
f LS VIATGES PIADOSOS DE CRISTIANS, JUEUS I 
MUSULMANS PER LA MEDITERRÀNIA MEDIEVAL 

M A R I A TERESA FERRER I MALLOL 

A l'edat mitjana, la fe deis 
homes i dones de les tres grans 
religions monoteistes els movia 

a emprendre llargs viatges 
per visitar els seus llocs sants, 
af rontant grans perills. Alguns 
d'aquests viatges, especialment 
els que tenien com a destinació 
Palestina o Aràbia, solien fer-se 

només per via marítima, mentre 
que d'altres podien fer-se per via 

terrestre o marítima. 

Per aquest motiu, els vaixells mercants portaren a través de la 
Mediterrània no solament mercaders sinó també pelegrins de 
les tres grans religions.1 

ELS PELEGRINATGES CRISTIANS 

Els cristians, des dels primers temps de l'Església, van sentir una 
gran veneració pels llocs relacionats amb la vida i mort de Je-
sucrist a Palestina, que per aquest motiu fou denominada Terra 
Santa. També sentien gran devoció per la tomba de l'apòstol sant 
Pere, a Roma, capital de la cristiandat, i per la de sant Jaume, 

a Compostel·la. Algunes veus assenyades dins de l'Església, com la de sant Agustí, havien 
desaprovat el pelegrinatge, mentre que sant Jeroni havia dit que la perfecció no consistia 
a anar a Jerusalem sinó a viure com a bon cristià; ja en el segle xv, Tomàs de Kempis deia 
que els que emprenien el pelegrinatge rarament se santificaven;2 malgrat tot, el fervor 
religiós i un cert desig d'aventures empenyia moltes persones a emprendre aquests viatges 
perillosos, dels quals no pas tots tornaven. 

Tenim notícies d'aquests pelegrinatges tant a través dels documents com dels relats 
escrits per pelegrins de diversos llocs d'Europa, però ens centrarem en els pelegrinatges a 
Palestina i a Aràbia, que sortiren de ports catalans o que, en algun cas, només hi tornaren. 

El p e l e g r i n a t g e a t ravés d e l s d o c u m e n t s 

Els documents, tant els de la cancelleria reial com els notarials, ens aporten moltes notí-
cies sobre els viatges de pelegrins. Ens fixarem en aquesta ocasió en alguns contractes de 
noli i documents que hi estan relacionats. 
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Un projecte de pelegrinatge a Jerusalem del noble valencià Ramon de Riu-sec vers 
1372 
Ramon de Riu-sec era el nom que prengué Gilabert de Centelles, senyor de Nules, Oliva, 

^Riba-roja i Rebollet, i també els seus successors, a causa de l'herència materna. Era fill de 
Pere de Centelles, senyor de Nules, a València, i de Ramoneta de Riu-sec, hereva d 'un 
senyoriu important. Gilabert de Centelles, àlies Ramon de Riusec, morí l'any 1409, de ma-
nera que vers el 1372, quan projectà el pelegrinatge al Sant Sepulcre, devia ésser un home 
jove i sense responsabilitats en el patrimoni familiar perquè el seu pare vivia encara. 

El patró barceloní Bertran Sala fou la persona que es comprometé a portar el noble 
Ramon de Riu-sec amb set acompanyants i dos servents en el seu pàmfil des del port de 
València - b é que en un altre lloc del document es diu que des de Barcelona- fins a Ale-
xandria. Barcelona era llavors un dels ports usats pels pelegrins per anar a Terra Santa, 
tant pels originaris dels diferents regnes de la península hispànica, i sovint d'Occitània, 
com per gent originària d'altres llocs, com Anglaterra, i que encadenaven diversos pe-
legrinatges: Sant Jaume de Compostel·la, Roma, Jerusalem, etc. Un comerç important 
amb Alexandria i Beirut assegurava comunicacions freqüents. El patró i el noble havien 
signat un contracte de noli, pel qual el patró no solament es comprometia a proporcio-
nar menjar i beure al noble i als seus acompanyants, sinó que a més havia de pagar el 
lloguer dels animals que havien de portar el dit noble i acompanyants des d'Alexandria 
fins a Jerusalem per tal de visitar el Sant Sepulcre i altres llocs de devoció situats dins 
del sultanat de Babilonia, si el dit noble hi volia anar cavalcant, cosa que sembla que no 
estava encara decidida del tot i que deixava oberta la possibilitat, potser, de continuar 
la navegació fins a Jaffa i escurçar el viatge més penós. El patró també s'havia d'ocupar 
de pagar els impostos que calgués per viatjar a través de les terres del sultanat mameluc 
d'Egipte i Síria, anomenat sultanat de Babilonia, llevat dels drets especials que calia pagar 
al Sant Sepulcre i altres llocs sants per tal de veure'ls i entrar-hi, impostos que havia de 
pagar el mateix Ramon de Riu-sec per ell i la seva comitiva. El preu d'aquesta mena de 
forfet era de 460 florins d'or, 400 dels quals eren per al menjar i beure del grup durant el 
viatge i també per al lloguer dels animals, mentre que els 60 florins restants eren pels im-
postos, dels quals es feia càrrec el patró. Com podem veure, els impostos representaven 
prop d 'una vuitena part del total; de fet significaven sis florins d'or per persona, només 
per als impostos de trànsit. El noli entre ambdues parts preveia que si el noble, abans 
d'embarcar, renunciava al viatge i al pelegrinatge, el patró havia de tornar-li la quantitat 
que hagués pagat. I això fou el que s'esdevingué. Per causes que desconeixem, Ramon 
de Riu-sec renuncià a emprendre el viatge quan ja havia pagat 100 lliures al patró, que 
era més de la tercera part de la quantitat pactada, i el patró hagué de retornar-li aquests 
diners, però com que els havia esmerçat en mercaderies que portava a Alexandria, trigà 
més de tres anys a tornar-los-hi, després de la intervenció d'àrbitres entre totes dues parts 
per tal d'arribar a una avinença. Prevalgué, doncs, el que havia estat pactat en el noli i 
no la llei del Llibre del consolat de mar, que establia, al capítol 122, que si el pelegrí, després 

