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Un període de pau i aliança amb Granada (1296-1303), seguit d'un període 
d'incertesa 

Durant la guerra de la Corona d'Aragó contra Ferran IV de Castella (1296-1304), 
Granada havia estat inicialment aliada del rei Jaume II i del pretendent al tron de Castella 
Alfons de la Cerda, però després de la mort del rei Muhammad II, el 1302, el seu fill 
Muhammad III inicià un canvi polític que el portà a signar la pau amb Castella el 1303'. 
Els ambaixadors de Jaume II aconseguiren només que signés una treva amb la confederació 
catalanoaragonesa per un any, el 6 de febrer de 1303. Quan s'acostà el final de la treva, els 
temors d'una possible ofensiva granadina començaren a créixer. Però les primeres 
setmanes després de la conclusió de la treva foren tranquil·les. Els granadins no realitzaren 
cap incursió seriosa contra terres del regne de Múrcia; només s'havien registrat petits furts 
a càrrec d'homes a peu, inevitables en aquelles terres. Hi degué influir el fet que la Corona 
d'Aragó i Castella estaven en treva i que aquest darrer regne havia signat un tractat de pau 
amb Granada. El mes d'abril de 1304 s'acordà prorrogar la treva amb Castella fins a mitjan 
agost, mentre es negociava una solució a la guerra, i els castellans demanaren que Granada 
fos compresa a la treva. Jaume II ho atorgà si el rei de Castella confirmava aquest desig i 
el rei de Granada s'adheria a la treva. 

'Aquest treball forma part del projecte d'investigació "La Corona de Aragón potencia mediterránea: 
expansión territorial y económica en la Baja Edad Media, concedit pel ministeri de Ciencia i Tecnología amb un 
ajut dels fondos FEDER de la Comunitat Europea (BHA2001-0192). Es beneficia també de l'ajuda atorgada al 
"grup de recerca consolidat La Corona catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani", concedit pel 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per al període 
2001-2005. 
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Fins llavors i atesa la tranquil·litat que hi havia a la frontera amb Granada, les 
autoritats de Múrcia complien ordres de no atacar si Granada no ho feia primer, però pel 
maig de 1304 sembla que els granadins havien fet algunes petites incursions i es decidí 
respondre-hi. A l'expedició de càstig hi participà el contingent de genets marroquins 
d'Alabbàs ben Rahu, personatge que tingué una importància cabdal en la incursió de 
Granada de l'estiu de 1304 i en l'atac a Cocentaina i que per això convé que ens aturem a 
comentar qui era i què va fer a terres valencianes2. 

Els elements desencadenant* del conflicte de 1304 

Alabbàs ben Rahu i la trama político-militar 

Des de la darreria de 1303 Jaume II havia contractat una companyia de genets 
granadins, formada per uns quatre-cents homes, com a tropes auxiliars per a la guerra 
contra Castella. Era una gent que feia tremolar l'enemic, segons deia el procurador del 
regne de Múrcia Pere de Montagut. El capità d'aquesta companyia era Alabbàs ben Rahu, 
que descendia de la casa reial dels Benimerí de Fes i que havia estat al servei del rei de 
Granada. Pel desembre de 1303 deixà el servei d'aquest monarca i es posà al servei de 
Jaume II. El 22 de desembre fou formalitzat un conveni entre Jaume II i Alabbàs ben Rahu 
pel qual aquest darrer es comprometia a fer la guerra contra els reis de Castella, de Granada 
i d'altres, a no fer treves sense llicència i a donar quatre fills seus en rehenes. Jaume II li 
atorgà a ell i a la seva companyia els castells de Negra, Lorquí i Ceutí perquè hi poguessin 
fer estatge, els cedí el "setmo" del botí de les cavalcades que realitzessin, és a dir, la part 
corresponent a la Corona, i es comprometé a deixar-los marxar quan volguessin3. 

Malgrat que el rei semblava estar content, al començament, del servei d'Alabbàs, 
els cristians de les terres per on passava o s'estatjava no compartien la mateixa opinió, ja 
que veien amb recel la presència d'un contingent militar sarraí tant important entre ells; per 
a la majoria cristiana un sarraí era sempre potencialment un enemic, a desgrat que en 
determinat moment fos un aliat. 

Quan el cabdill marroquí tornà d'una incursió pel terme de Cuenca amb el seu botí 
(10.600 caps de bestiar menut i 1.000 de gros), no rebé una acollida gaire cordial per part 
de l'alcaid de Xarafull, a la vall d'Aiora, ni tampoc a Xàtiva on, segons el mateix Alabbàs, 
li tancaren les portes de la vila i no li volgueren donar posades. Finalment, s'hostatjà al 
raval, probablement a la moreria, on romangué un cert temps, no sense crear problemes ja 

!M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencià, 
Barcelona. CSIC. Institució Milà i Fontanals, 1988, p. 72-79 i 82-83. Sobre les relacions amb Granada en aquesta 
època continua essent imprescindible la consulta d'A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, 
"Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", VI (1906), p. 101-134, 186-224, 295-324. 

'Sobre aquest personatge, el contracte amb Jaume II i el seu servei cf. Mariano GASPAR REMIRO, 
Relaciones de la Corona de Aragón con los estados musulmanes de Occidente. El negocio de Ceuta entre Jaime 
II de Aragón y Aburrebia Solaiman, sultán de Féz, contra Mohamed III de Granada, "Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su reino", XIII (1923), p. 125-292. 



que, segons declaració del mateix Alabbàs, en alguna ocasió la vila cridà sometent contra 
la seva gent, segurament per desordres, que ell tingué cura de no mencionar. 

A Xàtiva, Alabbàs coincidí amb el procurador del regne de València, Bertran de 
Canelles, que es formà una pèssima opinió de la seva persona, fins al punt de qualificar-lo, 
en una carta al batlle general del regne de València, Bernat de Llibià, de "molt mal hom". 
Assegurava que es comportava pitjor encara des que rebé a Xàtiva l'ordre de Jaume II de 
respectar la treva que acabava de signar amb Castella fins al primer de maig. La notícia 
disgustà naturalment els genets, que vivien del que prenien a Castella, raó per la qual Jaume 
II hagué de comprometre's després a proporcionar-los els mitjans de viure mentre durés la 
treva. Un dels motius de queixa contra Alabbàs, exposats per Bertran de Canelles en la seva 
carta al batlle general, Bernat de Llibià, i en una altra dirigida al rei, era que en la seva 
incursió a Cuenca havia pres a Alarcón, que era senyoriu de don Juan Manuel, mil ovelles 
i quatre nois i que no els volia tornar, malgrat que sabia que hi havia treva amb les terres 
d'aquest noble. Bertran de Canelles no podia forçar-lo a retornar aquesta part de la presa 
perquè en temia una reacció violenta i ell no tenia tropes per fer cara a Alabbàs. Jaume II 
hi hagué d'intervenir diverses vegades per demanar-li que retornés la presa en qüestió ja 
que, naturalment, don Juan Manuel havia protestat, però Alabbàs pretenia que la presa era 
legal i es queixà que els habitants de les terres de don Juan Manuel havien avisat de les 
seves intencions a Castella, cosa que segons ell també havia fet gent del regne de Múrcia 
mateix. 

Bertran de Canelles creia, d'altra banda, que Alabbàs tenia intenció de marxar 
aviat, ja que no venia el botí pres a la cavalcada contra Cuenca i temia que, quan se n'aniria, 
se n'emportaria tot el que podria, tant de terres de la Corona catalanoaragonesa com de les 
de don Juan Manuel; per això desitjava que els cavallers de l'orde del Temple hi anessin, 
ja que ell no tenia tropes que li poguessin fer respecte. 

Bertran de Canelles comunicà els seus temors al mateix Jaume II, a qui informà 
també del fet preocupant que tres genets de Granada havien portat cartes a Alabbàs que 
havien produït gran satisfacció a aquest darrer i a la seva gent. Havia sabut que, en aquestes 
cartes, es deia que els granadins havien fet una incursió contra Caravaca, dins del regne de 
Múrcia, i que Granada proporcionaria dos mil genets a Castella; més tard, es digué que 
aquestes tropes serien capitanejades per un nebot d'Alabbàs. No eren noves, doncs, de les 
que hagués d'alegrar-se qui estava al servei de la Corona catalanoaragonesa. 

Però allò que preocupava més Bertran de Canelles i també el batlle general, Bernat 
de Llibià, era que Xàtiva s'havia convertit en lloc de peregrinació, on tots els sarraïns del 
regne de València acudien molt contents per veure Alabbàs. Bernat de Llibià, que també 
visità Xàtiva mentre hi era el cabdill moro, féu notar al rei que molts sarraïns, després de 
parlar amb Alabbàs, venien les seves heretats i tot el que podien i es preparaven a poc a poc 
per anar-se'n. Segons una altra informació anònima i fragmentària, segurament també de 
Bernat de Llibià, els moros que anaven a veure Alabbàs eren de dos-cents a tres-cents 
diaris; tots els alamins del regne de València hi havien passat, a més de gent de condició 
més humil. Tots plegats li portaven presents, li besaven la mà, tot un signe d'acatament, i 
feien allà grans reunions. 



No cal dir que totes aquestes notícies havien de resultar preocupants per a les 
autoritats valencianes. Bertran de Canelles opinava que com més temps romangués 
Alabbàs al regne de València pitjor seria i, tant ell com Bernat de Llibià, demanaven al 
monarca que prengués mesures per a tallar el complot que creien que s'hi organitzava. 

Bernat de Llibià havia parlat amb Alabbàs, en el transcurs del viatge que havia fet 
per inspeccionar els castells, i aquest darrer li havia assegurat el seu propòsit de servir el 
rei, també en la guerra contra Granada, però alguns dels seus desmentien aquesta intenció 
i deien que no s'enfrontaria a Granada. 

