
a cura di

Marcello Pacifico, Maria Antonietta Russo,
Daniela Santoro, Patrizia Sardina

Memoria, storia e identità
Scritti per Laura Sciascia

17*



Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Orazio Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Pietro Corrao, Domenico Ligresti,
Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García,
Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia / a cura di
M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina
Palermo: Associazione Mediterranea, 2011. – 2v.
(Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche; 17)
ISBN 978-88-902393-4-2
1. Storia - Scritti in onore    I. Sciascia, Laura <1945>
II. Pacifico, Marcello - Russo, Maria Antonietta - Santoro, Daniela - Sardina, Patrizia
907.202 CCD-22                  SBN Pal0232633

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana
“Alberto Bombace”

2011 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo
on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

17



Maria Teresa Ferrer i Mallol

CARTES D’UN CAPTIU I D’ALCAIDS DE LA MILÍCIA CRISTIANA
SOBRE UN ALLIBERAMENT FALLIT DE CAPTIUS CATALANS

AL MARROC (1323-1327)*

A la fi del regnat de Jaume II, entre 1323 i 1327, hi hagué algu-
nes negociacions entre la cort catalanoaragonesa i la cort marínida
d’Abu-Said, sultà del Marroc1. Una, del 1323, a través de l’ambai-
xada confiada a Romeu de Corbera, amb l’objectiu de demanar ajuda
financera per a la conquesta de Sardenya a compte d’un deute del
Marroc, derivat de la presa de Ceuta, per a la qual havia obtingut
ajuda de la Corona catalanoaragonesa; abans, el rei havia demanat
al sultà, per a la mateixa expedició, la cessió temporal de part de les
milícies cristianes, petició que el sultà havia rebutjat substituint-la
per l’oferta de tropes musulmanes2. Aquestes negociacions fracassa-

* Aca = Arxiu de la Corona d’Aragó; C = Cancelleria; cr = cartes reials.
1 Aquest treball ha estat realitzat dins del projecte de recerca La Corona de Ara-

gón en el Mediterráneo medieval: puente entre culturas, mediadora entre Cristiandad e
Islam, concedit pel Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2007-61131).

2 M. Gaspar Remiro, Una reclamación de Jaime II de Aragón al sultán de Marrue-
cos Abusait Otman (1323), «Analecta Sacra Tarraconensia», 4 (1930), p. 187-206. Pu-
blicat abans en una versió diferent, amb cartes en àrab, a Homenaje a Ramón Menén-
dez Pidal, I, Madrid, 1925, pp. 819-837. Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le
Maghrib aux XIIIe et XIVe siècles, París, 1966, pp. 460-461. Sobre l’ajuda catalana pro-
porcionada al sultà Abu-Rebia: M. GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón
con los estados musulmanes de Occidente. El negocio de Ceuta entre Jaime II de Ara-
gón y Aburrebia Solaiman, sultán de Fez, contra Mohamed III de Granada, «Revista del
Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino», 3-4 (1923), pp. 125-292.

Memoria, storia e identità, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011
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ren i foren seguides per unes altres a nivell més baix per tal d’obte-
nir l’alliberament de captius. El nombre total de captius catalans al
Marroc, el 1324, era molt reduït, només catorze; molt poc en compa-
ració als que hi havia a altres països del Magrib. D’aquests captius
només coneixem el nom de dos, Ramon Verdaguer i Ramon Pons.
Malgrat que sembla que tots dos enviaren una carta al rei demanant
ajuda, només hem trobat, de moment, la de Ramon Verdaguer.

Ramon Verdaguer era, segons la seva pròpia declaració, un criat
de la reina Constança, esposa de Pere el Gran. Sembla que la servia
a Sicília i que, durant la llarga guerra amb els angevins, en una data
que no és precisada, caigué presoner dels Anjou i fou portat a Nà-
pols; la reina s’ocupà de fer-lo rescatar, circumstància que molts
anys després, a la carta que adreçà al rei Jaume II, recordava amb
gratitud, també per posar en evidència que Jaume II, el fill de la
reina Constança, no s’ocupava prou d’ajudar els seus súbdits cap-
tius, ni tan sols un domèstic de la seva mare.

Vers l’any 1304 o 1305, en un viatge de retorn a Barcelona,
Ramon Verdaguer fou captivat per galeres del rei Abu Yaqub (Boya-
cob segons el nostre document). La data de la captura no ens és in-
dicada, però la podem situar després de 1299 i abans de 1307, a
causa dels esdeveniments que Ramon Verdaguer comenta en la seva
carta, escrita segurament l’any 1324.

El relat de Ramon Verdaguer comença a Bugia, en el moment de
la partença d’aquest port cap a Barcelona. No ens diu com hi havia
anat, però devia viatjar en un vaixell mercant que, sortint de Sicília,
s’havia adreçat a aquest port per motius comercials. Fora del port de
Bugia el vaixell i els que hi viatjaven foren presos per les galeres del
sultà Abu Yaqub i enviats al sultà, que assetjava Tremissèn3.

Després de la derrota soferta a Tarifa l’any 1294, Abu Yaqub
s’havia retirat de la península ibèrica i havia decidit dedicar-se a l’ex-
pansió en el Magrib4. El primer objectiu fou Tremissèn, l’estat veí,
que volia castigar per haver-se aliat contra ell amb el rei Sanç IV de
Castella. El sultà benimerí arribà a demanar ajuda a Jaume II, con-
cretament galeres, per a aquesta expedició contra Tremissèn, en el
curs de les negociacions que totes dues corts mantenien en vista a
un atac contra Castella que Jaume II estava preparant des del 1295
i que es materialitzà en la guerra de 1296-1304. També el sultà ab-

3 Apèndix, 1.
4 Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane cit., p. 345.
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dalwadita de Tremissèn demanava galeres a Jaume II per atacar
Bugia, dominada per un Hàfsida, la família que governava Tunis.
Jaume II denegà l’ajuda naval a totes dues parts i indicà al sultà be-
nimerí que no li podia proporcionar aquesta ajuda perquè no hi
havia un tractat formal de pau i aliança entre ells. El sultà marroquí
no volgué comprometre’s contra Castella si Jaume II no l’ajudava en
l’afer de Tremissèn. Així, doncs, les negociacions fracassaren. En
vista d’aquesta situació, Jaume II procurà arribar a acords amb Tre-
missèn sobre la milícia cristiana, però no arribà a signar cap tractat
perquè exigia una part dels drets de duana5.

Quan, pel maig de 1299, Abu-Yaqub inicià el seu atac contra
Tremissèn, no hi havia cap tractat de pau, doncs, amb Jaume II;
normalment, aquesta circumstància no comportava hostilitats ober-
tes, però permetia les accions de cors, sense que l’altra part pogués
protestar gaire. Podem suposar que Abu-Yaqub estava molest no so-
lament pel fracàs de les negociacions amb Jaume II sinó pel gest d’a-
quest monarca d’iniciar tractes amb Tremissèn. El vaixell en el qual
viatjava Ramon Verdaguer en pagà les conseqüències i fou pres per
les galeres marroquines que controlaven la costa de Tremissèn.