Inici del relat en àrab i traducció al 

castellà del peregrinatge emprés el 

1 4 0 6 - 1 4 0 7 per u n alfaquí de Fes 

(segle xvi). Biblioteca Fundació Bar-

t o l o m é March, B85-A-22 , f. 360r 
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H UN MAR DE NAVEGANTS I MERCADERS 

d'haver pagat el noli, renunciava a emprendre el viatge, el patró no l'hi havia de tornar. 
Així doncs, malgrat que el pelegrinatge no arribà a portar-se a terme, és u n cas interes-
sant perquè ens informa del cost del viatge per a un noble ric amb la seva comitiva.3 

El pelegrinatge de Bernat Sanuy, de Montsó, el 1391 
Hi havia maneres de fer el pelegrinatge d 'una manera més econòmica, com ens ho de-
mostra el noli concertat per Bernat de Sanuy, de Montsó, amb el patró de nau Bernat 
Rierola l 'any 1391. En aquesta ocasió, el patró es comprometia a portar el pelegrí fins 
a Jaffa, el port de Palestina més proper a Jerusalem, i a esperar-lo quinze dies per tal 
d'embarcar-lo en el viatge de tornada com als altres pelegrins. Com veiem, els pelegrins 
s'havien d'afanyar a fer tot el recorregut dels llocs sants si volien retornar amb el mateix 
vaixell, cosa que era la més segura i la més econòmica per a ells. El preu pactat entre el 
pelegrí i el patró fou de 34 florins d'or, que comprenia la manutenció al vaixell, com els 
mariners, i els impostos de trànsit pel sultanat de Babilonia, i el pelegrí Sanuy es com-
prometia a ajudar els mariners en les tasques de la nau. Si dividim els 460 florins del pe-
legrinatge de Ramon de Riu-sec entre les deu persones que formaven el seu grup, veiem 
que resultaven 46 florins per cap; les vuit monedes d'or de diferència amb la quantitat 
pactada per Bernat de Sanuy podrien correspondre, en part, tant a un allotjament més 
senzill dins de la nau com al seu treball al costat dels mariners.4 

Rodes a la Peregrinatio in Terram 

Sanctam, de Bernhard v o n 

Breydenbach (Espira, 1490) BUB, 

07-Inc-175 . 

El p e l e g r i n a t g e a t r avés de l s re la t s d e p e l e g r i n s 

S'han conservat a tot el món cristià relats de persones que feren viatges de pelegrinatge, 
que els escriviren no solament per expressar les pròpies vivències sinó, especialment, 
perquè el relat servís de guia a altres persones que volguessin emprendre el viatge. Un 
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dels primers catalans que visità Terra Santa en pelegrinatge fou sant Oleguer, bisbe de 
Barcelona i després arquebisbe de Tarragona, segurament entre 1119 i 1120; la seva 
Vida, escrita pel mestre Renall, s'hi refereix. No sabem, però, les condicions en què féu el 
viatge.5 Es conserven alguns relats de pelegrinatge a Terra Santa escrits en català. Un, de 
Guillem de Tremps, que seria el més antic conservat, correspon a un viatge fet el 1323, 
mentre que el de Guillem Oliver fou portat a terme l 'any 1464; n 'hi ha alguns altres de 
posteriors. 

Guillem de Tremps, de Cervera, féu el seu viatge acompanyat per Oromir Sartre de 
Tàrrega i Jaume Riquer, mercader de Cervera, i per dotze frares predicadors. Es dirigí a 
Alexandria, després al Caire i d'aquí a Terra Santa, el 1323, un any després de l'ambaixada 
enviada pel rei Jaume II al sultà de Babilonia; en aquesta ambaixada el monarca li havia 
demanat que frares predicadors dels seus dominis fossin els encarregats de guardar i admi-
nistrar el Sant Sepulcre, cosa que li fou concedida; així doncs, Guillem de Tremps acompa-
nyava aquests frares a la seva destinació, segurament perquè devia conèixer l'àrab, ja que 
havia estat captiu del sultà setze anys i vuit mesos, com precisa ell mateix en el seu relat. 
Del viatge fins a Alexandria sabem només que fou fet en la nau de Guillem Grau, de Tarra-
gona; el relat no explica cap detall de la navegació ni de les escales fetes, només ens diu que 
Guillem de Tremps portava un salconduit del sultà, vàlid també per als frares predicadors 
destinats a la guarda del Sant Sepulcre. Tot el grup es dirigí al Caire, on degueren presentar-
se al sultà o algun altre alt dignatari i, seguidament, emprengueren viatge cap a Jerusalem. 
El relat afirma que el viatge des del Caire durava disset jornades, de les quals vuit transcor-
rien per indrets desèrtics «hon no à poblat ne neguna vianda a vendrà no troba hom»; els 
pelegrins d'aquest relat anaven a peu i descalços, ben diferentment del projecte de Ramon 
de Riu-sec, que havia d'anar encavalcat. La resta del relat està dedicada a fer una descripció 
dels llocs sants, oferint dades sobre distàncies entre ells; també proporciona notícies llegen-
dàries sobre d'altres localitats relacionades a l'edat mitjana amb el culte a sant Jordi: on va 
néixer, on Jesucrist l 'armà cavaller i on fou escapçat. A la tornada, sembla que Guillem de 
Tremps degué visitar el monestir de Santa Caterina del Sinaí, del qual dóna la distància des 
de Jerusalem -set jornades- i fins a Alexandria -quinze jornades-, a més d'altres detalls 
devots. El relat no explica res de la tornada dels pelegrins.6 

