar, l'any 1331, fou seguida d'una fugida sem-
blant. Segons l'informació proporcionada al rei per 
Llop Ximenis de Perencisa, lloctinent del procurador 
del regne de València, l'exèrcit nassarita s'endugué 
1.500 captius, molt de bestiar, blat i d'altres béns 
mobles i el seguiren 400 moros d'Elx i molts més 
d'altres llocs, que lliuraren als granadins 800 atzembles, 
segurament perquè poguessin portar el botí. Segons 
mossèn Bellot, el cronista d'Oriola, els moros de terres 
dellà Xixona que marxaren amb Ridwan foren 1.500 i 
procedien especialment de la vall d'Elda. Ignorem la 
font d'informació d'aquest cronista, però sol ésser fia-
ble. Com en l'ocasió anterior, també una part del fugi-
tius tornaren un any després, al·legant que havien estat 
obligats a marxar per l'exèrcit nassarita. Foren autorit-
zats a tornar els moros de la Daia i vint-i-tres sarraïns 
d'Elx.7 

L'any 1332 tot tornà a repetir-se. Hi hagué una nova 
incursió de Ridwan amb l'exèrcit de Granada, que 
aquest cop assetjà Elx, sense èxit, i una altra vegada el 
seguiren de grat o per força, quan es retirava, sarraïns 
d'Elx, de Crevillent i de les alqueries oriolanes en un 
nombre que desconeixem. Com les altres vegades, 
molts demanaren de tornar després. El 12 de juny de 
1332 Alfons el Benigne, a precs del seu germà l'infant 
Ramon Berenguer, perdonà els sarraïns d'Elx i de Crevi-
llent, acusats d'haver afavorit l'atac contra Elx i d'haver 
marxat amb les seves famílies i béns mobles amb els 
invasors, i els autoritzà a tornar a casa sense por d'ésser 
castigats. La mateixa concessió fou feta el 26 de setem-
bre a favor del sarraïns de la Daia, que ja eren reinci-
dents, puix que havien marxat a Granada el 1331, quan 
Guardamar fou presa, n'havien retornat i havien marxat 
ara novament.8 

Malgrat els retorns, hem de suposar que cadascuna 
d'aquestes fugides produí una disminució molt impor-
tant de la població sarraïna valenciana. 

6. ACA, C, cr Jaume II, caixa 162, núm. 1820 (sense any, març, 1), 
carta dels sarraïns d'Elx al rei; i caixa 89, núm. 10.838 (sense any, 
març, 1), carta de Ferrer Descortey, batlle de les terres dellà Xixona, 
al rei. 

7. M . T . FERRER, La frontera amb l'Islam, pàg. 1 2 8 - 1 2 9 . 

8 . M.T. FERRER, La frontera amb l'Islam, pàg. 1 3 3 - 1 3 4 . 
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L'emigració a mitjan segle xiv 

Més o menys a mitjan segle xiv, l'actitud de la corona 
respecte al problema de l'emigració dels sarraïns 
començà a canviar i a fer-se més restrictiva. 

Les pressions de la noblesa motivaren, segurament, 
aquest canvi. Ja hem vist que l'any 1345 la noblesa 
valenciana havia començat a mostrar inquietud per 
l'emigració sarraïna i per la possible despoblació de les 
terres que li pertanyien. Suposem que la disminució de 
la població causada per les grans catàstrofes de mitjan 
segle, la pesta negra i les altres epidèmies, les caresties i 
sobretot la guerra amb Castella, que afectà molt particu-
larment la comunitat sarraïna, féu que els efectes de la 
emigració dels moros adquirissin més importància. 