Les persones que viatjaven en el vaixell, esdevingudes captives,
foren portades davant del sultà, que es trobava en el setge de Tremis-
sèn. Fou un setge llarguíssim, que s’inicià el 1299 i s’acabà amb la mort
d’Abu-Yaqub el 1307. Preveient que seria llarg, el sultà féu edificar una
ciutat a prop de Tremissèn, Mansura, per residir-hi durant el setge6. La
llargada d’aquesta operació no ens il·lumina, doncs, sobre l’any d’inici
de la captivitat de Ramon Verdaguer. Segons el seu testimoni epistolar,
el sultà ordenà els captius que es convertissin a l’Islam, els captius s’hi
negaren i el sultà en féu matar cinc («manà·ns que·ns tornàssem moros
e nós no·u querim fer e féu-ne matar sinch»). Segons Dufourcq, la pre-
sentació al sultà era el moment més arriscat en la vida d’un captiu per-
què, com a bon mahometà, els proposava convertir-se per quedar lliu-
res; els cristians normalment refusaven i llavors el sultà podia matar
algun d’aquests infidels per donar exemple7.

Ramon Verdaguer tingué la sort de no ser triat per aquest càstig
exemplar i, com la resta de captius, fou declarat subjecte a redemp-

5 Ibidem, p. 345-347.
6 J. M. Abun-Nasr, A History of the Maghrib in the Islamic period, Cambridge,

1975, p. 109.
7 Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane cit., p. 75, n. 5.
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ció a canvi de captius moros, però no en una operació conjunta sinó
cadascú pel seu compte. El sultà, doncs, no els tractà pas com a ciu-
tadans d’un estat amic perquè, sens dubte, estava molt ressentit
amb Jaume II, però, els mantingué, almenys, com a captius de la
cort per tal de facilitar la seva redempció. Segons Ramon Verdaguer,
ell fou tallat pel valor de tres captius moros, és a dir, li fou assignat
un valor alt. Es posà en contacte amb amics seus, que s’ocuparen de
buscar i comprar tres captius i d’enviar-los cap a One, és a dir Ho-
nein, a la costa de l’estat de Tremissèn i força a prop de la ciutat de
Tremissèn. Suposem que el contacte amb els amics, la recerca dels
captius moros adequats per fer l’intercanvi i el viatge per portar-los
a Honein degué requerir un parell d’anys i per això situàvem l’inici
de la captivitat de Ramon Verdaguer entre el 1304 i el 1305.

Quan els captius foren portats d’Honein al setge de Tremissèn,
un esdeveniment terrible canvià el curs de la història de la regió i de
la vida de Ramon Verdaguer, que estava a punt de ser alliberat: el
sultà Abu-Yaqub fou assassinat per un dels seus eunucs el mes de
maig de 1307, sembla que quan es descobrí que algun o alguns feien
entrar vitualles dins de Tremissèn, a canvi de diners8. El successor
d’Abu-Yaqub, el seu nét Abu-Thabet, el Botebet de la carta de Ramon
Verdaguer, s’afanyà a negociar amb els abdalwadites de Tremissèn i
de retirar-se cap al Marroc, a fi d’afermar la seva autoritat i dominar
les revoltes que s’hi havien produït. No hi hagué, doncs, conseqüèn-
cies contra la península ibèrica com les que temia Jaume II, que pen-
sava que el final de la guerra a Tremissèn comportaria el desembar-
cament de genets que podrien atacar les seves terres, motiu pel qual
ordenà posar homes i vitualles als castells fronterers de les terres
meridionals del regne de València9.

L’intercanvi de Ramon Verdaguer quedà frustrat perquè ningú
s’ocupà de defensar els seus interessos i fou portat a Rabat amb al-
tres captius. Els anys anaren passant en un llarg captiveri de prop de
vint anys. No sabem si durant aquest temps el captiu intentà nova-
ment que el rescatessin. Presencià la successió de diversos sultans
perquè Abu-Thabet morí el 1308 i ocupà el tron, llavors, el seu germà
Abu-Rebia; quan aquest morí, l’any 1310, fou succeït pel germà
d’Abu-Yaqub, Abu-Said Othman, el Bosayt de la carta de Ramon Ver-

8 Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane cit., p. 384. J. M. Abun-Nasr, A history of
the Maghrib cit., p. 109.

9 ACA, C, reg. 140, f. 35 v.-36 r. (1307, juny, 7. Osca).
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daguer. L’aliança de Jaume II amb el Marroc, mitjançant el tractat de
Fes (1309), fou limitat i no inclogué l’intercanvi de captius10. Podem
imaginar les esperances dels captius quan tingueren notícia de les
negociacions i la seva decepció quan veieren que no s’ocupaven d’ells.

Vers 1323 o potser el 1327, Ramon Verdaguer cregué que podria
reiniciar els tràmits per a la seva redempció quan aconseguí parlar
amb el sultà, que havia retornat d’una ràtzia contra Tremissèn. Els
esclaus treballaven a les sales del palau i Ramon Verdaguer pogué ex-
plicar-li el seu fallit rescat en el moment de la mort del seu germà Abu-
Yaqub. El sultà li demanà si tenia testimonis del que havia passat i ell
digué que sí. Quan, un altre dia, Ramon Verdaguer confiava poder re-
prendre la conversa amb el sultà sobre la seva redempció, novament
un mal fat tornà a destruir la seva esperança d’obtenir la llibertat per-
què al sultà li arribà la notícia que el seu fill, Abu-Alí, s’havia revoltat
contra ell i hagué de marxar precipitadament per afrontar la rebel·lió.
Segons el captiu, fou derrotat a Fes11. Hi havia hagut una primera re-
volta d’Abu-Alí el 1315, però crec que el captiu es refereix a la segona,
de 1320-132312 perquè Ramon Verdaguer presenta aquest fet com a
passat poc abans d’escriure la carta: «Ara, molt alt e molt poderós sen-
yor, aquest rey Bosayt venia l’altre yon de Tarimçè...». Però a la carta
hi és mencionada la presència al Marroc d’un fill natural de Jaume II,
Napoleó, documentada del 1324 al 1329, de manera que sembla
escrita el 1324; també podria haver estat escrita el 1327, puix que la
lletra d’un altre alcaid, Joan Garcia d’Alarco, al rei en menciona una13.
En aquest cas, però, no tenim notícia d’una altra revolta d’Abu-Alí.

Napoleó d’Aragó era fill d’una siciliana, anomenada Gerolda.
Com que Jaume II no protegí gens els fills de joventut, tinguts fora
de matrimoni, procurà fer fortuna a la milícia cristiana a Tunis, d’on
passà el 1324 al Marroc; no fou fins al regnat del fill de Jaume II, Al-
fons el Benigne, que fou admès a la cort14. 

L’arribada d’aquest personatge donà ales a l’esperança de
Ramon Verdaguer, que pensà que era la persona que el podia treure

10 Ch.-E. Dufourcq, L’Espagne catalane cit., pp. 395-398.
11 Apèndix, doc. 1
12 Ch. E. Dufourcq, L’Espagne catalane cit., pp. 459-460.
13 Ch. E. Dufourcq, L’Espagne catalane cit., p. 463.
14 J. M. Ramos Loscertales, Un documento inédito relativo a Napoleón de Aragón,

hijo natural de Jaime II, «Boletín de la Real Academia de la Historia», LXIV-LXV (1914),
pp. 305-316. J. E. Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, Barcelona,
1948, I, pp. 189-193 i II, doc. 281, pp. 202-204.
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de l’esclavitud. Fou llavors que escriví al rei Jaume II per presentar
el seu cas, la injustícia de la seva captivitat i la mala fortuna que
l’havia perseguit en els intents de rescatar-se; insistí molt en la seva
vinculació a la casa reial com a domèstic de la reina Constança,
mare del monarca; apel·là a la bondat del monarca, que tenia fama
d’ocupar-se dels seus súbdits més que tots els altres reis, bé que
aquest afalac llagoter quedava disminuït immediatament per l’afir-
mació que si la reina Constança hagués viscut ja l’hauria rescatat.
Implorà, doncs l’ajuda del monarca per amor de Déu i per l’ànima del
rei Pere i de la reina Constança i proposà que el seu fill Napoleó de-
fensés el seu cas davant del sultà o bé que el mateix rei, si demanava
captius al sultà, hi inclogués el seu nom entre ells15.