Guillem Oliver, ciutadà de Barcelona, féu el seu viatge l 'any 1464, en plena guerra 
civil catalana (1462-1472); no degué trobar vaixell que el portés directament a Alexan-
dria o a Jaffa, perquè en temps de guerra els vaixells no tenien llibertat de moviments 
per emprendre viatges llargs, ja que les autoritats volien assegurar-se la possibilitat de 
disposar-ne per a necessitats bèl·liques. Sortí, doncs, de Barcelona el primer de març de 
1464 amb la galera d'en Cavarroques, que el portà només fins a Cotlliure; allà trobà dues 
persones més que volien anar cap al llevant mediterrani: Baltasar Romeu i Bartomeu 
Castelló, que devien ésser cavallers, ja que són designats amb el títol honorífic de mossèn. 
Tots tres llogaren bèsties i es dirigiren a Montpeller, on s 'aturaren un mes, potser per 
valorar les diverses possibilitats existents de continuar el viatge. Es decidiren per la via 
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Jerusalem a la Peregrinatw in 

Terram Sanctam, de Bernhard von 

Breydenbach (Espira, 1490) BUB, 

07-Inc-175. 
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Çtïlo 

terrestre cap a Venècia, on arribaren el 8 de maig, després 
d'haver comprat uns rossins a Montpeller. A Venècia, un 
port amb gran tradició en el transport de pelegrins a Ter-
ra Santa, aconseguiren embarcar-se en una galera de pele-
grins, patronejada per Agostino Contarini, que els portà fins 
a Rodes, on arribaren el 9 de juny, i el 13 del mateix mes 
prosseguiren el viatge cap a Xipre només Guillem Oliver i 
Baltasar Romeu, ja que Bartomeu Castelló romangué a Ro-
des. A Xipre saberen que el sultà de Babilonia havia detin-
gut tots els venecians a Jaffa i per tant, atès que viatjaven en 
un vaixell venecià, s 'aturaren uns quants dies a Xipre fins a 
saber si podien continuar el viatge amb seguretat; el 25 de 
juny reprengueren la navegació cap a Jaffa perquè havia 
arribat la notícia que els venecians havien estat alliberats; 
però no pogueren anar-hi directament, perquè el mal temps 
els desvià cap a Beirut, on s'aturaren cinc dies i s'aprovisi-
onaren d'aigua. El vaixell costejà des de Beirut fins a Jaffa 
molt prop de terra, de tal manera que Guillem Oliver albi-
rà diverses ciutats destruïdes que tingué interès a esmentar 
en el seu relat, algunes relacionades amb l'Antic Testament, 
com Sidó, i altres relacionades amb els regnes croats, com 
Acre. D'aquesta ciutat diu que hi havia estat assentat l 'orde 
militar de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem i que «tant 
per torres, tant per murs és stada magnífica ciutat». Afegeix 
que, malgrat que no es troba «en la terra de promissió, és 
dita terra santa a causa del gran scampament de sanch dels 

crestians, qui és stada feta en temps passat», referint-se a les lluites per mantenir aquesta 
plaça en mans cristianes abans de la pèrdua definitiva l 'any 1291. Esmenta encara Afan 
(Haifa) i Cesarea. Els pelegrins hagueren d'aturar-se cinc dies a Jaffa, sense desembarcar, 
fins que arribà el salconduit des de Jerusalem; llavors desembarcaren, el 14 de juliol i, a 
cavall d'ases, es dirigiren cap a Jerusalem; pel camí s 'aturaren a Rama (Ramleh), en un 
hospital de pelegrins, on el prior de Montsió absolgué els que no portaven llicència papal 
per fer el pelegrinatge als llocs sants, tal com era obligat, ja que altrament haurien quedat 
excomunicats i no haurien pogut guanyar els perdons o indulgències. A Ramleh s'esde-
vingué encara u n altre fet rellevant, l 'empresonament de set pelegrins, entre els quals el 
mateix Guillem Oliver, per l'almirall del lloc, instigat segons l 'autor del relat per un cas-
tellà que havia viatjat amb ells a la galera i que havia renegat durant l'estada a Beirut; és 
un episodi estrany, del qual no tenim més informació; era potser algun cristià nou, antic 
musulmà, que havia aprofitat el pelegrinatge per tornar a les seves antigues creences? 
No seguirem el seu periple per Terra Santa. Guillem Oliver tornà pel mateix camí per 

