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De la mateixa manem que a la Baixa Edat Mitjana es registraren nombroses

lluites i enfrontaments pel control del poder als municipis cristians, per exemple

a Barcelona, també la comunitat musulmana experimenta dissensions internes

alamateixaepoca1• Un exemple que podem seguir amb tot detall és el d'Elx,

on a mitjan segle XV s' enregistmren greus enfrontaments entre l' alfaquí,
MahomatAlhaig, i els seus partidaris, i el cadi,AlíAben~aot, i els seus2• Roser

Salicrú3 i Josep-David Garrido i Valls4 han comentat ja aquestes dissensions;

IAquest treball forma part del projecte de recerca "La Corona de Aragón potencia mediterrá
nea: expansión territorial y económica en la Baja Edad Media", concedit pel Ministeri de Ciencia

i Tecnologia per al període 2002-2004. Forma part també deis treballs que executem amb l'ajut del
grup de recerca consolidat "La Corona catalano-aragonesa, ['Islam i el món mediterrani",
subvencionat per la Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat

de Catalunya per al període 2001-2004.

2 Havia anunciat que faria un anide sobre aquest tema, per al volum 12 de Sharq Al-Andalus,
que finalment no vaig poder escriure. Ara el reprenc el tema, després d'haver consultat molta més
documentació.

3 SAUCRÚ I !LUCH, R., "Samüns desaveYnats d'Elx a Initjan segle XV (1449) segons llur propi
testimoni: dificultats econoIniques i conflictivitat interna de la moreria", Sharq Al-Andalus, 12,
1995, pp. 23-66.

4 GARRIDO I VALLS, l. D., "EIx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona (1391

1473)", La Refa, Institut d'Estuliis Comarcals del Baix Vinalopó, 11, 1997, pp. 11-36. IDEM, "Bar
celona senyora de mudejars: la introducció de la insaculació a la moreria d'EIx per les autoritats
barcelonines", a /lI Congrés d'Historia de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys
d'historia, vol. 1, Ponencies i Comunicacions, Barcelona, InstitutMunicipal d' Historia, 1993, pp.
177-180.
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L'ALFAQuí MAHOMAT ALHAIG 1 LA LLUITA PEL PODER A LA MORERIA D'ELX

també José Hinojosa5 ha proporcionat altres dades sobre aquest enfrontament;

ara, l' analisi de la documentació municipal barcelonina, particularment les lletres

rebudes, ens permetra seguir de manera continuada i detallada aquests

enfrontaments, des del punt de vista de les diverses parts interessades. Poques

vegades tenim la documentació apropiada per coneixer la vida interna d'una

aljama com en aquesta ocasió.

Devem 1'existencia d'aquesta documentació tan rica al fet que Elx i
Crevillent fossin en mans de la ciutat de Barcelona des de 1391 a 1473. Ambdues

localitats foren la penyora del préstec de 50.000 florins atorgat a 1'infant Martí

l'any 1391, per ajudar-lo a pagar l'expedició a 1'illa de Sicilia de 13926• Els

oficials de la ciutat a Elx escrivien llargs informes als consellers perque ells

decidissin les qüestions més importants i tant els jurats cristians com els dlITecs

de l' aljama de la moreria també els hi escrivien sovint per formular peticions,

exposar queixes o punts de vista sobre deteITDÍnades qüestions; per tant, gaudim

d'una informació irnmillorable, a vegades fins i tot repetitiva perque la renovació

anual deIs consellers obligava a explicar l' origen i evolució de determinats

problemes.

Presentarem, en primer lloc, els protagonistes de les dissensions.

Els protagonistes de l' enfrontament

El cadi d'Elx, AlíAben<;aot, pertanyia a una familia molt arrelada a la regió;

un <;ahat Aben<;et o Aben<;ot, sarraí de la vall d'Elda, era cadi d'Elx i d' aquesta

vall el 1371 ; un AlíAben<;ot fou cadi de Nompot (després anomenada Montfort)

el 1387, després d'Elx el 1392 i el 1398 també d'Alacant, malgrat que l'any

1392 havia estat empresonat, acusat de crim de "collera", és a 00, de rapte de

cristians per demanar-ne rescat o de coHaboració amb els almogavers de Gra-

S HINOJOSA MONTALVO, l., La morena de Elche en la Edad Media, Temel, Centro de Estudios

Mudéjares, Instituto de Estudios Throlenses, 1994, 196 pp.
6 CABESTANY 1 FORT, 1. F. i SOBREQUÉS 1 CALLICÓ, 1., "Elx i Crevillent, baronia de Barcelona (1391

1473). Notes i documents per al seu estudi", Primer Congreso de Historia del País Valenciano (14
18 abril 1971 ), vol. n,Valencia, Universidad, 1980, pp. 625-638. FERRER 1 MAllOL, M'. T., Les a/james
sarrai'nes de la govemació d'Oriola, Barcelona, Institució Milli i Fontanals, CSIC, 1988, pp. 38
42.
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MA1uA TERESA FERRER 1 MALLOL

nada? ; probablement era el pare de qui protagonitza les dissensions de 1449 a

Elx. Suposo que ja és el nostre protagonista l' Aü Aben~ot que fou nomenat

eadi d'Elx e17 de maig de 1428, després de la destituci6 d' Aü de Bellvís8, el

magnat islamic que acaparava gran part deIs carrecs de eadi de tots els estats

de la confederació catalano-aragonesa9 • J. Hinojosa creu que els Aben~at i els

Aben~t s6n famílies diferents, bé que emparentades, mentre que a mi em

sembla que s6n la mateixa i que les diferencies deriven només de la transeripci6

aproximada i sempre variable que els cristians feien deIs noms islamics. Els

vellsde l'aljama transcriuen el seu nom, l'any 1449, comAüAben~Aben~ot

o més simplement Alí Aben~ahotlO , ell mateix signa una carta com a Aü

Ben~tll , mentre que els oficial s cristians, el procurador i el batlle l' esmenten

com a Aü Aben~aot, Aü Enbasot, Aü Ambasot o Aü Aben~otl2 . Estava casat

amb Zoayra; no hi ha menci6 deIs fills. A causa de l' enfrontament amb la

facció de l' alfaquíi del procés per depurar els seus comptes, que aquest impulsa,

hagué d'exiliar-se i s'instal·la aAsp, domini, llavors del comte de Cocentaina,

que féu defensar la seva causa durant anys. A canvi, ell hagué de signar un

compromís de vassallatge per vint anys. Recordem que el eadi era la figura

central de l' aljama, jutjava les causes entre musulmans segons sunna i xara i

tenia competencia en afers de matrimonis, herencies, contractes etc. Solia acu

mular el carrec d' escriva o notari de l' aljama. Repartia la durega deIs impostos

comunitaris entre els membres de l'aljama El seu nomenament no depenia de

l'aljama sin6 del senyor, en aquest cas Barcelona13•

7 FERRER, Les aljames sarrai'nes de la governació d'Oriola, pp. 64, 68, 167 i doc. 127.
8 AHCB, Consellers, Baronies, XII-caixa 24, paper del 7 de maig de 1428. Cf. també HlNOlOSA,

La moreria de Elche, p. 57.
9 Fl!BRER ROMAGUERA, M. V., "Los Bel1vís: una dinastía mudéjar de alcadíes generales de Valen

cia, Aragón y principado de Cataluña", 1II Simposio Internacional de Mudejarismo (1984). Actas,
Ternel, Instituto de Estudios Turolenses, 1986, pp. 277-290.

10 AHCB, Consell de Cent (d' ara en endavant CC>,l1etres Comunes Originals (d' ara en endavant

u.c.O), X-19, ff. 59 (1449, m~, 30) i 121 (1449, juny, 24).
11 AHCB, CC, u.C.O., X-19, f. 148 (1449, agost, 7).
12 AHCB, CC, Ll.C.0.,X-19, f. 140 (1449, agosto 7) iX-20, f. 159 (1450,juliol, 9),192 (1450,

agosto 24) i 209 (1450, setembre, 10) i caixa segles xm-xv, paper de 1450, ~, 4.
13 Sobre aquesta figura crucial del govem de les aljames cf. BURNS, R. l., Islam under the

Crusaders: Colonial Survival in the Thineenth-Century Kingdom o/Valencia, Princeton, Princeton

University Press, 1974, pp. 224-234, 258, 375 i ss.; BOSWELL, l., The Royal Treasure: Muslim
Communities under the Crown o/ Aragon in the Founeenth Century, New Haven-Londres, Yale

University Press, 1977, pp. 77-79. MUI'G~ 1 VIVES, l., L'aljama sarrai'na de Lleida a l'Edot Mitjana.
Aproximació a la seva historia, Barcelona, CSIC, Institució MilA i Fontanals, 1992, pp. 21-22.
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El seu antagonista, MahomatAlhaig, sembla ésser Mahomat Benalhaig, de

l' alqueria d' Almudaina, prop de Cocentaina, que havia anat a viure a Elx el

1432 per exercir el C3rrec d' alfaquí; el seguiren dos sarrams més d' Almudaina

el 1433, els seus sogres i el seus cunyats el 1434, fms a un total de vuit perso

nes14• Posteriorment, com veurem, es digué que l'alqueria d' Almudaina s'havia

despoblat per culpa seva. L' alfaquí sabé envoltar-se aviat d'un grup d' adeptes

amb els quals s'oposa al cadi i als seus. A més de les tasques propies del seu

carrec, també es dedicava al comen;. L'any 1437 obtingué autorització per

portar a Granada, per via marítima, un carrec de sal, oli i altres mercaderies

seves, exceptuades les prohibides15• Estava casat i tenia almenys una filla,

anomenada Zoayra, i fills, un dels quals s' anomenava Hun. Ignorem el nom de

la seva muller. Les esposalles de Zoayra, primer amb Mu~a Almuquetdem 

que foren anuHades quan se sabé que no era ric sinó que estava carregat de

deutes- i després amb Axer Abenzacaria, el cadi que substituí Alí Aben~aot,

provocaren processos sonats, l' enfrontament amb el comte de Cocentaina i

una llarga serie de vicissituds que trencaren la familia de l' alfaquí, com veurem.

Pel seu carrec tenia cura de la mesquita, del culte, de dirigir l' oració, d' ensenyar

els nens i, com a expert en dret islarmc, el seu consell podia ésser requerit pel

tribunal del cadi i en tribunals d'apel·lació16• Segons la distinció feta pels

consellers de Barcelona, que després comentarem, mentre el cadi tenia cura de

les coses temporals de l' aljama, l' alfaquí en tenia de les espirituals.

Un tercer protagonista dels esdeveniments fouAxer Abenzacaria, que succeí

en el carrec de cadi aAlíAben~aot. Es convertí en gendre de MahomatAlhaig,

en casar-se amb la seva filla Zoayra. Pero el matrimoni fou separat per causa

del procés pel doble matrimoni de Zoayra, que comentarem detalladament.

Quan fou proposat per al carrec de cadi es digué que era expert en sunna i xara,

pero més tard, la facció contraria l' acusa d' ésser ignorant, de fer documents

falsos etc. Fou cessat l'any 1458 i processat, com veurem més endavant. El

substituí un tal Ayet17 •

BASÁÑEZ VILLALUENGA, M". B., La aljama sarracena de Huesca en el siglo XIV, Barcelona, CSIC,
Institución Milá y Fontanals, 1989, pp. 30-31. FEBRER ROMAGUERA, M. V., "Los tribunales de los
alcadíes moros en las aljamas mudéjares valencianas", Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992,
pp. 45-78.

14 HINOJOSA, La morería de Elche en la Edad Media, pp. 39-40.
15 AHCB, CC,Ll.c.a., X-9, f. 48 (1437, setembre, 2).

16 Sobre l' alfaquí: BURNS, Islam under the Crusaders, pp. 222, 383-84; BOSWELL, The Royal

Treasure, pp. 91-92; FEBRER, «Los tribunales de los alcadíes moros», pp. 59-63.
17 HINOJOSA, La morería de Elche, p. 58.
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L'inici de les desavinences

Sabem que durant l'any 1448 les diferencies pel govem de l' aljama d'EIx

havien desembocat en missatgeries dobles a Barcelona, per tal de guanyar el

favor deIs consellers; d'una banda, el eadi Alí Aben~aot i <;ahat Sarria, i de

l' altra l' alfaquí Mahomat Alhaig i <;ahat Abenzacaria. Sembla que en aquell

moment, cap al mes de maig, eIs consellers s'inclinaren cap a la banda del eadi i

amonestaren l' alfaquí perque, segons havien sabut -infonnació que devia provenir

del eadi- envaJa la jurisdicció d' aquest Li ordenaren, dones, que s' ocupés solament

deIs afers espirituals i no deIs tempora1s; tampoc no eIs havia agradat la noticia que,

després de la saÜi, encoratjava els sarraIns a debatre qüestions contra altres

correligionaris i contra cristians; pero una enquesta deIs oficials reials demostra,

poc després, que no era pas culpable i, per consegüent, els consellers de Barce

lona li tomaren la bona reputació, el mes de juny del mateix any, i revocaren

l' ordre per la qual havien limitat, sembla, les seves atribucions18 •

La doble missatgeria no havia servit més que per provocar una altra dispu

ta, ara pel repartiment de les despeses que havia suposat, qüestió que hagué

d' ésser determinada pels mateixos consellers, que disposaren que fossin

assumides per tots els moros d'EIx, bé que descartaren que el eadi i <;ahat

Sarria poguessin, a més, cobrar salari per la missatgeria, només les despeses.

Implantació del regim d'insaculació a les eleccions de la morena

En el segle XV s'introduí un nou sistema d' elecció, la insaculació, que era

un procediment electoral per soft sobre una llista de persones elegibles; s' imposa

primerament als municipis cristians, probablement per influencia d' algunes

ciutats italianes que ja el practicaven; semblava un sistema neutral per acabar

amb els conflictes per accedir als carrecs; el primer municipi cristia que usa

aquest sistema fou Xativa, l' any 1429, i després s' introduí poc a poc a les altres

ciutats fins que es generalitrll cap a la ti del segle XV19 • A Oriola, el sistema

18 GARRlDO, "Barcelona senyora de mudejars", pp. 177-180.
19 FURlÓ, A., Historia del País Valencia, Valencia, Edicions Alfons el Magniinim, 1995, p. 182.
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s'implanta el 1445 i a Alacant el 1451)20.S'introduí també a les aljames per

escollir els vells i 11urconse11 assessor; en coneixem els exemples d'Osca21 i
d'Elx.

A Elx, els conse11ersde Barcelona aplicaren aquest sistema el 1448 i enviaren

al regent de la procuració, Joan Ferrandez de Mesa, l' ordinació sobre el nou

regim d' eleccions de l' aljama, del qual s' esperava que acabés amb les divisions

partidistes.

Decidiren que els noms de tots els homes de la comunitat considerats aptes

per exercir carrecs fossin posats en bitllets; aquesta tasca havia d' ésser confia

da a quatre homes de seixanta anys, escollits pels dos vells que cessaven en el

carrec. Els bitllets s' introdlÜen després en les holetes de cera o fusta, els rodolins,

que servien per a fer l' elecció a sort. Els rodolins eren introdlÜts en un sac,

d' on un infant de menys de set anys havia d' extreure'n quatre; d' aquests quatre

bitllets el batlle n'havia d' escollir dos noms, que esdevindrien els vells, mentre

que els altres dos havien d' ésser membres del conse11 assessor, juntament amb

els dos vells de l'any anterior; els altres sis membres del conse11 de deu havien
d'ésser escollits a sort de la mateixa bossa d'on hom havia extret els altres

noms. Com en els municipis cristians, aquest sistema s'introduí per intentar

acabar les 11uitespel poder a l'aljama.

lnicialment es decidí que el dia de l' elecció fos el primer divendres després

de Cap d' Any; el110c de celebració de l'acte havia d'ésser la mesquita22.

Les instruccions per al nou regim d'elecció conegudes no tenen data. Es

refereixen a una disposició anterior, del 18 de maig del mateix any, pero sense

precisar-lo, bé que Garrido i Valls, a partir de diversos indicis, ja havia suposat

que eren d' aquests anys. Pero una carta dels vells de l' aljama als conse11ers, de

l' any 1450, permet precisar la incognita, ja que diu que la data d' eleeeió per al

primer divendres després de la festa de Cap d' Any fou fixada per la ciutat e15

de juny de 144823.

20 BARRIO BARRIO, 1. A., "La organización municipal de Alicante, ss. XIV-XV", Anales de la
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 7,1988-89, pp. 137-158, especialment, pp. 147-148;

IDEM, Gobierno municipal en Orihuela durante el reinado de Alfonso V, 1416-1458, Alacant,

Universitat, 1995, pp. 201-224.
21 CONTE CAZCARRO, A., La aljama de moros de Huesca, Huesca, Instituto de Estudios

Altoaragoneses, 1992, pp. 53-56.
22 GARRIDO, "Barcelona senyora de mudejars", pp. 177-180. Uso la forma Ferrandez per al

cognom del regent de la procuració perque és la forma que ell mateix usa, llevat de l' accent, és ciar.
23 AHCB, CC, u.C.O., X-20, f. 249 (1450, octubre, 18).
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El nou sistema no serví pas per tancar les divisions. L' any 1448, sis membres

del consell de l' aljama pertanyien encara al bandol del eadr'lA, pero l' any 1449

els vells que govemaven 1'aljama, i segurament també el seu consell, eren
c1arament contraris al eadi, com ho demostren les nombroses cartes enviades

als consellers de Barcelona; pero el eadi continua tenint, durant un cert temps

encara, el suport de la ciutat, 1'únic imprescindible perque el seu nomenament

depenia d' ella i no pas de l' aljama, ja que tenia la consideració d' oficial de la

senyoria; pero tampoc la seva destitució, el mes d'agost de 1449, serví per

pacificar 1'aljama; la divisió es mantingué molt de temps encara.

Més endavant, el 18 d'octubre de 1450, el eadi, els vells i les aljames

sol·licitaren als consellers un canvi en el dia de l' elecció i proposaren el dia de

Sant Joan del mes de juny que, segons ells, anava millor per als comptes,

repartiments d' alfardes, etc., perque coincidiria l' elecció deIs vells amb la del

collidor i hi haurla coincidencia de regiment, cosa que estalviaria litigis25 • Els

consellers acceptaren aquesta tesi i concediren el canvi del dia d' elecció,

concessió que Pere de Relat comunica a l' aljama pel gener de 1451, pero llavors

el procurador pogué constatar que no hi havia concOrdia a la morena per aquesta

qüestió i que el canvi aixecava protestes; sens dubte els protestataris pensaren

que la modificació del dia d'elecció era un subterfugi per allargar el mandat

deIs que ocupaven els carrecs i que havien d' ésser renovats llavors26 •

La destitució del cadi per mala administració dels diners de l' aljama.