Entre el 1360 i el 1361 Pere el Cerimoniós havia facili-
tat l'emigració dels sarraïns valencians perquè desitjava 
recaptar diners per sufragar una ambaixada a Granada. 
L'augment de l'emigració alarmà els nobles que tenien 
vassalls sarraïns, els quals nobles se'n queixaren al 
monarca i acusaren el batlle general, Pere Boïl, d'induir 
els sarraïns a marxar; segurament pressionaven també 
el governador general del regne de València, que havia 
confiscat els béns dels sarraïns que pretenien emigrar a 
Barbaria amb llicències del batlle. El rei donà suport a 
l'actuació del batlle, però les notícies sobre dificultats 
en l'emigració dels sarraïns degueren arribar a Granada 
i, potser, per aquesta raó Muhammad VI, el rei Bermejo, 
volgué incloure al tractat de pau i aliança, signat l'any 
1360, una clàusula que garantia el dret dels sarraïns 
valencians a emigrar a països musulmans. Pere el Ceri-
moniós, a causa de la guerra amb Castella, necessitava 
l'aliança de.Granada i no posà cap objecció a la inclu-
sió de la clàusula. 

Per tal de demostrar, a més, la seva bona voluntat féu 
publicar una crida, el mes de febrer de 1361, autoritzant 
els sarraïns que volguessin emigrar a Granada a fer-ho 
acompanyant l'ambaixador granadí o bé pel seu comp-
te, ja que els guiava per terra i per mar, pagant, és clar, 
els drets acostumats. 

La crida produí commoció a València i el monarca, 
que no podia tallar l'emigració dels moros perquè ana-
va contra una de les clàusules del tractat de Granada i 
contra els privilegis dels sarraïns valencians, ordenà de 
restringir l'emigració dissimuladament, prohibint per 
exemple que sortissin per terra cap a Granada amb 
l'excusa que els emigrants havien de passar per territori 
del rei de Castella, que era el seu enemic, el qual els 
podria interrogar i treure'n informació sobre les seves 
terres. Amb aquesta sola mesura s'evitava ia una sortida 
en massa. Els vaixells tenien una cabuda limitada i 
calia o bé noliejar moltes naus o bé organitzar un pont 
marítim, coses totes complicades i que requerien molts 
diners. Però el rei recomanà encara que fins i tot per 
mar la sortida dels sarraïns fos restringida tant com fos 
possible fins que es calmés el malestar a Valencia i, 
finalment, suspengué temporalment l'emigració dels 
sarraïns del País Valencià. 

Sabem que l'emigració reprengué en els anys 
següents al regne de València, però que sofrí una nova 
interrupció temporal l'any 1363. 

A Catalunya hi hagué tendència a restringir l'emigra-
ció, peró no fou suspesa fins al 1363, igual que a Va-
lència. 

Podríem dir que l'emigració legal quedà gairebé sus-
pesa durant els anys més crus de la guerra amb Castella, 
tant al País Valencià com a Catalunya. Potser per això 
algunes aljames sarraïnes valencianes, ocupades pels 
castellans, inclogueren en les capitulacions per a retor-
nar a poder de Pere el Cerimoniós la petició que els fos 
reconegut el dret d'emigració a països sarraïns. 

Acabada la guerra amb Castella, però, el rei Pere el 
Cerimoniós s'inclinà per una política restrictiva de la 
emigració, segurament per no accentuar la despoblació 
causada per la guerra amb Castella. Durant les negocia-
cions per a la pau amb Granada, entre el 1367 i el 1369, 
Pere el Cerimoniós es negà a incloure al tractat una 
clàusula que garantís la llibertat d'emigració dels 
sarraïns. 

L'any 1370 els tres braços de les corts de València 
demanaren que fos prohibida l'emigració dels sarraïns, 
ja que les terres dels eclesiàstics, dels nobles i dels cava-
llers quedaven despoblades; el rei concedí la suspensió 
de l'emigració durant deu anys. L'any 1377, però, Pere 
el Cerimoniós hagué d'admetre la inclusió, al tractat 
amb Granada, d'una clàusula en la qual es comprome-
tia a no prohibir l'emigració. L'any 1378 la batllia gene-
ral de València començava a expedir novament llicèn-
cies d'emigració, bé que només quatre a favor de 
sarraïns autòctons. L'any 1379 foren catorze i l'any 1380, 
quaranta-sis. 