Representació d'una embarcació 

rodona (València, 1404) ARV, Bat-

llia 243 , f. l r 
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on havia vingut fins a Ramleh, on tingué novament dificultats amb l'almirall, que volia 
cobrar un impost extraordinari o «menjaria» als pelegrins catalans, concretament deu 
ducats; després de moltes negociacions, el patró de la galera pagà aquesta quantitat i el 
primer d'agost els pelegrins ja s'havien embarcat a la galera a Jaffa, des d 'on sortiren la 
nit de l 'endemà cap a Xipre i després cap a Rodes, punt en què acaba el relat de Guillem 
Oliver o la còpia que ens n 'ha pervingut.7 

A d'altres països també es conserven molts relats de pelegrinatge. Deixant de ban-
da els d'època tardoantiga i l'alta edat mitjana, els relats més coneguts són el de Thiet-
mar, de 1217; el de Simó Simeó d'Irlanda, de 1323-1324; el de Guillem de Boldensele, 
de 1334-1335; el de Ludolph de Sudheim, alemany com Boldensele, que efectuà el pe-
legrinatge a Terra Santa entre 1336 i 1341, o el del notari italià Nicola de Martoni. Ens 
interessa particularment el relat del cavaller occità Nompar de Caumont, que el 1419 
travessà Gascunya, Llenguadoc i Catalunya, tot visitant Montserrat, per embarcar-se a 
Barcelona, a la nau de Ramon Ferrer i de Francesc Ferrer, que es dirigia a Jaffa; desem-
barcà igualment a Barcelona en el retorn que féu, almenys des de Palerm, amb la nau 
de Miquel Boquera; també és interessant el relat de Louis de Rochechouart, bisbe de 
Saintes, que pelegrinà a Jerusalem el 1461, etc.8 

EL PELEGRINATGE DELS JUEUS 
El pelegrinatge a través dels relats jueus 

La Bíblia prescrivia el pelegrinatge dels jueus al temple de Jerusalem durant tres festes 
anuals: la Pasqua, la Pentecosta i la festa dels tabernacles. La diàspora complicà el compli-
ment d'aquest precepte religiós, però durant l'edat mitjana els jueus també feren viatges 
de pelegrinatge, dels quals hi ha magnífiques relacions escrites per homes religiosos i 
savis. Ja en el segle xn trobem el relat escrit per Benjamí de Tudela, que efectuà el viatge 
a Terra Santa entre 1165 i 1173. Benjamí de Tudela era fill d ' un rabí de Tudela (Navarra) 
i rabí ell mateix, bé que sembla que no exercí com a tal. Benjamí de Tudela era persona 
de gran saber i coneixia diverses llengües romàniques, però redactà les seves notes de 
viatge en hebreu, notes que foren resumides i ordenades en forma de llibre per una altra 
persona quan Benjamí ja era mort. Hem utilitzat la traducció castellana de la seva obra 
feta per Josep Ramon Magdalena. 

Ben al contrari dels cristians, Benjamí no escollí la via marítima per fer el seu viat-
ge a l'anada, llevat de. recorreguts breus, mentre que el de tornada fou, en una bona part, 
per mar. Els jueus tenien algunes dificultats per fer els viatges marítims, perquè el dissab-
te, quan havien d'observar el precepte d'aturar-se i respectar la festa, els vaixells conti-
nuaven movent-se i desplaçant-se. Potser per tal de no tenir aquests problemes, Benjamí 
de Tudela viatjà per terra amb algun embarcament breu, com l'inicial descens fluvial per 
l'Ebre. De Tudela baixà cap a Saragossa i d'aquí continuà cap a Tortosa. Des d'aquesta 
ciutat caminà dues jornades per arribar a Tarragona, ciutat de la qual pondera les cons-
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truccions ciclòpies; Benjamí de Tudela era un home que sentia curiositat pels llocs que 
visitava i sovint ens dóna breus descripcions de tot allò que li cridava més l'atenció. Amb 
dues jornades més de camí, arribà a Barcelona, ciutat a la qual dedica la coneguda des-
cripció segons la qual era una petita i bonica ciutat situada a la vora de la mar, a la qual 
anaven amb mercaderies comerciants de tot arreu: Grècia, Pisa, Alexandria d'Egipte, 
Israel, Àfrica i els seus confins. En comptes d'embarcar-s'hi, continuà viatge per terra cap 
a Girona, Narbona, Besiers, Montpeller-descrita com u n gran empori comercial-, Lunèl, 
Posquières (Vauvert), el burg de Sant Gèli, Arle i Marsella. Aquí s'embarcà cap a Gènova 
en una breu travessada de quatre dies. Al llarg del seu recorregut per Catalunya i Occità-
nia descriví les comunitats jueves de cada ciutat: nombre de membres i gent sàvia que hi 
vivia, donant-ne sovint els noms, i el mateix féu al llarg del seu recorregut per Itàlia. 