Davant del suport polític que Alí Aben~aot tenia a Barcelona, els seus

enemics concentraren les energies en el punt debil del eadi, els comptes. Hom

l' acusa, ras i curt, de mala administració deIs diners de l' aljama. Segons els

vells, feia deu anys que Alí Aben~otAben~ahot es negava a retre comptes de la

seva administració i obligava l'aljama a pledejar per aquesta causa. El eadi

havia anat a Barcelona quatre vegades per convencer els consellers que els

comptes no es podien c10ure perque no estaven acabats. Finalment, l' any 1448,

ell mateix suggerí que una comissió estudiés el caso La tasca fou encomanada

24 SAUCRÚ, "SlI1TlÜnsdesave'inats d'E1x", p. 36.
25 AHCB. CC, 11.C.O., X-20, f. 249 (1450, octubre, 18).
26 AHCB, CC, 11.C.O., X-21, f. 1.
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al veí d'EIx Andreu Granyana, que s'havia d' aconsellar amb dos cadis i donar

sentencia en el tennini de tres mesos. En la comissió hi entra després també el

batlle d'EIx, Antoni Balaguer, mentre que els cadis elegits foren el de Novelda

i el d'Elda. Per causa dels entrebancs posats per Alí Aben~aot, la tasca dels

cadis, consistent a revisar els comptes i sentir les parts, s'allarga vint-i-quatre

dies, pero quan finalitzit i convocaren el cadi i els vells per notificar-los la

sentencia, abans de publicar-la, el cadi marxa amagadament a Oriola, malgrat

que els jutges li havien manat no sortir del terme d'EIx fms que la sentencia no

fos publicada.

El cadi ja devia saber que la sentencia no li era favorable i per aixo marxa;

per tal d'assegurar-se protecció, es féu veí d'Oriola en secret, bé que no tan

secretament com perque Joan Ferrandez de Mesa, lloctinent de procurador, no

aconseguís que el seu fill Lope li confirmés el rumor a través de lainformació

obtinguda de l'escriva del consell d'Oriola, aixo sí, amb promesa de no

descobrir-lo27• Segons la carta enviada pels vells de l' aljama d'EIx als consellers

de Barcelona amb el seu missatger Amet Bahuet, els oficials d' Oriola 1'havien

acceptat com a veí, pero sense compromís de defensar-lo contrajustícia.

Potser, doncs, perque no veia Oriola com un refugi prou segur, el cadi sortí

d'aquesta ciutat i es dirigí cap a Barcelona per informar els consellers del seu

punt de vista i mirar d' obtenir el seu suport com altres vegades. Els vells d'EIx

ja ho sospitaven a la darreria de mar~ de 1449, perque el cadi havia estat vist

prop de Valencia i per aquest motiu posaren en guardia els consellers. Malgrat.

la fugida del cadi, havien demanat que la sentencia es fes pública, de manera

que en aquesta carta als consellers ja n'hi inclogueren un trasllat, que

condenmava el cadi a tomar a l' aljama 8.824 sous i mealla. Recomanaven als

consellers que s'asseguressin de la persona del cadi perque es deia que, si no

obtenia el seu suport, es refugiaria en alguna baronia i llavors ja no podrien

recuperar res del que els devia28 •

Els vells d'EIx insistien en una altra carta als consellers del 24 de juny a

recomanar la vigilancia del cadi. Alí Aben~aot, que efectivament havia anat a

Barcelona, havia negat que s'hagués fet veí d'Oriola, cosa que obliga els vells

a demanar acte públic d'aquest veÜlatge per enviar-lo als consellers, als quals

27 AHCB, CC, LI.C.O., X-19, ff. 56 (1449, mar~, 28) i 64 (1449, mar~, 31). Cf. també X-20, f.
209 (1450, setembre, 30), on el procurador Pere de Relat féu una recopilació deIs fets, i X-22, f. 79
(1452, maig, 20), on són els dirigents de l'aljama els qui fan la síntesi.

28 AHCB, CC, L/.C.O., X-19, f. 59 (1449, mar~, 30).
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demanaren que nomenessin un altre cadi, cosa que també havia estat suggerida

pel regent de la procuració d'Elx; volien, pero, que el fessin tomar a EIx pres,

per terra o per mar, per tal de poder recuperar els béns que els devia, encara que

sabien que aixe) els costaria, perque temen constancia que feia dies que havia

amagat els béns i joies de Inés valor i que els seus fiadors havien fet el mateix29 •

En una altra carta del 23 de juliol, els vells de l' aljama tomaven a insistir en

aquests punts, lamentaven que durant dotze anys no els haguessin fet cas de les

seves queixes contra el cadi, que sempre I'haguessin cregut quan anava a ex

plicar-los mentides i que fins i tot en aquell moment, malgrat que hi havia una

sentencia en la qual havien intervingut dos cristians idos cadis imparcials, el

tomaven a creure. Asseguraven que, si hagués retut comptes de tot el temps

que havia estat cadi, hauria degut a l'aljama més de 15.000 sous; només li

havien demanat comptes des de 1432 i els jutges li havien estat més favorables

a ell que al' aljama i li havien condonat 8.800 sous. Es queixaven de la presencia

cada dia a la moreria de ~aat Sarria, nebot del cadí que, segons ells, només hi

anava per posar els uns contra els altres i convencer alguns per posar pals a les

rodes en l'execució deIs béns del cadi i deIs fiadors; com que ~ahat era veí

d'Oriola volien bandejar-lo i impedir que anés a EIx30. Volien, en una paraula,

bandejar a tothom que es manifestés en contra de llur opinió.

Finalment, els consellers prengueren una decisió i ordenaren al regent de la

procuració i al batlle d'EIx que suspenguessin l' execució de béns que la moreria

menava contra Alí Aben9aot fins que el procurador que la ciutat estava a punt

de nomenar no disposés altra cosa. Al mateix temps, comunicaren que Alí

quedava suspes en seu ofici de cadZ"31.

El triomf de la faeeió de l' alfaquí

Destitui'tAlí, com que l' aljama no podia estar sense una persona que exercÍs

el carree i s' ocupés de jutjar els plets deIs moros segons sunna i xara, el regent

de la procuració i el batlle nomenaren cadi, provisionalment, fins que els

consellers prenguessin una decisió definitiva, Axer Benzacaria o Abenzacaria,

de la mateixa moreria i ho comunicaren a Barcelona el 7 d'agost. Ambdós

29 AHCB, CC,ll.c.o., X-19, ff. 112 (l449,juny, 16) i 121 (1449,juny, 24).
30 AHCB, CC,ll.c.o., X-19, f.136 (l449,juliol, 23).
31 AHCB, CC, Ll.C.O., X-19, f. 140 (1449, agost, 7).
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oficials asseguraven que era home entes en sunna i xara 32, pero tenia una altra

qualitat, que no és mencionada i que coneixem només incidentalment. Cap a

l' any 1448, Axer s 'havia casat amb la filla de l' alfaquí, o po18er només s 'havien

promes, que era el casament per paraules de present, pero, en tot cas, havia

entrat en el cercle familiar de l' alfaquzJj3. Així, dones, la derrota del eadi era

completa, no solament perdia el carrec sinó que el succela un membre del grup

contrari, que resultava així extraordinanament reforcrat.

Les tensions internes a la moreria i les extraordinanes despeses que

comportaven les missatgeries a Barcelona, els advoca18 etc., valorades pels

vells de l'aljama en 10.000 SOUS34, havien tingut una bona part de la

responsabilitat en l' abandó de la vila per part d'un han grapat de famílies de la

moreria, que traslladaren el domicili a altres localitats del voltant. Els

desavemaments a la moreria havien preocupat no solament el procurador, el

batlle i la ciutat de Barcelona sinó també els jura18 de la vila, que recolliren

informació sobre els motius que havien indmt els moros a marxar. Alguns deIs

testimonis es queixaren de la manera d' actuar de les autorita18 de l' aljama, que

marginaven la comunitat en la presa de decisions i ni tan soIs informaven ni

consultaven el consell de deu. N'hi havia que acusaven directament l' alfaquzJj5.

Després comentarem aquesta conseqüencia de les dissensions.

Malgrat que algunes de les declaracions del informe sobre els

desavemamen18 afavorien més aviat la causa del eadi, en conjunt quedava clar

que el cost economic de les dissensions a 1'aljama estava provocant la perdua

de vems. La ciutat havia d' evitar de totes passades que aquest exode continués

i per aquest motiu prengué les decisions que hem comentat.

Abans de coneixer -les, Alí Abencraot havia tomat a Elx, on arriba el5 d' agost.

Alla es troba que el batlle i l' alfaquíhavien venut to18els seus béns, fins i tot,

els del dot o "aeidae" de la seva muller, que segons sunna havien d'ésser

preservats; malgrat les seves protestes, ti havien pres les robes i 1'havien treta

de casa. Alí Abencraot es traba també que ja havien elegit nou eadi per substi

tuir-lo. De tot aixo n'escrivÍ als consellers de Barcelona, demanant justicia i

preguntant si ells havien manat l'elecció de nou eadi36.

32Ibídem.

33 AHCB, CC, Ll.C.O., X-22, f. 82 (1452, maig, 22).
34 AHCB, CC, L/.C.O., X-19, f. 136 (1449, juliol, 23.
35 SALICRÚ, "Sarra'ins desave"inats d'EIx", pp. 52, 53 ¡54.
36 AHCB, CC, Ll.C.O., X-19, f. 148 (1449, agost, 7). Cf. també SALICRÚ, "Sarra'ins desave"inats

d'Elx", p. 55.
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La procuració de Pere de Relat. La revisió de la sentencia contra
['ex-cadi

Mentrestant, el 12 de setembre de 1449, els consellers de Barcelona havien

nomenat un procurador d'Elx i Crevillent perque solucionés les qüestions

pendents i fes justicia en una vila on tant moros com cristians estaven dividits

en dues faecions. L' escollit fou Pere de Relat37 , potser familiar de Berenguer

de Relat, mestre racional i personatge important a la cort durant la segona

meitat del segle XIV. El nou procurador ja havia arrlbat a Elx el 7 de novembre

de 144~8 i, poc després, dedica dos dies a escoltar les dues parts enfrontades a

la moreria. Per conc1oure el plet, decidí aeonsellar -se amb dos cadis, juntament

amb els dos que ja havien intervingut a la sentencia, per deliberar si era justa o
injusta39•

Els cadis cridats per Pere de Relat es reuniren, efectivament, durant un

mes, almenys, a Elx a fi de deliberar sobre l' execució de la sentencia contra

l'ex-cadiAlí Aben~aot. Tres cadis digueren que la sentencia donada pels d'Elda

i Novelda s'havia d'executar pel que tocaya a dues quantitats de 4.000 i de

8.000 sous, mentre que una tercera partida de 4.800 sous, com que havia estat

decidida pels comissaris Andreu Granyana i el batlle, sense consell de cadis,
no la sentenciaren en contra de moment i donaren trenta dies a l'ex-cadi per

mostrar els comptes; sembla que aquest deute derivava de la venda de la pansa

i de la sosa prodlÜda a la moreria entre els anys 1432-1444; la pansa es venia

sovint de manera mancomunada a moltes aljames, amb la mediaeió del cadi o

altres autoritats de l' aljama40 , mentre que la sosa era una important producció

local que era regulada per les autoritats de l' aljama des del segle XIV; almenys41 •

Els cadis consultats demanaren de sentir les al·legacions de l'ex-cadi i

l' escoltaren durant tres dies. Com a resultat d' aquesta audiencia li descomptaren

algunes quantitats del deute, pero durant els trenta dies que li havien donat

l'ex-cadi no presenta documentació que l'exculpés. Els consells donats pels

cadis foren posats, dones, al peu de la sentencia.

31 GARRIDO, "Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", pp. 19 i 22.
38 AHCB, CC, u.C.O., X-19, f. 193 (1449, novembre, 7).
39 AHCB, CC, LI.C.O., X-19, f. 204 (1449, novembre, 22).

40 Cf. altres noticies d' aquestes vendes de pansa negociades a través de les autoritats de diverses
aljames, a FERRER 1 MALLOL, M'. T., "Fruita seca i fruita assecada, una especialitat de l' area econornica

catalana-valenciana-balear", Anuario de Estudios Medievales, 31/2, 2001, p. 913.
41 FERRER, Les aljames sarrai'nes, pp. 114-117.
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Pere de Relat es queixava en la seva carta als consellers de Barcelona de

l' actitud de l' ex-cadi, que no volia entrar en raó, malgrat que ell havia fet tot el

possible perque les dues faccions de la moreria s' avinguessin; es deia que volia

anar a Barcelona per parlar amb els consellers. El procurador afegia que en les

eleccions de les aljames que s'havien fet llavors, 1'ex-cadi havia fet tot el

possible, amb altres, per aconseguir que sortissin elegits els de la seva part,

pero no hi reeixí i sembla que el procurador no es mantingué pas neutral en la

qüestió42.

Presó ifugida de l' ex-cadi, acollit al senyoriu del comte de Cocentaina

Tan bon punt el cadi conegué la sentencia definitiva, malgrat que havia

millorat per als seus interessos, es prepara per a anar-se'n a Oriola. Quan els

seus fiadors ho saberen i veieren que el pes del deute cauria sobre d' ells,

demanaren al procurador que el prengués, cosa que aquest féu, el mes de mar~

de 1450. L'aljama també volia que es quedés perque temia els plets costosos

que els imposaria si se n'anava43.

A requesta de l' aljama, el procurador féu executar els béns d' AJí Aben~aot,

que no bastaren més que a un ter~ de la quantitat a que havia estat condemnat,

que era finalment 7.825 sous, 6 diners i mealla. Seguidament, inicia l' execució

dels béns deIs fiadors, que eren quatre, tres d'Elx -Hamet Ben~of, Massot Sarna

i Jucef Alcadí- i un d'Oriola, als quals hauria correspost pagar entre 5.000 i

6.000 sous. BIs fiadors negociaren llavors amb l' aljama un acord, que fou signat

en forma de contracte, pel qual es comprometeren a pagar cadascun 1.000 sous

en el termini de dos mesos, tot renunciant al dret de sunna i xara, a guiatges

etc. Poc després, sense complir l' acord, els fiadors sortiren d'Elx i intentaren

ave"inar-se a Oriola, que no els accepta (llevat d'un que ja hi vivia), per estalviar

se plets amb Barcelona; s' adr~aren llavors a les localitats ve"inesd'Elda i ASp44.

Elda i Asp pertanyien llavors al comte de Cocentaina, que les havia comprades

l' any 1424 a la reina Violant45 • El comte, Ximen Peris de Corella, pertanyia a

42 AHCB, CC, L/.C.O., X-20, f. 10 (1450, gener, 15).

43 AHCB, CC, U. C. O., X-20, f. 75 (1450, mar~, 22).
44 AHCB, CC, u.C.O., X-20, ff. 159 (1450, juliol, 9), 192 (1450, agost, 24) i 209 (1450,

setembre, 10); caixa deis s. Xill-XIV-XV, carta de 4 mar~ de 1450.

45 FERRER, Les aljames sarrai"nes, p. 43.
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una família de cavallers poc destacada, pero els brillants serveis militars que

ell presta al rei Alfons el Magnarnm, especialment a Italia, li havien permes

enlairar el seu llinatge. Fou un personatge distingit del seu consell i li foren

encarregades missions diplomatiques de gran importancia. Fou governador de

Valencia entre 1429 i 1448 i lloctinent general al mateix regne l'any 1450.

Mori a Napols l'any 1457. La nostra documentació ens el dibuixa com un

home d'una forta voluntat, que intentava imposar als altres els seus objectius;

molt irascible, pero capa~ de negociar, malgrat que sovint es desdeia del que

havia acordat. Defensava amb ferma decisió els seus vassalls moros, bé que al

mateix temps, en tenia una opinió for~a dolenta, com veurem. Pero els moros

apreciaven la seva fortalesa i la seguretat que proporcionava als seus.

Quan els fiadors de l'ex-cadi d'Elx es refugiaren al seu senyoriu, el comte

es trobava absent i ambdós llocs eren governats per la seva esposa, Isabel Llan~ol

de Romaní. La comtessa accepta els fiadors de l'ex-cadi d'Elx com a velns

d' Asp, sense preocupar-se en absolut pels litigis que aquesta actuació podia

obrir amb Barcelona; des d' aquests llocs, els fiadors instaren la intervenció a
favor de l'ex-cadi tant de les autoritats d'Oriola com deIs oficials del comte i

fins i tot del batlle general, al·legant que s'havia fet un greuge a l'ex-cadi i a

ells mateixos. L'acolliment d'aquests moros aAsp fou fatal per als interessos

de Barcelona, que hagué d' enfrontar-se a un senyor poderosíssim, que

arrossegava darrera seu ellloctinent de governador d'Oriola i el batlle general,

que seguien fidelment qualsevol indicació seva.

El procurador de Barcelona a Elx assegura a tots aquests oficials que s 'havia

fet justicia i els mostra el procés, malgrat que segons els furs de Valencia no hi

estava obligat; pero tant els representants d'Oriola com els de la comtessa de

Cocentaina exigien la revisió del procés per cadis, malgrat que ja s'havia fet i

que els jutges havien estat assignats de voluntat de les parts; la comtessa

amena~a, arnés, amb represalies contra els velns d'Elx si els fiadors eren

perjudicats46 •

Cap a la fi d' agost de 1450, l' ex-cadi, que estava arrestat, aconseguí fugir i

refugiar-se també a Asp, on fou acollit per la comtessa de Cocentaina, en un

gest de mala voluntat envers Barcelona47 •

46 AHCB, CC, U.C.O., X-20, fí. 159 (1450, juliol, 9), 192 (1450, agost, 24) i 209 (1450,
setembre, 10); caixa deIs s. Xill-XIV-XV, carta de 4 mar~ de 1450.

47 AHCB, CC, U.C.O., X-20, f. 209 (1450, setembre, 10).
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Incidents entre el senyoriu del comte de Cocentaina i Elx.

La comtessa de Cocentaina no s'acontenta amb acollir l'ex-cadi i fiadors

seus sinó que, a més, autoritza diversos atacs contra vassalls de la ciutat. El 28

d'agost, sis cristians i dos moros d'Elx foren presos els uns al terme d'Elda i

altres al de Novelda. amb llurs besties, quan viatjaven per afers propis. A més,

el 7 de setembre, Arnau Rossell i Domingo Civera, procuradors del comte,

amb catorze homes a cavall i cent a peu envai"ren el terme d'Elx, per la zona de

I'horta deIs moros i capturaren tres moros de la moreria, que s'endugueren

presos a Asp.

Pere de Relat féu perseguir els invasors fins a Asp, pero no entra allloc per

no empitjorar més les coses. La part contraria degué interpretar-ho com un

símptoma de debilitat i al capvespre del mateix diaAmau Rossell i la seva gent

realitzaren una nova cavalcada per l'horta d'Elx, on capturaren vuit moros

més, amb algunes besties, que també s'endugueren a Asp.