Malgrat totes les informacions, Jaume II no semblava disposat a prescindir dels 
serveis d'Alabbàs, però prengué algunes precaucions: manà als Templers que anessin a 
Xàtiva fins que no en marxés Alabbàs, a qui havia demanat que passés al regne de Múrcia, 
que en aquells moments pertanyia encara gairebé íntegrament a la Corona d'Aragó; no fou 
fins a la fï d'aquell any que la sentència arbitral de Torrellas establí la partició del regne i 
l'annexió de la meitat septentrional del regne a la Corona d'Aragó. Amb el desplaçament 
d'Alabbàs cap al regne de Múrcia, el monarca aconseguia apartar-lo del punt de reunió de 
sarraïns en què s'havia convertit Xàtiva i, a més, reforçava la frontera amb Granada. 
Alabbàs, com veurem, participà en una expedició contra aquest regne el mes de maig, però 
pel juliol, deixà el servei de Jaume II, cridat pel sultà del Marroc. A finals d'agost, tal com 
temien Bertran de Canelles i Bernat de Llibià, el complot d'Alabbàs amb els sarraïns 
valencians es materialitzà en la invasió de l'exèrcit de Granada, acompanyat per Alabbàs, 
una incursió perillosa perquè coneixia el regne de València i podia comptar amb l'ajut dels 
sarraïns, tal com veurem més endavant quan comentarem aquesta expedició4. 

La trama religiosa 

La incursió de l'exèrcit de Granada de 1304 va anar lligada, també, a un moment 
d'efervescència religiosa entre els sarraïns valencians. Bernat de Llibià havia observat amb 
preocupació que els "moradins" o predicadors moros, es reunien més del que era habitual 
i advertí al rei que gent que coneixia els moros assegurava que aquests símptomes eren els 
que havien precedit els alçaments del regnat de Pere el Gran. 

Sembla que un dels predicadors amb més influència fou un que era conegut com 
a Alhaig, que fou acusat d'incitar els moros valencians a la sedició; per aquest motiu, l'onze 
de març de 1304 el rei manà a Bertran de Canelles que l'empresonés i que prohibís als 
sarraïns de reunir-se. Alhaig fou reclòs al castell de Gallinera i, a la presó, confessà que 
havia parlat amb els sarraïns valencians d'apoderar-se dels castells del regne de València, 
per això el rei encarregà al batlle general de València, Bernat de Llibià, que fes inspeccionar 
els castells i que els fes posar en estat de defensa5; segons el batlle, calia reforçar la guàrdia 
d'alguns castells i fer obres en uns altres, particularment a Penàguila i a Bairén. Però, 

4M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 79-81. Segueixo la narració dels 
fets que vaig fer en aquest llibre si no indico una altra cosa. 

'Apèndix, doc. 1. 
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malgrat les acusacions que pesaven sobre Alhaig, el rei ordenà, el 10 de juny, que fos 
deslliurat; era una mesura de pacificació dels sarraïns que estaven molt inquiets6. 

Segurament fou aquest predicador el que fou cridat per les tropes invasores, el mes 
d'agost d'aquell mateix any, perquè parlamentés amb l'almirall Roger de Lloria per tal de 
convèncer-lo que deixés marxar els sarraïns; segons Roger de Lloria diu en el seu informe 
sobre l'atac a Cocentaina era un "gran alchaig lor, en què éls àn gran fe'". 

La petició feta a Roger de Lloria per aquest gran Alhaig i el mateix fet de la marxa 
d'un gran nombre de sarraïns valencians amb l'exèrcit de Granada a la retirada 
coincideixen amb les observacions de Bernat de Llibià, que ja havia avisat que els moros 
valencians venien els béns, com per marxar, després de parlar amb Alabbàs ben Rahu. 
Podem pensar, doncs, que les prèdiques dels religiosos i els consells del príncep marroquí 
devien coincidir en recomanar als sarraïns valencians l'emigració a Granada, ja que un bon 
musulmà no podia viure sotmès a cristians. 

Castell de Gallinera 

"M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 36, 38, 81-82. 
'Apèndix , doc. 19. 
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L'expedició de càstig contra Granada del mes de maig de 1304 i la resposta 
nassarita: l'atac contra la Vila Joiosa 

Ja he dit abans que algun petits incidents fronterers provocats pels nassarites 
desencadenaren una reacció per banda catalana. El procurador del regne de Múrcia, Pere 
de Montagut, els mestre del Temple a Aragó i a Catalunya, Berenguer de Cardona, i els 
seus frares i Alabbàs ben Rahu amb el seu contingent van organitzar una incursió de càstig 
contra la regió fronterera granadina. La incursió durà quatre dies, del divendres abans de 
Pasqua al dilluns de Pasqua i talà Zurgena, Vera, Overa i Huercal, és a dir, destruí els camps 
sembrats, els arbres etc. com era costum en aquesta mena d'expedicions. 

Quan els expedicionaris hagueren tornat a Lorca, trobaren cartes de Jaume II, del 
7 de maig, en les quals els manava d'observar la treva amb Granada mentre s'esperava la 
confirmació per part d'aquest regne. La nota disgustà el mestre del Temple, que opinava 
que aquell era el millor moment per a conquerir el regne i anuncià que es retiraria de la 
frontera. Jaume 11 hagué de pregar-li llavors que no ho fes fins que no sabessin si el rei de 
Granada estava disposat a observar la treva i, almenys, fins que no haguessin segat, a fi de 
protegir les collites de les tales dels enemics. Li notificà, a més, que els Hospitalers, a 
petició seva, també anirien a la frontera. 

De tota manera, el monarca aprovà l'expedició, ja que Granada també s'havia 
mostrat hostil, i en felicità els participants, particularment Alabbàs ben Rahu, de qui tant 
s'havia sospitat, que hi havia perdut gent i cavalls. A aquest darrer, Jaume II li prometé ajut 
per a sostenir les seves tropes8. 

Granada respongué efectivament a la incursió cristiana de Pasqua, però no pas per 
terra, com tothom esperava, sinó per mar. En efecte, un estol de Granada, format per sis 
galeres i dos llenys armats, comandats per un capità que els nostres documents anomenen 
Arrendasi, atacà i saquejà la Vila Joiosa el dimarts 26 de maig, a l'alba. Segons les primeres 
informacions enviades pel procurador del regne de València, Bertran de Canelles, havien 
mort entre onze i dotze persones a l'atac i la flota se n'havia endut unes tres-centes persones 
o més9. Un testimoni que veié el desembarcament d'aquests captius a Almeria precisà que 
eren dues-centes dues persones entre petits i grans i que foren lliurats al rei de Granada, que 
no permeté que se'n fes encant per si decidia restituir-los10. La nova del barreig de la Vila 
Joiosa fou transmesa al rei pel justícia i pels jurats de València, que n'havien estat avisats 
pels de Dénia i Cullera, mentre que la lletra de Bertran de Canelles fou una mica més 
tardana perquè ho havia sabut més tard. El 5 de juny el rei, que era a Saragossa, ja n'estava 
informat i s'excusava de no acudir immediatament a les terres en perill a causa de 
l'entrevista que havia de tenir amb els reis de Castella i Portugal precisament per acabar 
la guerra amb Castella". 

8 M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 82-83. 
' Apèndix, doc. 2. 

10 Apèndix, doc. 5. 
" M . GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón, p. 271-272. 



Durant uns dies hi hagué pànic a tota la ribera del País Valencià, ja que les galeres 
sarraïnes, almenys tretze, havien estat vistes a Calp, vila que s'afanyà a transmetre l'avís a 
Cullera i a València; tots els llocs propers a la mar, des d'Alacant fins a Gandia, foren 
abandonats pels seus pobladors i només es mantingueren els castells12. 

Per tal d'afrontar el perill, el rei donà ordres de lliurar als jurats de València les 
galeres i els llenys reials perquè els armessin i defensessin la costa, però la gent murmurava 
i demanava perquè s'havien tret del regne els diners d'un subsidi per a la defensa de la terra 
pagats feia poc. A fi de tranquil·litzar la gent i prevenir qualsevol altre atac, fins i tot, passat 
el perill, continuà el procés de reparació i d'armament d'algunes galeres i un lleny a 
València13. D'altra banda, i atès que també es temia un atac per terra, el procurador del 
regne de Múrcia demanà al de València que hi portés les hosts del regne. Bertran de 
Canelles féu cridar, efectivament, les hosts valencianes però no estava disposat a treure-les 
del regne i portar-Ies a la frontera si l'amenaça no era real, perquè temia que amb les hosts 
fora, els sarraïns podien revoltar-se, ja que els veia inquiets. El rei respongué, a la seva 
consulta sobre les hosts que, si sortia del regne, deixés els castells ben establerts, és a dir, 
amb provisions i gent per defensar-los14. 

L'atac de Granada féu augmentar el recel dels cristians contra els sarraïns 
autòctons, com solia passar en aquests casos. Se sabia que molts sarraïns havien parlat amb 
el cap de la flota de Granada, Arrendasi, i hom temia que tornaria, després de deixar el botí, 
i que amb l'ajut dels sarraïns de la terra, podrien intentar prendre algun castell. De fet, uns 
sarraïns de l'alqueria de Madrona, al terme de Dosaigües, s'havien refugiat a un castell vell 
que hi havia al lloc, probablement per por d'atacs de cristians en revenja pel saqueig de la 
Vila Joiosa o potser amb intenció de fer-s'hi forts, en cas d'una entrada de l'exèrcit de 
Granada, per lliurar-lo. De tota manera, obeïren l'ordre del procurador quan el procurador 
els manà que baixessin i tornessin al lloc de residència habitual15. Aquests fets confirmaven 
els recels dels cristians que ja s'havien posat nerviosos abans, a causa de les anades i 
vingudes dels sarraïns per visitar Alabbàs, de les prèdiques i de les reunions. 