De Gènova destaca que era una ciutat emmurallada, vora la mar, i que no obeïa 
cap rei sinó que era governada per uns cònsols que els genovesos mateixos escollien. 
Assegura que cada ciutadà tenia una torre a casa seva i que les discòrdies entre ells les 
dirimien fent-se la guerra des de les torres. Reconeix que els genovesos eren els amos del 
mar, que construïen galeres i que piratejaven des d'Itàlia a Barbaria i per l'Orient fins a 
Grècia, passant per Sicília, llocs d'on portaven gran botí. També destaca l 'enfrontament 
amb els pisans, que duraria més d 'un segle encara, però no diu res de les activitats comer-
cials dels genovesos. Tampoc no comenta les dels pisans, malgrat que els ha esmentats 
com a presents a Barcelona i a Montpeller. Com a Gènova, assenyala que els pisans no 
depenien de cap rei i que escollien els seus cònsols. També aquí destaca que hi havia a la 
ciutat unes deu mil torres per a la defensa en cas de discòrdies internes. Altres etapes del 
viatge foren Lucca i Roma, ciutat a la qual dedica una llarga descripció, amb referències 
a la història antiga; descriu també algunes restes del temple de Jerusalem que foren por-
tades a Roma. Es dirigí després a Càpua i a Nàpols, d 'on passà per mar a Salern i d'aquí 
a Amalfi, Benevent, Melfi, Ascoli i Trani, on s 'embarcaven molts dels que volien anar 
a Jerusalem, però ell continuà viatge per terra fins a Bari, Tàrent, Bríndisi i Òtranto, i 
aquí s'embarcà fins a l'illa de Corfú, d'on arribà a la costa grega, que anà resseguint fins 
a arribar a Constantinoble. 

Dedica una llarga descripció a la capital de l 'imperi Bizantí; en destaca l'extensió 
extraordinària, els bells palaus, el gran nombre d'esglésies, les grans riqueses i la seva 
importància com a metròpoli comercial; menciona també el barri de Pera, on vivien els 
jueus de Constantinoble. 

Des de Constantinoble retrocedí cap a Gal·lípoli i Cales, on s'embarcà i anà tocant a 
les diverses illes: Lesbos (Mitilene), Quios, Samos, Rodes i Xipre, d 'on passà a Korikos, a 
la costa d'Armènia, llavors, com molt bé diu Benjamí de Tudela, un regne cristià. Prosse-
guí després el viatge pel principat d'Antioquia, un principat franc creat durant les croades 
i que llavors es trobava sota protectorat bizantí, i pel Líban, on assenyala que la ciutat 
de Jebaïl era governada per genovesos, concretament pels Embriaci; aquesta localitat es 
trobava dins del comtat de Trípoli, un altre dels estats croats. Després de passar per di-
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verses localitats, Benjamí de Tudela assenyala que Acre era el gran port on arribaven els 
pelegrins que es dirigien a Jerusalem en vaixell, i que allà començava Israel. 

No seguiré tot el periple de Benjamí de Tudela per Palestina, Síria i Pèrsia, que durà 
alguns anys, ja que no és el tema que ara ens interessa; d'altra banda, com ha destacat A. 
Oettinger, les descripcions dels llocs sants, als relats hebreus, contenen només la identi-
ficació i la referència a la Bíblia; no hi ha descripcions interessants, ni emoció davant les 
terres dels avantpassats, ni lamentacions pel fet que estiguessin sota domini estranger i 
d'altres religions. Per al viatge de tornada es dirigí cap a Egipte, país que és descrit amb 
gran abundància de detalls, com també les terres properes o llunyanes dins del continent 
africà. Des de Damiata sortí en vaixell cap a Sicília, una travessia que, segons l'autor, 
durava vint dies. Afegí que Messina, el port d'arribada, era un lloc de partida per als pe-
legrins; el seu relat ens informa del meravellós palau dels normands a Palerm i de la rica 
agricultura de l'illa. En comptes de retornar cap a la península ibèrica per mar, Benjamí 
de Tudela preferí passar a la península italiana i continuar el viatge per terra i dirigir-se a 
França, on s'acaba el relat del viatge.9 

Hi ha altres viatges de jueus europeus vers Palestina dels quals han quedat relats; 
alguns són contemporanis de Benjamí de Tudela, com els de Petahia de Ratisbona o Ja-
cob ben Natanel ha-Cohen, però van viatjar per l'Europa central i Rússia, de manera que 
fins al final del viatge no arribaren a la Mediterrània. Una mica posterior, del segle xm, 
és el viatge de Jonathan ha-Cohen, de Lunèl. Del 1211 és un famós viatge de tres-cents 
rabins anglesos i francesos que es dirigiren a Palestina, però no n 'h i ha el relat. Cap a 
mitjan segle xm, les lletres conservades a la Geniza del Caire constaten que pocs anys des-
prés un gran nombre de jueus volia emprendre un viatge cap a Palestina des de Marsella. 
Altres relats de viatges, de jueus italians, són posteriors, del segle xv, amb informacions 
sobre Sicília, Rodes, etc. El més interessant és el d'Elies de Pesaro, ja del segle xvi, que 
proporciona informacions molt interessants sobre els tràmits i gestions que calia fer per 
contractar el passatge, l 'ambient a Venècia abans d'embarcar, els vaixells de l'època, la 
navegació etc.; s'embarcà a Venècia per dirigir-se cap a Xipre i d 'aquí a Síria, bé que el 
relat s'atura a Xipre, illa de la qual fa una descripció molt interessant.10 