Aquest augment fou suficientrper alarmar la noblesa, 
que assegurava que l'emigració dels sarraïns la perjudi-
cava. Per tal de pressionar el rei, els nobles i els cava-
llers valencians aprofitaren l'avinentesa de la demanda 
d'ajut que els feia la Corona per organitzar una expedi-
ció a Sicília i a Sardenya, condicionant-la, segons sem-
bla, a la suspensió de l'emigració. Pere el Cerimoniós 
cedí efectivament a aquesta pressió i revocà de 
moment les llicències d'emigració. Però el 1382 i el 
1383 sabem que novament hi havia sortides de sarraïns, 
cinquanta el primer any i quaranta-un el segon. No era 
en total un nombre excessiu, però ho era localment. Per 
exemple, el 1382 marxaren vint sarraïns de Beniarjó i, el 
1383, vint de Castellnou i tretze de Vilamarxant, que 
eren molts per a llocs petits. La dèria d'emigrar s'enco-
manava i, quan la febre entrava en un llogarret i en mar-
xaven tres o quatre famílies de cop, era un desastre per 
al senyor del lloc; és natural, doncs, que els nobles 
prenguessin una actitud defensiva, ja que temien ésser 
cadascun d'ells la víctima pròxima del mateix fenomen. 

L'any 1392, l'arribada només d'un ambaixador de 
Granada a València produí una gran alarma, perquè hi 
corregué la veu que venia a demanar llibertat d'emigra-
ció per als moros. Per aquest motiu Joan I hagué de 
revocar les llicències d'emigració que havia concedit. 
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L'any següent, la revocació fou anul·lada a precs del 
batlle general de València, que havia fet veure al rei 
que aquella mesura reduïa notablement les seves entra-
des fiscals, tallava la possibilitat de fer augmentar la 
població cristiana del regne i conculcava les disposi-
cions d'Alfons el Benigne i de Pere el Cerimoniós. 

Un mes després, però, els representants dels barons, 
els nobles, els cavallers i els homes de paratge de 
València obtingueren de Joan I, a canvi de la promesa 
de servir-lo quatre mesos, a despesa pròpia, en l'expedi-
ció a Sardenya, la interrupció durant cinc anys dels per-
misos d'emigració concedits als moros residents en 
llocs de nobles. Aquests cinc anys calia afegir-los a uns 
altres cinc que el rei ja havia atorgat als braços eclesiàs-
tic i militar, reunits precedentment al monestir d'Alfàn-
dec, a canvi d'un altre ajut per a la mateixa expedició. 
És possible que, com que l'expedició no es portà a ter-
me, aquestes concessions quedessin anul·lades, però 
no és segur. 

Durant aquests anys, a Catalunya no hi havia hagut 
prohibició d'emigració dels sarraïns, però tampoc no 
ens consta que hi hagués concessions a mercaders per 
organitzar viatges a l'Orient, que realment estimulaven 
l'emigració. Les sortides de sarraïns que trobem regis-
trades entre el 1368 i el 1410 a Barcelona són escasses i 
en alguns anys nul·les. Diversos indicis ens permeten 
suposar que eren més nombroses a Tortosa, eixida 
natural dels sarraïns catalans, residents majoritàriament 
a la ribera de l'Ebre, però no en tenim prou informació. 
L'any 1372 havien de sortir per aquesta vila seixanta o 
setanta famílies mores, xifra considerada massa eleva-
da i que provocà l'ordre de suspensió de les llicències 
d'emigració que afectessin els habitants de les terres de 
la família reial.9 t 

Prohibició de l'emigració dels sarraïns del País 
Valencià 

Arran de la mort de Joan I els nobles valencians 
aprofitaren l'absèncià del nou rei Martí l'Humà per 
obtenir de la reina lloctinent, Maria de Luna, la suspen-
sió de les llicències d'emigració fins que no tornés el 
rei, bé que després anul·là aquesta ordre, aconsellada 
segurament pel batlle general. Tan bon punt Martí 
l'Humà hagué retornat als seus regnes peninsulars des 
de Sicília, els nobles valencians pressionaren nova-
ment i aconseguiren una nova suspensió de l'emigració 
dels sarraïns, pel juny de 1397, revocada també poc 
després perquè, segons el monarca, perjudicava les 
seves regalies, lesionava els drets dels sarraïns del reg-
ne de València i només havia estat concedida per 
importunitat dels nobles. 