Es cert també que els moros temien ser maltractats pels cristians, com s'esdevenia 
sovint en cas d'atacs des de Granada". Hom sabia per experiència que els sarraïns espantats 
també podien ser perillosos per a l'ordre públic, així que Jaume II procurà tranquil·litzar-
los. El primer de juny la cancelleria expedí una carta als alamins i aljames de la muntanya 
del regne de València (segurament als que vivien a les comarques entre Xàtiva i Alacant) i 
una altra als de la resta del regne per tal que s'assosseguessin, assegurant-los que serien 
defensats per les autoritats. El batlle general, Bernat de Llibià, havia d'anar amb aquestes 
cartes a les terres habitades per moros per presentar-los la carta reial i tranquil·litzar-los; a 

l2Apèndix, doc. 4. 
I3M. GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón, p. 271-274. 
"Apèndix, doc. 2 i nota. 
"Apèndix, doc. 2. 
"Sobre atacs d'aquesta mena: M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 21-

24, per exemple. 
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més, havia de prohibir mitjançant crida pública, feta a la capital i als llocs del regne, que 
ningú gosés perjudicar els sarraïns en persona o béns. Alguns dies després, el 10 de juny, 
el rei manava també com a mesura de pacificació dels sarraïns que fos deslliurat el 
predicador Alhaig, del qual hem parlat abans, que havia estat acusat d'incitar-los a la 
revolta. 

Per la seva banda, el batlle general, Bernat de Llibià, i el procurador del regne, 
Bertran de Canelles, havien procurat també tranquil·litzar els moros. Per tal d'evitar un 
conflicte imminent entre cristians i moros després del saqueig de la Vila Joiosa, havien 
convocat els alamins i els vells de tot el regne de València a Gandia, on els lliuraren la carta 
reial, que havia arribat llavors molt oportunament. L'onze de juny el batlle general informà 
el rei del bon resultat de la reunió i del seu convenciment que alamins i vells romandrien 
fidels; de tota manera afirmava que es quedaria uns quants dies a Gandia per assegurar-se 
que els moros s'havien assossegat. Els moros també havien sol·licitat a la reunió 
l'alliberament d'Alhaig, que continuava pres ja que l'ordre reial perquè fos deslliurat no 
havia arribat encara17. 

Després de la invasió dels regnes de València i Múrcia per l'exèrcit de Granada la 
darrera setmana d'agost de 1304, el procurador del regne de València, Bertran de Canelles, 
assegurava al rei que podia provar que els genets i Alabbàs havien entrat en el regne de 
València amb voluntat i consell dels moros del raval de Xàtiva. Per això, encara que sense 
donar aquest motiu, el procurador demanà a la moreria de Xàtiva mil sous per ajudar a 
sufragar les despeses que havia fet en missatgers, espies i en la defensa dels castells18. Tota 
la massa de sarraïns que es desplaçà i anà a reunir-se amb els genets per marxar amb ells a 
Granada, no ho hauria pogut fer si no hi hagués hagut una conspiració prèvia. 

La renovació de la treva amb Granada 

Mentrestant, la tensió amb Granada semblava minvar. Muhammad III, d'acord 
amb la recomanació que havia rebut del rei de Castella, del qual era aliat i també vassall, 
havia acceptat d'entrar a la treva pactada per Castella amb la Corona catalanoaragonesa 
fins a la Mare de Déu d'agost i havia comunicat aquesta decisió a Pere de Montagut, 
procurador del regne de Múrcia, amb carta del 9 de juny, amb el prec que li fes arribar una 
carta oficial de Jaume II sobre la treva, a la qual ell respondria també oficialment. Jaume II 
envià aquesta carta el 29 de juny19. Consta que la treva fou acollida amb alleujament i 
alegria a Granada20. 

"Apèndix, docs. 3 i 4, i M. GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón, p. 283-286 
''Apèndix, doc. 52. 
"M. GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón, p. 281-282 i 291-292. M.T. FERRER I 

MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 84. 
20 Apèndix, doc. 5. 



Els esforços de defensa van afluixar llavors una mica; les tropes enviades pels 
Hospitalers a la frontera foren acomiadades i fou aturada la tasca de reparació i d'armament 
de les galeres per a la defensa de la costa, bé que després fou represa per a major seguretat21. 

La treva, però, era curta i pel juliol Pere de Montagut començava a prendre 
precaucions a la frontera, posant-hi talaies i escoltes, en vista de la seva fi i demanava 
instruccions a Jaume II per si volia que en negociés la prolongació. El 25 d'agost, el rei 
ordenà a Bertran de Canelles i a Bernat de Llibià que inspeccionessin els castells, 
especialment els que poguessin córrer perill, i que els proveïssin d'homes, d'armes i de 
vitualles. El manament era la resposta als temors que la marxa d'Alabbàs havia revifat 
sobre una conspiració amb els sarraïns valencians per ocupar castells22. 

Mentrestant, la guerra amb Castella havia finalitzat el mes d'agost de 1304 per 
mitjà de la sentència arbitral de Torrellas23. A l'entrevista que els reis Jaume II i Ferran IV 
de Castella mantingueren a la frontera, el monarca castellà i també l'infant Joan de Castella 
tingueren molt d'interès a incloure en la pau el rei de Granada perquè, segons digueren, era 
el seu vassall i amic, però també perquè Castella volia escenificar la dependència del 
sultanat nassarita respecte a ella i volia que la pau i guerra de Granada amb altres estats 
passessin per les seves mans. Davant la insistència del monarca castellà, Jaume II acceptà 
una pròixoga de la treva que tenia amb Granada de la Mare de Déu d'agost a Sant Miquel, 
és a dir, del quinze d'agost fins al 29 de setembre de 1304 i posà per escrit aquesta 
acceptació24. 

Sembla, però, que Castella no notificà directament a Granada aquest compromís 
que havia assumit en nom d'aquest regne i portà el tràmit de la treva amb massa lentitud. 
La notificació de la pròrroga per banda castellana fou feta a la cort de Jaume II, el qual 
envià els dos porters del rei de Castella que l'havien portada, amb un correu propi, cap a la 
frontera per presentar-la al rei de Granada. L' 11 de setembre, Pere de Montagut explicà al 
rei, en una carta, que quan arribaren els dos porters castellans a Múrcia, ell els féu 
acompanyar per un alfaquec25 anomenat Bartomeu, que portava una carta destinada al rei 
de Granada. Quan arribaren a Vélez hi trobaren tot l'exèrcit de Granada que iniciava la 
invasió dels regnes de Múrcia i de València. No gosaren moure's durant tres dies per por; 
després marxaren prop del rei de Granada; li presentaren les cartes i el rei aprovà la treva; 

2IM. GASPAR REMIRO, Relaciones de la Corona de Aragón, p. 282 i 288-289. M.T. FERRER I 
MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 84. 

22M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 84. 
23La sentència de Torrellas ha estat publicada en nombroses ocasions, la més recent per J.M. DEL ESTAL, 

El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305) Corpus documental, 1/3, docs. 133, 134, 139, 149. Sobre 
l'organització de la meitat del regne de Múrcia atribuïda a la confederació catalano-aragonesa -la part 
septentrional, d'Alacant a Oriola i Guardamar, cf. M.T. FERRER I MALLOL, Organització i defensa d'un territori 
fronterer. La governació d'Oriola en el segle XIV, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 1990, p. 3-14. 

24Apèndix, docs. 11, 12. 
25L'alfaquec o eixea era un redemptor de captius oficial, que normalment sabia àrab i que podia creuar la 

frontera amb seguretat. En aquest cas havia d'actuar de guia i de traductor. Cf. M.T. FERRER I MALLOL, Els 
redemptors de captius: mostolafs, eixees o alfaquecs (segles XII-XIII), "Medievalia", 9 (1990), Estudios 
dedicados al profesor Frederic Udina i Martorell, III pp. 85-106. 



assegurà que en faria fer crida pública i demanà que també la treva fos cridada a l'altra 
banda de la frontera26. Els missatgers, doncs, havien fet tard per comunicar la treva i 
impedir la incursió, però cal reconèixer que Granada havia esperat ben poc i que el monarca 
nassarita sembla haver tingut interès a fer una demostració de força per terra i per mar 
contra el regne de València. 

Tan aviat com tingué notícia de la invasió i al mateix temps que convocava els 
nobles, els ordes militars i les ciutats i viles, el rei envià un missatger a Castella, Alfonso 
Romero, amb la seva queixa formal al monarca castellà perquè havia acceptat, per la seva 
insistència, la treva negociada per ell i, confiant en aquesta treva, no havia fet vigilar les 
seves fronteres, per la qual cosa els seus regnes havien resultat molt damnificats per la 
invasió de les tropes granadines. Afegia que el mal l'havia rebut ell, però que el deshonor 
era per a Castella que no havia fet respectar la seva pau i treva. Li demanà, doncs, que 
enviés algun missatger a Granada perquè fes sortir dels seus regnes les tropes invasores i 
l'indemnitzés pel dany causat. També es queixà a l'infant Joan de Castella, a l'infant Ferran 
de la Cerda i a don Juan Manuel, al qual informà que els genets estaven fent mal, també, 
al seu senyoriu i demanant-li, ja que aquest senyoriu es trobava dins els dominis de Jaume 
II, que acudís a reunir-se-li amb les seves tropes de cavall i de peu per a expulsar els 
invasors27. 

L'atac contra Cocentaina i Alcoi 

Fins ara teníem poques notícies de com s'havia desenvolupat aquest atac, però una 
carta de l'almirall Roger de Lloria al rei, que he trobat, ens en informa força, bé que no pas 
tant com voldríem perquè el document es troba en molt mal estat de conservació, de manera 
que moltes paraules no es poden llegir28. 