La carta de Ramon Verdaguer és la que conté més informació
personal de totes les cartes de captius que coneixem. No informa de
les condicions de vida com a captiu, però segurament no eren gaire
dolentes, puix que treballava a un palau. Si haguessin estat molt do-
lentes, probablement ho hauria dit. Més que res, havia volgut ex-
pressar la injustícia de la seva detenció i la mala sort que l’havia per-
seguit en els seus intents de rescatar-se o d’obtenir justícia16.

Les negociacions s’iniciaren com a conseqüència de les cartes
que Napoleó d’Aragó envià al seu pare i de la conversa que el missat-
ger que li envià mantingué amb el rei.

La primera carta que Napoleó d’Aragó envià al rei Jaume II és del
maig de 1324 i devia fer poc que havia arribat a Fes. Li explicava que
havia estat molt de temps alcaid dels cristians a Tunis i que li havien
arribat allà cartes del rei Abu-Said i del seu fill Abul-Hassan dema-
nant-li que anés a servir-los amb la companyia que tenia a Tunis. De-
cidí acceptar l’oferta perquè l’inquietava la inestabilitat política de
Tunis i, després de acomiadar-se del monarca tunisenc, tornà a Sicí-
lia amb la companyia de cent homes que capitanejava. De Sicília
passà a Mallorca per tal de viatjar cap a Tunis. A Mallorca tingué co-
neixement de la partida imminent de l’expedició de conquesta de Sar-
denya, el 1323, i intentà sumar-se a l’empresa. Escriví a l’infant Al-
fons oferint la seva col·laboració amb la seva companyia, però l’infant
respongué que com que ja s’havia compromès amb el sultà del Mar-

15 Apèndix, 1.
16 Sobre cartes de captius cristians de començaments del segle XV: R. Salicrú i

Lluch, Cartes de captius cristians a les presons de Tunis del regnat de Ferran d’Ante-
quera, «Miscel·lània de Textos Medievals», 7 (1994), pp. 549-590.
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roc, era millor que fes honor a la seva paraula. Aquest intent fallit d’a-
proximació a la seva família l’obligà a marxar cap al Marroc, des d’on
persistí en el seu objectiu d’iniciar un contacte regular amb Jaume II;
li comunicà que havia estat molt ben rebut a Fes pel sultà i pel seu
fill i reconegué que el bon tracte es devia al desig d’honorar el rei. Co-
mentà que li havien estat fets regals per valor de més de 6.000 dobles
d’or, una part dels quals envià al seu pare amb un home de la seva
confiança, Peyri o Peire Baldoví. Els regals amb els quals pretenia
guanyar la benvolença del pare eren: tres cavalls amb dues selles d’or
i una d’argent daurat, dos pitrals d’or, dos frens d’or i un d’argent
daurat i esperons d’or i altres d’argent daurat, una espasa d’or i una
altra d’argent daurat, totes dues morisques, una darga de llanda,
amb el senyal reial, un bacinet daurat i una tenda morisca17.

En una altra carta de pocs dies després, Napoleó s’oferia a fer
totes les gestions que calgués perquè, segons informava al seu pare,
tant el sultà com els algutzirs com el torsimany deien que estava dis-
posat a fer grans honors a Jaume II: enviar-li joies preuades i esmer-
çar algun tresor en ajudar-lo, coses que ja hauria fet sinó hagués
estat pel recel de la seva gent; Napoleó assegurava que per joies sen-
zilles que Jaume II enviés al sultà, aquest respondria amb joies molt
valuoses per demostrar la seva bona voluntat. Napoleó suggerí al seu
pare que les lliurés al seu enviat Peire Baldoví i li demanava també
cartes de recomanació al seu favor destinades al sultà i al seu fill18.
Cal remarcar que totes dues cartes de Napoleó d’Aragó estan data-
des a Hifrange de Fes. El nom d’Ifrange o Ifranja, terra dels francs,
era el que antigament els musulmans usaven per designar els cata-
lans i Catalunya19. Com que els primers alcaids del segle XII, com el
vescomte Reverter20, procedien de Catalunya, l’aquarterament de les
milícies cristianes degué rebre el mateix nom i així es mantingué.

17 Apèndix, doc. 2. La carta fou publicada fragmentàriament per A. Giménez
Soler, Caballeros españoles en África y africanos en España, «Revue Hispanique» 12
(1905), p. 299-372, i 16 (1907), p. 56-69, pp. 65-66, n. 3.

18 Apèndix, doc. 3. La carta fou publicada fragmentàriament per A. Giménez
Soler, Caballeros españoles cit., p. 66-67, nota 3.

19 D. Bramon, De quan érem o no musulmans. Textos de 713 al 1010, Barcelona,
Eumo Editorial, Institut d’Estudis Catalans, Institut Universitari d’Història Jaume Vi-
cens i Vives, 2000, p. 18-19 i moltes altres.

20 F. Clement, «Reverter et son fils, deux officiers catalans au service des sultans
de Marrakech», Medieval Encounters, 9/1 (2003), pp. 79-106. E. Ruiz-Domènec, Quan
els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana
dels segles X, XI i XII, Barcelona, 2006, pp. 173-192.
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El missatger de Napoleó, Peire Baldoví, que devia ésser occità
puix que és mencionat sempre com a Peiri, per Peire, arribà a Bar-
celona, on es trobava llavors Jaume II, cap al mes d’agost; lliurà els
regals al rei i li exposà la seva missatgeria. Jaume II respongué tot
seguit a Napoleó, sense anomenar-lo fill, perquè encara no estava
segur de la seva filiació; li agraí les notícies i els regals i li envià peces
de roba de qualitat, pells de vaire i una espasa guarnida d’argent21.
En una altra carta, es referí a les relacions amb el sultà; declarà que
si el sultà volia tenir amistat amb ell, hi estava ben disposat. Per co-
mençar, anuncià a Napoleó que demanaria al sultà que, per honor
seva, deslliurés catorze catalans de condició humil que tenia captius
i que, després, li enviaria un missatger «honrat» amb les seves joies.
Les condicions imposades a aquesta amistat revelaven la profunda
desconfiança que Jaume II sentia envers el Marroc que, en més
d’una ocasió, després d’obtenir els favors que volia, canviava de bàn-
dol i no mantenia la contrapartida promesa22.

Jaume II envià, efectivament, dues cartes al sultà Abu-Said, una
de les quals per recomanar Napoleó, tal com aquest li havia sol·lici-
tat, i l’altra per demanar l’alliberament dels captius dels seus regnes
al Marroc23. Ho presentà com la resposta a la sol·licitud que havia
rebut d’aquests, que estava obligat a atendre com a bon príncep, que
havia d’ésser misericordiós i escoltar les demandes dels seus súb-
dits, especialment en aquest cas, que era un afer de pietat. Esperava
que el sultà el complauria i es mostrava disposat a correspondre al
sultà amb el que li demanés. Informava el sultà que els captius eren
catorze, segons les seves notícies, però sol·licitava que deslliurés els
que hi hagués, si el nombre no era exacte. Jaume II escriví en el ma-
teix sentit al fill del sultà, Abul Hassan, al torsimany Abdalla Aben
Halhag i també a un altre alcaid, Joan Garcia d’Alarco, al qual agraïa
l’ajut que proporcionava als seus súbdits24.