El pelegrinatge dels jueus a través dels documents 
Com que els jueus, a diferència dels sarraïns, no pagaven cap impost de sortida, ens 
manquen notícies sobre els seus pelegrinatges. Cal tenir en compte, a més, que després 
de la caiguda d'Acre en poder del sultanat mameluc, l 'any 1291, que assenyalava la de-
saparició del darrer bastió dels estats llatins a Palestina, la Santa Seu prohibí les relacions 
mercantils i de tota mena amb el sultanat. Tenim, doncs, notícies de jueus i de cristians 
catalans que transgredien la prohibició i mercadejaven amb Alexandria o amb Beirut, 
motiu pel qual havien de pagar després una multa. En molts casos no sabem si els jueus 
hi anaren personalment o hi enviaren mercaderies. Si hi anaven personalment, és pos-
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sible que també aprofitessin l'ocasió per fer el pelegrinatge a Jerusalem. Només sabem, 
amb tota seguretat, que féu el pelegrinatge el jueu de Cervera David Adret, que morí a 
Terra Santa vers 1331 o 1332. No sabem si la seva muller, Astruga, l 'acompanyava en el 
viatge o si hi anà després de la mort del seu marit amb un dels fills, Saltell Adret; tots ha-
vien sortit sense llicència i amb diversos béns. L'any 1338, un altre fill, Adret David, de-
manà llicència al rei Pere el Cerimoniós per tal d 'anar a Damasc i altres terres del sultanat 
de Babilonia per tal de recuperar els béns del seu pare, i demanà autorització perquè el 
seu germà Saltell pogués tornar a Catalunya, malgrat haver marxat sense llicència. L'any 
1341 tant Astruga com el seu fill Saltell ja havien 
tornat i els tocà de pagar, llavors, la multa de 500 
sous de Barcelona per la sortida il·legal.11 

Cap a la fi del segle xiv, els pogroms de 1391, 
a la península hispànica, originaren una reacció 
dels jueus o dels conversos forçats, durant els dis-
turbis, a pelegrinar o emigrar a Palestina per tal de 
retrobar les arrels pròpies i la salvació de cos i àni-
ma. El 1392, la nau de Bernat Saclosa, que mar-
xava cap a Alexandria i Beirut, hagué de retornar 
a port per manament del rei perquè s'hi havien 
embarcat diversos conversos, que devien preten-
dre tornar a la seva antiga religió a la terra dels 
avantpassats. El 1394 arribaren a Mallorca 150 ju-
eus portuguesos. No se sap quin era l'objectiu que 
s'havien fixat, possiblement també Palestina, però 
romangueren de moment a Mallorca; alguns pros-
seguiren després cap a Venècia, mentre que altres 

es dirigiren a Barcelona i altres llocs de Catalunya. L'any següent, el rei Joan I posà sota el 
seu guiatge tres famílies jueves castellanes que volien embarcar-se a Barcelona per tal d'anar 
a Jerusalem, segurament més per romandre-hi que per pelegrinar-hi.12 

ELS PELEGRINATGES DELS SARRAÏNS 
El pelegrinatge dels sarraïns residents a territoris cristians hispànics a través 
dels documents 

Molts sarraïns residents a la corona catalanoaragonesa complien el precepte islàmic 
d'anar en pelegrinatge a la Meca almenys una vegada a la vida. La documentació ens en 
parla, especialment els llibres de la batllia de Catalunya, on consten les autoritzacions de 
sortida i els impostos pagats (15 sous de Barcelona per cap). En algunes ocasions, aquesta 
destinació era declarada, per exemple en el cas de set sarraïns de Saragossa que sortiren 
el 1358 del port de Barcelona en una nau catalana (concretament una coca), però altres 
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vegades els documents diuen que els sarraïns van en romeria a les parts ultramarines o 
que van a Terra Santa, de manera que podem suposar que la majoria dels qui declaraven 
anar a Alexandria o a ultramar anaven a la Meca. 

Els viatges a la Meca durant el primer terç del segle xiv havien resultat difícils 
per la prohibició de mantenir relacions comercials amb les terres del sultanat mame-
luc, a causa de la prohibició pontifícia imposada després de la pèrdua d'Acre l 'any 
1291. Quan u n vaixell aconseguia la llicència papal i la reial per anar-hi malgrat la 
prohibició, s'organitzaven grups de pelegrins, generalment sota la direcció d 'un cristià, 

per tal d'aprofitar l 'oportunitat . El 1329, t renta 
sarraïns sortiren de Barcelona amb destinació 
a Alexandria, vint-i-tres ho feren el 1333 i tres 
l 'any següent. L'any 1335, tres cristians orga-
nitzadors de viatges hi enviaren tres grups de 
vint-i-quatre, t renta-nou i quaranta persones, 
respectivament. Calia aprofitar el viatge de la 
coca d 'Arnau Guillem Sabastida que, malgrat 
que no tenia llicència oficial - c o m ho demostra 
que l 'any següent pagués la multa per haver-
hi anat- , devia disposar de l 'assentiment de les 
autoritats. El viatge a Xipre d'onze sarraïns, el 
1341, podem suposar que era només una esca-
la per anar després a Alexandria o a Beirut. El 
1342, cinc moros anaven a ul tramar sota l'or-
ganització de Francesc Bosquet, mentre que 
dos organitzadors més, Pasqual de Vilafranca, 
de Lleida, i Guillem Jordà, de Tortosa, havien 

d'enviar a ultramar setanta i cent sarraïns, respectivament; com que es tracta de lli-
cències on no consta el vaixell, no sabem si es féu el viatge de manera immediata o 
bé si una altra llicència a Pasqual de Vilafranca, el 1345, també per a setanta sarraïns, 
i una altra de 1346, per a cinquanta, eren renovacions de la mateixa llicència o eren 
expedicions diferents. En aquest darrer cas, Pasqual de Vilafranca hauria estat un orga-
nitzador de viatges molt eficient. Un dels seus clients, u n sarraí de Saragossa anomenat 
Hamet Alquir, veié denegada la seva llicència de sortir perquè la seva muller presentà 
una demanda judicial contra ell, per reclamar-li la devolució del dot, quan s'adonà que 
havia venut tots els béns, aprofitant la seva absència, i que l 'abandonava. Hamet Al-
quir, doncs, no devia tenir intenció de tornar del pelegrinatge ni de conviure més amb 
la seva muller, abandonada de manera molt poc elegant. 