L'almirall, un dels homes més influents i poderosos de la confederació catalano-
aragonesa, havia estat recompensat amb possessions al regne de València pels seus 
valuosíssims serveis a la guerra de Sicília i a la defensa de Catalunya contra la croada 
franco-papal de 1285. Posseïa Cocentaina en feu honrat des de 1291 i des de 1297 en tenia 
també el mer imperi, que suposava gaudir de la màxima jurisdicció a la localitat, jurisdicció 
que tenia també a Álóó'i, que tenia en franc alou, Seta, Calp, Altea, Navarrés, Santa Maria 
de Besselga i Castellnou, es à dir, era el sènyor de molts dels llocs que van resultar afectats 
per la incursió granadina de l'agost de 130429. 

La carta de Roger de Lloria és datada el 3 de setembre a Cocentaina, però no hi 
consta l'any, que evidentment és 1304. Demostra, doncs, que l'almirall ¿ra a Cocentaina 

26Apèndix, doc, 43. 
2 'Apèndix, doc. 12. 
2!Apèndix, doc. 19. 
2'Luis FULLANA MIRA, Historia de la Villa y Condado de Cocentaina, reed. Alcoi, 1975, p. 89-97, docs. 

5-6. José HINOJOSA MONTALVO, Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alacant, Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante, 1990, doc. 164. No fa referència a aquests aspectes de la història 
de Cocentaina: Carmel FERRAGUD DOMINGO, El naixement d'una vila rural valenciana. Cocentaina, 1245-
1304, València, Universitat de València-Ajuntament de Cocentaina, 2003. 
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quan fou atacada. Ja ho havia dit Martínez Ferrando, basant-se en A. Giménez Soler, que 
havia comentat una carta dels ambaixadors d f ^ u m e II, en la qual es referien al setge de 
tres dies patit per Roger de Lloria a Cocentaina, com a un dels fets comentats davant del 
consistori papal; Fullana, en canvi, creia que Roger de Lloria no era a la vila30. 

L'almirall volgué explicar al rei com s'havia desenvolupat la incursió de l'exèrcit 
de Granada, comandat pel nebot d'Alabbàs ben Rahu i acompanyat pel mateix Alabbàs, cosa 
que la va fer més perillosa perquè aquest darrer personatge coneixia perfectament la 
contrada i els sarraïns que hi habitaven li professaven una gran devoció. Segons el relat de 
Roger de Lloria, ell es trobava a Alcoi i es preparava per anar cap a la cort quan sabé que un 
gran nombre de genets a cavall i d'infanteria de Granada havia entrat als regnes de Jaume 
II. En un altre punt de la carta, Roger de Lloria xifrava els genets en 4.000, segons 
l'apreciació general, però afegia que a ell no li semblaven més de 3.000, un nombre que els 
exèrcits de la Corona d'Aragó no assolien gaire sovint. 

Com que sabia que Cocentaina era un lloc vulnerable des del punt de vista militar 
(un "loc flac", en les seves paraules), l'almirall decidí sortir d'Alcoi per tal d'anar a 
Cocentaina i reforçar-la, cosa que diu molt del seu esperit de servei i del seu coratge, ja que 
per ell hauria resultat més còmode i més segur romandre a Alcoi. Heus aquí com ho explica: 

!°E. MARTÍNEZ FERRANDO, Jaume II, a Els descendents de Pere el Gran, Barcelona, Ed. Teide, 1954, p. 
106-107. A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, p. 352. P. L. FULLANA, Historia de 
Cocentaina, p. 94-95. 
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"Sàpia la vostra altea que nós, estan en Alcoy e ordínan com poguéssem 
venir [a] la vostra presència, aguem ardit per çert que gran poder de janetz a cavall 
e gran poder de peonada entraven en [la vostra] terra e, per ço que Cusentayna era 
flac loc, partim-nos d'Alcoy e anami per enfortir lo loc" 

El dimecres 26 d'agost els genets entraren a la comarca, la qual cosa vol dir que 
devien haver passat per Múrcia el 23 o 24. Corregueren Bocairent i cremaren les alqueries 
i les cases; van fer nit a Banyeres i l'endemà volien anar cap a Xàtiva i vers València. Quan 
hagueren instal·lat les tendes del campament, els moros de la terra anaren a visitar Alabbàs 
ben Rahu (Bolabhes, segons Roger de Lloria) i el seu nebot. Els moros els informaren que 
Roger de Lloria era a Cocentaina i que era un lloc dèbil. Segons l'almirall, Alabbàs ja hi 
havia estat i ho sabia perfectament; així, doncs, canviaren d'objectiu i decidiren atacar-lo 
per sorpresa. Amb aquest fi cavalcaren tota la nit i a l'endemà a l'alba arribaren prop de 
Cocentaina. Però Roger de Lloria era un home de gran experiència militar i havia pres la 
precaució de situar escoltes31 a llocs estratègics dels voltants, de manera que tingué 
informació del perill. 

"Els escoltes eren els homes que feien la vigilància de nit entorn dels campaments militars o que es situaven 
a les cruïlles de camins, a les fonts i altres llocs estratègics per tal de percebre, especialment escoltant els sorolls 
de la nit, la presència d'enemics i poder avisar del perill: M.T. FERRER 1 MALLOL, Organització i defensa d'un 
territori fronterer, p. 296-297. 
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E dimecres XXVI dies [passats] del mes d'agost, los ditz janetz entraren 
e currigueren Bocayrén e Al[baida,...il] e cremaren les alçaries e albergades 
[feren] nit a [Bany]eres et devien venir l'endemà envers Xàtiva e vers València e 
al vespre, quan se foren atendats, [los moros] de la terra véngren a Bolhabés e a 
son nebot que és cap de la host e feren-li saber que yo era en Cusentayna e que 
[loc] era flac, e Bolhabés, que ja yc era estat, que-u sabia bé e agüeren lor acort 
que [lo loc] podien aver" 

"e axí, mantinent, cavalgaren lo vespre e trasnuytaren tota la nit e [ ] 
matí en la alba [foren] entorn de Cusentayna e yo ac gitatz bones escoltes e sabem 
l'ardit" 

Roger de Lloria també havia adoptat altres precaucions; havia pres rehenes als 
moros de Cocentaina i d'altres llocs seus i la major part dels nobles i cavallers que tenien 
propietats a la comarca feren el mateix i, si no hi eren, ho féu alguna autoritat per ells; per 
exemple l'alcaid del castell de Cocentaina prengué vint ostatges, dones i nens d'una 
alquería del terme de Cocentaina, que pertanyia a la vídua de Ximèn Çapata, i els féu portar 
a Alcoi; generalment, la presa d'ostatges assegurava la fidelitat dels sarraïns en moments 
de guerra32, però no fou així en aquest cas; molts dels homes que havien hagut de deixar 
ostatges marxaren igualment amb els genets, abandonant a la seva sort esposes i fills, que 
en aquests casos eren venuts com a captius33. 

Més de cara a la defensa de Cocentaina contra l'atac que s'esperava, Roger de 
Lloria prengué encara la precaució de fer pujar les dones i els nens al castell i amb els 
homes intentà defensar la vila, bé que sabia que no la podia salvar davant d'un exèrcit tan 
important. Cocentaina fou combatuda des del matí fins a hora de tèrcia, és a dir, a mig matí. 
Segons el relat fragmentari que ens ha arribat, sembla que l'exèrcit enemic penetrà diverses 
vegades a la vila però que els defensors, cada vegada, els causaren moltes baixes, de 
manera que havien de retirar-se; però cap a mig matí sembla que el nombre d'enemics 
s'incrementà i que calgué abandonar la vila; en la sortida, els defensors sofriren un atac, en 
el qual perderen unes quinze persones, mentre que ells causaren més de cent baixes a 
l'enemic. Segons Roger de Lloria, si els atacants haguessin estat "bona gent", és a dir, bons 
combatents, ells, els defensors, haurien estat perduts; l'almirall no s'atribueix el mèrit 
d'haver salvat la situació, però és evident que foren la seva experiència i el seu talent 
militar els que permeteren sortir del mal pas i refugiar-se al castell. 

"Aviem [ja] fet puyar les fenbres e-ls fadrins, que no eren romasos [sinó] 
los homes [ ] e combateren-nos la vila tot entorn fins a hora de tèrcia e 
[entraren en] la vila [e dues] vegades lo-ns gitam ab gran dan quels fem e con 
venc a hora de tèrcia la [perdérem ]" 

"Sobre la pràctica de la presa d'ostatges als sarraïns: M.T. FERRER I MALLOL, Organització i defensa 
d'un territori fronterer, p. 31-32. 

"Apèndix, doc. 52. 



..."axí pensam de trer la [gent] de la vila e a l'exida [vengueren] molt sobra nós, 
en tal manera que [se] fosen bona gent fóram tots perduts" 

...."no-ic perdem més de XV persones mentra que ells [ en] la exida 
e en lo combatre n ic perderen més de cent". 

A partir de migdia del dimecres, doncs, tota la població de Cocentaina estigué 
refugiada en el castell on, però, no hi havia ni menjar ni aigua per a tots, cosa que l'enemic 
sabia. Des del castell aconseguiren matar vint enemics més i nafrar-ne molts més. Entre els 
morts hi havia un capità "un gran majoral d'ells", com diu Roger de Lloria. 

Una part de l'exèrcit enemic marxà a combatre Alcoi el divendres matí, és a dir, 
el 28 d'agost però, en dues batalles que donaren contra el lloc, tingueren moltes baixes, 
quaranta morts i molts ferits, dels quals en moriren uns dos-cents; tornaren a Cocentaina 
desbaratats i mostrant gran dol per les pèrdues que havien tingut. 