Peire Baldoví s’havia d’encarregar de presentar les cartes als
destinataris i així ho féu, però l’entrevista amb el sultà no tingué èxit;

21 Apèndix, doc. 4. Publ. per A. Giménez Soler, Caballeros españoles en África y
africanos en España cit., p. 343, n. 1.

22 Apèndix, doc. 5.
23 Apèndix, docs. 6 i 7.
24 Totes les cartes es troben a ACA, C, reg. 338, f. 151 r. Cal assenyalar que el

13 d’agost de 1324 el rei nomenà Peire Baldoví familiar i domèstic seu: ibidem. El tor-
simany Abdalla ja havia obtingut un nomenament similar el 1323: M. Gaspar Remiro,
Una reclamación de Jaime II cit., p. 206, doc.11.
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a la petició d’alliberament dels captius catalans Abu-Said respongué
que fossin intercanviats amb el mateix nombre de moros captius a
la senyoria de Jaume II. Baldoví intentà la mediació d’un conseller
del sultà, l’emir «Aben Fatadla», però no aconseguí res, com tampoc
no reeixí una altra entrevista amb el sultà, en la qual fou acompa-
nyat per Napoleó d’Aragó i pel torsimany Abdalla. El sultà es negà a
respondre a Jaume II i, més endavant, encomanà aquesta tasca al
torsimany. La carta de Baldoví recull les paraules del rei, traduïdes
al català, és clar: «Abdalla, escriu al rey d’Aragó que·m perdó com yo
no li é enviat los catius christians, mas emperò, si el rey d’Aragó à
obs altres coses, prou-me e veurà si·o compliré». El torsimany no
escriví aquesta carta perquè li feia vergonya quedar tan malament;
creia que era el seu senyor qui havia d’escriure-la25.

El rei Jaume II comprengué perfectament la situació: el sultà
Abu-Said no volia que els seus li retraguessin que deslliurava els
captius per no res, però Jaume II no podia fer l’intercanvi que li de-
manava el sultà perquè no tenia els captius en el seu poder, com el
sultà, sinó que eren en poder de particulars. La gestió dels captius
era diferent a tots dos estats, mentre al Marroc molts romanien al
servei del sultà en el «matzem», a la senyoria de Jaume II passaven
a mans de particulars, cosa que dificultava extraordinàriament un
intercanvi. De moment, el rei hagué d’abandonar la petició d’allibe-
rament de captius, però, ja que el sultà s’oferia a complaure altres
peticions, demanà a Peire Baldoví que, juntament amb Napoleó i el
torsimany Abdalla, li sol·licitessin una ajuda per a les despeses de
l’expedició a Sardenya. Els deixà a ells l’elecció de la millor manera
d’abordar la petició. La segona demanda tampoc no tenia gaires pos-
sibilitats de prosperar, atès que ja l’havia presentada, sense èxit
l’ambaixada de Romeu Corbera l’any 1323, però Jaume II degué pen-
sar que, si el sultà deia que el posés a prova, calia intentar-ho26. No
tenim notícies de com avançà aquesta negociació.

Tenim constància, en canvi, que el tema dels captius continuava
viu. Una carta de Joan Garcia d’Alarco, alcaid a Rabat, informava el
rei, a primers de gener de 1327, que havia anat a trobar-lo una bona
dona, esposa d’un dels captius catalans al Marroc, que li portava
una carta del rei i li demanà ajuda per alliberar el seu marit. Abans,
aquesta dona s’havia adreçat a Napoleó amb una altra carta del rei,

25 Apèndix, doc. 8 i 9.
26 Apèndix, doc. 10.
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però Napoleó se n’havia desentès. Garcia d’Alarco havia acollit aquesta
dona tan coratjosa a casa seva, però advertí al rei, que probablement
li havia demanat que l’ajudés, que ell tenia el seu lloc a Rabat i que
no podia veure el sultà ni adreçar-se-li, llevat que tingués una carta
del rei Jaume II; era una qüestió de protocol. L’alcaid animava el rei
a demanar, almenys, la devolució de dos captius, Ramon Verdaguer,
el de la nostra carta, i Ramon Ponç ja que tots dos tenien dret a ésser
deslliurats perquè eren retinguts injustament. Creia que aquesta raó
i la carta del rei obligarien el sultà a deslliurar-los. Ell estava
disposat a defensar-ho com calia i no com s’havia fet fins llavors. No
sembla, doncs que apreciés gaire el que havien fet Napoleó i Peire
Baldoví27.

No tenim la resposta del rei a la carta de l’alcaid i no crec que
aquest afer del deslliurament dels captius arribés a conclusió, ja que
Jaume II morí el 2 de novembre.

La riquesa documental de l’Arxiu de la Corona d’Aragó m’ha per-
mès presentar i comentar una correspondència singular a l’apèndix:
les cartes encreuades entre personatges molt diversos: dos alcaids,
un dels quals fill natural del rei, i un dels seus ajudants, un captiu i
el rei Jaume II, tot sobre una mateixa negociació. Són suggestives, ca-
dascuna en el seu estil i ens proporcionen visions diferents de la cort
del Marroc i del trist destí dels captius narrat en primera persona. 

27 Apèndix, 11.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

1
[1324, primavera] Rabat
Ramon Verdaguer, captiu a Rabat, servidor de la reina Constança,

mare del rei, explica al rei Jaume II la història de la seva captivitat i li de-
mana que l’ajudi a obtenir l’alliberament.

Aca, C, cr Jaume II, caixa 135, núm. 418

En Jesu Cristi, salvador nostre. Al molt alt e molt poderós e molt
honrat senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d’Aragó e de Valènçia
e de Sardenya e de Còrçega, comte de Barçelona, al qual don Déus bona
vida e mentenga molts anys al çeu serviy. Un mesquí pecador, criat de
la molt alta e poderosa madona na Costança, la regina d’Aragó e de Çi-
çília, mara vostra, a la qual don Déus bon segle, amen.

Davets saber, senyor, que yo fuy pres partent de Bugia que me·n
anava a Barçelona e les galeres del rey Boyacob, qui estaven denant
Bugia, prengeren e amanaren nos denant el rey Boyacob, que estava
sobre Terimçè; e el rey manà·ns que·ns tornàsem moros e nós no·u que-
rim fer e feu-ne matar sinch e manà a nós que·ns reemesem per catius
moros, cascú per çi. Senyor yo talí·m pera III catius moros e mos amichs
feren-los ma venir e com foren a One muntaren a Tarimçè e ageren mort
lo rey Boyacob e fo rey Botebet e no agí qui mostràs lo meu feyt e ama-
naren-me açi en Rabat ab altres catius.

Ara, molt alt e molt poderòs senyor, aquest rey Bosayt venia l’altra
ynb de Tarimçè, que anà a córer, e nós los catius erem en les sues cases
que hobràvem e yo mostrí-li lo meu feyt e él dix-ma si avia testamonis e
yo digí que och e con vench en l’altre dia vengeren-li noves que son fil
Boali s’era alsat en Fes e anà·y e fo desbaratat e axí romàs lo meu feyt.
E axí, senyor, clam-vos merçè per nostre Senyor Déus Jesuchrist e per
nostra dona Santa Maria e per vostra bontat, fama que avets sobre tots
los altres reys en requerir les vostres yents, que ayats merçè d’aquest
mesquí peccadorc, mon nom, Ramon Verdager, que·m tragats de catiu,
on son sensa raó que no y a perquè·u dagés ésser; fets-o, senyor, per
amor de Déu e per l’ànima del molt alt senyor poderós el rey en Pere,
pare vostre, e per l’ànima de la molt alta poderosa madona la regina
Constança, mara vostra, que si ela fos viva ela m’ich gitara, axí com ma
gità de la presó de Nàpols. Senyor, si vós o enviats a dir al noble en Na-
pulió, fil vostre, él puria mostrar lo meu feyt o si vós senyor enviàvets
carta a aquest rey a damanar catius que yo que·y fos damanat ab ells.