Dos barcelonins organitzaren el viatge a Beirut, en la nau de Pere de Mitjavila, 
l 'any 1344, de sis sarraïns més, procedents de diferents llocs aragonesos i de Tortosa; com 
que hi ha constància de la nau, suposem que el viatge es va fer; també havien de marxar 
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amb destinado desconeguda dos sarraïns més el mateix any. Uns quants anys després, el La Meca , principal centre de pere-

1347, set sarraïns aconseguiren una llicència reial per anar a ultramar, però ignorem la grinació per als creients m u s u l m a n s 

nau que utilitzaren. 
A la segona meitat del segle xiv, les llicències per anar al sultanat de Babilonia eren 

fàcils d'obtenir, les sortides de vaixells cap a aquestes destinacions es feren més regulars 
i sovint els sarraïns prescindiren del cristià organitzador del viatge, com en el cas dels set 
sarraïns que es dirigiren a la Meca el 1358 i als quals ja ens hem referit. En canvi, els di-
vuit que sortiren el 1360 cap a Alexandria, disposaven d'organitzadors barcelonins, com 
també una dona, una tal Fàtima, que marxà el 1361. El mateix any la família Cordoví 
aconseguí u n salconduit per a dos germans (o pare i fill), esposes, una filla, un cosí i sis 
servidors sarraïns; segons deia el salconduit, feien el pelegrinatge al Sant Sepulcre, de 
manera que cal suposar que anaven a Jerusalem, que també era lloc sant per als sarraïns, 
i podem aventurar-nos a pensar que un viatge tan llarg no devia pas deixar de banda el 
pelegrinatge a la Meca. Per Barcelona passaven també els sarraïns navarresos. Encara 
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l 'any 1361, el rei Pere el Cerimoniós concedí guiatge per sortir dels seus regnes a onze 
sarraïns o sarraïnes de Tudela, contra pagament d'onze lliures, una xifra força elevada. 
Un any després, l 'alfaquí de la localitat aragonesa de Pedrola, la seva muller i dos sarraïns 
més emprengueren viatge amb un guiatge reial per a l 'anada i la tornada - q u e els costà 
40 sous jaquesos-, mentre que l 'any següent, 1363, sortien de Barcelona cap a Alexan-
dria trenta-dos sarraïns procedents d'Aragó i de Catalunya, grup organitzat per Bernat 
Cartenyà. Aquest mateix any, el rei renovà a favor de la vídua de Bernat Manresa una 
llicència que li havia concedit per al viatge de vint-i-sis sarraïns a Alexandria. 

Uns quants anys més tard, el 1375, Pere el Cerimoniós concedí llicència i guiatge per 
anar a la Meca i tornar-ne a set sarraïns d'una família notable de Lleida, els Abenferre; el 
guiatge, que els costà 70 sous jaquesos, no tenia límit de temps, com tampoc no en tenien 
els concedits als onze sarraïns de Tudela i a l'alfaquí de Pedrola que ja he esmentat. 

Del 1386 hi ha una llicència per anar a Alexandria i a la Meca a favor d 'un sarraí 
valencià, de Finestrat, mentre que el 1388 fou un sarraí de Saragossa qui aconseguí una 
llicència per anar a venerar la tomba de Mahoma a la Meca (malgrat que la tomba es 
troba a Medina); la llicència i guiatge, que li costà tres florins, precisava que hi podia anar 
quan volgués, acompanyat d 'un altre sarraí, per tal de complir el seu vot segons la sunna 
i la seva llei, però havia de prestar fiança en poder del merino de Saragossa de tornar-ne 
en cert temps, que aquest assenyalaria. No sembla, d'altra banda, que la seva família el 
pogués acompanyar. 

Els llibres del batlle general de Catalunya ens informen de la sortida, l 'any 1390, de 
diversos grups de pelegrins sarraïns: sis de Saragossa, vuit de Benifallet i dos de Navarra, 
que declaraven tots que anaven a la Meca; un altre sarraí de Navarra deia que anava a 
Alexandria, mentre que nou sarraïns d'Osca declaraven que anaven a Damasc; en aquest 
darrer cas sembla que en realitat emigraven, ja que el germà d'un d'ells era el torsimany 
del consolat català de Damasc. De l'any 1391 només tenim notícia d 'un sarraí, que es diri-
gia al sultanat de Babilonia, mentre que el 1396 tres sarraïns pagaren els drets per anar a 
la Meca; set feren el mateix el 1397, dos el 1400 i uns altres dos, que eren antics esclaus, el 
1404. La darrera notícia que tenim és el viatge a la Meca de dos sarraïns més el 1409.13 

El pelegrinatge a través d'alguns relats dels sarraïns 

El professor Epalza publicà fa temps dos relats de pelegrinatge en àrab i en castellà, con-
servats entre els moriscos després de la seva conversió forçada al cristianisme i traduïts al 
castellà per algun morisc dos segles després d'haver estat escrits. 