Lo divendres matí [anaren-se'n] a conbatre a Alcoy ab tot lo [poder? 
mas] que lexaren en la host tanta gent que nigon de nós no podia entrar ne exir del 
castell de niguna part. [E combateren Alcoy] molt fortment de totes parts e 
donaren-los dues batalles e plus fort sí la primera que la [segona] e, la mercè de 
Déu, defensaren-se bé a alcieren-ne ben XL e feren-los moltes nafres, entre-ls 
quals moriren dus[-cents] de què la host ne [féu] gran dol e tornaren al [setge] 
divendre meteys a hora de migdia, tots desbaratats e dolents". 

Torres i muralla de Cocentaina. Any 1925 



Mentrestant, una altra part de l'exèrcit s'havia quedat en el setge de Cocentaina, 
un setge tan rigorós que Roger de Lloria no pogué sortir del castell ni trametre ningú a 
demanar ajut, de dimecres a diumenge i per això els enemics confiaven que prendrien el 
lloc. 

"e sapiatz que l dijous ni-1 divendres ni l disapte ni-1 digmenge en tal 
guisa nos [tenien assetiats?] entorn de totes partz que nigon hom no poguem 
enviar de fora ni negon de fora no pogé entrar a nós, que [ ] que no ic aviem 
què menjar ni què beure. Però nos tenien axí asatiatz que-ns cordaren aver". 

El dissabte un gran "alhaig" sarraí, probablement el que havia estat empresonat 
aquell mateix any sota l'acusació de conspirar per prendre castells als cristians, sol·licità 
parlar amb ell i li demanà que, atès que era un gentil home i bo, no volgués tenir els sarraïns 
per força, obligats pel jurament a la seva persona34; afegí que, si els deixava marxar, 
aixecarien el setge, altrament el combatrien. La resposta de Roger de Lloria fou que no 
retenia cap sarraí per força, ni cristians ni sarraïns, i que no els retria ningú amb amenaces, 
ni una mala cabra; afegí que al llarg de la seva vida molta gent l'havia amenaçat i sempre 
se n'havia sortit, amb l'ajut de Déu, i que també seria així en aquella ocasió. La demanda 
de l'Alhaig demostra, doncs, que els sarraïns de Cocentaina eren al costat de Roger de 
Lloria defensant el castell. 

Castell de Cocentaina 

34Crec que cal interpretar així la frase "los sarraïns per força, que staven en fe mia". 
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"E l disapte [avisaren un] gran alchaig lor, en què éls àn gran fe, e vene 
a parlar ab mi e dix-me com yo era gentil hom e bo e que no [devia retenir] los 
sarraïns per força, que staven en fe mia e que yo que-ls retés los sarraïns e que ells 
me jurarien que ells se n irien [tantost] que-ls agués retutz e si tant fos que yo no ls 
vulgués retre, que ells me combatrien" 

..."que yo no tenia negon sarraín per força, que yo els sarraïns e-ls 
crestians que ací érem que totz érem [....] que la pus àvol cabra que yo avia la [ 
mort-] no retria menys de vostre manament. E de les manases que ells [feien] de 
combatre, que ja m'havien d'altres menasat e Déu que m'avia escapat d'aquelles 
me scaparia ben d'ells e que menasen, mas que fesen lo pitz que poguesen" 

La reacció de l'enemic fou llavors portar a terme un atac en regla contra 
Cocentaina el diumenge 30 d'agost. Segons el testimoni de Roger de Lloria s'havien 
aplegat molts sarraïns valencians en el setge per tal d'ajudar els granadins, de manera que 
sumaven ben bé dotze mil homes. El relat d'aquest atac final és molt fragmentari, però 
sembla que l'enemic avançà cap al castell i Roger de Lloria els deixà prendre la torre 
albarrana, des d'on, quan intentaren enfilar-se cap a la fortalesa s'estimbaren amb les 
pedres que els defensors feien rodolar des de dalt, de manera que almenys trenta moriren 
així i altres es trencaren cames, braços o colls; alguns resultaren partits pel mig per aquelles 
grans pedres. De nou es fa evident que l'astúcia de Roger de Lloria fou decisiva en aquest 
altre moment crucial de la defensa; sabia en cada moment quins recursos estratègics havia 
d'emprar i és força probable que, si no hagués dirigit personalment la defensa, també el 
castell hauria estat pres. 

El dany rebut fou tan gros que l'exèrcit de Granada aixecà el setge i dilluns 31 
d'agost, al matí, se n'anà vers Alcoi, amb l'esperança, encara, d'obtenir algun resultat allà. 
encerclaren la vila i ompliren el fossat o vall amb vint mil feixos de branques a fi de calar-
hi foc. Cremaren els murs de castell de dalt a baix, però els de la vila es defensaren bé i en 
mataren un centenar. Ells tingueren dues baixes i alguns ferits que podien guarir-se. 

Sembla que l'exèrcit nassarita inicià la retirada el dimecres 2 de setembre, feren 
nit a Xixona i dijous al matí sortiren de Xixona, camí d'Alacant. Com que la carta fou 
escrita el mateix dia 3 de setembre no pot donar informació sobre el camí seguit 
posteriorment per l'exèrcit en retirada, però altres documents diuen que a Xixona ni tan sols 
plantaren les tendes per fer nit i que no combateren ni el castell ni la vila. El 3 i el 4 de 
setembre foren a l'horta d'Alacant i el 5 del mateix mes passaren a Elx sense combatre cap 
lloc. 

La carta de Roger de Lloria no comenta l'estat en què quedà la vila de Cocentaina, 
però informa que a tot el terme, com també als de Planes i Travadell, no havia quedat cap 
casa, casal o almàssera que no fos cremada i tot el que hi havia als camps havia estat talat 
i destruït. 

"E dijous matí partiren de Xexona e van-se n vers Alacant e avem entès 
per sarraïns, no que-u sapiam per cert, que Arrendasi ab XIII lenys deu levar les 
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fenbres e ls fadrins menutz que se-n menen [....]. Despuys ells deuen tornar vers 
València. 

Sàpia la vostra altea que en tot lo térmen de Cusentayna [e de Planes ni 
de ] ni de Travadell no ha romasa casa ni casal ni almàsara que tot no sia 
cremat e tot ço que aviem per los [locs] tot és cremat e totes les vinyes talades". 

Documents posteriors informen d'una franquícia d'impostos concedida a favor 
dels habitants de Cocentaina i confirmada l'any 1312, a fi que poguessin refer les muralles 
de la vila, i d'una confirmació de la concessió vitalícia de l'escrivania de la cúria de 
Cocentaina a Domingo de Capillo perquè el document original s'havia perdut en la presa i 
incendi de la vila35. Sembla que fou a causa d'aquest incendi que els veïns de la vila reberen 
des de llavors el nom de socarrats, malnom que, segons el Diccionari Alcover-Moll, es 
dóna als habitants de llocs que han estat incendiats en alguna ocasió, per exemple Xàtiva, 
incendiada per Felip V l'any 1707, Cocentaina i Culla. 

La defensa del castell de Cocentaina, que tingué entretinguts els genets durant tres 
dies, i la capacitat de resistència d'Alcoi, que també ha de ser atribuïda en bona part a 

,5ACA, C, reg. 209, f. 150 r. (1312, abril, 3) i reg. 232, f. 374 r. (1315, maig, 14). Cit. per L. FULLANA, 
Historia de Cocentaina, p. 94-95. Fullana només disposava d'aquests dos documents i per això va creure que 
Roger de Lloria no era a la vila quan fou atacada, sino a València, on morí pocs mesos després. M. T. FERRER, 
La frontera amb l'Islam, p. 85-87. 
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Roger de Lloria, fou el darrer gran servei prestat per l'almirall al seu país d'adopció, ja que 
morí poc després, el mes de gener de 130536. 

Segons una carta d'un dels consellers del rei, Gonçalvo Garcia, l'exèrcit granadí 
no havia fet tant de mal com hauria pogut, atès el nombre de tropes que el componien. Els 

Castell de Cocentaina. Any 1975 

36 Cf. la carta de la seva filla Beatriu, muller de Jaume de Xèrica informant el rei de la mort del seu pare el 
18 de gener de 1305, publicada per Maria Mercè COSTA I PARETAS, La casa de Xèrica i la seva política en 
relació amb la monarquia de la Corona d'Aragó (segles XIII-XIV), Barcelona, Fundació Noguera, 1998, doc. 52, 
P- 332-333. Aquesta autora, però, el publica amb la data que figura en el document, 18 de gener de 1304, oblidant 
de corregir-lo perquè, com que és any de l'Encarnació, els primers mesos de l'any van endarrerits respecte a l'any 
real i que, per tant és l'any 1305. Havia mort a València el 17 de gener: L. FULLANA MIRA, Historia de la Villa 
y condado de Cocentaina, p. 96. 
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danys causats en el regne de València els havia especificats ja el mateix Gonçalvo Garcia 
en una carta anterior al monarca, de manera que la que comentem no ens aporta més 
precisions; assegura que en el regne de Múrcia els granadins es limitaren a talar les fruites, 
llevat d'Alacant, on incendiaren l'horta, sense acostar-se a la vila. A Elx, diu, no hi feren 
mal perquè els donaren civada per als cavalls. 

"De los ginetes otrosy ya vos fis saber en como se son ydos e creyo 
ciertamente que el dia que esta carta se fiso ya eran dentro el regno de Granada e 
es seyda la mayor maravella que yo oy de tal gente e tan gran en como an fecho 
tan poco danyo, que en el regno de Valencia no y fisieron sino lo que sabedes et 
en el reyno de Murcia no an fecho otro danyo sino en talar las fruytas, salvo en 
Alacant, que fisieron danyo en la vuerta con fuego, mas a la villa non se acostaron 
et en Elche les dieron cevada e no les fisieron danyo"37. 