Els nobles no es desanimaren pas amb aquest fracàs 
i continuaren maldant per evitar la marxa de llurs vas-

9 . M . T . FERRER, Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa en el 
segle xiv, p à g . 1 6 2 - 1 7 9 . 

salis i ho aconseguiren l'any 1403. En efecte, aquest any 
a les Corts de València Martí l'Humà concedí que els 
moros no poguessin emigrar a Granada, Barbaria o, en 
general, fora de la seva senyoria, encara que haguessin 
obtingut autorització d'algun oficial reial, amb càstigs 
greus per als oficials o per als individus que transgredis-
sin aquesta llei. 

Els moros protestaren i asseguraren que, quan els 
seus avantpassats s'havien retut a Jaume I, el rei els 
havia concedit llibertat de quedar-se o d'anar-se'n. Mar-
tí l'Humà manà cercar a l'Arxiu Reial de Barcelona 
aquests pactes, però possiblement, si foren examinats, 
hom pogué considerar-los vàlids només per als qui vol-
guessin marxar immediatament després de la conques-
ta o anul·lats per les sublevacions sarraïnes posteriors. 

Granada, durant les negociacions per a la signatura 
d'un nou tractat de pau, insistí tant per a incloure-hi una 
clàusula assegurant la llibertat d'emigració dels moros 
residents als estats de la Corona catalano-aragonesa, 
que el rei Martí estava disposat a cedir si es podia conju-
minar amb el capítol concedit a les corts de València 
del 1403; com que això no fou possible, el tractat fou sig-
nat finalment sense el capítol objecte de discussió.10 

L'emigració dels sarraïns durant el segle xv 

Quan vaig publicar el meu llibre Els sarraïns de la 
Corona catalano-aragonesa en el segle XN. Segregació i 
discriminació, creia que el fur de 1403 havia clos l'etapa 
liberal de l'emigració sarraïna i que, malgrat la bona 
disposició de diversos monarques i de la batília general 
de València per concedir llicències d'emigració als 
sarraïns valencians, hom no havia pogut esquivar el 
compliment d'un fur de corts i que la prohibició havia 
estat plenament efectiva. 

Segons un estudi d'Andrés Díaz Borràs, que he pogut 
consultar abans d'ésser publicat,11 i un document inèdit 
que el mateix autor ha trobat i m'ha deixat utilitzar,12 

sembla que l'emigració dels moros autòctons, els 
«moros de la terra», no cessà pas completament al País 
Valencià, almenys a la segona meitat del segle xv. No 
sembla pas que fos molt nombrosa, pero existí. 

Les lleis no ratificades i revalidades sovint, perden 
amb el temps l'efectivitat i són oblidades, encara que 
no hagin estat revocades, si alguna institució o grup 
social no vetlla perquè continuïn vigents. En aquest cas 
sembla evident que els reis tenien interès a oblidar el 
fur de 1403 i que, malgrat que fou ratificat l'any 1418 i 
l'any 1488,13 l'oblidaren efectivament. 

10. Ibidem, pàg. 179-182. 
11. A. DÍAZ BORRÀS, IM paradoja de la emigración mora en Valencia 

durante el siglo xv. Expatriación musulmana en época de Honorat Mer-
cader (1467-1481), «Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas», 16 (1991), pàgs. 37-58, que comenta el 
document de ARV, Batllia, 1161, ff. 42 r. -53 v. 

12. ARV, Batllia, 1151, ff 799 r. -806 v. 
13. E. SALVADOR, Sobre la emigración mudéjar a Berbería, pàg. 42. 
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No solament l'oblidaren passivament sinó també 
activament. El 27 de novembre de 1438, Alfons el 
Magnànim autoritzà els sarraïns a passar a terra de 
moros, sempre que en demanessin llicència i paguessin 
els drets corresponents i insistí en el mateix sentit en un 
manament del 16 de maig de 1454.14 