Ellloctinent de govemador d'Oriola només es preocupa d'exigir que des

d'Elx no es prenguessin represMies contra les teITes del comte de Cocentaina i

suggerí que l' afer d' Alí Abencraot fos deixat a mans de persones nomenades

pel mateix Alí i els seus fiadors o per la comtessa de Cocentaina. No cal dir que

el procurador de Barcelona rebutja aquestes propostes tan contraries als

interessos i a I'honor de la ciutat, pero demana allloctinent que fes restituir els

homes presos48 • Ellitigi d' Alí Abencraot havia aconseguit, doncs, no solament

dividir els moros d'Elx, sinó que havia provocat l' atac violent de la yema baronia

d'Elda i Asp contra Elx.

Barcelona era molt lluny d 'Elx i no podia respondre als atacs de la manera

contundent com ho hauria fet a Catalunya, on podia desplegar la seva forcra

militar, en cas d'una insolencia similar per part de qualsevol membre de l' alta

noblesa catalana. Als confins del regne de Valencia, Barcelona no tenia més

que una forcra política que feia respecte, pero no pas tant com la forcra militar.

Aquesta forcrapolítica resultava debilitada, d' altra banda. pels rumors que feien

cÓITer els Corella, comtes de Cocentaina, que el rei els havia venut Elx i

Crevillent i que en pocs dies ambdues localitats serien seves, sense retomar

previament a la ciutat de Barcelona el preu que li havien costar9 •

48 AHCB, CC, L/. C. o., X-20, f. 209 (1450, setembre, 10). Cf. un resumd'aquests atacs des de
la Vall d'E1da contra E1x a GARRIDO, "E1x i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", pp.
11-36.

49 AHCB, CC, L/.C.O., X-20, ff. 211 (1450, setembre, 12) i 265 (1450, octubre, 31).
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Aquestes notícies causaren gran preocupació a Barcelona. EIs consellers

donaren suport a l'actuació del seu procurador i decidiren que fos sol·licitada

la mediació del rei de Navarra, lloctinent general del rei Alfons al regne de

Valencia i a Aragó. Pel que fa a la notícia de la intenció del rei de cedir Elx i

Crevillent al comte de Cocentaina, sense restituir previament a la ciutat el preu

que aquests llocs li havien costal, els consellers no podien creure que el rei fes

tal cosa i per aquest motiu en demanaren con:firmació als seus missatgers a

Napols, als quals exposaren l' actitud bel·licosa, injuriosa i contraria a dret deIs

Corella50 • EIs missatgers desmentiren que el rei hagués venut Elx i Crevillent

al comte de Cocentaina51 , mentre que els Corella miraren de desacreditar el

nou procurador, Pere de Relat. Joan de Corella, fill del comte, arriba a escriure

als consellers de Barcelona, capgirant tot el que havia passat; acusa el procura

dor de parcialitat en contra seva i contra el seu pare i d'haver fet crides a Elx

per anar a cremar o barrejar la vila d' Asp; segons ell, per obviar aquest perill,

els seus homes havien hagut de sortir al seu encontre i entre ells hi havia hagut

brega52•

Pero totes les veus que arribaven d'Elx coincidien amb la del procurador i

el batlle; el 18 d'octubre els moros d'Elx es queixaven i asseguraven que mai

la vila no havia estat tan maltractada; denunciaven la parcialitat dellloctinent

de govemador i informaven que la situació obligaria molta gent a marxar de la
moreria. Fou enviada també a Barcelona una acta amb les declaracions de

ve'ins d'Elx, aturats en el camí per Joan de Corella perque repetissin al procu

rador tota una llarga serie d' amenaces, proferides en un llenguatge que ara

qualificaríem de casemari53 •

El comte de Cocentaina, que es trobava a Napols amb el rei, havia sabut, en

canvi, l'incident a través deIs missatgers de Barcelona i se'n lamenta en una

carta als consellers, assegurant que sempre havia procurat l'honor de la ciutat i

que escrivia a la comtessa i al seu fill, el govemador de Valencia, perque tomessin
les coses a la situació anterior a l'incidenF'.

so GARRIDO, "Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", doc. 2.
51 AHCB, CC, Lletres Closes, VI-15, f. 135 r. - v. i LLC.O., X-20, f. 277, oo. per MADURELL

MARIMÓN, J. M., Mensajeros barceloneses en la cone de Nápoles de Alfonso V de Aragón, 1435
1458, Barcelona, CSIC, 1963, docs. 283 i 315.

52 AHCB, CC, u.c.a., X-20, f. 228 (1450, setembre, 23).
5] AHCB, CC, u.c.a., X-20, tI. 249 (1450, octubre, 18) i 261-264 (1450, octubre, 29).
54 AHCB, CC, u.c.a., X-20, f. 270.
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La posició de la ciutat de Barcelona en el plet que s'havia obert a Elx amb

els Corella era difícil perque, d'una banda, havia de defensar els interessos dels

seus vassalls, que havien estat maltractats, pero de l' altra banda li convenia

mantenir hanes relacions amb el comte de Cocentaina, personatge molt influent

prop del rei Alfons el Magni'mim i que s 'havia comportat com un aliat, ajudant

els missatgers de la ciutat perque obtinguessin la restitució de les jurisdiccions

de Sabadell, Terrassa i terme de Monteada, que estaven en litigi amb el rei. Fou

molt incomode, doncs, per als missatgers de la ciutat a la cort napolitana executar

la petició que els féu la ciutat d'informar el rei de la presa de vassalls seus, tant

cristians com moros, per part deIs oficials del comte. Es limitaren a comentar

ho al mateix comte i a mostrar-li la carta del procurador d'Elx, que els havia

estat tramesa; el comte ho troba mal fet i prometé fer esmenar els perjudicis

ocasionats55 • Ja hem vist que escrivÍ una carta als consellers lamentant els fets.

Per la seva banda, ellloctinent de govemador d' Oriola maldava per arbitrar

entre les dues parts, al·legant que no hi podía haver enfrontaments d'aquesta

naturalesa en una terra de frontera i en aquest sentit escrivÍ als consellers de

Barcelona56 • Pero el procurador de Barcelona a Elx no volia sentir a parlar de

tal arbitratge, atesa la parcialitat manifesta dellloctinent a favor deIs Corella, i

preferia l' arbitratge del rei de Navarra; altres oficials de la govemació pretenien

que Elx pagués multes i fiances de no atacar els ve'ins de la baronia deIs Corella,

quan eren els ve'ins d'Elx els únics que havien rebut; no els volien permetre ni

tan soIs processar i bandejar els que havien saltejat el terme d'Elx i volien

utilitzar la crida feta a Elx perque tothom estigués a punt de defensar la vila per

justificar la multa que els volien imposar; el mateix procurador fou citat perque

comparegués a Oriola57 •

A fmals de novembre de 1450, quan Joan de Corella potser ja havia rebut la

carta del seu pare, censurant l' enfrontament amb la ciutat, la seva actitud ja era

molt més conciliadora. Accepta l' arbitratge que proposava la ciutat, el rei Alfons

o el rei de Navarra i, com deia el procurador de la ciutat a EIx, feia «la farina

blana»; pel desembre, el rei de Navarraja havia fet diverses provisions, inhibir

en aquesta qüestió 1'actuació dellloctinent de govemador d'Oriola, Jaume

Rocamora, i nomenar un jutge en la persona de Pere Cabanyelles, lloctinent de

55 AHCB, CC, Ll.CO., X-20, f. 277, oo. per MADUREIL, Mensajeros barceloneses, doc. 315.
56 AHCB, CC, Ll.CO., X-20, f. 274 (1450, novembre, 9).
57 AHCB, CC, Ll.CO., X-20, f. 275 (1450, novembre, 10).
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govemador a Valencia. Pere de Relat, el procurador de la ciutat a Elx, creia que
l' afer ja estava ben encaminat58 .

Mentrestant, els moros capturats pels homes de Joan de Corella continuaven

empresonats; en canvi, els cristians devien haver estat alliberats, una mostra

més de la diferencia de tracte que hi havia entre els uns i els altres; ellloctinent

de govemador havia tret d' Asp els moros, pero no pas per alliberar-los sinó per

guardar-los a la presó d'Oriola; unja hi havia mort el 18 d'octubre de 1450, a

causa «de lo inflament e infecció de les presons» i els altres també estaven

malalts. Un d' aquests havia estat tomat a Elx molt greu i ja no parlava, mentre

que dos més continuaven malalts a Oriola; ellloctinent de govemador no els

volla alliberar ni amb fian~a59.

Finalment, quan l' arbitratge pel plet entre la baronia de la van d'Elda estigué

en mans del jutge nomenat pel rei de Navarra, Pere Cabanyelles, aquest ordena

l' alliberament deIs moros, pero tampoc no ho obtingué de manera immediata

sinó després d'una consulta de Jaume Rocamora, lloctinent de govemador a

Oriola, al rei de Navarra; consta que els set moros que quedaven presoners ja

havien estat alliberats el 7 de mar~ de 1451, juntament amb les resties que

portaven, pero deixant fian~a.

Per la seva banda, el procurador d'Elx cedí una mica en l'execució deIs

béns mobles deIs fiadors de l' ex-cadi, que foren deixats sota fian~a, bé que ells

no podien entrar en territon d'Elx sense llicencia del procuradorW .

Per l' abril, els moros que havien estat presos presentaren una demanda

perque els fossin tomats els béns que encara els retenien i demanaren

indemnització pels danys rebuts61• Uns mesos després, per l'agost, l'aljama

abona aquestes demandes, queixant-se deIs danys que havien rebut, tant per

l' empresonament de nou moros de la morena durant sis mesos, un deIs quals

morí, com de la retenció dels béns d'aquests mateixos moros, com de les

despeses, que xifraven en 300 florins62 •

Finalment, la causa contra el comte de Cocentaina fou sobreseguda, decisió

que causa gran disgust a l'aljama d'Elx; els moros reclamaven d'ésser

indemnitzats pels danys patits i asseguraven que molts deien que, si podien

5. AHCB, CC, u.c.a., X-20, ff. 283 (1450, novembre, 28) i284 (1450, desembre, 5).

59 AHCB, CC, u.c.a., X-20, ff. 249 (1450, octubre, 18) i 251 (1450, octubre, 20).

60 AHCB, CC, u.c.a., X-21, ff. 23 (1451, febrer, 9) i58 (1451, mar~, 7).
61 AHCB, CC, L/. c.a., X-21, f. 95 (1451, abril, 8).

62 AHCB, CC, Ll.c.a., X-2t, f. 164 (1451, agost, 11).
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ésser vexats tan impunement, potser valla més fer-se vassall del comte de
Cocentaina63 •

Destitució del batlle Antoni Balaguer a causa dels incidents i reposició
posterior.

La ciutat s'havia plegat dücilment a les exigencies del comte i, a petició

seva, fins i tot destituí el batlle Antoni Balaguer, a qui la gent del comte donava

totes les culpes deIs incidents, malgrat que no era present a Elx quan

s'esdevingueren; simplement era el més feble entre els oficials d'Elx, després

d'haver-se comprovat que els atacs contra el procurador no obtenien resultat;

en la seva carta als consellers del 23 d'agost de 1451, el procurador, Pere de

Relat, no s' estigué de donar la seva opinió als consellers sobre la pussil.1animitat

que havien mostrat: «Déu vos [ex Jer pus virtuoses coses que aquesta no és

estada». No 1i semblava una resposta honorable als peljudicis que els oficials
del comte havien causat a la ciutat, als moros de la moreria i a la vila64 •

Sembla que la gestió d' Antoni Balaguer al ÍTont de la bat11ia havia estat

reprovada abans i després d' aquests fets, cosa que passava sovint amb els C3rrecS

d'administració, pero no hi ha dubte que la seva destitució fou política. El

succeí en el carrec Gabriel Serradell i, com que aquest es trobava absent, fou

nomenat un substitut, Guillem de Santacília65• Pero els consellers que

prengueren aquesta decisió es trobaven al final del seu mandat i, aviat, tant els

moros com els cristians d'Elx aprofitaren la renovació del govem municipal

barceloní per demanar la reposició del bat1le. La renovació s'havia de fer, com

cada any, per Sant Andreu, el 30 de novembre, pero ja el 24 de novembre foren

redactades les credencial s a favor deIs Inissatgers de la moreria, que aprofitarien

el viatge per prestar homenatge als nous consellers. EIs Inissatgers elegits foren

el cadi, Axer Abenzacaria, i Abraym Azquer. Les credencials no revelen el

motiu principal de la Inissatgeria, pero el comenta una carta del justícia, jurats

i prohoms d'Elx enviada als consellers el dia 25, en la qual recomanaven la

Inissatgeria deIs moros i donaven suport a la demanda de revocació de la

suspensió del bat1le. EIs cristians d'Elx alabaven la seva dedicació al carrec i a

63 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 53 (1452, abril, 15).

64 AHCB, CC, Ll.C.O, X-21, ff. 164, 165 (1451, agost, 11) i 170 (1451, agost, 23).
65 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 209 (1451, novembre, 4).
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la conservació i augment de les regalies. Megien que no enviaven missatgeria

per aquest motiu perque ja ho feien els moros i era de major interes d'ells.

El comte de Cocentaina tingué notícia d'aquests moviments poc després i

per aixo, el 9 de desembre escriví des de Valencia als nous consellers per feli

citar-los per la seva eleeció i comentar-los que el seus predecessors en el carree

havien destitu'it el batlle, Antoni Balaguer, i n'havien nomenat un altre, un

ciutada de Barcelona, de bona fama, pero que Pere de Relat, a suggeriment

d' Antoni Balaguer, havia fet que els moros trametessin missatgers per demanar

la revocació de la seva destitució. Novament exposava totes les acusacions ja

fetes previament contra Antoni Balaguer, especialment de parcialitat en contra

seva; afirma va que era Antoni Balaguer qui havia fet córrer que ell es volia fer

senyor d'Elx i assegurava que per la seva culpa els seus vassalls no gosaven

entrar a Elx ni portar les seves mercaderies al port de Cap de l' Aljub, com

feien, cosa que fins llavors havia beneficiat eeonomicament Barcelona, i anaven

a Alacant; també li donava la culpa que Asp s'hagués despoblat de cristians,

perque els eelesiastics d'Elx no els volien administrar els sagraments; a més

acusava Balaguer d'haver robat a tothom. Megia que Antoni Balaguer no

l' espantava pas, pero que volia tenir bon ve'inatge amb la ciutat. Reeomanava

que el batlle fos catala i no pas de Valencia, perque així seria més «privat de

passions». Posats a fer, aprofitava l' ocasió per denigrar l' anterior regent de la

procuració, Pere Ferrandez de Mesa, a qui acusa d'haver-se enriquit en 50.000

florins a costa d'Elx i Crevillent, que s'havien empobrit; segons el comte, les

coses havien minorat des que la ciutat havia deeidit confiar la procuració a un

catala de tres en tres anys66.

Pero aquesta vegada el comte no fou escoltat. El 15 d' abril de 1452 el cadi,
vells, aljames i poble d'Elx i de Crevillent ja agra'ien la restitució del carrec a

Antoni Balaguer, que s'havia esdevingut poc abans i demanaren la continu'itat

en el carree de Pere de Relat, que aquell any acabava el seu mandat de tres

anys67. Segons una carta posterior deIs moros als consellers de Barcelona, el

66 AHCB, CC,Ll.c.a., X-21, ff. 219, 220 (1451, novembre, 24), 221 (1451, novembre, 25) i

224 (1451, desembre, 9). El comte de Cocentaina també envia una carta semblant a la que havia

enviat als consellers a Pere de Santcliment, que era mestre racional del reí í a Pere Joan de
Santclíment, missatger de Barcelona prop del reí en diverses ocasíons, amb els quals devía haver
fet amistat a Napols: f. 225.

67 AHCB, CC, u.c.a., X-22, ff. 52 í 53 (1452, abril, 15).
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comte, malgrat les seves promeses, no havia castigat els seus oficials pels atacs

contra Elx ni havia satisfet els danys causats68 •

Incidents i negociacions amb el comte de Cocentaina.

Durant el mes d'agost de 1451, els rumors sobre una proxima venda d'Elx

i Crevillent al comte de Cocentaina havien tomat a córrer amb tanta for~a que

els moros i els cristians d'Elx n' estaven ben espantats. Els cristians anunciaren

que no hopermetrien de cap de les maneres, que no volien ésser de ningú més

sinó del rei, que tancarien les portes al comte, si hi anava, i que defensarien

amb tots els mitjans els seus privilegis de no ésser separats de la Corona69 • En

realitat, no fou fins al 1456 que el rei Alfons el Magnamm comen~a a demanar

la recuperació d'Elx i Crevillent per a la Corona, bé que 1'0peració no arriba a
conclusió fins al 147370 •

EIs consellers de Barcelona havien demanat al seu procurador a Elx i

Crevillent que mirés de mantenir bones relacions de vematge amb el comte de

Cocentaina per evitar debats; Pere de Relat respongué, el 20 de novembre de

1451, que ell ho intentava, pero que els vassalls del comte soberguejaven tant

que resultava impossible i els ho demostrava amb diversos exemples. Un era

l'incident sofert per l' alfaquí, que havia anat a Asp, a petició d' alguns moros

dellloc; a l' entrada de la nit, tres noiets moros -entre els quals hi havia el fill

d'un que el procurador esmenta com "Enbasal" o "Ambasol" i que crec que cal

identificar amb Amet Ben~of, un deIs quatre fiadors de l' ex-cadi- s'havien

posat a l' aguait pernafrar -lo pero, com que l' alfaquí tenia bones cames, pogué

córrer i refugiar-se en una casa. EIs culpables no foren castigats pel batlle d' Asp.

Un altre exemple fou el tacte de Joan de Corella, fill del comte de Cocentaina.

en l' elecció deIs missatgers que enviava a Elx. Quan ana a la Vall d'Elda envia

una carta a Pere de Relat i escollí precisament Amet Ben~ot (Amet Ambasal

segons el procurador) com a missatger, malgrat que sabia prou bé que era

bandejat de la terra de Barcelona com els altres tres moros residents a Asp que

havien estat la causa que els oficials del comte haguessin corregut Elx. Amet

68 AHCB, CC,L/.c.o., X-22, ff. 79 (1452, maig, 20).
69 AHCB, CC, Ll.C.O., X-21. ff. 164, 165 (1451, agost, 11) i 170 (1451, agost, 23).