Una altra versió de la primera etapa de la retirada és la de Bertran de Canelles, 
procurador del regne de València en carta escrita el 10 de setembre: 

"A la vostra senyoria, senyor, fas saber que l primer dimecres de 
setembre partí la host dels sarrahins d'Alcoy e anaren-se n a Sexona e no s hi 
atendaren ni combateren lo castell ni la vila, mas passaren tota la nit, e l digous 
foren en la orta d'Alacant e estegren-hi el divenrres tot dia e no y combateren, e l 
dissapte anaren-se-n a Eltx e no ns sabem quès són fets, mas jo hi tench II hòmens 
per saber quina via faran e esper-los cada dia, què e quès que n sàpia encontinent 
fer-vos-o é saber"38. 

En una altra carta anterior, del 8 de setembre, però, Bertrán de Canelles deia que 
segons l'havia informat un jueu d'Elx els genets ja havien passat a Oriola quan ell havia 
sortit d'Elx. Segons aquesta carta i en contradicció aparent amb la que acabem de comentar, 
els genets havien perdut dos homes a Xixona i també hi tingueren ferits39. 

Dels danys patits per l'horta d'Alacant n'hi ha constància també per la intercessió 
del rei prop del Consell d'Alacant perquè concedís a Ramon de Mirambell, veí de la vila, 
el càrrec de justícia durant dos anys, a fi que es pogués refer de les pèrdues sofertes quan 
els genets talaren l'horta d'Alacant40. En el darrer tram del viatge de retirada pel regne de 
Múrcia sembla que ja no feren gaire mal, llevat dels petits llocs desprotegits, com 
informava el procurador del regne de Múrcia, Pere de Montagut: 

"A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, p. 363. Aquest autor atribuí a la carta una data 
de cap al 1308, data sens dubte errònia. No he pogut localitzar aquesta carta a l'arxiu perquè les cartes encara no 
devien haver estat classificades i l'autor no dóna signatures. 

"Apèndix, doc. 42. 
"Apèndix, doc. 36. 
"M.T. FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, doc. 21. 
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"Los genets, senyor, quan tornaren del regne de València, passaren per lo 
regne de Múrcia [e no] feren dapnatge algú, salvant en les albergades"41. 

Pere de Montagut envià espies a Granada per saber què s'hi deia d'aquesta entrada 
que havien fet, per quina raó l'havien feta i si tenien intenció de tornar-hi42. 

Els sarraïns aconseguiren, segons sembla, un considerable botí en bestiar, que 
procuraren salvar amb una ràpida retirada, abans que no s'organitzés la defensa a 
València43. 

Afortunadament per als regnes de Jaume II, la conjunció de les forces terrestres de 
Granada amb les marítimes no reeixí perquè la flota granadina trobà mal temps i no pogué 
ser a Dénia el dia que havien de reunir-se amb l'exèrcit. Ja el 2 de setembre, el rei 
mencionava en una carta al bisbe de Vic que tretze galeres de Granada havien arribat al 
regne de València i que estaven fent mal a mar i a terra; potser era només un rumor com 
altres que circularen aquests dies, perquè d'aquest presumpte atac no en tenim més 
informació44. Corrien rumors sobre una pròxima arribada de la flota de Granada i 
segurament n'eren l'origen els mateixos moros del regne, que estaven prou ben informats 
de les intencions de Granada. L'almirall Roger de Lloria el recollí també a la seva carta, 
citant-ne l'origen, i dient que vindrien per recollir les dones i els nens dels sarraïns 
valencians que se n'anaven: 

"e avem entès per sarraïns, no que-u sapiam per cert, que Arrendasi ab 
XIII lenys deu levar les fenbres e ls fadrins menutz que se n menen"45. 

El nombre de vaixells d'aquesta pretesa flota coincideix, de manera que deu 
tractar-se del mateix rumor, només que Roger de Lloria el defineix com a rumor de cosa 
que ha de venir. 

L'atac real de la flota de Granada es produí el diumenge 6 de setembre, quan 
l'exèrcit nassarita ja s'havia retirat i devia ser cap a Oriola. El nombre d'elements d'aquesta 
flota és menys clar perquè sembla que es dividí entre Xàbia i Dénia. Segons les primeres 
notícies transmeses per Bernat de Llibià des de València eren quatre galeres i dos llenys els 
que havien arribat a Dénia46. Però uns dies després, el rei deia que eren sis galeres i dues 
atzaures o llenys47. Una carta posterior del procurador Bertran de Canelles confirma que 
l'estol arribat a Dénia era de quatre galeres i dues atzaures, però que una galera s'havia 
quedat a Xàbia, on havia fet un desembarcament; així, doncs, haurien estat, finalment, cinc 

4IACA, C, cr Jaume II, caixa 165, núm 1080 (1304, setembre, 11. Múrcia). No he inclòs aquest document 
a l'apèndix perquè hi falta tota una tira de paper a la banda dreta i, per tant, es llegeix d'una manera molt 
fragmentària. N'he escollit el tros més interessant per al tema que ens ocupa. 

42Apèndix, doc. 43. 
"Apèndix, doc. 42. 
44Apèndix, doc. 17. 
45Apèndix, doc. 19. 
"'Apèndix, doc. 36. 
"'Apèndix, docs. 38 i 39. 
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galeres i dues atzaures. Segons el mateix Bertran de Canelles, la galera que havia fet el 
desembarcament a Xàbia cremà la vall d'aquest lloc, mentre que les que anaren a Dénia 
prengueren un lleny valencià, que venia del port magribí d'Alcúdia carregat de blat, la 
tripulació del qual pogué fugir; prengueren també un lleny armat que venia d'Eivissa, de 
propietari desconegut. La flota, però no gosà atacar Dénia, cap on es dirigí a corre-cuita el 
procurador del regne de València, Bertran de Canelles, amb la seva petita escorta de quinze 
homes a cavall, comptant de convocar pel camí la host de Gandia; això, però, no fou 
necessari perquè aquí sabé que la petita flota sarraïna ja havia marxat. Sabé també que els 
granadins desembarcats de les galeres a Xàbia havien demanat als sarraïns de la vall on era 
la host dels genets i que s'havien quedat molt parats quan els digueren que ja s'havien 
retirat i justificaren el seu retard a la cita pel mal temps que havien trobat48. 

"E el primer dicmenge de setembre [fo] n'Arrendaçi ab IIII galeres e II 
atzaures a Dénia, que avían lexada una en la vayll de Xàbea, qui hi pres terra e 
cremà tota la vayll, e les IIII galeres preseren 1 leny de càrrech de València, qui 
venia de la Alcúdia carregat de forment, e estorçeren tots los hòmens e encara 
preseren I altre leyn armat qui venia d'Eviça, no n sabem de quis era. E ls 
sarreyns de les galeres demanaren als sarrayns de la vayll de Xàbea on era la host 
dels genets e éls dixeren-los que no-y era, que anats se n eren, e éls meravelaren-
se-n fort e dixeren que mal temps los avia enbargats, que no eren estats ab la host 
a aquell dia que emprès avien. Lo dicmenge a vespre que les galeres foren a Dénia 
n'aguí ardit a Xàtiva, on era, e encontinent ab XV hòmens a cavall tota la nit jo 
me-n vench a Gandia e vulia-me-n anar ab tots los hòmens de Gandia a Dénia, per 
so com deyen que la combatrien, e com fuy aquí trobé y II hòmens, qui eren 
venguts de Dénia, qui-m dixeren que les galeres se-n eren anades". 

L'organització de la defensa contra la invasió 

Malgrat que la invasió dels genets s'havia iniciat, segurament, el 24 o el 25 
d'agost, ja que el 26 havien entrat a la comarca d'Alcoi, Jaume II no en tingué notícies 
certes fins al primer de setembre de 1304 o potser el dia anterior. En tot cas, fou el primer 
de setembre quan començà una febril activitat per tal de convocar els feudataris, els ordes 
militars i les ciutats i viles perquè acudissin amb tropes a defensar el regne de València. 

A l'Edat Mitjana no hi havia exèrcit permanent, llevat de les comitives armades 
reduïdes dels governadors o procuradors del regne, del mateix rei, dels infants reials i 
d'alguns grans nobles, i de les guarnicions dels castells que, però, no els podien abandonar. 
Els regnes es trobaven, doncs, desprotegits davant d'un atac imprevist. La població s'havia 
de refugiar en els castells i llocs fortificáis i esperar que l'enemic es retirés o bé defensar-
se des d'aquests llocs segurs, si eren atacats. Mentrestant l'exèrcit tenia temps de reunir-se; 

"Apèndix, doc. 42. 
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convocar els combatents no era, però, una cosa que es pogués fer amb molta celeritat. Calia 
escriure i enviar cartes a tots els nobles i cavallers, als ordes militars i a les ciutats i viles. 
Segons els llocs de residència dels convocats, les cartes podien trigar dos o tres dies a 
arribar al destinatari i després, encara, aquest s'havia de posar a punt amb els 
acompanyants, els cavalls i les armes i iniciar el camí; no pas sempre els cavalls del 
convocat i del seu equip estaven en condicions d'emprendre una campanya i calia comprar-
ne algun, cosa que també requeria temps; altres vegades calia reparar algunes peces de les 
armadures, que es podien haver deteriorat en batalles anteriors, a causa dels cops rebuts; 
d'altra banda, el convocat havia de deixar en bon ordre els seus afers familiars i 
patrimonials perquè anar a la guerra podia significar anar a trobar la mort. Fins i tot en 
convocatòries urgents, calien entre set i deu dies perquè alguns dels convocats es 
mobilitzessin, mentre que el temps més habitual era de tres setmanes a un mes. En aquesta 
ocasió, el rei podia esperar que els convocats es posessin a punt amb menys temps perquè 
s'acabava de sortir d'una guerra amb Castella, durant la qual havien estat cridats diverses 
vegades i per tant es podia suposar que tenien l'equip a punt. 