Més tard, Joan II prohibí, el 13 de març de 1470, la 
sortida de sarraïns del regne de València, bé que pocs 
dies després, matisà aquesta ordre i aclarí que la prohi-
bició afectava només els sarraïns originaris del regne de 
València i no aquells altres, estrangers ex-captius o pro-
cedents d'altres regnes de la Corona, que usaven els 
ports del País Valencià com a punt de partença. Con-
firmà encara la prohibició l'any 1476, però l'any 
següent canvià de parer i autoritzà la sortida d'alguns 
sarraïns valencians que desitjaven emigrar. També 
Ferran el Catòlic adoptà una decisió semblant el 16 
d'abril de 1479.15 

Sembla que, malgrat el fur de 1403 i les altres disposi-
cions restrictives posteriors, la Batllia General del regne 
de València continuà la seva pròpia política d'anar con-
cedint llicències de sortida si no hi havia una prohibi-
ció reial expressa i recent, ja que l'emigració dels 
sarraïns proporcionava bons ingressos.16 

Sortir legalmet, però, no degué ésser fàcil en aquest 
període i diversos indicis denoten un creixement de 
l'emigració clandestina per terra a través de les comar-
ques frontereres d'Oriola. Proliferaren per això les dis-
posicions impedint o restringint l'emigració interior 
dels sarraïns valencians que tingués com a destinació la 
governació d'Oriola, ja que des d'allà organitzaven la 
fugida a Granada.17 

Diversos investigadors han comptabilitzat l'emigra-
ció de sarraïns jurant el segle xv. Concretament, Jac-
queline Guiral registra per al període 1421-1431 divuit 
sortides, que és realment molt poc; per als anys 1452-
1465 indica 386 emigrants i, per al període 1465-1491, 
dóna 888 sortides.18 Però el fet que no es faci distinció 
entre ex-captius que tornaven a la seva pàtria després 
de pagar el rescat o la redempció, els sarraïns no-valen-
cians i fins i tot aquells que es proposaven de fer un 
viatge comercial, invalida aquestes xifres per al nostre 
ús, ja que no ens permet de saber quants moros valen-
cians marxaren després de la prohibició. 

Una certificació de Berenguer Mercader, batlle gene-
ral del regne de València, que recull tots els ingressos 
per llicències expedides a mòros i mores per passar a 
terres musulmanes en el període 1445-1452 ens informa 

14. E. SALVADOR, Sobre la emigración mudéjar, pàg. 44 i A. DÍAZ 

B O R R À S , La paradoja de la emigración mora en Valencia durante el 
siglo xv. 

15. E. SALVADOR, Sobre la emigración mudéjar a Berbería, pagines 
44-45. 

1 6 . A . DÍAZ BORRÀS, La paradoja de la emigración mora. 
17. M.T. FERRER, Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa, pàg. 

182-183. 
18. J. GUIRAL, Valence, port méditerranéen, pàg. 342. 

amb força detall sobre aquest tema. El document ha 
estat trobat a l'Arxiu de València per Andrés Díaz, que 
m'ha permès usar-lo, i completa els comptes de «Rebu-
des de delmaments, ajutgaments et passatges de 
serrahins» dels llibres de càrrec i data de la Batllia 
General del regne de València d'aquests mateixos anys, 
que he pogut examinar també gràcies a la col·laboració 
d'A. Díaz. Entre el 1445 i el 1476 aquests volums regis-
tren només sortides de moros ex-captius, que tornaven 
a les terres d'origen i el retorn a València de la muller 
d'un moro del lloc de Real, al terme de Gandía, que 
havia anat a «terra de moros» amb llicència.19 Les sorti-
des de sarraïns autòctons, que durant el segle xiv eren 
registrades en aquests llibres, degueren passar a ésser 
anotades en algun altre lloc, que no passava pel control 
del mestre racional, el qual per aquest motiu en 
demanà certificació en dues ocasions. Ignorem per què 
el batlle general defugi aquest control entre el 1438 i el 
1470, ja que durant aquest període l'emigració dels 
sarraïns valencians sembla que fou legal20 i ignorem 
també per què no inclogué en els llibres de càrrec i 
data totes les sortides de moros ex-captius; la compara-
ció entre la certificació i aquests llibres demostra que 
moltes no hi foren registrades. La causa d'aquesta ano-
malia pot ésser o bé desordre administratiu o bé frau 
deliberat per part del batlle o d'algun dels seus oficials. 