Coman-me, senyor, en gràçia e en merçè vostre.
Feta en la presó de Rabat.

a. Segueix per repetit. - b. yn per yon, jorn. c.- Segueix que yo, ratllat.
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2

1324, maig, 9. Hifrange de Fes
Napoleó d’Aragó, fill natural de Jaume II, l’informa del seu llarg ser-

vei al rei de Tunis, com a alcaid dels cristians, i del seu pas al servei del
rei del Marroc, que l’ha acollit molt bé i li ha fet molts regals, alguns dels
quals li envia. Li tramet Peire Baldoví per informar-lo sobre la situació al
Marroc.

Aca, C, cr Jaume II, caixa 136, núm. 512
Publ. fragmentàriament a A. Giménez Soler, Caballeros españoles en

África cit., pp. 65-66, n. 3.

Al molt alt e molt poderós senyor, senyor en Jacme, per la gràcia de
Déu rey d’Aragó e de València e de Serdenya e de Còrsega, compte de
Barsellona e de la santa Església de Roma senyaler e almirall, capità ge-
nerall, yo Napolió d’Aragó, umill fiyll e servidor vostre e ésser obediens
als vostres manamens e besant, senyor, vostres mans e vostres peus,
coman-me, molt alt senyor, umilment en la vostra gràcia en la vostra
amor, la qual prech Déus e vós que·m dó.

Sàpie molt alt senyor la vostra real magestat que yo, que era alcayt
dels crestians en Tunis, en lo qual loch avia estat gran tempsa a serví del
rey de Tunis e estant a serví del dit senyor rey vengre·n me cartes del
senyor rey Abossayt e de Bolahassen, fiyll seu, que yo que anàs a ells
per servir-llos ab aquells conpanyons ab què yo servia al rey de Tunis.

Ara yo, senyor, veent aquella terra que ere en mal estament per rahó
de molts mudaments de reys que sovén s·i feya e veent los proferiments
que·l damunt dit senyor rey e Bolahassen, fiyll seu, m’avien tramès a dir,
per la qual cosa, senyor, jo·m appareylé d’exir de la terra e pres comiat
del damunt dit rey de Tunis e partí·m de Tunis vengué-me·n en Sisília
ab C crestians, partí·m de Sisíllia vingué-me·n a Maylorcha. E estant
aquí yo , senyor, sabí que vós comensàvets lo molt honrat viatge de Ser-
denya, fuy d’enteniment de tot en tot que yo jaquís aquell viatje e que
fos al vostre serví. E perquè yo, senyor, sabèn que·ll molt alt senyor in-
fant n’Amfósb e primer engenrat vostre ere en la ciutat de València, tra-
mís li mon misatge ab ma carta, hon, con yo era en Maylorcha ab C cre-
stians, dels quals havia de paratje gran partida, e tramís-li, senyor, sem-
blantment, per quin cor avia jaquida la terra de Tunis e que tot aquell
viatje volia jaquir, ab què, una vegada, senyor, pogués ésser al seu ser-
vií e morir denant ell per exalzar la casa d’Aragó, per la qual cosa, se-
nyor, me tramès a dir lo senyor infant per ses cartes qu’ell que fore molt
pagat que yo que pogués a serví d’él e de la casa d’Aragó, mas pus tant
ere que yo avia promès ma fe al rey de Benamarií, que·n neguna manera
no la li trencàs, car no és acustumat que nuyll hom que fos de la casa
d’Aragó trencàs sa promessió a nengú que la agués promesa. De lla qual
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cosa, senyor, fuy molt despagat e so uy en dia com yo al vostre serví en
aquest cas jo no poguí ésser, per la qual cosa yo, senyor, m’apareylé de
passar encontinent al serví del senyor rey Abosayt e de Bolhassen fiyll
seu, axí, senyor, con yo·ls avia promès.

E sàpie, senyor, la vostra honrada magestat, l’acuyliment qu’ells a
mí àn feyta per honor de vós que, part los altres dons qu’ells a mi fan e
àn feyts e fan uy en dia, en un jorn me donaren que preave hom VI míl-
lia dobles d’or, lo qual do e dons, senyor, ells fan a mi, per honor de vós.
Ara, per so, senyor, con yo sia en estranya terra, perquè sovén yo no pux
saber lo vostre honrat estament e dels honrats fiylls vostres frares meus,
per la qual cosa, senyor, tramet a vós per misatje en Peyrii Baldoví ab
ma carta e ab algunes joyes d’aquestes terres, les quals a mi à dades lo
senyor rey Abossayt e Bolhassen, fiyll seu, e per so, senyor, que·us plàs-
sia ésser remembrant de mi, que aga la vostra gràçia, la qual prech Déus
e vos que·m do.

Les joyes, senyor, que·us tramet per lo damunt dit misatge són
aquestes que daval se segexen. Primerament, senyor, tres cavals enfre-
nats, enselats, especialment, senyor, són les dues seles ab les estrebrens
d’or e l’altra sella és argent daurat; e·ls pitralers semblantment són los
dos d’or, e·ls frens, senyor, són axí matex d’or e l’un és d’argent daurat.
Encara, senyor, vos tramet uns esparons d’or e altres d’argent daurats.
Encara, senyor, vos tramet una espà d’or moricha e una d’argent dau-
rada, axí matex morischa. Encara, senyor, vos tramet una darga de
landa cuberta a senyal real e un basinet daurat. Encara, senyor, vos tra-
met una tenda d’aquestes, senyor, que·n aquesta terra fan.

Quant a l’estament de la terra, senyor, en Peyrií Baldoví damunt dit
lo·us comptarà pus largament que yo no·us poria escriure. Lo qual, se-
nyor, sie la vostra mer[çè] que·ll cregats de part mia de tot so qu’ell vos
recomptarà d’aquestes parts.

Coman-me, molt alt senyor, molt homillment en la vostra gràçia e·n
la vostra mercè, la qual prech Déus e vós que·m do.

Feytes en Hifrange de Fes, dimecres, IX jorns del mes de mag del an
de nostre senyor M CCC XXIIII.

a. tepms al ms.- b. n’Amfós , interlineat.

3

1324, maig, 30. Hifrange de Fes
Napoleó d’Aragó informa el rei Jaume II de la seva predisposició a ser-

vir-lo. Li suggereix que envii alguns regals, encara que siguin senzills, a Abu-
Said perquè aquest està disposat a trametre-li regals molt valuosos i fins i tot
a donar-li una ajuda en diners. Peire Baldoví l’informarà d’aquest afer.
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Aca, C, cr Jaume II, caixa 136, núm. 511
Publ. fragmentàriament a A. Giménez Soler, Caballeros españoles en

África cit., pp. 66-67, n. 3.

Al molt alt e molt poderós senyor, senyor en Jacme, per la gràçia de
Déu rey d’Aragó e de València e de Serdenya e de Còrsega, compte de
Barçellona e de la santa Església de Roma senyaler e almirayll e capitan
general, yo Napolió d’Aragó, homill fiyll e servidor vostre e basant, se-
nyor, molt homilment vostres mans e vostres peus, e per tots tempsa

ésser hobedients als vostres manaments, coman-me, senyor, molt ho-
milment en la vostra gràçia, en la vostra amor, la qual, senyor, prech
Déus e vós que·m dó.