70 GARRIDO, "Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", pp. 23, 27 i 28-29 i
docs. 3 i 4; IDEM, "El procés de llui:ci6 de la baronia d'Elx i Crevillent", a El temps del Consell de

Cent. 11.La persistencia institucional, segles XV-XVII, Quadems d'História, 5, 2001, pp. 111-125.
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aprofital'ocasió per demanar que li permetessin vendre els béns que tenia a

Elx i el procurador prometé que li faria justícia, pero que no li podía deixar

vendre els béns mentre el plet fos obert ja que es trobaven en un estat conegut

com "en mala veu"; per convencer-lo, crÍda Pere Granyana, 1'advocat fiscal, a

fi que li expliqués quina pena era reservada als que compraven béns "mesos en
mala veu". Amet sortí darrera de Pere Granyana l' insulta i posa la ma a una

espasa per agredir-lo, pero acabaren a cops de puny i amb les cares arrapades;

Amet, a més, passa la nit a la presó i, a l' endema, el procurador el deixa anar.

Joan de Corella s'indigna perque havien pres el seu missatger i el batlle

d' Asp s' encarrega de compensar-ho empresonant sense cap raó l' alfaquí d'Elx,

que casualment havia anat a Asp i l' allibera quan sabé que Amet també havia

estat alliberat. Segons la comtessa de Cocentaina i el seu fill, la reconciliació

amb la ciutat passava per abolir tots els processos pendents i el bandejament

dictat a Elx contra els moros que havien ocasionat l' enfrontament entre Elx i

Asp. El procurador anuncia als consellers que no pensava cedir a les imposicions

deIs Corella, que només volien fer passar la seva voluntat, llevat que ells li ho
manessin 71 •

Malgrat tot, a comen~aments de gener de 1452, Pere de Relat visita el

comte de Cocentaina a Asp, acompanyat pel seu assessor, un escriva, l' alfaquí
i alguns altres membres de la morería d'Elx, per tal de mirar de solucionar els

problemes pendents entre totes dues morerÍes. Li fou feta una bona acollida

perque el comte volia mostrar que li sabien greu els danys infligits pels seus a

la baronia de la ciutat, pero presenta les seves demandes. Volia que els seus

vassal1s poguessin entrar a Elx i sortir-ne lliurement, fins i tot els que n'havien

estat bandejats i Alí Aben~aot, ex-cadi; el procurador hi consentí per complir

amb el desig expressat pels consellers de 1'any 1451, mentre que no accedí a

anuHar els processos fets contra els que havien entrat a córrer el terme d'Elx;

li sembla que era contrari als interessos d'Elx i també als de Barcelona, que ja

havia despes molt en la tramÍtació del procés; deixa, pero, la decisió en mans

dels consellers. El comte demana informació sobre el procés entre l' aljama i

l' ex-cadi, i assegura que aquest darrer deia que demostraria que algunes

quantitats li havien estat carregades injustament; el comte demana que, en

aquest cas, se li fes justícia, cosa que el procurador concedí perque, de

fet, ja hi havia una reserva en aquest sentit a la sentencia que s'havia

71 AHCB, cc, L/.c.a., X-21, f. 218 (1451, novembre 20).
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pronunciat contra l' ex-cadz"72. Com que el procurador havia cedit en unes

quantes de les seves exigencies, el comte escriví als consellers alabant Pere de

Relat i malparlant del batlle, Antoni Balaguer73 •

Semblava que s'havia arribat a un acord amb el comte de Cocentaina, pero

una absencia per portar a terme una ambaixada trasllada a mans del seu fill

Joan l' execució d' aquests acords i crea greus dificultats, perque Joan de Corella

toma a plantejaments anteriors a aquells acords; pretenia que es fes justicia als

vassalls del seu pare, és a 00, a Alí Aben~aot i als seus fiadors i ti fou respost

per Pere de Relat que no podia demanar res de coses sentenciades mentre

aquells eren vassalls de Barcelona. Només hi havia la possibilitat de rectificar

la sentencia si Alí Aben~aot provava que alguna quantitat que mancava no era

responsabilitat seva; fins i tot els oficials de Barcelona i l'aljama estaven

disposats a perdonar-ti els 2.000 sous que encara devia de la quantitat que, per

sentencia, havia de tomar a l' aljama.

El comte i Pere de Relat havien acordat, amb el consentiment de l' alfaquí i

de les aljames, que l' alfaquí d'Elx i el de Petrer exarninarien els comptes que

havia deixat Alí Aben~aot i també les indemnitzacions que reclamaven els

moros vassalls de Barcelona pels danys rebuts durant les incursions de la gent

del comte pels termes d'Elx i Crevillent. Així, dones, Pere de Relat demana al

fill del comte el compliment dels acords presos, cosa que no solament no feia

sinó que creava nous greuges,ja que el batlle d' Asp havia pres béns a l' alfaquí
d'Elx, malgrat que havia estat guiat i assegurat pel comte.

Alguna de les concessions fetes per Pere de Relat al comte aixecaren

suspicacies a l' aljama d'Elx, almenys entre els que la regien, és a 00, la facció

de l' alfaquí, com l'autorització als moros ex-vassalls d'Elx per entrar a la vila;

sens dubte pensaven que la presencia dels rivals exiliats podia representar un

perill per al seu poder a l' aljama. Pero aviat s' adonaren que aquest inconvenient

resultava compensat per la possibilitat d' acceOO ells mateixos a Asp, que
altrament els hauria estat vedaC4 •

També causava preocupació als dirigents de l'aljama la pressió del comte

per aconseguir que els comptes d' Alí Aben~aot fossin revisats novament per

un consell de cadis. Afirmaven que ho feia perque sabia que cap cadi del regne

de Valencia gosaria jutjar res en contra seva. La defensa de l' ex-cadi d'Elx i

72 AHCB, CC, L/.c.a., X-22, f. 8 (1452, gener, 17).
73 AHCB, CC, u.c.a., X-22, f. 27.

74 AHCB, CC, u.c.a., X-22, fí. 76-77 (1452, maig, 10).
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dels seus fiadors per part del comte no era pas altruista, ja que els havia fet

signar un compromís pel qua! no es podrien desvassallar d' ell durant vint anys,

compromís que preveia, generalment fortes multes si es transgredia. Els dirigents

de l' aljama deien que era un metode per poblar la seva aljama: "sots cuberta de

amistat poble sa terra e despoble aquesta vostra morería".
Com els moros, també el batlle d'Elx es referia en carta als consellers als

esfor~os del comte per obtenir una revisió del procés per un consell de cadis i

també confirmava que cap cadi gosaria fer res contra la seva voluntat. Demana

als consellers que escrivissin a Pere de Relat perque no desistís de la sentencia

donada i perque demanés la restitució d' Alí Aben~aot, que trenca l' arrest en

que es trobava a Elx, i el jurament i homenatge que havia prestat de no sortir de

la moreria, sota pena de 200 florins 75.

Per si no hi havia prou litigis entre el comte i Elx sorgí encara una altra

qüestió derivada del doble matrimoni de la filla de l' alfaquí, que per les

dimensions que prengué comento en un altre apartat; avancem ara que el pri

mer gendre es refugia a les terres del comte, com tots els que tenien problemes

a Elx, i des d' aquí insta la devolució de l' esposa i accions contra l' alfaquí, com

l' empara d' alguns béns que tenia a Asp. Efectivament, l'alfaquí tenia algunes

joies en poder d'un argenter d' Asp i també una aljuba de seda, que valía uns 70
florins; tots aquests béns foren segrestats pel batlle d' Asp a requesta de Mu~a

Almuquetdem, el primer gendre. L' alfaquí demana al batlle la devolució deIs

seus béns sense exit i tampoc el batlle d'Elx, Antoni Balaguer n'aconseguí la

devolució quan ana a ASp76.

El batlle d'Elx assegurava, en carta als consellers de Barcelona del 22 de

maig de 1452, que podía haver fet penyores en béns d' Asp per rescabalar

l' alfaquí, pero que no ho havia fet pel manament deIs consellers de Barcelona
als seus oficials demanant-los de no molestar els vassalls del comte77 .

Per la seva banda, l'alfaquíMahomatAlhaig també comunica als consellers

l' afer de les joies que li havien penyorat a Asp i es queixa perque el batlle no

volia fer penyores als ve"insd' aquesta localítaf8 •

La historia de les joies cuejava encara dos anys després. El 3 de juliol de

1454, el batlle d'Elx informava els consellers, primer que eren en poder del

75 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 82 (1452, maig, 22).
76 AHCB, CC, L/.C.O., X-22, f. 79 (1452, maig, 20).
77 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 82 (1452, maig, 22).
78 AHCB, CC, LI.C.O., X-22, f. 83 (1452, maig, 22).
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lloctinent de govemador d'Oriola, Jaurne Rocamora, que les havia ocupat a

instancia del primer gendre de l' alfaquí, Mu~aAlrnuquetdem. Després el batlle,

amb moltes dificultats, les havia recuperades, pero ellloctinent de govemador

hi havia posat una empara per recuperar certes despeses que havia fet peÍ' causa

de l' alfaquí. Sembla que els consellers havien preguntat al batlle perque no les

havia tomades al' alfaquí, qüestió a la qual respongué que perque no les hi

havia demanades, pero que, si ho hagués fel, tampoc podia fer-ho a causa de

l'empara. Si el consellers volien que pagués 1'empara dellloctinent de

govemador, les podria restituir79 •

Els diversos incidents que havien enfrontat Elx amb el comte de Cocentaina

havien permes constatar la prepotencia amb la qual actuava el comte i la

parcialitat dels oficials a favor d' aquest. Tot aixo crea una sensació d'indefensió

entre els vems d'Elx, especialment entre els moros. Els dirigents de l' aljama

d'Elx asseguraven que es trobaven indefensos i demanaven que els consellers

de Barcelona demanessin al rei un jutge que conegués les causes entre ells i els

vassalls del comte. El govemador d' Oriola era el jutge que els competia, pero

era absent i el seu lloctinent, Jaume Rocamora, era tota1ment parcial contra ells

i favorable al comte, que li havia proporcionat el carrec; segons els moros

d'Elx aquest personatge no gosava "moure lo peu sinó tant com mana lo dit

comte" i procurava perjudicar en tot el que podia els vassalls de la ciutat de

Barcelona. Els moros suggerien noms per a aquest jutge imparcial: Antoni de

Gualba, cavaller d'Oriola, o "Llope" de Soleto.
També l' alfaquí, en una carta particular als consellers coincidia amb aquest

parer i es queixava perque mentre l' ex-cadi i altres que havien estat denunciats

com a malfactors podien circular lliuramenl, ells no gosaven anar enlloc perque

els injuriaven. Megia que els moros se sentien insegurs i demanaven d'ésser

emparats per la ciutafH •

Igualment, el batlle demana a la ciutat que emparés els seus vassalls i féu la

mateixa recomanació que els moros de demanar un jutge especial per a ells

perque Jaume Rocamora, ellloctinenl, era molt parcial a favor del comte, mentre

que el govemador d'Oriola, Lluís Comell, era absent82•

Com a resultat d' aquestes queixes, els consellers escriviren a Pere de Relat

79 AHCB, CC, Ll.C.O., X-24, f. 96 (1454,juliol, 3).
80 AHCB, CC, L/.C.O., X-22, f. 79 (1452, maig, 20).
81 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 83 (1452, maig, 22).

82 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 82 (1452, maig, 22).
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perque fes justicia tant als propis vassalls com als del comte de Cocentaina. El

procurador intenta de fer-los veure la dificultat d'aquest enc3rrec perque els

oficials del comte volien només el que els era avantatjós i a més havien espatllat

tot el que ell havia acordat amb el comte perque, deia, les paraules d' aquest no

lligaven amb les obres deIs seus oficials. Recordava, entre els darrers perjudicis

que els havien causat, l' ocupació de determinats béns de l' alfaquí, que ja hem

comentat, i la retenció de dos moros d' Asp, que es feien vassalls de Barcelona

a Crevillent, quan presentaren llurs albarans de desave'inament als oficials del

comte. Els dos moros feien part d'un grup de vint que llavors s'havien traslladat
a Crevillenfl3 •

Malgrat que les aljames d'EIx i de Crevillent havien demanat als consellers

la continlÜtat en el clirrec de Pere de Relat, que l'any 1452 acabava el seu

trienni de govem, els consellers es decantaren pel canvi de procurador; llavors

totes dues aljames sol.licitaren el nomenament de Joan Ferrandez de Mesa,

que ja havia regit el c3rrec anteríormenf!4 .

El doble matrimoni de la filla de l'alfaquí, pretext per a una nova
ofensiva del comte contra Elx

En data no precisada, pero fo~a abans de 1452, puix que els dirigents de

l' aljama deien que feia "grans dies", mentre que, segons el batlle d' Oriola, feia

uns set anys, l' alfaquí d'EIx havia casat una filla seva, anomenada Zoayra,

amb un moro de la morería d'EIx anomenat Mu~a Almuquetdem. Llavors el

dit Mu~a aparentava ésser ríc i opulent. Més tard, l' alfaquí descobrí que els

afers de Mu~a anaven malament i que tenia molts deutes; es considera enganyat

i, mitjan~ant el cadi, desféu el matrimoni, cosa que ells afirmaven que es podia

fer segons sunna i::cara.Crec que no es tractava encara propiament del matrimoni

sinó d' esposalles perque l' alfaquí notifica a Mu~ que no li donaría la seva

filla, cosa que sembla indicar que encara era a casa del pare, probablement

perque les esposalles s'havien concertat essent encara petita. Mu~a, assetjat

pels creditors i vista la defensa que el comte feia deIs seus vassalls, fugí de la

morería d'EIx, on era empresonat per deutes, i ana a refugiar-se a la terra del

comte, on fou acceptat i assegurat, causant un notable perjudici als creditors,

que perderen la possibilitat de recuperar els deutes.

83ARCB, CC, L/.C.O., X-22, f. 86 (l452,juny, 15).
84ARCB, CC, U.C.O., X-22, ff. 87 (l452,julioi, 22) i 118 (1452, setembre, 1).
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Quan MUl;a fugí a Asp ja havien passat quatre anys des que el matrimoni

s'havia desfet, cosa que ens porta a 1'any 1448; poc després, 1'alfaquí casa la

seva filla amb Axer Abenzacaria, el eadi que havia succei't Alí Aben~aofl5 .

Amb la protecció deIs oficials del comte, Mu~a porta endavant lareclamació

de la seva promesa i el 30 de novembre de 1452 ellloctinent de govemador,

Jaume Rocamora, envia un porter i un notari a Elx per prendre 1'alfaquíi la

seva filla; porter i notari, sense recórrer als oficials d'Elx, es presentaren a la

casa de l' alfaquí, a fi d' executar el manament que portaven. L' enrenou que es

mogué a la moreria, on els moros protestaven perque no eren defensats ni

emparats pel seu senyor, serví d' avís allloctinent del procurador i al batlle, que

es presentaren a la moreria just a temps d' evitar que el porter de la govemació

i el notari s' enduguessin l' alfaquí i la seva filla. Malgrat que el porter presenta

els manaments que portava, els oficials de Barcelona protestaren de paraula i

per escrit perque aquella acció envaIa la jurisdicció de Barcelona. EIs oficials

de la govemació hagueren de tomar-se'n, pero ellloctinent de governador i el

batlle general iniciaren un procés contra els oficials de Barcelona per resistencia

al' autoritat i amena~aren amb posar el senyal del rei a la vila, és a dir, a prendre

possessió de lajurisdicció. EIs oficials se sentien oblidats per la ciutat de Bar

celona i demanaren als consellers que els atorguessin una salvaguarda perque
els vexaven contínuament86 •

El eadi i vells de la moreria també demanaren protecció als consellers con

tra tantes vexacions i advertiren que no ho podien suportar més i que, si 'no ho

solucionaven, cadascú hauria de buscar un lloc on viure en repOs87.

Pero l' ofensiva del comte tot just havia comen~t. Ellloctinent de govemador

d'Oriola, Jaume Rocamora, i el batlle general es reuniren amb el comte aAsp

i decidiren anar a Elx, empresonar els oficials de Barcelona, prendre els seus

béns i segrestar les rendes de la ciutat a la vila.

El pla fou avortat per Lluís Comell, govemador del regne de Valencia della

Xixona o d'Oriola, que es trobava llavors al seu senyoriu de Novelda, a punt

de marxar; quan sabé el que es preparava, es dirigí immediatament a Elx, on

féu venir els papers del procés que s'havia iniciat contra els oficials il.licitans i

la seva corto Quan el lloctinent de govemador i el batlle general tingueren

85 AHCB, CC. LI.C.O., X-22, ff. 79 (1452, maig, 20) i 82 (1452, maig, 22).
8. AHCB, CC. L/.C.O., X-22, f. 145 (1452, desembre, 4).
87 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 146 (1452, desembre, 4).
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notícia de la presencia del govemador a Elx deixaren córrer la incursió, que

estaven a punt d' iniciar, i acudiren a Elx per portar al govemador totes les

denÚDcies, instancies i actes que havien elaborat La denÚDcia era de resistencia

al porter i per tant demanaren al govemador l' empresonarnent deIs oficials

d'Elx i el segrest de les rendes de la vila. El govemador es nega a prendre'ls,

pero els arresta, amb jurament i homenatge de no sortir d'Elx, llevat de

Crevillent, on sí que podien anar, com també a la cort del govemador. Sobre la

petició de segrest de les rendes digué que ja hi pensaría. Els oficials d'Elx

anunciaren als consellers de Barcelona que enviaven el seu advocat a Valencia,

perque s 'informés amb bons juristes del que havien de fer i expressaren la seva

esperan~a de tenir un jutge i un assessor imparcials. Asseguraren a la ciutat que

ells no havien delinquít en res i que tot era un muntatge astut del comte per tal

d' apoderar-se d'Elx i Crevillent fent veure que era en servei del rei. Els oficials

d'Elx sabien que el comte, ellloctinent de govemador i el batlle general havien

escrit al rei a Napols i també al rei de Navarra i demanaren que els defensessin88 .

Els consellers de Barcelona també reberen carta sobre aquests fets deIs

jurats d'Elx, que informaven, a més, que el comte tenia partidaris dins de la

vila89. Els arriba, igualment, carta del mateix comte de Cocentaina, que tingué

l'habilitat de presentar-se com a víctima. Es lamenta que, després del que havia

fet per la ciutat, ti tomessin tal retribució, ataeaAntoni Ballester, el batlle d'Elx,

acusant-lo de tenir mala voluntat contra ell i la seva casa i d'intentar posar-lo

en males relacions amb el govemador Lluís Comell. Exposa els fets en la

versió de resistencia a l' autoritat i demana als consellers que destitlüssin Anloni

Balaguer i n'hi posessin un de catala, lot prometent que ell també substituiría

el batlle d' ASp90.

Tanta insistencia en demanar que els oficials d'Elx fossin catalans -recordem

que no era la primera vegada que feia aquesta petici6- resulta sospilosa. Potser

el comte pensava que els catalans presentarien menys resistencia a les seves

ambicions, perque no resultaven directament perjudicats en els interessos

personals i familiars si triomfava alguna de les seves ofensives. Potser també

els catalans podien ésser enredats més tacilment perque no coneixien tan bé ni
les lleis valencianes ni la xarxa d'interessos locals.