Segons la certificació enviada pel batlle general 
Berenguer Mercader al mestre racional, els sarraïns sor-
tits de València en el període de 1445-1452 foren 900, 
però 662 eren estrangers, és a dir, moros ex-captius que 
retornaven a la seva terra; vint-i-set eren de Navarra, sei-
xanta-set d'Aragó, vuit de Castella i només quatre decla-
radament del regne de València; és clar que hi ha un 
nombre considerable de persones de les quals no 
s'especifica l'origen, exactament 222. Des del setembre 
de 1447 els comptes inclouen menys persones d'origen 
indeterminat, només 51 per les 171 que hi figuren en el 
període de 1445 al setembre de 1447; en aquest primer 
període els estrangers inclosos són només tres, mentre 
que en el darrer període són 659. Tot això m'inclina a 
creure que, dels 171 indeterminats del període 1445 al 
setembre de 1447, la major part devien ésser estrangers. 
De la resta d'indeterminats és possible que alguns fos-
sin de València. Potser el batlle general preferia que no 
en constés expressament l'origen, a causa del fur del 
1403 que havia prohibit la sortida dels moros valen-
cians i que era una llei de rang superior al manament 
del rei Alfons de 1438. 

Si bé en aquest període del 1445 al 1452, els dos 
terços del emigrants eren ex-captius i, del terç restant, 
només una petita part podia ésser de sarraïns valen-
cians, sembla que la proporció no fou la mateixa 
durant el regiment del batlle general Honorat Mercader 

19. S'anomenava Axa, muller d'Azmet Abatema, i pagà 110 sous 
per la llicència de retorn: ARV, MR, reg. 80, f. 82 r. (1470, desem-
bre, 6). 

20. Cf. abans notes 14-15. 
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(1467-1481). Una certificació destinada al mestre racio-
nal, expedida després de la seva mort, l'any 1495, recull 
tots els ingressos pel concepte d'emigració dels sarraïns 
de València. Ha estat estudiada per Andrés Díaz, que 
em deixà consultar el seu treball mentre es trobava en 
curs d'edició. Segons l'autor, el total de sarraïns emi-
grants en el període 1467-1481 fou de 606 persones, dels 
quals ell creu que 404 eren moros valencians i 202 taga-
rins. Cal precisar que hom anomenava tagarins els 
moros que vivien entre els cristians, és a dir, dels que la 
historiografia castellana, n'ha dit «mudèjars». La certifi-
cació sembla, però, que reserva aquest nom només als 
sarraïns procedents de Catalunya, d'Aragó i de Castella. 

Cal advertir que Andrés Díaz suma com a moros 
valencians els que consten expresament com a tais, 
117, i els que apareixen sense lloc de procedència, que 
són 281, basant-se en el fet que paguen el mateix 
impost de sortida, 136 sous, mentre que els tagarins i els 
moros estrangers esmentats com a tais paguen només 
un dret de sortida de 100 sous per cap. 

Crec que l'argument de la igualtat d'impost no és 
suficient, en especial perquè els llibres de càrrec i data 
que hem mencionat abans demostren que la tarifa de 
sortida dels ex-captius que marxaven de València era 
de 136 sous, pels conceptes de delme de la persona i 
del vestit, besant, mitja dobla i redelme del delme.21 La 
certificació de 1445-1452, però, registra moros estran-
gers que pagaven 136 sous i uns altres que en pagaven 
només 99. Aquesta diferència es podria deure a la pro-
cedència; pot ésser que els moros que vivien en el reg-
ne de València haguessin de pagar-ne 136, mentre que 
els que procedien-de Catalunya, d'Aragó o de Castella 
haguessin de pagar-ne 99 o 100, potser perquè ja havien 
pagat uns altres impostos quan havien traspassat la 
frontera respectiva o potser perquè la taxa en altres reg-
nes era menor. -

Si ens atenim estrictament, doncs, al que diu el docu-
ment, veurem que dels emigrants 149 eren tagarins, 30 
castellans, 8 aragonesos, 117 valencians, 15 estrangers i 
281 desconeguts, una part dels quals podien ésser 
valencians, però molts altres devien ésser ex-captius 
que tornaven a les seves terres; seria molt estrany que, 
si en el període anterior de 1445-1452 n'havien sortit 
662, ara no en sortís gairebé cap. 