El primer relat correspon a un sarraí que sortí de Tortosa cap a Orient l'any 1396 
per fer el pelegrinatge a la Meca. A l'inici del relat dóna un nom: Ahmet, fill de Phato, 
fill d'Abirrabia, però no se sap si correspon a aquest viatger o al següent. Diu que sortí de 
Tortosa però no diu res del vaixell usat ni fa tampoc cap comentari d'aquesta ciutat. Ini-
cialment es dirigí cap a Barbaria i visità les ciutats de Bugia i de Tunis, de les quals no fa 
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cap descripció; només esmenta que trobà a Tunis dues persones sàvies, de les quals escoltà 
unes lliçons, i que també hi visità unes tombes de sants islàmics. S'embarcà novament cap 
a Alexandria en un vaixell cristià, del qual no indica la nacionalitat. Comenta l'aspecte de 
la ciutat d'Alexandria, de carrers i places espaioses, amb cases on arribava l'aigua del Nil. 
Com els turistes actuals, embarcà en un vaixell fluvial i visità les piràmides, l'esfinx i tingué 
ocasió d'admirar un cocodril i altres animals exòtics com un elefant i una girafa; visità el 
Caire, ciutat de la qual comenta alguns aspectes i, a partir d'aquí, s'incorporà a una carava-
na que marxava amb pelegrins cap a la Meca. La relació queda inconclusa, o potser no fou 
copiada sencera. A la tornada, el pelegrí escriví el relat del seu viatge. 

El segon relat, escrit l 'any 1412 com una epístola en vers, és el d 'un alfaquí de Fes, 
que viatjà per terra de Fes a Tunis, on arribà vers la fi de l 'any 1406 o potser el 1407. 
S'embarcà en un vaixell d'infidels, és a dir, de cristians, que hagueren de donar fiança 
i fiadors; sembla que fou fiador del vaixell cristià una persona que tenia un alt càrrec a 
Tunis i que era cristià; aquesta persona no és identificada, però probablement era algun 
cònsol o un cap de milícies. Un bon nombre de pelegrins pujà a la nau. Després de na-
vegar uns quants dies i de fer escala en una ciutat cristiana que no és indicada, però que 
podria ser Càndia (a l'illa de Creta), quan reprengué la navegació el vaixell fou atacat. Els 
musulmans participaren en la defensa, però segons l'alfaquí, els cristians es concertaren 
amb l'enemic, basant-se en el fet que baixaren l 'antena a mig arbre, amb la qual cosa 
la vela cobrí els musulmans, que es trobaven al costat del pal i no pogueren continuar 
combatent (calar la vela era, però, l 'ordre que donaven sempre els atacants als atacats). 
Els enemics pujaren dalt del vaixell i buscaren diners. Quedaren captius més de 60 mu-
sulmans. Entraren en un port, que no és indicat, on foren turmentats, a ell el llançaren a 
mar i mataren un dels musulmans. Finalment arribaren a Metellí (a l'illa de Lesbos). Allà 
els mercaders i gent de consideració foren posats en una presó i no hagueren de treballar, 
mentre que els pelegrins foren situats en una altra i van haver de treballar. Hi estigue-
ren almenys quatre mesos. Durant aquest temps enviaren cartes al sultà turc perquè els 
ajudés. El sultà amenaçà el senyor de Metellí i demanà el retorn de tots els captius. La 
major part fou alliberada efectivament, però l 'autor del relat tingué mala sort, perquè 
prèviament havia estat comprat per un mercader de Mallorca, al qual el relat de l'alfaquí 
anomena «Francisco Rodríguez», nom que no encaixa gaire amb el d 'un mercader de 
Mallorca; sembla que aquest mercader, que havia adquirit esclaus mahometans i tàrtars, 
parlava l'algaravia i tenia u n factor a Fes i un altre a Tarragona. Intentà fugir, però no ho 
aconseguí i fou assotat. Fou portat a Mallorca on, per indicació del seu amo, escriví al seu 
germà perquè el rescatés per 200 escuts d'or. Pogué parlar amb un alfaquí que emigrava 
a Bona amb tota la seva família, a qui explicà tots els seus estudis. L'alfaquí negocià el seu 
rescat tant a Mallorca com després a Bona i finalment aconseguí que fos alliberat per 150 
escuts; una meitat fou pagada tot seguit i l'altra fou promesa pels fidels musulmans d 'un 
lloc que Epalza identificà amb Ateca, però que ha d'ésser Aitona, perquè a Ateca no hi 
havia aljama de moros, mentre que Aitona, situada prop de Lleida, en tenia una d'impor-
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tant; l'alfaquí hi exercí la seva professió dos anys. Finalment, sembla que pogué marxar 
vers l 'any 1412 cap a la seva terra d'origen. Totes les calamitats que havia passat no el 
varen fer desdir del seu objectiu d 'anar a la Meca, bé que d'aquest segon viatge ja no 
dóna notícies. La història explicada per l 'alfaquí de Fes ofereix algunes coincidències amb 
la presa de pelegrins magribins per part del corsari Pedro de Larraondo, que s'esdevingué 
més o menys aquests anys. Segons els documents d'aquest incident, els magribins afec-
tats haurien estat un centenar i haurien estat portats a l'arxipèlag i no a Mitilene, i qui 
intercedí per fer-los alliberar hauria estat el sultà de Babilonia i no pas el de Turquia.14 
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