88 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 149 (1452, desembre, 12).

89 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 150 (1452, desembre, 12).
90 AHCB, CC, U.C.O., X-22, f. 151 (1452, desembre, 16).
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Els primers mesos de 1'any 1453 transcorregueren fent preparatius per a la

defensa deIs oficials d'Elx. Pere Granyana, advocat d'Elx, fou trames a Valencia

per parlar amb els diversos juristes que havien de portar el cas per part de

Barcelona, Gabriel de Santacília, Jaume Garcia d' Aguilar i Miquel Dalmau.

Un d' aquests juristes, Gabriel de Santacília, escriví als consellers de Barcelona

per notificar-los que els denunciats eren Pere Comella, lloctinent de procura

dor, el batlle Antoni Balaguer, el eadi i l' aljama de moros. Segons la denÚllcia,

els oficials d'Elx avalotaren el poble dient als moros "o, perros, e no.ls podíeu

matar?", referint-se al porter i al notari tramesos pellloctinent de govemador.

Segons la denÚllcia, els oficials havien comes delicte de resistencia al' autoritat,

pero el jurista afirmava que els oficials dellloctinent no podien exercir jurisdicció

a Elx perque era tota de la ciutat de Barcelona91 •

També ellloctinent de govemador d'Oriola respongué a una carta que els

consellers li havien trames el 16 de desembre en la quall' acusaven de parcialitat

contra Barcelona i la seva baronia d'Elx. Ellloctinent desmentia aquesta

acusació i enumerava tots els serveis fets a la ciutat, que no li havien estat

agraits; entre aquests serveis mencionava tots els delictes de ve"insde Crevillent

i d'Elx deIs quals havia tingut noticia i que no havia perseguit per consideració

a la ciutat. Ellloctinent assegurava que el govemador era jutge de tothom a la

govemació, també de les terres i vassalls dels barons. La seva versió del doble

matrirnoni de la filla de l' alfaquí conté algunes informacions noves. Sembla

que havia ordenat a l' alfaquí que no casés la seva filla amb ningú mentre durés

ellitigi i que la tingués de manifest. En comptes de fer tal cosa, l' alfaquí s' afanya

a casar-la efectivament amb el eadi i per aixü havia incorregut en penes. El

batlle general, a qui competia la jurisdicció sobre els moros, li havia demanat

que prengués l' alfaquí i que li lliurés la seva filla, per aixü envia el porter i el

notari a Elx. Segons ellloctinent de governador els oficial s d'Elx havien anirnat

l' avalot deIs moros contra el porter i el notari; afortunadament, l' assessor Andreu

Fira atura els moros i gracies a aixü pogueren escapar92 •

91 AHCB, CC, Ll. C.O. , X-23, fí. 1 (1453, gener, 5) i f. 2 (1453, gener, 6). L'ús del castellanisme

"perro" per designar Sarralns enemics, de manera insultant, és for~a comú en el seg1e xv. Cf.
diversos exemples a "perro", ALCOVER,A.-MOLL,F. DE B., Diccionari Catala-Valencia-Balear, vol,
VID, Barcelona, 1969. Cf. també els qualificatius dedicats a un farnós corsari d'Almeria: ''perro
moro", "gran perro que. s fa nomenar Lo Sant Moro", "Sant Perro", etc.: SALlCRÚ1 LLUCH,R., El
sultanat de Granada i la Corona d'Aragó, 1410-1458, Barcelona, CSIC, Institució Mili! i Fontanals,

1998, p. 185.
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Pel febrer, el rei de Navarra ja havia comen~at a despatxar algunes provisions

relatives al procés pels incidents contra el porter i el notari del lloctinent de

govemador. El cadi i els vells de l' aljama n' estaven contents, en general, enca

ra que es queixaven que haguessin estat citats vint moros de la moreria a decla

rar, segons ells sense causa93 . Una d' aquestes provisions era una amonestació

allloctinent de govemador d' Oriola per la seva parcialitat en l' afer. Els processos

quedaren de moment aturats, pero no pas per aixo el comte deixll d'hostilitzar

els seus ve'ins; a primers de febrer, els seus homes havien retingut aAsp quatre

mu1s de moros de Crevillent. Com que no els volien tomar, els d'Elx penyoraren

en el terme de Crevi11ent quatre mu1es de moros d' Asp que venien d'Oriola94 .

El declivi de lafaeció de l'alfaquí a la nwreria d'Elx

El triornf de la facció de l' alfaquí, esdevingut, de manera completa, l' any

1449, no dura gaire. El seu gendre, el cadi, comen~va a recollir algunes critiques

ja a comen~ament de 1453. Els moros de Crevillent, que compartien aquest

oficial amb els d'Elx, deien, pel febrer, que alguns demanaven que fos revocat,

pero els vellsde l' aljama no n' eren pas partidaris i en demanaven la continu'itat95.

També pel febrer de 1453, els vells i les autoritats de l' aljama devien afron

tar critiques popu1ars. Aquestes autoritats atribu'ien aquestes protestes a la

presencia sovintejada a la moreria de <;aat Sarrill, persona proxima a l' ex-cadi,
ex -vassall de la ciutat i llavors veí d' Oriola, un deIs cu1pables, segons afirmaven,

de les iniquitats que els havien fet el comte de Cocentaina i altres persones. Les

autoritats de l' aljama estaven seriosament preocupades pels seus moviments i
pels seus contactes amb els ve'ins de la moreria; l' acusaven de sembrar "cizanies,
malícies e iniquitats contínuamenf'. En general, la carta de les autoritats de

l'aljama als consellers on comenten aquests fets sembla denotar la inquietud

pel creixement del partit contrari; per aixo demanaven que els oficials prohibissin

l' accés a la moreria a <;aat SarrilloLa carta reflecteix l' existencia de moviments

92 AHCB, CC, ac.o., X-23, f. 5.

93 AHCB, CC, L/.C.O., X-23, ff. 14 (1453, febrer, 9).
94 AHCB, CC, L/.C.O., X-23, f. 17 (1453, febrer, 11).

95 AHCB, CC, U.C.O., X-23, f. 15 (1453, febrer, 9). El seu nom apareix una mica deformat

"Axer Zimbeig", en compres d' Axer Abenzacaria.
% AHCB, CC, Ll. C. O., X-23, ff. 14 i 15 (1453, febrer, 9).
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estranys dins de l' aljama, perque el eadi i vells semblaven preocupats per l' anada

prop deIs consellers d' Amet Bauet, de qui sospitaven que anava a demanar

alguna cosa en nom de l' aljama; deixaven ben clar que ells no li havien fet cap

encarrec. La carta segur que resulta molt estranya per als consellers. Al dors, hi

ha un petit esbós per a la redacció de la resposta, on consta que els consellers

no cregueren el que explicaven els oficials de 1'aljama. Cal remarcar que els
vells de Crevillent també enviaren una carta similar als consellers, desautoritzant

el que el mateix missatger pogués die en nom d' ells96 •

Després del retom de Pere de Relat a Barcelona, la ciutat triga un cert

temps a nomenar nou procurador; per aixo, des de la baronia d'Elx i Crevillent

diverses persones i estaments continuaren demanant la provisió del carrec,

majoritariament a favor de Joan Ferrandez de Mesa; hi insistiren els vells i

l' aljama de Crevillent i el batlle Antoni Balaguer, mentre que el justicia, jurats

i prohorns d'Elx s'hi manifestaven en contra; 1'acusaven d'haver sostingut

parcialitats en el seu anterior regiment, durant el qual havien estat presentades

moltes queixes en contra seva97 •

Pero a final de gener, els vells de l' aljama de Crevillent enviaren un missatger

als consellers, Mahomat Milic, que sembla que també havia d'actuar en nom

deIs vells d'Elx. Pel batlle sabem que Milic era parent del eadi i que fou enviat

d' amagat d' ell i d' amagat, també, de la major mart del moros. Segons el batlle,

els moros murmuraven i estaven molt revoltats a causa d' aquesta missatgeria,

que afirmava que anava en nom de tots els moros d'Elx i Crevillent, cosa que
era mentida:

"e stan quasi en avolot, dient e presomint que lo alfaquí ab altres

dos o tres se haurien sfor~at a fer letra o letres de creen~a a la senyoria
vostra".

El batlle ens deixa entreveure quin era el motiu de tant de secret: el missatger

moro havia de demanar que no fos nomenat per al carrec de procurador Joan

Ferrandez de Mesa, la mateixa petició que, com sabem, havien fet els cristians

que manaven a la vila d'Elx. Segons el batlle, evidentment partidari de Ferrandez

de Mesa, la major part deIs moros volien aquest cavaller per procurador, perque

era home virtuós, honrat, ben emparentat, ric i amb experiencia, ja que havia

97 AHCB, CC, U.C.O., X-23, ff. 3 (1453, gener, 9), 6 (1453, gener, 15), 12 (1453, gener, 31) i
13 (1453, febrer, 8).
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regit el carrec més de dotze anys; segons el batlle, ningú a la vila podia fer de

procurador, fora d'ell. El batlle demana als consellers que l'informessin si,

realment, Milic havia portat un missatge que no corresponia amb el voler de la

major part de la moreria.

El batlle havia perdut ara tota estima per l' alfaquí, de qui deia

"que may cessa de metre iniquitats en aquestes moreries, en forma

que no procura sinó dans e despeses e despoblació".

Posava l' exemple del moro Abdu~alem, que l' alfaquí mirava de fastiguejar

en una qüestió que tenia amb Milic; precisament era un deIs moros que s 'havien

desvassallat i que el batlle, que el tenia per un bon home, havia aconseguit que
tomés d'Oriola98•

Finalment, la persona escollida fou efectivament Joan Ferrandez de Mesa,

pero només com a regent de la procuració, per acord del consell de Trenta del
9defebrerde 145399• Jahaviarebutel nomenamente124 de febrerde 1453, i

tot seguit es posa a resoldre les qüestions pendents 100 • U ns mesos després, com

que el comte de Cocentaina exigia negociar amb una persona notable, fou

nomenat, com a lloctinent de senyor, Pere de Relat, el mes d'agost de 1453,

com veurem després.

També el mes d' agost de 1453, Mahomat Alhaig fou acusat pellloctinent

de govemador general d'Oriola de voler emigrar cap aterres islamiques amb

la filla Zoayra i una esclava, motiu pel qual ellloctinent mana empresonar-lo;

l'intent de fugida era for~a creible ates el plet pendent del doble matrimoni de

la filla, pero els jurats d'Elx intercediren al seu favor prop dellloctinent de

govemador, defensant els privilegis de la vila; la missatgeria havia d' anar a

carrec de l' alfaquí, si resultava culpable i subsidiariament de la moreria i, si no

ho era, de la ciutat de BarcelonalO1• L'acusació no degué provar-se, com no

poden provar-se, generalment, les intencions no realitzades.

98 AHCB, CC, LI.C.O., X-23, ff. 12 (1453, gener, 31), i20 (1453, febrer, 17).
99 GARRIDO, "Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", p. 22.
100AHCB, CC, LI.C.O., X-23, ff. 32 (1453, abril, 16) i 51 (1353, maig, 21).

101 IllNOJOSA, La morería de Elche en la Edad Media, pp. 57-58.
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Una saJa campestre i alternativa de l'alfaquí.

En aquesta epoca, malgrat que MahomatAlhaig conservava bones relacions

amb els cristioos ja no en tenia amb la majoria deIs seus correligionaris; la

supremacia en el govern de 1'aljama d'Elx es trobava, almenys des de les

eleccions de juny de 1453, a mans de la facció contraria a l' alfaquí Mahomat

Alhaig.

En data que desconeixem, perque el nomenament de l' alfaquí devia ésser

una competencia de l' aljama, MahomatAlhaig fou destituil, suposem que durant

l' estiu de 1453. És esrnentat com a ex-alfaquí en la denúncia presentada contra

ell pels vells o jurats -HametAbay~oo iAmetAlbillení- que 1'acusaren d'haver

organitzat al camp, en un dia de festa molt important, e15 d' octubre, que tancava

el Ramada, una pregaria de la saÜl alternativa a la que es celebrava a la mesquita,

dirigida per l' alfaquí que 1'havia succe'it.

Es reuniren en un camp prop d'Elx perresar la sala, l' ex-alfaquíi 24 samiins

més, entre els quals es trobava el cadí que havia substitu'itAlí Aben~aot, l' enemic

de MahomatAlhaig i que com sabem era el seu gendre, un deIs fills de l' alfaquí,
etc.

Els vells acudiren al regent de la procuració general de Barcelona a Elx i

Crevillent, Jooo FeITandez de Mesa, per denunciar el fet, que segons ells era

escoodalós, deshonest i contrari a sunna i xara; en tal dia com aquell, que era

llur Pasqua, un moro no havia d' ooar a resar en lloc separat deIs altres sinó que

havia d'ooar a la mesquita, on hi havia un bon alfaquí; els vells assenyalaven

també que aquest afer havia suscitat tensió a la moreria i que la gent s'havia

dividit en dues faccions que podia acabar en baralla.

"Dixeren que Mahomat Alhaig, moro alfaquí qui solía ésser de la dita
morería de la dita vila, ab lo alcadí e altres moros de la dita morena

convocats per lo dit alfaquí, són en lo pla qui és davant la dita vila fahent
la a~ala en lo dit pla, la qual cosa és molt desonesta e mal exemple e molt
escandalosa e odiosa que negun moro ab altres gents vaja a fer la dita
~ala en loch separat puix en la dita morería hi aja bon alfaqui e mesquita
per a fer aquella, majonnent que lo present día de huy és la sua Pasqua
dels moros e cascun moro és tengut de anar a fer la ~ala a la mesquita e
no en altres lochs, per hon lo poble de la dita morería esta molt aremorat
los huns contra los altres, hoc que esta en punt de haver-hi masa gran dan

sinó s.i proveheiX'.
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A petició dels vells, les autoritats cristianes interromperen la sala alternati

va, prengueren nota de la gent que hi havia i els demanaren qui els havia dit

d' anar a resar a aquelllloc i seguidarnent s' endugueren pres Mahomat Alhaig.

Pero, pel camí cap a la pres6 comuna, MahomatAlhaig al·lega que havia obtingut

previament una llicencia de Pere de Relat. lloctinent general i partantveus de

senyor, per resar aquesta sala. Alguns moros digueren que eren presents quan

Pere de Relat, que llavors es trobava a Callosa, li dona la llicencia. Per

aquest motiu Mahomat Alhaig fou alliberat i autoritzat a acabar la seva

sala campestre102 •

Les dissensions entre les dues faccions de la moreria havien arrlbat també,

dones, al camp religiós. Crida l' atenció que els representants de la comunitat

sarra.'ina d'Elx fessin intervenir les autoritats cristianes per fer interrompre un

acte religiós de la facció contraria, una parceHa d'identitat que la comunitat

islamica -als nostres ulls- hauria d'haver volgut preservar, amb més fOfl;a, de
tota interferencia externa.

Les negociacions amb els oficials de la governació i amb els del comte
sobre els processos contra els oficials d'Elx.

Immediatament després del seu nomenament que, com ja he dit. fou acordat

e19 de febrer de 1453, Joan Ferrandez de Mesa expasa el resultat de les seves

gestions als consellers en carta del 16 d'abril. Molts deIs exits que havia

aconseguit es devien a la seva amistat amb els oficials i gent destacada d' Oriola,

bé que en altres qüestions que enfrontaven Elx amb el comte de Cocentaina no

hi pagué fer res, perque la resolució era en mans del rei de Navarra, lloctinent

general del rei Alfons. Per aixo recomana una serie de provisions, moltes de les

quals foren aconseguides per Pere Granyana, advocat d'Elx i Crevillent. que

fou enviat a Saragossa, on es trobava llavors el rei de Navarra103 •

Pere Granyana presenta cartes ~ades al rei de Navarra, a l' arquebisbe

de Saragossa, al comte de Cocentaina i a Lluís Cornell, el governador del regne

de Valencia della Xixona o d'Oriola i negocia amb ells una solució per al

procés instat pels oficials d' Oriola contra els d'Elx. Els oficials d'Oriola havien

102 AHCB, Consellers-Xll, Baronies, caixa 24, papers de 5 d'octubre de 1353 titulats "Acte

públich de la afala que Mahomet Alhaig téu ab altres moros en lo pla d'Elig".
103 AHCB, CC, Ll.c.a., X-23, fí. 32 (1453, abril, 16) i51 (1353, maig, 21).
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intentat presentar el cas de les denúncies contra els oticials d'Elx com una

bona ocasió per a cobrar molts diners de penes judicials o «esdeveniments»,

pero el rei de Navarra, malgrat que els diners el temptaven, asseguril que no

volia perjudicar Barcelona i encomana l' afer al regent de la cancelleria, misser

Joan de Gallac, que amb l'assessorament d'altres membres del consell reial

decidí que s' investigués si ellloctinent de govemador podia trametre un porter

a Oriola a prendre l' alfaquí o no, ja que la ciutat de Barcelona tenia tota la

jurisdicció d'Elx, i arnés nomenajutge del cas un prohom d'Oriola, aconsellat

per dos doctors en dret de Valencia. També aconseguí que el rei de Navarra

ampliés l'area d'arrest del batlle d'Elx a tot el regne de Valencia, a ti que es

pogués defensarU)4 •

La soludó de les desavinences amb el comte de Cocentaina exigia

negociacions, a més de tribunal s de justicia, i per aquest motiu els consellers

nomenaren un lloctinent general i portantveus de senyor, per tal de complaure

el comte de Cocentaina, que demanava una persona notable per poder nego
ciar!05.

La persona triada fou Pere de Relat, l' antic procurador, que el 16d' agost de

1453 partí de Barcelona per marxar cap a Elx!06. En el camí s' atura a Pardines,

el 27 d' agost, per visitar el comte de Cocentaina, que s'hi trobava!07, i arriba a

Elx el 30 d'agost. En la carta escrita als consellers el 9 de setembre, Pere de

Relat explicava que havia trobat la vila dividida en dos bandols, tant cristians
com sarra'ins!08.

El 26 de setembre intenta negociar amb el comte de Cocentaina i s'a~a

aAsp, pero el troba que anava a Elx, i ambdós parlaren deIs afers que enfrontaven

el comte amb la ciutat, a causa deIs quals hi havia set processos pendents.

Segons Pere de Relat "de bones paraules agué.n abundimcia, a Déu placia
que losfets seguesquen".