Aquestes puntualitzacions, que crec que cal fer, no 
alteren, però, el fet essencial que és que, malgrat la 
prohibició del fur de 1403, els sarraïns valencians conti-
nuaren sortint del País Valencià amb llicència del batlle 
general del regne. Podem discutir-ne el nombre, però 
no el fet. 

Un contrast ben interessant l'ofereix Catalunya. Al 
Principat, segons el que sabem fins ara, l'emigració dels 
sarraïns no havia estat prohibida. No obstant això, 
durant tot el segle xv només he trobat emigració de 
moros catalans els anys 1455 i 1456, mentre Galceran 

21. ARV, MR, reg. 60, ff. 89 r„ 89 v. etc. 

de Requesens era batlle general de Catalunya. Fora 
d'aquests dos anys, els registres de càrrec i data de la 
Batllia general de Catalunya només recullen el paga-
ment dels impostos de sortida dels ex-captius que tor-
naven a la terra d'origen, a Tunis, a Alger, al Marroc etc. 
I encara molts anys, especialment a la fi del segle, no 
s'hi registra cap sortida d'ex-captius. 

El registre de l'any 1455 esmenta, entre els sarraïns 
als quals fou concedida llicència de sortida, setze 
moros que mai no havien estat captius.22 Aquesta ano-
tació em va fer pensar que es tractava de moros autòc-
tons i vaig mirar de comprovar-la en el registre de 
llicències de treta de coses vedades corresponent a 
aquell any, ja que els sarraïns, i també les dones, de 
qualsevol religió, havien de demanar sempre llicència 
per sortir per via marítima. 

L'examen d'aquest volum ens permet aclarir la pro-
cedència dels moros que esmentava el registre de 
càrrec i data de la batllia general com a sarraïns que no 
havien estat mai captius. Disset d'aquests moros eren 
de Catalunya, concretament vuit eren de Tortosa i la 
resta de Benifallet. Un altre era d'Aragó i quatre proce-
dien de diversos llocs del País Valencià. És a dir, l'any 
1455 sortiren22 moros de tots tres estats pel port de Bar-
celona.23 

Però aquest volum proporciona encara més informa-
ció de l'any 1456 que no indica el llibre de càrrec i data 
del mateix any, ja que recull un seguit de llicències de 
sortida que foren pagades a Cambrils, on degueren 
embarcar els emigrants. Efectivament, aquest any 1456 
sortiren per Cambrils tres sarraïns catalans, trenta-cinc 
d'aragonesos i trenta-un de valencians.24 

Cal afegir a aquestes xifres les d'algunes dones 
sarraïnes originàries d'Aragó, de Navarra o de València, 
casades amb ex-captius barbarescos, que sortiren amb 
marits i fills d'aquest matrimoni o d'un matrimoni ante-
rior. Tenim, per exemple, al cas d'una sarraïna de Fra-
ga, Fàtima, casada amb un sarraí que havia estat captiu 
a Navarra i que marxaren l'any 1450 amb una filla de 
Fàtima, anomenada Mariam.25 L'any 1455 marxà una 
sarraïna de Tudela, anomenada Sems, casada amb un 
sarraí de Fez, que havia estat captiu de l'almirall de 
Castella; sortiren amb el fill del matrimoni, d'un any. 
Igualment el mateix any marxà una altra sarraïna, ano-
menada Mariam, oriünda del País Valencià, casada 
amb un sarraí originari de Bona, els quals s'endugue-
ren cinc fills del primer marit, probablement valen-
cians, i un fill del segon matrimoni, que només tenia sis 
mesos.26 

Marxaren igualment una tal Fàtima, que era ex-capti-
va, però que potser ho era per algun delicte i no per cas 