A la vostra alta noblea, molt alt senyor, per la present sertifich que
con yo, senyor, sia en cas posat de tractar la vostra honor e de fer-vos
saber aquella en totes maneres que yo puxa.

Ara yo, senyor, avent sabut gran partida del coratge e de la bona vo-
lentat qu’ell senyor rey Abosayt à devòs vós, en special, senyor, ne sia
sert pel dit senyor rey, encara per sos algutzís e per son trugaman en
qual manera él se comporte de bona volentat, senyor, devés vós, de la
qual cosa, senyor, vos sertifich qu’ell à fort bon enteniment és de cor de
fer-vos honor e serví e de trametre·us d’aquelles sues joyes molt honra-
des; encara algun tresor per fer-vos ajuda, la qual cosa agra ga feta de
bonament, mas per rahó de les sues gens no à gossat ne gossa per so
car són gent d’al enteniment. Mas, senyor, jo són sert per lo senyor rey
encara per los algutzirs desús dits, que per fort sotills joyes que vós, se-
nyor, li trametats, ell les prearà molt e fer vos·o à apparés. E quant les
prearà que fets vos saber, senyor, qu’ell vos té ja appareylades molt hon-
rades joyes, a les quals hom, senyor, no pot posar preu, perquè, senyor,
fa bon aventurar un anyell per un bou e majorment, senyor, qu’ell s·o
tenrà a gran honor e aurà bona rahó per rahó de les sues gents, perquè,
senyor, sie la vostra merçè que vós qu·ll vuylats provar de son enteni-
ment e de la bona volentat e rahó qu’ell dit senyor rey té de vós. E segu-
rament, senyor, que yo d’aquesta rahó no·us agra escrit sinó per alguns
algutzís de la sua cort que·m n’an parlat, los quals ho àn agut del se-
nyor rey e de part sua. Perquè, senyor, sie la vostra merçè que·n degats
aver vostre acort ab lo vostre honrat consell a que sia la vostra merçè,
senyor, que ab en Peyrií Baldoví, lo qual, senyor, va a vós de part mia,
trametats aquelles coses que vós, senyor, perliat tingats ab vostres mis-
satges que confiant, senyor, siats de les coses damunt dites e conexerets
la amor e lla honra e la bona volentat qu’ell senyor rey Abosayt vos vol
fer, la qual adés axí·us demostre.

E sie la vostra merçè, senyor, que vós cregats al damunt dit en Peyrií de
sa paraula, car ell, senyor, car és hom que és de gran tempsb en aquesta terra
e sap la custuma d’aquesta casa, perquè él, senyor, vos dirà d’aquell podets
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ser pagat e no per a grans cosses perquè·s tenrà, senyor, molt encarregat
devés vós ab so que ja·s té per fort colpable devers vós, senyor.

E sia la vostra merçè, senyor, que·us plàsie per vostres cartes sia re-
comanat al dit senyor rey e a Bolhassén fiyll seu. Coman-me, senyor,
molt homilment en la vostra gràçia, la qual, senyor, prech Déus e vós
que·m dó.

Feyta en Hifrange de Fes, dimecres a XXX jorns del mes de mag de
l’an de nostre Senyor M CCC XX IIII.

a. tepms al ms. b.- tepms al ms.

4

1324, agost, 12. Barcelona
Jaume II respon a Napoleó [d’Aragó] que ha rebut el seu enviat, Peire

Baldoví, i les seves cartes. Agraeix els presents que li ha enviat i li tramet
regals per a ell. Peire Baldoví l’informarà del que han parlat.

Aca, C, reg. 338, f. 150 r.-v.
Publ. A. Giménez Soler, Caballeros españoles en África cit., p. 343, n. 1.

En Jacme et cetera, al noble e amat nostre en Napolió, salut e dilecció.
Fem-vos saber que d’aquests dies vench denant la nostra presència

lo feel nostre en Peyri Baldoví, missatger vostre, e aportà·ns I letra vostra
en què·ns feés saber longament de vostres afers en què sots estat depuys
partís de Tunis tro ara, que sots en serviy del rey Abuçayt e de Bolhacèn,
fill seu, dels quals molt nos loats e deyts que·us han fet e·us fan molta de
honor e de bé per honor de nós, encara era contengut en la letra que·ns
trametets per lo dit missatger III cavalls enfrenats e ensellats e II parells
de esperons e IIes espaes morisches e Iª derga de landa e I bacinet e Iª
tenda, les quals totes coses lo dit missatge presentà a nós bé e
cumplidament e foren reebudes de part nostra e havem-les per agradoses
e·ns plagueren molt e·us en fem gràcies, conexents la bona affecció que
havets a nós e al servy e plaer nostre. E plau-nos molt e som molt pagats
dels honors e del bé que·l dit rey e son fill vos han fet e·us fan.

Atresí lo dit missatge, per la creença que vós li comanàs en la letra,
parlà ab nós largament e nós haguem raonament ab ell, segons que ell
vos porà dir pus largament e per ço que ens plau que hajats de les coses
d’estes parts, trametem-vos per lo dit Peyri una peça de drap mesclat.
Item una peça de drap blau de Xaló. Item IIII penes vayres. Item I espaha
guarnida d’argent.

Dada en Barcelona, a XII dies del mes de agost, en l’any de nostre
Senyor de M CCC XX IIII.

Bernardus de Aversone mandato regio, cui fuit lecta.
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(Al marge superior, encapçalant el document) Quando venit ad domi-
num regem Peyri Baldovini, nuncius nobilis Neapoleonis, qui est in ser-
vicio regis Marrochorum, qui Petrus habuit litteras responsivas ad dic-
tum nobilem et fuit sibi comissa legacio ad regem Marrochorum, ut infra
de hiis lacius apparebit.

5

1324, agost, 12. Barcelona
Jaume II respon a Napoleó d’Aragó sobre les propostes d’amistat amb

el rei del Marroc que ell també desitja tenir-hi bones relacions. Ara li envia
una carta demanant-li que deslliuri catorze súbdits seus, de pocs recur-
sos, que té captius i així demostrarà la seva bona voluntat. Quan tingui
els captius, li enviarà un missatger amb regals.

Aca, C, reg. 338, f. 150 v.

Eidem.
Reebem per mà del feel nostre en Peyri Baldoví que·ns tramesés d’a-

quests dies per missatge vostre Iª altra letra vostra, part aquella a què
ja·us havem respost.

E en aquesta nos fets saber la bona volentat e la gran affecció que
havets de cercar la nostra honor e que havíets sabut de la bona volen-
tat que·l rey de Marrochs Abuçayt ha envers nós per ell mateix e per al-
tres e que és de cor de ésser nostre amic e que·ns faria plaer e honor. E
axí aquestes coses com totes les altres qui eren contengudes en la dita
letra vostra e encara tot ço que·l dit vostre missatge nos volch dir en
aquesta rahó ohim e entesem bé e complidament. A les quals coses vos
responem que axí com lo dit rey de Marrochs ha bona volentat e bona
amor a nós e a la nostra casa, axí mateix la havem nós a ell e a la sua
casa e açò conexerà ell tota hora que·s vulla. E nós, quant a ara, fiant
nos en ell e en la sua bona volentat e en ço que vós nos n’havets tramès
a dir, trametem lo a pregar per nostra carta, la qual li porta lo dit Peyri,
que per honor nostra e per amor vulla deliurar e trametre a nós los ca-
tius de nostra terra qui són en sa terra, qui són tro a XIIII persones de
sòtil condició. E havem fiança que ell ho farà. E conexerem en açò la sua
bona volentat que ens ha. Encara atressí, ahuts los catius, entenem-li a
fer obres de amic e de fer-li honor. E enviar-li em nostre missatger hon-
rat ab nostres joyes de què entenam que ell haia pagament.