Novament es trobaren a Oriola, a comen~aments d'octubre, on Pere de

Relat havia anat acompanyat pel batlle. Malgrat que el tema principal negociat

era el de les aigües i un molí, sembla que també fou tractat l' afer de l' ex -cadi
AJí Aben~aot, perque la carta de Pere de Relat als consellers esmenta el seu

propOsit de convocar dos cadis a Elx, per al 9 d'octubre per tal de "reposar'

104 AHCB, CC, u.c.a., X-23, ff. 43 (1453, juny, 10) i44 (1353, juny, 13).

10' GARRIDO, "Elx iCrevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", p. 22.
106Manual de Novells Ardits, vulgannent apellat Dietan delAntich Consell Barceloní, SCHWARIZ

y LUNA, F. - CARRERAS Y CANO!, F., eds. Vol. n, Barcelona, 1893, pp. 169-170.
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altres afers, sense concretar quins eren109 • Una carta enviada pel cadí i l' aljama

d'Elx, el 13 de febrer de 1454, bé que segurament fou escrita només pel cadí,

ens aclareix que, efectivament, estava prevista una revisió deIs comptes de
l' ex-cadí. El cadí Axer Abenzacaria recordava a la carta les controversies amb

l' ex-cadí, els fraus deIs quals fou trobat culpable i les sentencies pronunciades

contra ell amb consell de cadís, per les quals fou condemnat a retomar certes

quantitats de diners a l' aljama Es mostrava astorat que sentencies en ferro

("passades en cosa jutgada") i executades poguessin ésser revisades de nou,

com havia manat Pere de Relat, que havia manat al batlle que revisés tots els

comptes i actes de l' ex-cadí i els "redu(s", expressió que suposem volia dir que

el deute de l'ex-cadí envers l'aljama fos redui't; segons el cadí, la gent de la

moreria estava revoltada per la possibilitat del repartiment d' alfardes o col·lectes

extraordinanes per restituir les quantitats obtingudes en l' execució de les

sentencies contra el cadí. Assegurava, com sempre es feia en aquests casos per

tal d' espantar la senyoria barcelonina, que tal cosa seria motiu de despoblació

i destrucció de l' aljama. Probablement era ell mateix qui havia fet córrer aquest
rumorllO•

La suavització de les mesures contra 1'ex-cadí devia ésser una de les

exigencies del comte de Cocentaina per arribar a una concordia amb la ciutat

de Barcelona, com ho era també el pagament d'una quantitat per a ajudar-lo a

construir un molí (350 florins); a canvi, el comte havia d' anul·lar els processos

iniciats contra la ciutat. pero com que no es tiaven 1'un de l' altre i totes dues

parts esperaven que l'altra donés el primer pas, a la ti aquest tracte no arriba a
fer-se efectiu111 •

A mitjan abril de 1454, el comte de Cocentaina estava content de les

negociacions fetes amb Pere de Relat i concloses amb el batlleAntoni Balaguer,

perque Pere de Relat havia hagut de marxar cap a Barcelona precipitadament,

sembla que per malaltia1l2•

'07 Pot tractar-se tant del Pardines que és ara un despoblat al municipi d' Algemesí, com el que
es trobava al de BenülJjó.

108 AHCB, CC, u.C.O., X-23, f. 81 (1453, setembre, 9).
109 AHCB, CC. u.C.O. , X-23, f. 88 (1453, octubre, 1) i 90 «(1353, octubre, 8).
110 AHCB, CC, Ll.C.O., X-24, f. 23 (1454, febrer, 13).
11I AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 26 (1454, febrer, 15).

112 AHCB, CC, u.C.O., X-24, ff. 56 (1454, abril, 17. Oriola). Antoni Balaguerfa referencia a
la malaltia de Pere de Relat, f. 96 (1454, juliol, 3).
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La sentencia pel doble matrimoni de lafilia de l'alfaquí. L'alfaquí,
vassall del comte de Cocentaina.

A través de les cartes del comte i d' Antoni Balaguer als consellers de Bar

celona. sabem que Antoni Balaguer es reuní a Valencia amb un gran consell de

eadis i alfaquís, experts en sunna i xara, i amb el jurista Gabriel de Santacília.

advocat de la ciutat de Barcelona i de la vila d'EIx; hi participaren gairebé tots

els eadis del regne de Valencia i fins i tot de Granada. bé que el més afamat era

el de Gandia, anomenat Ubequer, considerat el més savi del regne, que era

vassall del rei de Navarra. Cal assenyalar que la reunió d'aquest gran tribunal

és un exemple molt interessant d'una instancia superior de la justícia isl3mica.

Ja hem vist, a més que eren molt freqüents els recursos a una segona instancia,

representada per un o dos eadis de les comarques proximes allloc dellitigi 113 •

L' objectiu d' aquest gran tribunal era debatre el cas del doble matrimoni de

la filla de l' alfaquí. Pronuncia la sentencia Ubequer, eadi de Gandia. i decidí

que Zoayra era la muller del primer marit, Mu~a Almuquetdem, que s'havia

fet vassall del comte i vivia aAsp; per tant, era declarada incorrecta la dissolució

del matrimoni arranjada pel pare Mahomat Alhaig i pel segon marit, el eadi

d'EIx. Es decidí que Zoayra sortís d'EIx, acompanyada pel batlle general, i fos

portada a Montfort, com a lloc neutral, on hauria de romandre quaranta dies

per comprovar si estava embarassada del segon marit. Passats els quaranta dies

fou lliurada al comte de Cocentaina, que la tingué per justícia com a muller de

Mu~a i com a vassalla seva1l4 • El comte explica els fets de la manera següent:

"Després de moltes reboltes e grans proeessos on /um eabud quasi tots
los aleadis de aquest regne fins als aleadis de Granada, empero la dita
Zohayra és estada declarada muller de Mu~a Almuquetdem, moro vasall

meu, habitador de la mia vi/a de Azp"115.

EIs fets són explicats amb més detall en una carta posterior del batlle Antoni

Balaguer:

Il3 Sobre l' organització de la justicia musulmana en el regne de Valencia cf. FEBRER, "Los
tribunales de los alcadíes moros en las aljamas mudéjares valencianas", cit. al comen~ent. També
la tesi doctoral, encara inedita, d' ANNA DOMINGO 1 GRABIEL, La criminalitat entre els sarrai'ns de la

Corona d'Aragó en el segle XIV, dirigida per mi mateixa i presentada a la Universitat de Barcelona
el 1993.
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"Stant lo dit compte e batle general e lo dit mossen Relat e yo en
contenció del dit Jet, present lo alcadí de Gandia, lo dit alfaquí dix al dit
comte, presents los sobre dits e altra gent que.y havia, que si ti playia
parlar ab ell en secret, lo qual dix que ti playia e dix-ti més si seria en lo
secret lo dit batle general e dix que tiplaya e deJet se apartaren de nosaltres
eparlaren e apoch instant retomaren a nosaltres lo dit comte dient «mossen
lo embaxador, Jéu exir aquesta gent e parlarem de secret» e de Jet, Jet
coUoqui, lo dit comte recita com lo alfaquí se era Jet son vasall e ti playa
que safillaJos mesa en poder del dit batle general, lo qualla levas alloch
de Monfort, que és del senyor rey, e seria guardada a honor de la dita

insigne ciutat e del dit comte".

Segons el mateix Antoni Balaguer, pero, la intenció de l' alfaquí de fer-se

vassall del comte ja era una mica anterior, perque el comte li havia esmentat

aquesta intenció quan ambdós s'havien trobat a Alacant1l6 .

De fet, quan els consellers reberen el trasllat del vassallatge de l' alfaquí

MahomatAlhaig al comte de Cocentaina, pogueren comprovar que havia estat

formalitzat el 12 de novembre de 1453 i que, doncs, durant uns mesos, s 'havia

mantingut en secreto En aquest acte, que es desenvolupa davant de notaris, el

cadi i les aljames d' Asp, l' alfaquí s'havia compromes a ésser veí d' Asp i vassall

del comte durant cinc anys, i havia acceptat incórrer en una pena de 300 florins

d'or en cas d'incompliment, multa de la qual fou fiador Azmet Firam, veí

d'Aspll7 .

Sembla que l' alfaquí, complint el compromís de residencia, porta la muller,

fills i filles i els seus béns aAsp cap el mes de mar~ o abril de 1454. Segons el

comte de Cocentaina aixo s' esdevingué després de la marxa de Pere de Relat

cap a Barcelona, cosa que ens porta a un moment posterior a la proclamació de

la sentencia sobre el matrimoni de la seva filla1l8. Sabem que la sentencia no

fou executada, és a dir Zoayra no fou lliurada al primer espOso L' estada a

Montfort degué servir per comprovar que estava embarassada i aquesta

circumstancia obliga a canviar l' acord pres, pero tampoc no fou lliurada al

segon marit; l' any 1456, quan fou portada a Italia, com veurem, hi porta també

114 AHCB, CC, U.C.O., X-24, ff. 56 (1454, abril, 17. Oriola) i 81 (1454, maig, 25).
115 AHCB; CC, U.C.O., X-24, f. 81 (1454, maig, 25).

116 AHCB, CC, L/.C.O., X-24, f. 96 (1454,julio1, 9).
117 AHPB, Consellers, Baronies, xn, caixa 24.

ll8 AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 81 (1454, maig, 25).
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un fill del cadi. Com que el matrimoni no havia conviscut més des de la

sentencia, cal suposar que el fill havia estat engendrat abans119 •

Probablement, quan l' alfaquí es féu vassall del comte, devia pensar que

aquest el defensaria i que així la sentencia del gran consell de cadis ti seria

favorable. Sorpren, pero, que un home tan astut com l' alfaquí posés la seva

farmña en mans del comte després de la sentencia, que demostrava que el

comte no el defensava pas tant com ell esperava. Per tal d'aconseguir el seu

ajut, l' alfaquí prometé 18.000 sous al comte perque ti restituís la filla; sembla

que el comte ti demana, a més, les despeses; pero com que ni l'un ni l'altre no

compliren la paraula, l' alfaquí ana a Barcelona a demanar ajudal20 •

Sembla que no es pot dubtar que la família de l' alfaquí fou portada a Asp,

perque és un fet que esta prou documentat. L' alfaquí, en canvi, no sembla que

deixés el domicili d'EIx, segons la documentació posterior. Potser creia que la

seva farmlia estaria més segura a Asp que a EIx, cosa en la qual s' equivoca. i

que si ell continuava a EIx gaudiria de la protecció de Barcelona.

L' actuació de l' alfaquí resulta, doncs, for~a contradictoria; sembla com si

hagués intentat jugar amb dues baralles de cartes al mateix temps, les del comte

i les de la ciutat. Immediatament després de la sentencia i malgrat que ja era

vassall del comte, havia anat a trabar els consellers de Barcelona per queixar

se del comte, donant a entendre que la justicia no feia per a ell, cosa que,

naturalment, molesta al comte, i per reclamar l'ajut de la ciutat com a vassall

seu. Per al·legacions posteriors sabem que la tesi que continuava essent vassall

de la ciutat es basava en el fet que l' alfaquí no havia comptat amb l' antic

senyor, la ciutat de Barcelona i que, per tant, l' avassallament al comte de

Cocentaina no era valid; per aixo el comte havia d'insistir en el consentiment

de Pere de Relat i els oficials d'EIx perque l' alfaquí es fes vassall seu121 •

Com l' alfaquí, també ana a BarcelonaAmet Bauet, no sabem si per ajudar

lo. Igualment hi ana l' ex-cadi Alí Aben~aot, el cas del qual potser també s'havia

tractat al gran tribunal de cadis. L' ex-cadi portava els documents que l' afectaven
i una carta del batlle d'EIx. El comte advertia els consellers de la mala fe deIs

moros que els anaven a veure, als quals dedica qualificatius contundents -un és

119 AHCB, CC, U.C.O., X-26, f. 108 (1456,juny, 29).
120 AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 96 (1454, juliol, 9).
121 AHCB, CC, U.C.O., X-27, ff. 106-107, ed. per MADURE1L, Mensajeros barceloneses, doc.

509.
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una espuma de 1'infem- tot comparant llur astúcia amb la d' Annibal, cosa que

demostra que era un horne culte:

"Se són llevats los qui no han justícia e van aquí a les vostres savieses
per veure si poran usar de llurs acostumats engans nwrischs, punyint-los
la natura africana de les estúcies de Aníbal, entre los quals va una puma

de infem apellat Amet Bauef'

El comte confessava el seu enuig pels debats deIs moros i el desig que
acabessin aviat:

"Me han tant enujat que no veyg dia ni ora que.n siafora"l22.

Els consellers, que continuaven considerant l' alfaquí com a vassall seu,

intentaren defensar-lo prop del comte i demanaren informació a Valencia de

com havien anat les coses en el gran procés. En la seva carta als consellers de

25 de maig, el comte indicava que, per estar ben informats, només els calla

demanar a Pere de Relat com havien anat les coses. L' opinió que el comte tenia

de l' alfaquí era pessima; assegurava que no era vassall de Barcelona, com la
ciutat creia, sinó seu, amb document fet davant de notari i cadi, amb les cUmsules

i obligacions acostumades, com ho sabia prou bé Pere de Relat123 •

Deia que feia vint anys, més o menys, que es féu vassall seu. Ell, el comte,

I'havia ajudat i I'havia tret de la presó de Valencia i n' era ferman~a davant la

batllia general. Com que, l'any anterior, s'havia negat, en un primer moment,

de fer-lo vassall seu, Mahomat Alhaig li dona fermances de mantenir el

compromís de vassallatge. Segons el comte, tant Pere de Relat, com el batlle

d'Elx, com els jurats o vells de la moreria volien que ell el tragués d'Elx i se

l' endugués perque sempre on era tothom acabava malavingut:

"atenent que lla on acostuma de aturar e praticar sembre zizanies e
met scimdels ..."l24.

122 ARca. CC, u.c.a..X-24. f. 56 (1454. abril. 17. Oriola).

123 ARCa. CC. Uc.a..X-24. f. 81 (1454, maigo 25).
124 ARca. CC, u.c.a..X-24. f. 81 (1454. maigo 25).
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També el procurador i el batlle d'EIx i Crevillent estaven cansats de l' alfaquí.

Els consellers insistien en les cartes a aquests oficials en el manament de

defensar-lo i d' exigir la devolució de la seva filla, pero l' alfaquí recusava els

oficials com a sospitosos d'afavorir els seus enemics. Els oficials asseguraven

ignorar el motiu pel qual els havia declarat sospitosos, pero recomanaven que

els consellers exarninessin les cartes que els havien enviat anys abans, des que

l' alfaquí residia a la moreria d'EIx i els documents que es conservaven en els

armaris deIs actes de la ciutat i podrien veure els treballs i les despeses que

havia ocasional, almenys 600 florins; arnés, havia posat les persones deIs oficials

en perill, afrontant la ira del comte i del seu fill; justament quan l' estaven

defensant amb for~a, l' alfaquí, ocultament, s'havia fet vassall del comte, com

constava en acte públic que els trameteren, i amiinil la defensa que feien d' ell,

basada en el fur de Morvedre, pel qual ni el comte ni cap senyor no podía

demanar els actes o procediments fets per un altre senyor amb el vassall ni

treure'l de la seva jurisdicció. Fet el vassallatge de l' alfaquí al comte, aquest

deia que els oficials de Barcelona no havien d'intervenir en les qüestions de

l' alfaquí, i el mateix deia el batlle general. Els oficials de Barcelona explicaven

que no havien intervingut en ellliurament de la filla de l' alfaquí al batlle gene

ral; foren coses acordades entre el batlle general, el comte i l' alfaquí, com a
vassall del comte.

A part de les despeses i els maldecaps que havia causal, l' alfaquí havia

sembrat la dissensió a la moreria, provocant la fugida de molts deIs seus
habitants:

"Ultra les grans discordies e disensions que en aquesta morena per

aquell són estades sembrades e vasalls fogits per causa sua"

Els oficials recordaven que altres llocs on havia viscut havien estat portats,

igualment, "en punt de perdició" per la seva causa. A EIx també el cadi

coHaborava en aquesta tasca de posar mal entre els membres de la moreria.

L' alfaquí des de Barcelona, on era, li havia demanat informació sobre si els

missatgers que la moreria havia enviat a la ciutat ho havien estat amb el

consentiment de tothom. El cadi havia pres aquesta informació amb tan mala

fe, que havia accentuat el malestar i el desig de molts vems de canviar de lloc

de residencia. Contra el que s'havia dit quan havia estat recomanat per al carrec,

els oficials deien ara que era un home ignorant, incap~ d' administrar justicia
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i que calia substituir-lo:

"aquesta vostra morería esta per aquesta rahó en via de despoblació,
no sens carrech del dit alcadi, qui de tots jorns tramet correus de malees e
per la ignorancia del dit alcadi, qui és tant poch sabent que justícia no.n
pot hom administrar, de hon vostra senyoria hi deu pravehir metent-hi
alcadi"l2S.

Com era habitual, l' opinió de l' aljama i consell de deu de Crevillent

concordava plenament amb la del batlle. El 12 de juny de 1454, l' endema de la

carta escrita pels oficials als consellers, les autoritats de Crevillent escrivien

ells també als consellers per defensar els oficials i acusar el cadi d'Elx. Deien

que els missatgers de la moreria d'Elx i seus a Barcelona els havien informat

que l' alfaqu( Mahomat Alhaig demanava la substitució del procurador i del

batlle, contra els quals havia llan~at diverses acusacions. L'aljama i consell de

Crevillent els defensa assegurant que eren ben regits i emparats pels dits oficial s

i que si l' alfaqu( no era defensat era culpa seva, perque s 'havia fet vassall del

comte. De qui demanaven la destitució era del cadi, que acusaven d'ignorancia

i malicia i el nomenament d'algú altre:

"algun bon moro de aquestes vostres moreríes, car lo que hui hi tenits,
la una per ésser ignorant, l'altra per ésser maliciós no s.i administra justícia,
ans estam en algunes diversitats, e provehint la terra sera en pac(fich
esosech"126.

L'aljama i prohoms de la moreria d'Elx també escriví als consellers amb

paraules similars de suport als oficials i d' acusació contra l' alfaqu( i contra el

cadi, que significativament no figura entre els qui la trametien, com era normal
abans:

"car lo seu viure [de l' alfaqu{J no és als sinó metre zizanies e mals en

los lochs hon viu, me~ants despoblacions, divisions eparcialitats, ensemps
ab son jenre lo alcadi, lo qual vostra merce tos de aquell mudar e revocar

12S AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 86 (1454, juny, 11).
126 AHCB, CC, U.C.O., X-24, f. 87 (l454,juny, 12).
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del dit alcadiat e metre altre seria cosa que vostra senyoria ne seria servi
da e vostres pobles mils regits, car per sa ignorimcia e encara, pus
verdaderament parlant, malícia, los dits pobles stan ab divisions e

diversitats en gran culpa de aquell dit alcadi e del dit alfaquí, car segons

per actes vostra senyoria pot ésser infonnada, los dits alfaquí e alcadí

pochs dies són passats en aquesta nwreria, jom de nostra Pasqua,

nwgueren un avolot que porla tota la gent a punt de nwrf'.