Quan arribà la notícia de la invasió, el rei es trobava al monestir de Santes Creus, 
de camí cap a Barcelona, des d'on pensava dirigir-se al Rosselló per tal d'assistir a unes 
bodes. Tant bon punt tingué notícies de la invasió, canvià els seus plans de viatge i es dirigí 
cap a Tortosa, per continuar després vers València. 

Seguint les convocatòries, tal com es troben recollides al registre 307 de la 
cancelleria reial, que recull la documentació sobre qüestions militars, el primer convocat 
fou Jaume de Xèrica, de la família reial i senyor d'extensos dominis al regne de València. 
El rei li notificava que Alabbàs i molts magnats del regne de Granada, amb multitud de 
genets i de infanteria, havia entrat hostilment en el regne de València, on estaven atacant 
fortaleses, cremant llocs i devastant la terra i li manà que anés immediatament a trobar-lo 
per tal de prestar el servei militar que devia per les cavalleries que tenia pel rei i en tot cas 
amb el major nombre de gent que pogués per tal de rebutjar la invasió. L'informava que ell 
s'adreçava ja cap a València i li demanava que no demorés la seva marxa ja que hi havia 
perill. Una carta similar fou enviada a un altre noble aragonès, Artal d'Azlor i, a més, a una 
llarga llista de nobles i cavallers aragonesos. La llista no fou copiada de nou en el registre, 
en moments de gran feina a la cancelleria, i fou usada una llista d'una convocatòria 
precedent, del 22 d'abril del mateix any, relacionada amb la guerra amb Castella, que tot 
just s'havia conclòs aquell mes d'agost. Els convocats foren setanta, a més dels ja 
esmentats, molts dels quals servien amb més d'un cavall armat. Entre els convocats hi 
havia el germà natural del rei, Jaume Pere, i altres parents com Pere, senyor d'Ayerbe o 
Pero Fernández d'Híxar, a més d'altres membres de l'alta noblesa com Artal de Luna, 
Gombau d'Entença, Artal d'Alagó, Ximèn Cornel, Ximèn de Foces o Sanç d'Antillón49. 

El mateix dia fou enviada la convocatòria a Berenguer de Cardona, mestre de 
l'orde del Temple a Catalunya i a Aragó; a fra Erimany de Ponts i a fra Pere de Soler, de 
l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, que eren els lloctinents del castellà 

'"Apèndix, doc. 6. 
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d'Amposta, absent en aquells moments del regne; a Artal d'Horta, comanador de 
Montalbàn, que era el més alt representant als regnes de l'orde militar de Santiago, 
anomenada entre nosaltres de Sant Jaume de l'Espasa o d'Uclés; i al comanador 
d'Alcanyís, que era considerat el cap de l'orde de Calatrava als regnes de la confederació 
catalano-aragonesa. El rei demanava als ordes militars que acudissin al regne de València 
amb el major nombre de frares cavallers i amb tots els homes a cavall que poguessin i amb 
l'exèrcit dels senyorius que posseïen, especialment dels que es trobaven en el regne de 
València50. 

El rei envià també una convocatòria a viles que es trobaven a Aragó, prop dels 
límits del regne de València, com eren Terol i les seves aldees, Alcanyís i la seva tinença i 
Montalbàn i les seves aldees. Notem que d'aquestes tres només Terol era vila reial, mentre 
que les altres dues eren d'ordes militars i en principi sembla que havien de quedar 
compreses a la convocatòria feta als ordes militars de Calatrava i de Santiago, 
respectivament. La mateixa convocatòria fou enviada també a la vila reial de Morella i a 
les seves aldees, situada ja en el regne de València. La convocatòria fou abreviada en el 
registre perquè remetia a les anteriors, bé que per a les viles el rei feia el manament sota 
amenaça de greus càstigs si no l'anaven a trobar immediatament amb cavalls, armes i altres 
aparells i indicava que calia seguir el procediment d'urgència, com si fos "apellido", és a 
dir, amb so de campanes o corn, que devia portar el fragor de l'alarma de guerra d'un 
extrem a l'altre dels regnes51. 

Mentre anava expedint les convocatòries, el rei advertí també al procurador del 
regne de València, Bertran de Canelles, que davant els rumors que li arribaven de la invasió 
d'Alabbàs i altres, amb multitud de genets i de tropes d'infanteria, es dirigia cap al regne 
de València, convocava els nobles i "mesnaders" d'Aragó i altra gent a cavall i l'exèrcit 
d'alguns llocs. Fins que arribessin a València i es pogués emprendre una ofensiva, el rei li 
manà que proveís els castells del regne de València amb gent i armes, especialment Gandia, 
que es devia considerar en més perill i que, si calia, demanés ajuda a la ciutat de València, 
a la qual el rei escrivia directament. Li manà també que convoqués exèrcit a València i als 
llocs del regne, tant reials com de senyoriu, perquè es preparessin52. L'ajuda que el rei volia 
que prestés la ciutat de València era en gent, armes i vitualles per a fornir els castells i la 
demanà directament a la ciutat53. 

El mateix dia primer de setembre fou convocat també don Juan Manuel perquè 
acudís al regne de València, amb tropes a cavall i a peu, per a contribuir a la defensa del 
regne, ja que hi estava obligat pel seu senyoriu d'Elx54. Igualment fou enviada crida a les 
armes als nobles que tenien cavalleries a Catalunya, senyorius o rendes que comportaven 
l'obligació de servir amb un nombre determinat de cavalls armats; eren un total de setze 
nobles, entre els quals hi havia membres de la noblesa més alta, com el comte Ermengol 

"Apèndix, doc. 7. 
"Apèndix, doc. 8. 
52Apèndix, doc. 9. 
"Apèndix, doc. 10. 
"Apèndix, doc. 12, ja esmentat abans. 
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d'Urgell, el vescomte Ramon Folc de Cardona, el seu germà Bernat Amat de Cardona, Pere 
de Queralt, Dalmau de Rocabertí, Berenguer d'Anglesola, Bernat d'Anglesola i Ramon 
d'Anglesola, senyor d'Utxafava, Bernat de Cruïlles, Ponç de Ribelles i Bernat Ramon de 
Ribelles, Bernat Guillem de Portella, Guillem de Montcada, Acard de Mur, Simó de Bell-
lloc, Bernat Despont i C. Alió, mentre que Ramon Berenguer de Vilamarí, que apareix en 
el llistat, ja havia mort en el moment de la convocatòria55. 

Els feudataris catalans no foren convocats fins al 2 de setembre, quan el rei ja 
havia arribat a Cambrils. En el registre apareixen agrupats en dues llistes, una de general i 
una d'especial per als comtats de Ribagorça i Pallars. En la primera hi trobem noranta 
noms, mentre que en la segona n'hi ha quaranta dos. Alguns dels noms que hi figuren 
apareixien ja a la convocatòria dels que tenien cavalleries, la qual cosa vol dir que estaven 
obligats doblement a prestar servei militar56. Hi ha altres noms il·lustres com el comte Ponç 
Hug d'Empúries, el comte de Pallars, Hug de Mataplana, el vescomte de Vilamur, el noble 
Felip de Saluzzo, parent del rei, i nombrosos membres de les famílies Montcada, Cervelló, 
Cabrera, Cardona, Cervera etc., entre d'altres; hi figurava també una dona, Guillema de 
Montcada, vidua del germà del rei, l'infant Pere, que havia mort a l'expedició a Castella de 
1296, que posseïa extensos senyorius a Catalunya, pels quals havia d'enviar tropes, malgrat 
que no estava obligada personalment a prestar servei militar. Les convocatòries i les llistes 
de feudataris i de persones que tenien cavalleries són importants per a conèixer la noblesa, 
un dels estaments bàsics de la societat medieval, i també per poder fer-se una idea 
aproximada de la composició numèrica de les forces que eren mobilitzades. 

El mateix dia 2 de setembre que feia la convocatòria als feudataris catalans, el rei 
convocà també a exèrcit un bon nombre de ciutats i viles catalanes. No pas totes, perquè a 
algunes ciutats, com ara Barcelona, el rei havia enviat una persona per a negociar l'ajuda 
que havia de donar. Les viles o ciutats afectades per aquest convocatòria foren Lleida, 
Tàrrega, Vilagrassa, Prats de Rei, Cervera, Almenar, l'Arboç, Cabra, Forès, Sarral i el seu 
batlliu, Tremp, Montblanc, Tortosa, Manresa, Vilafranca del Penedès, Camarasa, Cubells i 
el seu batlliu i les Muntanyes de Prades. Com a la convocatòria de Terol, el rei manava que 
s'usés el procediment urgent de sometent i els fixava el termini de dotze dies per reunir-se 
amb ell, amb cavalls, armes i altres aparells, amb l'amenaça de castigar-los greument, si no 
obeïen57. Per evitar aquesta contingència, el rei va encarregar a diversos veguers que 
vigilessin el procediment i obliguessin les ciutats i viles a sortir en exèrcit. S'havien 
d'encarregar també de fer distribuir les convocatòries destinades tant a les ciutats com als 
feudataris del seu districte, ja que el monarca, en aquells moments d'angoixa, no tenia prou 
correus per enviar tants missatges en totes direccions; a més havien de fer crides públiques 
de la convocatòria d'exèrcit. Els veguers que reberen ordres en aquest sentit foren els de 
Lleida i Pallars; Cervera i Tàrrega; Muntanyes de Prades; Vilafranca i Montblanc; Cabra, 
Forès i Sarral; Tortosa, Manresa, Osona i Bages, Berga i Berguedà, Ripoll i Ripollès; 
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Barcelona i Vallès; Girona i Besalú58. El procurador de Catalunya, Bernat de Fonollar, 
també fou informat de les convocatòries i el rei li demanà que vigilés que els convocats 
complissin el seu deure, malgrat que els veguers ja havien de fer aquesta tasca59. 