Quant a açò que·ns soplegàs que per nostres cartes vos recomanàssem
al dit rey de Marrochs e a Bolhaçen, fill seu, vos fem saber que·u fem molt
curosament per cartes nostres que·us porta lo dit Peyri, lo qual creegats de
ço que sobre les coses damunt dites vos dirà de part nostra. E aytant com
pugats endreçats lo dit fet dels catius que·ns sien retuts e trameses.

Data ut supra.
Idem.
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6

1324, agost, 12. Barcelona
Jaume II demana a Abu-Said, rei del Marroc i del Garb, que deslliuri

els catorze captius originaris dels seus estats. Credencial a favor de Peire
Baldoví, que li parlarà d’aquest afer.

Aca, C, reg. 338, f. 150 v.

Al molt alt e molt noble e molt poderós Abuçayt, rey de Marrochs e
del Garb, en Jacme, per la gràcia de Déu rey d’Aragó etc.a, salut axí com
a rey per qui volríem honor e bona ventura.

Rey, fem-vos saber que moltes vegades e ara novellament és estat a
nós soplegat per part dels catius de nostra terra qui són en la vostra
que·ns plagués de escriure a vós e de pregar vós per deliurament d’a-
quells. E, rey, com a nós e a tot altre bon príncep se pertanga de ésser
misericordiós envers los seus e ohir lurs demandes, majorment en cosa
de pietat e de mercè, havents fiança en la bona volentat e amor vostra e
que complirets nostres precs, pregam-vos, rey, molt curosament que per
honor e per precs nostres vullats e manets deliurar e trametre a nós los
catius qui són en vostre poder de nostres regnes e terres, qui són, se-
gons havem entès, tro a XIIII persones, mas, quantes que sien, per totes
vos pregam. E serà cosa de què·ns farets plaer e grahir vos·o em molt, e
en semblant cas e major seríem aparellats de fer per vós e obehir vostres
precs. E sobre açò havem parlat ab en Peyri Baldoví, servidor nostre, lo
qual d’aquests dies nos tramès lo noble e amat nostre Napolió, qui és en
vostre servey. El qual Peyri vullats creure de tot ço que·us dirà de part
nostra en esta rahó.

Dada en Barcelona ut supra.
Idem.

a. Segueix non posito titulo ac sante Romane etc.

7

1324, agost, 12. Barcelona
Jaume II agraeix a Abu-Said, rei del Marroc i del Garb, el bon tracte i

honors que dispensa a Napoleó [d’Aragó] i li demana que hi perseveri en
el futur.

Aca, C, reg. 338, f. 150 v.-151 r.

Eidem regi. Rey, fema saber a la vostra altea que·l noble e amat nos-
tre en Napolió, qui és en vostre servey, nos tramès d’aquests dies son
missatge, en Peyri Baldoví, per lo qual entre les altres coses nos tramès
a dir, ab grans laors de vós, del gran honor e del gra bé e mercè que vós,
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specialment per esguart nostre e per honrament e plaer nostre, li havets
fet e tot dia fets en moltes maneres. E aquestes coses, rey, són estades
molt plasents a nós e molt agradoses e les vos grahim aytant com
podem, com a nós plau per vós fer tanta de honor e de bé al dit en Na-
polió; e conexem en açò specialment la bona volentat e bona amor que
havets envers nós e siats cert que semblant la havem nós envers vós e
conèxer ho hiets per obra con vós volguéssets de nós cosa semblant o
major que feéssem per vós e pregam vos, rey, molt curosament que
aquestes coses vullats continuar envers lo dit Napolió entenent a sa
honor e a son profit e que·l haiats recomanat en vostra gràcia per honor
nostra, con ell és tal hom que·us sabrà ben servir e leyalment en totes
coses que·us plàcia. E en açò·us haurem encara més que grahir.

Dada en Barcelona a XII dies del mes d’agost, en l’any de M CCC
XXIIII.

Idem.
Similis fuit missa verbis competenter mutatis Bolhaçen, filio dicti

regis subscripto

a. Segueix vos, ratllat.

8

[1324], novembre, 1. Fes
Peire Baldoví informa el rei Jaume II del resultat de la seva missatge-

ria davant del rei Abu-Said. Aquest només està disposat a intercanviar els
captius. Ha intentat convèncer-lo d’un alliberament gratuït dels que té a
través de persones de la confiança d’Abu-Said i després Napoleó, el torsi-
many i ell mateix ho han tornat a sol·licitar sense èxit.

Aca, C, cr Jaume II, caixa 135, núm. 420

Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d’A-
ragó, de València, de Serdenya, de Còrsega e comte de Barçelona, yo,
Peri Baldoví, homil hom vostre, besant la terra davant vós, me coman en
vostra gràcia e en vostra merçè.

Sàpia la vostra real magestat, senyor, que presentí les vostres
cartes al rey Boçait e a son fill Bolfaçen e dix-li, senyor, la mesatgeria
que vós me manàs en rahó dels catius catalans que ell tenia en la sua
presó, que vós, senyor, demanàvets. E encontinent féu legir les vos-
tres cartes a n’Abdalla el torçimany. E aquelles legides, respòs-me de
present si aquells catius volíets que vós que li·n donàsets atretants
d’aquells moros que són catius en vostre senyoriu. E, senyor, respon-
guí al rey e dix-li, senyor: el rey d’Aragó vos envia a pregar que vós li
donets aquells catius e si res avets mester del seu, tan noble senyor,
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el rey d’Aragó que complirà açò que li demanarets e axí·us o fa a saber
en ses cartes. E yo, oïda aquesta resposta, esperant que ell hauria
mellor acort, esperé ben XX dies que res dels dits feyts no li parlé. E
en aquest endemig posí migançer amir Abenfatadla, qui és lo major
privat que ell aja e pregué·l que li degés parlar d’aquests fets e ell
parlà-li·n e res no·y poch acabar. E yo veent, senyor, que per esta ma-
nera recapte no podia aver, en Napolió e n’Abdalla e yo ensemps ab
ells fom denant lo rey e demanà-li que li plagués fer resposta a les
cartes que vós, senyor, per mi li enviàs e ell rey respòs e dix: fets li vo-
saltres resposta e digats-li que yo no li daria negun catiu. E yo, lavors
responguí-li que fos sa merçè que ell que·us degués fer resposta e ell
dix que·o faria. E enaprés tornam·i altre dia e demanà-li que·us de-
gués fer resposta e respòs nos que·o faria, mas encara no l’avem po-
guda ne la esperam aver.

Dada en Feç, el primer dia de noembre.

9

[1324], novembre, 14. Fes
Peire Baldoví informa el rei Jaume II de les excuses d’Abu-Said pel fet

de no enviar-li els captius cristians i de l’oferta de complir altres peticions
que li faci.

Aca, C, cr Jaume II, caixa 135, núm. 442

Al molt alt e molt poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey
d’Aragó, de València e de Serdenya e de Còrsega e comte de Barçelona,
yo Peri Baldoví, homil hom vostre, besan la terra davant vós me coman
en vostra gràcia e en vostra merçè.