L' aljama d'EIx afegia, a més, que la missatgeria que havien enviat responia

a la voluntat de to15 i que les informacions de l' alfaquí i del cadi afirmant el

contrari eren falses i acabava el seu escrit demanant el bandejament del cadi i

de l' alfaquí i anunciant que trametien copia de l' acte sobre l' avalot del dia de

la seva Pasqua, que acabem de mencionar i que hem comentat abans.

"Car mester seria que los dits alfaquí e alcadi, per lo servir vostre e
aumentació de vostres rendes e sosech de vostres moreries, vostra senyoria

los bandejas e aquells no fosen ne habitasen en aquelles"127.

El difícil deslliurament de la famí1ia de l' alfaquí

Malgrat les advertencies i les critiques deIs oficials de Barcelona a EIx

contra l' alfaquí, els consel1ers de Barcelona continuaren defensant l' alfaquí.

Pel setembre de 1454, Mahomat Alhaig els agniia la seva ajuda i assegurava

que si no fos per el1s ja hauria caigut en mans del comte, com la seva mul1er,

filla i fills (sense mencionar que era el1 qui els havia posat en mans del comte),

que eren presos en el castel1 d'Elda, malgrat les peticions fetes pels oficials

d'EIx; com que el comte amena~ava amb mesures més fortes contra el1s,

l' alfaquí demanava als consel1ers que ti procuressin la intercessió del rei de

Navarra i els anunciava la visita del seu gendre, el cadil28 .
EIs oficials d'EIx informaren els consel1ers de Barcelona, el mateix mes de

setembre, de tates les diligencies fetes per reclamar la familia de l' alfaquí, fins

i tot al rei de Navarra, l10ctinent general del rei Alfons; només havien obtingut

la resposta que eren vassalls del comte, pero advertien que si es tirava endavant

127 AHCB, CC, U.C.D., X-24, f. 90 (1454,juny, 13).
128 AHCB, CC, U.C.D., X-24, f. 130 (1454, setembre, 6).
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el procés costaría molt car a la ciutat. Suggerien als consellers que demanessin

que els familiars de l' alfaquífossin posats en mans d'unjutge,ja que es tractava

d'una discussió de possessió de vassalls i comentaren que el comte de

Cocentaina estava molt enfadat per la demanda que li feien de la muller i la

filla de l' alfaquí, motiu pel qual havia trencat les negociacions d' altres afers 129 •

Un mes després, pero, el comte tomava a negociar iexigia, per deslliurar la

muller i la dona de l' alfaquí que aquest li donés les 100 lliures que li havia

promes i 1000 reals valencians de despeses, pero com que l' alfaquí es nega a

pagar aquestes quantitats per la seva familia, l'afer continua com estaval30•

Pel febrer de l'any següent, 1455, el comte de Cocentaina envia prop deIs

consellers el seu cosí germa Joan Llan~ol, canonge i paborde de la catedral de

Valencia i els trameté cOpia del vassallatge que li haYia prestat Mahomat Alhaig,

tant "en cristianesch com en morisch", a fi que es convencessin de la seva raó

i aprofita la credencial per assegurar que no volia que dos falsaris moros fessin

malbé les bones relacions que havia tingut amb la ciutat, a la qual havia fet
molts favors:

"e dos reprovats Jalssaris moros ab sinistre informació, com és lur hus
e costum, no basten a metre divisió hentre vosaltres e mt'13I .

Pel juny de 1455, el jutge i assessors de la causa sobre la muller i la filla de

l' alfaquí dictaminaren que les mores eren vassalles del comte i que aquest les

podia fer detenir i jutjar. Els advocats de la ciutat presentaren apeHació a

l' audiencia reial, pero mentrestant el comte s' endugué les mores a Valencia,

amena~ant de vendre-les i de fer batejar llurs fills, coses totes que segons els

oficials d'Elx no podia fer havent-hi una apel.lació pendent:

"dient que les mores vendra e losfills Jara Jer christians e los trametra

a don FJerrando en Napols»132 .

Pel juliol arriba una altra informació a Barcelona sobre la situació a Elx. Es

tractava ara de Joan Serradell, que inspeccionava els comptes de la percepció

129 AHCB, CC. U.C.O., X-24, f. 131 (1454, setembre, 6).
130 AHCB, CC. U.C.O., X-24, f. 148 (1454, octubre, 2).
131 AHCB, CC, U.C.O., X-25, 13 (1455, febrer, 21).

m AHCB, CC, U.C.O., X-25, 49 (1455, juny, 13).
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de les rendes en nom de la ciutat. Des del seu punt de vista d' administrador,

Joan Serradell manifesta als consellers que l' alfaquí, "aquest mal hom", com

el qualifica, era nefast per als interessos de la ciutat, pel que costava en processos;
tal com els informa abans de sortir de Barcelona, ja havia costat 20.000 sous, i

les despeses no cessaven; tant o més peIjudicials eren les dissensions que

provocava, que podien acabar amb la despoblació de la moreria133 •

Un altre punt de vista diferent era el del comte de Cocentaina. No sentia

cap simpatia per l' alfaquí, més aviat el contrari, pero s'havia fet vassall seu i

defensava que ho era. Assegurava que I'havia acceptat a precs de Pere de Relat

i els altres oficials de Barcelona i sostenia que Barcelona li havia de lliurar el

seu vassall i a més havia de pagar una serie de penes en les quals havien

incorregut els seus oficials per retenir el seu vassall sense comptar amb ell, és

a dir, sense pagar els 300 florins de fian~a de vassallatge durant cinc anys.

Assenyalava que, si tenia presos la muller i els ftlls i filla de l' alfaquí era per

garantir aquell pagamento ja que no es podia avassallar novament amb Barce

lona sense desvassallar-se d' ell previament. La sentencia pronunciada pels jutges

li havia donat la raó, tant en primera com en segona instancia, de manera que li

semblava dar que havien de fer els consellers.

Segons el comte, tota la culpa del que havia passat la tenien els oficials de

Barcelona, que no informaven degudament els consellers i ells eren també els

responsables de la despoblació d'Elx, tema que sembla que havia estat comentat

per alguna carta de la ciutat, atribuint-ne la responsabilitat al comte. També

aquesta vegada, el comte adomava el seu escrit amb una referencia historica,

aquesta vegada procedent de la Bíblia:

"E no so yo lo despoblador de Elg, mas ells ab lurs divisions, malícies
e pareialitats, ear so eert que si alguna notable e bona persona, segons lo

eonsell que Getró dona a Moysén, trametíeu, no.ns diseordiirem de res"l34.

Era inútil, pero, que les sentencies fossin adverses, que els oficials a Elx

advertissin els consellers de la mala fama de l' alfaquí, del seu historial conflictiu,

deIs diners que la defensa de la seva causa costava a la ciutat, una causa que ell

havia embolicat a consciencia fins a fer gairebé impossible que Barcelona la

pogués guanyar, res de tot aixo no servia perque la ciutat deixés de donar suport

133 AHCB, CC, L/.c.a., X-25, 71 (1455,juliol, 19).
134 AHCB, CC, L/.c.a., X-25, 108 (1455, octubre, 30).
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a l' alfaquí, que devia tenir la virtut de la persuasió en grau superlatiu.

Pel febrer de 1456, una nova demanda vingué a complicar la situació de

l' alfaquí. Els moros d' Asp que havien sortit com a fermances seus pels 300

florins que havia promes pagar el comte, si trencava el compromís de residencia

en aquest lloc, presentaren una reclamació a Elx contra ell, perque estaven

obligats a restituir-lo al comte sota pena de 1.000 florins. Els moros demanaren

a les autoritats d'Elx que els fos lliurat MahomatAlhaig, pero el procurador i el

batlle se n'excusaren amb la consulta que havien de fer als advocats de la

ciutat; de tota manera, el procurador hagué de prendre l' alfaquí per evitar que

fugís135 • Eljustícia,jurats i consell d'Elx, ferms partidaris de l' alfaquí, pretenien

que fos alliberat sota fian~a, dret que tenia segons els furs de Valencia, pero el

procurador no volgué fer-ho fins a tenir el consell de l' advocat de Valencia, que

aconsella mantenir la preSÓ136• Pero aquesta precaució tampoc no serví de gran

cosa, perque a rnitjan mar~ ja havia fugit i es creia que havia anat a Barcelo
na137•

Efectivament, Mahomat Alhaig havia arribat a Barcelona i alla parla tan

malament del procurador com pogué, de tal manera que Ferrández de Mesa

hagué de justificar la seva decisió d'empresonar-lo i enviar a la ciutat els

documents deIs consells donats pels juristes138 •

Poc després, el mes de juny de 1456, el comte de Cocentaina, malgrat que

hi havia litigi pendent, s' endugué a Napols la muller de l' alfaquí, un fill, una

filla, casada amb el cadí, i el fill del cadí139 • Ana, el rnissatger de la ciutat de

Barcelona prop del rei, Pere Boquet, hagué de reclamar-los per encarrec deIs
consellers.

Pel febrer de 1457, MahomatAlhaig ana a Napols amb cartes deIs consellers

per al rei i per al rnissatger. Trobant-se ja a Italia, un gran terratremol assola el

regne i hi moriren la seva muller i el fillet de la seva filla, que es trobaven al

castell de Sant Elm de Napols; la filla i el fill de l' alfaquí, malgrat que resultaren

ferits, sobrevisqueren a la catastrofe; sembla que el comte els mantenia amagats

i els traslladava sovint d'un lloc a l' altre. El rnissatger de Barcelona obtingué

que fossin posats sota segrest del rei i féu guiar i assegurar l' alfaquí perque el

135 AHCB, CC, Ll.C.O., X-26, 25 (1456, febrer, 11).
136 AHCB, CC, U.C.O., X-26, 46 (1456, febrer, 11).

137 AHCB, CC, Ll.C.O., X-26, 50 (1456, abril, 2).

138 AHCB, CC, Ll.C.O., X-26, 100 (1456, juny, 9).
139 AHCB, CC, LI.C.O., X-26, 108 (1456,juny, 29).
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comte de Cocentaina amen~a de fer-lo prendre; segons ell, tota la família eren

captius i deia que tenia dues sentencies sobre aquesta qüestió, pero la gent de la

cort, malgrat el gran poder que tenia, comentaven que havia fet mal fet de

portar-los alla; el rei confia el coneixement d'aquesta causa a Ramon de Palo

mar; per aquest motiu, el missatger de Barcelona demana documentació sobre

els processos anteriors, perjudicis ocasiona18 a la ciutat i la legislació valencia

na sobre els moros; el 30 de maig de 1458, quan ja el comte de Cocentaina

havia mort, el rei decidí que l' alfaquí i els seus fills fossin toma18 a Catalunya

i que fos jutge de la causa el govemador de Catalunya; Pere Boquet comentava

que no es podía demanar una solució millor per a la ciutatl40 • Finalment, doncs,

el que quedava de la desafortunada família de l' alfaquí pogué tomar a Catalunya;

de moment, no tinc notícies de com acaba el procés que havia d' ésser vist pel

govemador general de Catalunya pero suposo que al final pogueren tomar to18
aEIx.

El descredit del cadiAxer Abenzacaria i unes eleccions conflictives a
lamoreria.

Ja hem vist que, des de l'any 1454, el cadi recollia moltes critiques. Pel

mary de 1455, les aljames d'EIx es queixaren als consellers de Barcelona perque
havien concedit al cadi, Axer Abenzacaria, l' escrivania de l' alfarrassament, o

estimació deIs fruits de l'horta, que era una prerrogativa de les aljames.

Aprofitaren l'ocasió per criticar el cadi i per demanar que els que no se'n

fiessin poguessin confiar a un altre cadi de la comarca la confecció de llurs
documents i dots o "acidacs".

"E lo dit alcadi sia persona malvolguda amb la major part de la

gent de la dita moreria (...) que aquell que haura per sospitós al dit

alcadi esos fets, axí en fer cartes e acidachs, puxa elegir altre alcadi de

aquesta partida, aquell que ben vist li sia"141.

[40ARCB, CC, LI.C.O., X-27, f. 35-36 Y., 83-84,106-107 iX-28, ff. 80-81, oo. perMADURElL,

Mensajeros barceloneses, docs. 503, 506, 509 i535. Sobre la rnort del cornte de Cocentaina cf. doc.
525.

[41 ARCB, CC. L/.C.O., X-25, 18 (1455, rn~, 12).
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Pel juny, el cadi marxa a Barcelona per parlar amb els consellers, sense dir

res als oficials d'Elx, els quals s'afanyaren a prevenir-los de les mentides que

els explicaria, com de costum; asseguraven que només aconseguia afegir més

dissensions de les que ja havia creat a l' aljama; els comentaris deIs oficials

indiquen que les relacions amb ell eren francament dolentes142 • No sabem si

aquest suposat viatge del cadi a Barcelona fou realitzat o només fou una

desaparició momentania. Era present a la moreria el dia de les eleecions, el 24

de juny, i llevat que se n'hagués anat uns quants dies abans del 13 de juny, data

de la carta que acabo de comentar, no tenia temps d'anar i tomar. És segur, en

canvi, que hi ana passades les eleccions.

Les eleccions de l'aljama es feien per Sant Joan i aquell any foren

accidentades. Les autoritats de l'aljama, que ja s'ho esperaven perque sabien

que l' alfaquí i el batlle convocaven la gent de la moreria perque els ajudessin,

demanaren al batlle que hi anés per donar-los seguretat i evitar incidents. El

batlle hi ana amb notari i testimonis. Féu fer la crida pels llocs acostumats que

tots els moros entressin a la mesquita per fer l' eleeció, bé que una part s' avalota

a causa deIs moviments del cadi i de l' alfaquí. El batlle hagué d' assossegar-los

per fer possible l'eleeció. Tal com estava prescrit, l'aljama nomena quatre

bons homes i digué que, si el poble ho creia convenient, podien millorar aquesta

proposta. La major part digueren que eren bons homes, pero el cadi i alguns

altres digueren que ells en nomenarien altres quatre i que els que tinguessin

més vots fossin escollits. La gent es toma a avalotar i calgué calmar-la. El

batlle ordena que cadascú donés el seu vot al notari i que ell triaria dos deIs que

tinguessin més vots.

No sembla, dones, que fos seguida estrictament l'ordinació feta pels

consellers de Barcelona, segons la qual aquests quatre prohoms proposats pels

prohoms cessants només havien de posar en eMules els noms deIs elegibles,

que anaven en un sac, d'on n'eren elegits altres quatre, deIs quals havien de

sortir els dos jurats o vells. Potser per la sensació que hi podia haver disturbis,

sembla que un deIs passos de l' eleeció fou suprimit

Fet l' escrutini, els homes proposats per l' aljama obtingueren 33 vots i els

proposats pel cadi només 8. A la vista d' aquest resultat el cadi presenta una

provisió deIs consellers, demanada en algun deIs seus viatges, potser el darrer

142 AHCB, CC. u.C.O., X-25, 49 (1455, juny, 13);
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viatge secret, que modificava un sol punt del que s'havia fet: el que es referia a

qui havia de comptar els vots, que segons aquesta nova provisi6 havia d'ésser

el cadí, en comptes del notario Es tractava d'un recurs per invalidar una elecci6

desfavorable i mirar de falsificar-ne una altra, pero el batlle advertí que la

provisi6 havia d'haver estat presentada al comenl):ament i no llavors i ordena

que l' elecci6 continués. Molts digueren que no consentirien que el cadí escrivís

els vots perque potser els falsejaria, com havia fet amb altres coses.

Mentre durava l' altercat es presentaren a la mesquita el justicia i els jurats

de la vila, amb altres cristians, que hi anaven a petici6 del cadí i de l' alfaquí.

L' aljama protesta perque mai les autoritats cristianes, fora del batlle, no havien

estat presents a les eleccions. El batlle s' afanya a continuar el procediment

d' elecci6 perque tingué por que si continuava l' avalot i els moros comenl):aven

a treure armes, podria ésser que s' escampés per la vila el rumor que els moros

mataven els oficials cristians i que s'acabés amb un saqueig de la moreria.

Així, dones, escollí dos deIs quatre noms proposats que havien tingut més vots

i els féu jurar com a vells. Tothom s' assossega i el justicia i els jurats se n' anaren
a la vila.

El batlle manifesta als consellers que, si ells no hi posaven remei, el cadí i

l' alfaquí provocarien aldarulls a la moreria i despoblaci6, com s'havia

esdevingut a Almudaina, que es despobla del tot, mentre que a Elx ja ho haurla

aconseguit si el procurador i ell no s'haguessin esfofl):at a evitar-ho143•

L'aljama també exposa als consellers com havia anat l'elecci6, de manera

molt més breu, pero expressiva:

"lo dit alcadi e alfaquí avollotaren lo dit poble en Jorma que tot lo
poble se volch matar, sinó per lo bon esforr; del vostre batle, que s.i troba,
no Jora menys de gran escimdel. Los dits alfaquí e alcadi no Cmcessat
tractar, ginar e mesclar tro portar crestians que.ls Jan vallenr¡a als ajusts
que Jan, en Jorma que per los avollots que són estats principiats contra
nossaltres donar causa de sinistre"l44.

143 AHCB, CC, U.C.O., X-25, 58 (1455,juny, 30).
144 AHCB, CC, U.C.O., X-25, 57 (1455,juny, 30).
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Les dissensions internes de l' aljama d' Elx, causa de despoblament

Les dissensions dios de l'aljama coincidiren amb un període difícil. L'any

1448 havia estat d 'una grao secada a aquelles terres i també ho fou l' any 1449,

raó per la qualla collita de 1448 havia estat dolenta i també s' esperava que ho

fos la de 1449. Tant per aquesta causa com per la guerra amb Castella, que

havia comen~ l' any 1445, que no era de graos accions pero provocavaincidents

a la frontera, hi havia carestía a les comarques meridionals valencianes. Des

del mar~ de 1449 els vells i 1'aljama d'Elx es queixaven de difieultats

economiques i demanaven prorroga en els pagaments a fer a la «senyoria», és

a 00, a Barcelona. El procurador i el batlle d'Elx corroboraven, en les seves

cartes, les dificultats provocades per la secada i la consegüent carestía, i també

per la guerra, que a vegades els tocaya directament, com llavors, amb la captu

ra per part d' almogavers castellans, de dos moros de Crevillent, que haurien de
rescatar145 •

Aquestes dificultats externes a la propia moreria s' afegiren al deteriorament

produi't per les dissensions internes, que trencaren la cohesió de 1'aljama i

ocasionaren grans despeses, a causa de les missatgeries enviades a Barcelona

per ambdues parts per a intentar convencer els consellers de les propies raons.

Aquestes despeses, distribui'des mi~an~ant alfardes extraordioanes entre els

membres de la comunitat, en el context de secada i guerra que he comentat,

obligaren alguns samiins a traslladar el seu domicili a altres localitats veloes

com Oriola, Albatera i La Daia, perque aquestes carregues, afegides a les de la

senyoria, sobrepassaven allo que podien pagar.