22. ACA, RP, MR, reg. 1080, ff. 76 r. -78 r. 
23. ACA, RP, Batllia, classe 7, H, 36, ff. 6v„ 7 v. 
24. ACA, RP, Batllia, classe 7, H, 36, f 25 r. -26 r. 
25. ACA, RP, MR, reg. 1074, f. 78 v. (1450, abril, 17). 
26. ACA, RP, Batllia, classe 7, H, 36, f. 6 r. 
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de guerra, ja que tenia dues filles d'un primer matrimo-
ni amb un moro de la Vall d'Uixó; l'acompanyaren a 
més d'aquestes filles, el seu segon marit, que era de 
Mostaganem, i un fill d'aquest darrer matrimoni, de dos 
anys. 

Un cas semblant degué ésser el d'una tal Obeyz, ex-
captiva a Aragó, però que tenia un fill de sis anys d'un 
primer matrimoni amb Celim, sarraí de la Vall d'Uixó. 
Marxaren amb ella el seu segon marit, que era de Tunis 
i que havia estat captiu del noble Guillem Ramon de 
Montcada, senyor de Serós, un fill d'aquest captiu, de 
divuit anys, que potser havia estat capturat amb el seu 
pare, i un fill d'Obeyz amb el segon marit, que només 
tenia dos anys.27 

L'any 1456 marxaren també una sarraïna d'Osca, 
casada amb un alfaquí del regne de Fez, ex-captiu a 
València, una sarraïna d'Urrea, a Aragó, casada amb un 
sarraí de Bona, ex-captiu a Aragó, i una sarraïna de Bor-
ja, casada amb un de Fez, ex-captiu a Castella, i els seus 
dos fills.28 

Podem comprovar, doncs, que els matrimonis entre 
nord-africans ex-captius i sarraïnes autòctones de les 
diferents terres de la Corona catalano-aragonesa no era 
una cosa rara. Tot plegat devia contribuir a estrènyer 
els lligams de la minoria islàmica resident a les terres 
de la Corona catalano-aragonesa amb els correligiona-

27. ACA, RP, Batllia, classe 7, H, 36, f. 6 r. -v. 
28. ACA, RP, Batllia, classe 7, H, 36, f. 26 v. 

ris d'ultramar o de Granada. Uns lligams que es mani-
festaven també en la solidaritat que demostraven els 
moros d'Aragó o de València amb els captius de la 
mateixa religió, als quals donaven almoines per ajudar-
los a pagar la redempció o, molt sovint, els compraven 
als amos cristians i els alliberaven després. Però aquest 
és un altre tema de què ara no podem tractar. 

Resumint, doncs, podem dir que, durant el segle xiv, 
el dret dels sarraïns residents a la Corona catalano-ara-
gonesa a emigrar s'anà restringint a causa de la por a la 
despoblació. Que el 1403 quedà prohibida l'emigració 
dels sarraïns valencians, però que, malgrat tot, durant el 
segle xv continuaren emigrant, bé que en contingents 
molt reduïts, i que a Catalunya, tot i que no hi era prohi-
bida, l'emigració quedà pràcticament tallada en el segle 
xv, fora dels dos anys 1455-1456, que ja he comentat, bé 
que sabem que alguns sarraïns sortien per València. 

L'emigració il·legal és impossible d'avaluar, però 
sabem que existia i que era important. 

Pel que fa al dret de romandre, no fou discutit durant 
els segles xiv i xv.29 

29. M. L. ORTELLS, LOS mudejares de Valencia en el siglo xv a través 
de los *Delmaments dels sarrahins», «Actas del V Simposio Internacio-
nal de Mudejarismo (1990)», Teruel, 1991, pàg. 135-145, especialment 
pàg. 137 i 143. 

En canvi, M . LUTGARDA ORTELLS demostra que, després de la prohi-
bició de 1403 i fins a 1430, sortiren del regne de València 171 sarraïns 
valencians, a més de 90 procedents d'Aragó durant un període més 
llarg (1401-1459 i 1480-1489) i de 23 navarresos, deixant de banda els 
ex-captius. 