Sàpia la vostra real magestat, senyor, que dues letres vos é envia-
des en què·us feya a saber ço que m’avia respost el rey Buçayt de la
misageria que vós me comanàs. D’altra part vos fas a saber, senyor,
que disapte a deu dies de noembre, el rey Buçayt parlà am n’Abdalla
Benalfag e dix-li: Abdalla, escriu al rey d’Aragó que·m perdó com yo
no li é enviat los catius christians que ell me demanava, que estich-
me·n per rahó com los moros aurien què dir que yo·m desisqués dels
catius, mas emperò si el rey d’Aragó à obs altres coses prou-me e
veurà si·o compliré. E axí, senyor, n’Abdalla Benalfag dix m·o a mi e
aguera·us ell escrit d’esta rahó sinó que·s n’estech per vergonya, que
entenia que major rahó fora que el rey Buçayt vos n’agués respost que
no ell e axí no·us n’à volgut escriure, emperò que el rey Buçayt se
pensa que·us n’aja escrit.

Coman-me senyor, en vostra gràcia.
Dada en Feç a XIIII dies de noembre
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10

1325, abril, 16. València
Jaume II acusa rebuda a Peire Baldoví d’algunes cartes sobre la ne-

gativa d’Abu-Said d’alliberar els captius catalans; ja que s’ha ofert a com-
plaure’l en altres coses, pot demanar-li un préstec en diners per als afers
de Sardenya.

Aca, C, reg. 338, f. 151 v.

En Jacme, per la gràcia de Déu rey d’Aragó etc. Al feel seu en Peri
Baldoví, salut e gràcia.

Fem-vos saber que ara novellament havem reebudes IIes letres vo-
stres, la una fo feta en Feç lo primer dia de novembre e l’altra aquí ma-
teix a XIIII dies de noembre e neguna altra de dues letres que deyts que
ja·ns havíets trameses no·n havem ahuda. E en la primera d’aquestes
dues que havem reebudes era contengut que havíets dita vostra missat-
geria al rey Bossayt e a son fill Bolfazen e que·l rey no·us havia atorgats
los catius e que puys li·n parlàs altra vegada e que encara no havíets
altra resposta ahuda ne la esperàvets de haver. 

En l’altra era contengut entre les altres coses que dissapte a X dies
de noembre el rey Busayt parlà ab n’Abdella Benalfaig e dix-li que escris-
qués a nós que li perdonàssem com no·ns havia enviat los catius que li
demanavem, que estech-se·n per rahó com los moros haurien que dir
que ell se desisqués dels catius christians, mas emperò, que si nós ha-
víem ops altres coses d’ell que·l provàssem e veuríem si·u compliria. E
açò·us dix lo dit Abdella Benalfaig qui·ns hagre escrit d’aquesta rahó
sinó que·s n’estech per vergonya, que entenia que major rahó fora que·l
rey nos en hagués respost que no ell e axí que no·ns en volch escriure,
emperò que·l rey se pensava que·ns hagués escrit.

Les quals coses complidament enteses vos responem que bé paregre
que·l rey Abuçayt nos degués haver atorgats los catius que si nós n’ha-
guéssem de metzem e ell nos en pregàs nós volenterosament li·n hagrem
fet plaer, mas nós, segons que vós e tot hom sap, no havem metzem de
catius ne és nostra custuma, mas pus ell no ha volgut fer açò e ha dit
que si havem ops altres coses d’ell que·l provem e vourem si·u compli-
ria. Responem vos sobre açò e volem que vós, que sabets les maneres del
dit rey e de la sua casa, pensades aquellas mellors maneres que porets
e parlat d’aquesta rahó ab lo noble Neapolió e puys amdosos ab n’Ab-
della Benalfaig, parlats ab lo dit rey e aemprats-lo de part nostra que
com nós haiam fetes grans e moltes messions en lo feyt de Sardenya, e
ell haja avinent que·ns pot acórrer de tresor, que ell axí com bon amich
acorra e ajuda e altre acorrega e ajut a nós en aquella quantitat que·s
covenga a ell e a nós. E entorn açò porets tractar ab aquellas bonas ma-
neras que porets. E sabets vós bé que en les letres que·ns aportàs de
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Neapolió fort se crevia ell que·l dit rey nos acorreria de tresor e vos ma-
teix nos ho deyets. E fets nos mantinent saber clarament ço que farets
en les coses damunt dites.

Dada en València, dimarts a XVI dias del mes d’abril, en l’any de nos-
tre Senyor de M CCC XXV.

Bernardus de Aversone, mandato regio.
Fuit tradita predicta littera Petro Marci, thesaurario, qui dixit quod

ipse procuraret nunc in Valencia de persona que presentabit litteram
supradictam.

(Al marge superior del document, en lletra coetània) Resposta a Peri
Baldovi

11

1327, gener, 6. Fes
Joan Garcia d’Alarco, alcaid a Rabat, informa el rei Jaume II que ha

rebut una carta seva que li ha portat una bona dona, que abans havia vi-
sitat Napoleó d’Aragó, que no s’ha ocupat de l’ajuda que la dona dema-
nava per alliberar el seu marit captiu. Alarco l’ha hostatjada a casa seva.
Suggereix al rei que demani la llibertat de Ramon Ponç i de Ramon Verda-
guer perquè són captius indegudament.

Aca, C, cr Jaume II, caixa 136, núm. 471. Un forat dificulta la lec-
tura.

Al molt alt e molt poderós e molt noble e molt onrat senyor don
Jacme, per la gràçia de Déu rey d’Aragó e de Valènçia e de Sardenna e
de Còrçegua, comte de Barçelona, ganffanoner de la santa Esgleya ro-
mana, yo, Johan Garçia de Alarco, alcayt en Rabat per lo rey Buçayt, me
coman en la vostra gràçia axí com de senyor que am a servir totes les
vostres coses. 

Fas vos saber, senyor, que aguí la vostra graçiosa carta que·m
aportà una bona fembra. E yo, senyor, reebí la carta axí com de tal se-
nyor qui la·m enviava. E són pesant molt perquè no·y é pogut dar
compliment al vostre manament. Fas vos saber, senyor, que la bona
fembra fo a Marrocs al noble en Napolió d’Aragó ab la vostra carta e el
rey Buçayt fo cas que envià per ell que vengués a Feç e la bona fembra
venc ab ell claman-li merçè que li demanàs son marit per los vostres
precs e no·sse·n ac cura, ab [.....] la fembra venc-se·n a mí ab la vostra
graçiosa carta que·m donà e en què yo li ajudàs d’aver son ma[rit....]
Sabets, senyor, que yo servesc assí e tenc aquest logar e no puc veer al
rey que, si cas se foç que yo [.... pogu]és veer lo rey, yo compliria el vostre
manament ab tot mon poder e, senyor, si vós volets fer merçè e trer de
catiu a aquest Ramon Ponç e a Ramon Verdeguer, criat de la regina dona
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Costanza, mare vostra, ab Iª carta, senyor, que vós enviets al rey Buçayt
de precs de aquests dos, axí com són preses debades, ell los vos darà
veén los vostres precs e la llur raó, axí com ells són preses a tort; ja·us·o
envien a dir en Iª carta que·us trameten, que no à om el món que y gosàs
parlar que así sia si la vostra carta lo rey no à. E llavors tots los alcayts
parlaran, que sert siats, senyor, que null temps precs que vós ajats
trameses a aquest rey de catius no és estat afrontat ni demostrat axí
com deguera ésser e axí, senyor, aquests dos seran delliures veen lo rey
Buçayt la vostra carta, per lo bon dret que àn. E per assò, senyor, é feta
yo aturar aquesta bona senyora así en casa tro que la vostra graciosa
carta vengua.

E don vos Déus bona vida e·us lex regnar molts ayns e bons al seu
servey, amen, e ami que pusca fer servey qui sia plaer e onor de la vostra
molt alta corona,

Feta a VI dies de gener, en l’any de nostre Senyor M CCC XX VI.