Pel febrer de 1449, el desaveloament deIs moros comen~ava a preocupar;
de moment, hom només hi veia una contradicció d'interessos entre l' antíc lloc

de residencia i el nou per causa deIs impostos que havien de pagar els moros
desaveloats i el dret o no de conservar cases i heretats al' antíe lloc de domicilio

Els consellers de Barcelona havien redactat una ordinació perque els moros

desaveloats vengues sin els béns que tenien a Elx en el terrnini de dos mesos; si

no ho feien, els béns serien confiscats, pero l' aljama, segons la carta que a~a

als consellers de Barcelona el 22 de m~ del mateix any, hi troba a faltar una

referencia al' obligació deIs desaveloats de pagar la part que els corresponia en

les taxes o talles que es repartien entre els velos per tal d' eixugar els deutes de

145 AHCB, CC, ac.o., X-19, f. 46 (1449, mar~, 20) i54 ([1449], mar~, 24).
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l' aljama per les rendes de senyoria i per les despeses de la comunitat. L' aljama

no era partidaria de fer vendre els béns als que s'havien desaveÜlat, perque

afirmava que impediria que tomessin, pero volia fer execucions en aquests

béns per a cobrar les taxes abans esmentades. L' aljama vetllava així pels seus

interessos directes, és a dir, per cobrar les quantitats que li eren degudes i que,
si no es cobraven, revertirien sobre els altres membres de la comunitat, mentre

que la ciutat mirava cap al futur i volia que els béns deIs que havien marxat

poguessin beneficiar a nous pobladors moros que s' establissin a la vila. Segons

l'aljama, Ramon Savall, llavors conseller en cap de Barcelonal46, que havia

visitat Elx l' estiu de 1448147 , i també el jurista de la ciutat Macia Cardona eren

favorables a la tesis de l' aljama, mentre que el procurador i el batlle d'Elx per

la ciutat hi eren contraris perque, deien maliciosament les autoritats deIs moros
d'Elx, volien mantenir bones relacions amb Oriola; els samüns demanaven

perque, si Oriola defensava els seus moros, Barcelona no els defensava a ells148 •

El mateix dia que l' aljama exposava per carta la seva opinió sobre les

ordinacions enviades pels consellers, també feren el mateix el regent de la

procuració i el batlle d'Elx. EIs consellers havien demanat el seu parer sobre

les ordinacions enviades; si els semblaven bé les havien de publicar mitjan~ant

crida per la vila, pero si els semblava que no s' ajustaven als furs del regne o als

costums seguits per altres senyors de moreries, havien de rectificar-les i tornar

les a enviar a Barcelona per a la seva ratificació. Segons els oficials, els furs del

regne preveien que "si algun moro estadant de algun lloch se mudara en altre
lloch, lo senyor dellloch o del castellli pot tolre tot quant atrobara que aje
dins los térmens dellloch on se mudara". Aixo era aplicable si el moro es

mudava sense pagar els seus deutes al senyor d' on era veí primer. En aquest

cas, passat un mes, havia d' ésser remes pres al primer senyor, el qual el podia

retenir fins que pagués el que devia. Si el segon senyor no volia reinetre el

moro, havia de pagar una multa de 1.000 sous, a més del deute del moro i les

despeses ocasionades.

EIs oficials d'EIx afegien que si els moros d'Elx marxaven comptant i pagant

el que deguessin al senyor, pero mantenien cases i heretats a la vila i al terme,

146 JOAN-FRANCESCBoscA, Memorial historie, edició a cura de SOBREQUÉS1 CAlLlCÓ,l., Barcelo

na, Associació de Bibliofils de Barcelona, 1977, p. 82.

147 AHCB, CC, U.eO., X -19, f. 59 (1449, rnar9, 30). GARRIDO,"Elx i Crevillent sota la senyoria
de la ciutat de Barcelona", p. 19.

148 AHCB, CC,Ll.eO., X-19, f. 48 (1449, rnllf9, 22).
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les continua ven conreant i en treien els fruits sense pagar al senyor, aixo era

una mena de furt contra la senyoria. Si el senyor posse'ia el mer imperi dellloc

i la jurisdicció alta i baixa, com era el cas de la ciutat de Barcelona, podia fer

ordinacions; els oticials aconsellaven que s' afegís que els moros que marxessin

només podrien recuperar els béns que posse'ien a la vila amb llicencia del senyor,

pero de tota manera havien ordenat publicar les provisions deIs consellers

mitjan¡;ant una crida a la vila i a la moreria. Afegien que no les feien publicar a

Crevillent, ja que els moros d'aquest lloc no podien canviar de domicili, a

causa de la condició imposada pel rei, a precs de la ciutat, per a la remissió de

l' assassinat de Genís Sadorní, alcaid del castell, i de la seva muller, que havien

estat trobats morts al castell, 1'any 1424.A més, els moros de Crevillent no

podien canviar de domicili per altres causes, la més important de les quals era

les grans quantitats de derreratges que devien deIs anys 1437 i 1438,20.000
sous, que els havien estat condonats si no canviaven de domicili, cas en el qual

haurien hagut de pagar la part que els correspongués.

El procurador i el batlle d'Elx creien que era convenient per a la ciutat

poder posar un nou vassall moro a les cases i a les heretats "magramines", és a

dir, les propietats de 1'horta que pagaven el dret del "magram", en ellloc deIs

moros que marxaven, a ti que paguessin les rendes com els altres ve'ins.

En aquell moment, els moros que havien marxat a Oriola eren només tres

casats i Oriola els defensava assegurant que podien conservar les cases i heretats

que tenien en aquesta ciutat, pagant-ne només el "magram". EIs moros no

volien pagar la talla que l' aljama els havia assign~t per la part que els corresponia
en les alfardes de 1'any anterior, que pujava a 350 SOUS149•

Peljuny, uns quants casats més de moros es desavei"naren d'Elx i es feren

vassalls deIs llocs d' Albatera i de la Daia, aldees d'Oriola; al:legaven que no

podien pagar les rendes degudes al senyor i que el col·lector els perseguia

perque paguessin; a més es queixaven perque havien de pagar moltes despeses

de la moreria i de missatgeries. La perdua de pobladors moros comen¡;ava a

preocupar els oticials d'Elx, que decidiren concedir moratoria de la paga de

Nada! als moros que tinguessin dificultats economiquesl50 • Segons els vells de

l' aljama, pel juny els casats que havien marxat ja eren deu i també demanaren

moratoria en el pagament d'impostos a causa de les dificultats economiques

149 AHCB, CC, /l.C.O., X-19, f. 49 (1449, m~, 22).
ISO AHCB, CC,/l.c.o., X-19, f. 112 (l449,juny, 16).
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que passaven per la secada, la carestia i les despeses que els ocasionava el plet
amb el cadi151 •

Pel juliol, els casats que havien marxat ja eren divuit. Gabriel Serradell,

lloctinent del col·lector de les rendes i responsable, segons l'aljama, de la

"congoixa" que feia marxar els moros, dona la seva versi6 de les causes de

l'exode, per tal d'exonerar-se de tota culpabilitat. Segons ellles causes eren

tres: l' afecci6 deIs moros als canvis de senyoria, la gran secada que es patia,

que els feia buscar llocs amb més aigua, i els ajuts economics que rebien als .
llocs on s' establien:

«Los moros són de tal calitat que cadaldia volrien mudar senyor e per
tant, com en esta terra ha gran temps no ha plogut, en manera que hajafet
profit, ells vehent lo temps sech, cerquen la terra abundosa de aygües e
han trobat en l' orta de Oriola, prop del riu, alguns senyors de terres, als
quals los han prestat dinés e.ls hanfet de gran sorts per avassallar-se ab
ells e aquests són stats XVIII cases. Per semblant manera se n 'han anats

de la Valld' Elda e de Novelda e Azp; lur praticha és tal, mudar-se sovent".

Gabriel Serradell feia memoria als consellers que havien estat concedides

moratories als moros que no podien pagar i que alguns moros li havien dit que

no era per les rendes de la senyoria que marxaven sin6 per les despeses

extraordinaries de l'aljama. Hi havia, a més, un problema amb el sistema de

col·lecta, ja que el consell de la vila es quedava amb el salari del col·lector i

deixava a aquest un percentatge molt petit, per la qual cosa havia d'intentar de

cobrar de tothom, rics i pobres, per sortir-se'n, llevat que es decretés moratoria;

havia parlat al Consell d' aquest problema pero no en volia saber res 152 •

BIs consellers de Barcelona es lamentaren, en carta a l' aljama, del

desaveÜlament deIs moros perque la ciutat "no acustuma de fer vexació algu

na a sos vasalls ni.ls demana alguna cosa extraordinaria, ans es contenta de

ses rendes i drets". BIs vells de l' aljama reconeixien que no tenien queixa de la

senyoria de Barcelona, ni del procurador .ni del batlle, pero si que estaven

descontents que no els haguessin cregut en les queixes que tenien contra el

cadi, cosa que els havia ocasionat despeses valorades en 10.000 sous. Totes

aquestes despeses, la secada i la pressi6 del col·lector per cobrar havien empes

lSI AHCB, CC, LLC.O., X-19, f.121 (1449,juny, 24).
1S2 AHCB, CC, U.C.O., X-19, f. 134 (1449, juliol, 20).

236



MARIA TERESA FERRER 1 MALLOL

els SarralnS a marxar. Com que a I'horta d'Oriola els havien deixat diners per

pagar els deutes, no podrien tomar a Elx si abans no retomaven el préstec

rebut. Segons els vells, en aquests llocs no pagaven més que el delme i drets de

"terratges" deIs blats que collissin153 .

Els jurats d'Elx també s'havien preocupat pels desaveÜlaments que es

registraven a la moreria i, per aquesta causa, ordenaren recollir informació

sobre els motius que havien induil els moros a marxar, demanant l' opinió a

diversos testimoms. L'informe fou llegit en una reunió del Consell de la vila i

Pere Codines, lloctinent de receptor de les rendes, en demana una copia, com a

persona interessada en el tema, i l' envia als consellers de Barcelona el 7 d' agost

de 1449. Per la seva banda, els jurats de la vila no comentaren aquesta informació

als consellers de Barcelona fins al mes de setembrel54 . Aquest informe és un

dels dos que s'han conservat sobre la qüestió; un altre fou trames a Barcelona

pels oficial s de la vila d'Elx; tots dos informes foren escrits el mes de juny i

han estat publicats i analitzats per Roser Salicrú. Contenen les declaracions

deIs implicats, que al·ludeixen a tots els punts que hem comentat fms ara com

a motius de la marxa i es queixaren, també, de l' actuació de les autoritats de

l' aljama i directament de l' alfaquz155 • Les actes del Consell d'Elx fan al·lusions

a aquest informe i als motius pels quals SarralnS marxaven d'Elx i s' establien a
Oriola156.

Pere de Relat intenta negociar amb la ciutat d'Oriola, des del mes de

desembre de 1449 per tal de trobar una solució allitigi pels moros d'Elx que

havien estat acceptats com a veÜlSa Oriola. Els moros que s'havien desaveÜlat

continuaven vivint la major part de l' any amb les seves famílies a Elx, on

conreaven les terres que temen sense pagar els drets acostumats i no volien

vendre-les; el procurador deia que tots els moros d'Elx voldrien marxar per
obtenir unes condicions semblants157 .

Els enernics de la ciutat de Barcelona a la frontera meridional feien córrer,

l' any 1450, que la despoblació de la moreria d 'Elx perjudicava el rei, que n' era

el senyor, i que la ciutat de Barcelona hauria d'indemnitzar-lo amb el pagament

de 10.000 florins cada any158.

153 AHCB, CC, U.C.O., X-19, f. 136 (1449,juliol, 23).

154 AHCB, CC, L/.C.O., X-19, ff. 141 (1449, agost, 7) i 164 (1449, setembre, 9).
155 SAUCRÚ, Sa"ai'ns desavei'nats d'EIx.

156 HlNOJOSA, La morena de Elche en la Edad Media, pp. 29-30.
157 AHCB, CC, U.C.O., X-19, f. 208 i X-20, f. 8 (1450, gener, 13).
158 AHCB, CC, U.C.O., X-20, f. 275 (1450, novembre, 10).
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No insistiré més en els desavelnaments que ja he comentat, com el de la

familia de l' alfaquí. Convé afegir només que afers externs a Elx, com l' avalot

contra la moreria de Valencia del juny de 1455, també tingué repercussions

negatives per a la població de la moreria n.licitana. Per por, alguns moros

marxaren a terres del comte de Cocentaina, on se sentien més segurs perque no

hi havia cristians 159 • Aquesta tendencia fou for<;a general als diversos estats de

la Corona catalano-aragonesa cap a la ti del segle xv.

Epz1eg. El cessament del cadi Axer Abenzaearia.

El eadi Axer Abenzacaria fou finalment cessat, sembla que l'any 1458, i

fou nomenat un nou eadi; pel novembre de 1457 aquest cessament encara no

es devia haver produIt perque era lloctinent de eadi <;aat Abenzacaria, que

devia ésser germa seul60 •

Després de la destitució d' Axer Abenzacaria, li fou obert procés i hom

pogué comprovar llavors que havia fet molts fraus en l'administració de les

rendes en perjudici de la ciutat i que havia redactat documents falsos; fou arrestat

i fugí amagadament. Un informe redactat per l'aljama d'Elx afegia que havia

intentat fer-se vassall d' Albatera, pero que el senyor dellloc no l'havia volgut.

S'havia refugiat llavors a Crevillent, amb el consentiment dellloctinent de

procurador, i de nit anava a Elx, armat amb una ballesta, per amenayar a tothom.

Malgrat la seva destitució, l'ex-eadi no deixa d'intrigar i anar a visitar els

consellers de Barcelona, amb una missatgeria que tenia el favor dellloctinent

de procurador pero no pas de l' aljama, que hagué d' enviar una altra missatgeria

tot darrera161 • Canviaven les persones, pero els problemes i els metodes per
afrontar-los subsistien.

També canvia el procurador d'Elx i Crevillent. Entre el comte de Cocentaina,

que en demana la destitució, perque el feia responsable dels litigis amb Barce-

15. AHCB, CC, Ll.C.O., X-25, f. 52 (l455,juny, 15).

160GARRIDO 1VAlLS, J.-D., Butlletí Interior de la Societat d'Onomilstica.!V Co¡'¡oqui d'Onomilstica

valenciana. XXI Col·loqui de la Societat d'Onomilstica (1995), LXX-LXXI, Ontinyent, 1997, pp.
500-502, on publica un interrogatori davant dellloctinent de cadi de la moreria d'EIx, a causa d'un
incident entre noiets, de l' AHCB, Baronies XII-24.

161 AHCB, CC, LI.C.O., X-22, f. 98 (sensedata). És una súplicadel'aljamad'Elxalsconsellers
de Barcelona, que ha d'ésser de 1458 o 1459 per les persones que hi són esmentades. Es troba mal
col·locada on és.
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10na162, l' alfaquí, que també havia anat a Barcelona a malparlar d' ell, i el justicia

ijurats d'Elx, que eren enemics seus de feia temps, i les lluites de bandols que

agitaren la vila d'Elx l' any 1456, els consellers de Barcelona cessaren finalment

Joan Ferrandez de Mesa i nomenaren un nou procurador, el barceloní Francí
Bussot, el 14 de desembre de 1456163• Foren inútils, dones, les cartes deIs vells

i aljama de Crevillent i deIs d'Elx, que manifestaren la seva satisfacció per la

manera com el procurador Joan Ferrandez de Mesa i el batlle Antoni Balaguer

els havien regit i la defensa que el mateix interessat féu de la seva gestiól64 •

Alguns mesos després, el 7 de setembre de l' any 1457 els consellers nomenaren

un portantveus de senyor a Elx i Crevillent, el qual marxa cap a Elx el dia 10
del mateix mesl65 •

No he analitzat la documentació deIs darrers temps de la senyoria de Bar

celona sobre Elx i Crevillent, pero sembla que l' enfrontament amb el comte de

Cocentaina i altres problemes continuaren.

Conclusions

De la rocambolesca historia de l' alfaquí en podem treure algunes

conclusions: que les aljames sarra'ines experimentaven lluites internes pel po

der com els municipis cristians i una influencia notable de l' organització mu

nicipal cristiana contemporania. Que, en el segle XV, la comunitat islamica es

trobava molt influenciada, en les localitats de població mixta, per la comunitat

cristiana. Era freqüent que els moros que volien aconseguir el poder o mantenir

lo busques sin aliances entre els cristians. Que els moros canviaven de domicili

d'un lloc a un altre no solament en funció de 1'esperan~a d'una millor situació

economica sinó també per fugir de les dissensions internes que emarien

1'ambient dins d'algunes moreries i n'arruülaven 1'economia; les discussions

ocasionaven grans despeses en missatgeries, en advocats etc. Que els moros

apreciaven els llocs regits per una senyoria forta que els defensés amb decisió

i sense contemplacions. Des d' aquest punt de vista el regiment de Barcelona

no era 00, perque no es feia respectar pels veÜlS bel·licosos, que gosaven fer

cavalcades pel seu territori sense que la ciutat respongués amb mesures sirnilars.

162 AHCB, CC. L/.c.o., X-27. f. 347 r. - V., ed. per MADURELL, Mensajeros barceloneses, doc.
531; GARR1OO, "Elx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", pp. 25-26.

163 GARR1OO, "EIx i Crevillent sota la senyoria de la ciutat de Barcelona", p. 25.
164 AHCB, CC, L/.C.O., X-26, ff. 112, 113 i 116 (l456,juliol, 17, 18 i 20).
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Ja he dit que el senyoriu era massa lluny de la ciutat perque aquesta pogués

ensenyar les dents com ho hauria fet a Catalunya. Aquest punt debil resultava

compensat per un regim fiscal comprensiu que no imposava percepcions

extraordinaries i que generalment atorgava moratOries quan hi havien dificultats.

La comprensió era tanta que sembla que els vassalls es repenjaven

excessivament en les dificultats, reals o sovint preteses, per tal d'allargar ,les
moratories i fer -les permanents. La llunyania feia també que algunes situacions

conflictives s' allarguessin més del que era logic, especialment quan calla canviar

certes persones que ocupaven carrecs. Cap decisió important no es prenia sense

consultar a Barcelona, per aixo les solucions s' allargaven i resulta va impossible

una resposta immediata als atacs o als desafiaments. Finalment, cal dir que la

historia de la lluita pel poder de l' alfaquí iHumina molts aspectes del

funcionament intem de l' aljama, com a entitat local, i de la societat islamica

sotmesa al domini cristia, en els darrers temps de la seva existencia.

1M Manual de Novells Ardits, n, p. 273.
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