En el seu camí cap al regne de València, el rei hagué d'aturar-se a Tortosa, on ja 
es trobava el dia sis de setembre, perquè es posà malalt; no sembla pas que fos una malaltia 
excessivament greu, però suficient per impedir la continuació del camí, a causa de la febre. 
Malgrat tot, pogué tenir informació directa de la situació a València a través del batlle 
general del regne de València, que anà a visitar-lo a Tortosa. Quan marxà, tot seguit, portà 
instruccions per al procurador del regne, Bertran de Canelles, per a Gonçalvo Garcia, 
conseller del rei, per als prohoms de València, per a l'almirall Roger de Lloria i per a Ferran 
d'Oblites60. 

Algunes de les convocatòries començaren a topar amb dificultats. Les ciutats 
obstaculitzaven sempre qualsevol convocatòria d'exèrcit, que els causava greus perjudicis 
en el ritme de treball diari i més si, com en aquest cas, aviat arribaven notícies que el perill 
més greuja havia passat. Barcelona, per exemple, requerida tant per armar galeres, com per 
servir a l'exèrcit, intentà negociar l'exempció de servir-hi a canvi d'armar galeres. El rei, 
però, no ho consentí i desautoritzà, en certa manera, el seu escrivà de ració, Pere Marc, 
quan exigí que Barcelona contribuís a l'exèrcit i que ell mateix, el veguer i el batlle la 
obliguessin a enviar les tropes cap a València61. Escriví també en el mateix sentit als 
mateixos consellers i jurats de la ciutat i al veguer de Barcelona. En la seva missiva al 
veguer el rei arribava a manar-li que prengués la bandera de la ciutat i que la portés cap a 
Vilafranca i després cap a València, ja que així els barcelonins haurien de seguir-la62. Lleida 
tingué més sort que Barcelona perquè el rei necessitava blat per tal d'assegurar el 
proveïment de les tropes que s'havien de reunir a València i estigué disposat a canviar el 
servei d'exèrcit pel lliurament de mil cafissos de blat i dos mil d'ordi. Si no volien fer el 
canvi, el veguer els havia d'obligar a sortir en exèrcit63. Vilafranca del Penedès també buscà 
d'eludir el servei a l'exèrcit, però el rei insistí que el complissin64. 

Com que la major part dels convocats no havien sortit precipitadament cap a 
València, el rei començà a repetir les convocatòries a partir del set de setembre, per 
exemple als lloctinents del castellà d'Amposta, de l'orde de l'Hospital, fra Erimany de 
Ponts i fra Pere de Soler65, o a Arbert de Mediona, a qui prometia una ajuda, sense concretar, 
quan acudís a l'exèrcit66. Altres feudataris, com el vescomte de Cardona, van comunicar al 
rei que es preparaven per anar al seu servei amb el major nombre de gent a cavall que 
podien i que serien a Tortosa dos dies després de la festa de sant Miquel, és a dir, el primer 
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d'octubre; el vescomte tenia la dificultat afegida, a les normals de caràcter tècnic, que havia 
estat convocat a cort a Perpinyà pel rei de Mallorca; havia demanat ja a aquest monarca 
que, atesa la situació, volgués prorrogar la convocatòria, però anunciava que, si el rei de 
Mallorca no ho volia concedir, ell s'hauria de presentar a la cort, bé que enviaria les seves 
tropes al rei; si ell no hi podia acudir, posaria el contingent sota la capitania del seu germà 
Bernat Amat de Cardona o bé sota la del noble Ramon d'Anglesola; el grup portaria fins i 
tot el cavall de guerra, les armes i l'arnés del vescomte, que s'hi reuniria tan aviat com 
pogués amb la resta de la seva gent que encara no estigués a punt; el comte declarava la 
seva voluntat de col·laborar en la defensa personalment i amb tota la seva gent, que havia 
convocat per tot arreu, però demanava al rei que, si els genets es retiraven, li ho fes saber 
tot seguit, ja que mantenir els seus cavallers reunits li suposava una gran despesa67; sembla 
que també el comte d'Urgell anuncià que estaria a punt el primer d'octubre; a tots dos el 
rei els demanà que avancessin el viatge ja que, malgrat que les tropes invasores s'havien 
retirat, amenaçaven d'entrar novament68. Altres, en canvi, que s'oferien voluntaris per anar 
a servir en aquesta operació militar, com el procurador de Catalunya, Bernat de Fonollar, 
no foren acceptats perquè el monarca preferia que assegurés el bon govern de Catalunya i 
que apressés els feudataris a fi que anessin a trobar-lo amb tropes. Sembla que alguns 
feudataris demanaven moratòries de deutes en consideració a la prestació d'aquest servei 
militar; és una demanda que a la fi del segle XIV s'havia convertit en una concessió 
habitual perquè el gran nombre de guerres i les dificultats econòmiques de molts membres 
de la noblesa n'hauria fet inviable l'allistament; en canvi, Jaume II no ho va voler atorgar 
perquè no li semblà just, bé que reconeixia que hauria comportat una predisposició millor 
a venir al seu servei; també es mostrà contrari a la requisa de cavalls, atzembles i qualsevol 
bèstia, indicant que se'n pagués un lloguer adequat; en general no volia que l'allistament 
signifiqués cap mena de violència ni d'excés. Les condicions de l'allistament, eren, doncs, 
més dures que a la fi del segle69. 

Com que el 8 de setembre el rei Jaume II continuava retingut encara per la malaltia 
a Tortosa, nomenà un cap per a les tropes que s'estaven reunint a València. L'elegit fou el 
noble Jaume de Xèrica, a qui els "mesnaders" i els familiars del rei havien d'obeir com si 
fos ell mateix per tot el que fes referència a la defensa del regne. El monarca manà als 
"mesnaders" i feudataris que, quan arribessin al regne de València, es dirigissin on es trobés 
aquest noble70. Els poders de Jaume de Xèrica tenien un límit pel fet que el rei li ordenà que 
tingues en compte el consell de l'almirall Roger de Lloria, del noble Bernat de Cruïlles, de 
Bertran de Canelles, procurador del regne de València, de Gonçalvo Garcia, d'Artal 
d'Azlor i de Tomàs de Pròixida71. 

La mobilització defensiva als regnes de la Corona d'Aragó, que es percebia des de 
Granada a través dels espies o d'informacions de mercaders, feia témer als governants 
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d'aquest país que s'estava preparant una ofensiva contra ells, com s'havia esdevingut altres 
vegades, quan una incursió dels uns tenia resposta amb una altra incursió dels altres; per 
aquesta causa, sembla que els genets continuaven concentrats a la frontera. Aquest fet 
s'interpretava des de banda catalana com que esperaven el moment oportú per a tornar a 
entrar. La desconfiança mútua augmentava el perill de guerra i per això el rei continuava 
insistint el 9 de setembre i els dies següents en les convocatòries als nobles, assegurant que 
es preparava una nova entrada. Per exemple, renovà el manament dirigit al noble Pere de 
Queralt perquè es presentés amb tota la comitiva armada que pogués72. Igualment adreçà 
una comunicació similar, el mateix dia, al noble Guillem d'Erill, bé que en aquest cas la 
missiva es complicava amb altres qüestions relacionades amb la convocatòria; sembla que 
el noble havia demanat acorriment, és a dir una quantitat per posar-se a punt, però el rei l'hi 
denegà perquè no en concedia cap, bé que li prometia pagament pel servei; sembla que la 
situació econòmica d'aquest noble era força dolenta perquè ja estava obligat a Guerauet 
Alemany per un deute, pel qual s'havia constituït en ostatge del dit noble i, per tant, no es 
podia moure. El rei hagué d'ocupar-se també de resoldre aquesta qüestió, que afectava no 
solament a Guillem d'Erill sinó també a Acard de Mur, un altre noble del Pallars, i escriure 
a Guerauet Alemany perquè deslliurés aquests nobles de l'obligació de ser ostatges i els 
concedís moratòria del deute73. 

Des de València, en un moment en què els genets ja s'havien retirat, les coses es 
veien diferents. El procurador d'aquest regne, Bertran de Canelles, aconsellava al rei 
d'abandonar la idea de fer-hi desplaçar el comte d'Urgell i el vescomte de Cardona amb les 
seves companyies respectives, pel gran cost que suposarien, i li recomanava que enviés cap 
a Xàtiva només els ordes militars -que estaven obligats a defensar la frontera contra els 
sarraïns-, els que tenien feus al regne i els membres de la casa del rei que tinguessin cavall 
i armes perquè aquests no li suposaven gaire despesa: 

"En [Bernat] de Libià m'à dit que vós, senyor, hic fets venir en Ramon 
Folch e el comte d'Urgell, on m'és semblant, senyor, que us serà gran messió e 
gran càrrech e quant a ara no m és semblant que éls ni altres, qui gran messió vos 
deguessen fer, hic deguéssets fer venir, mas les órdens e tals que no us ugassen e 
és bo que hic fassats venir los favaters e sia la vostra merçè, senyor, que la 
companya de vostre alberch, aquels qui àn cavals ni armes, que la-ns enviàssets a 
Xàtiva al pus tost que puscats"74. 

També don Juan Manuel, senyor d'Elx, que s'havia mobilitzat quan havia rebut la 
convocatòria del rei Jaume II i havia cridat els seus a la guerra, s'aturà quan li arribà la 
notícia que els genets ja s'havien retirat. La notícia li arribà en el camí cap al regne de 
Múrcia en el castell de Garcimuñoz, a la província de Cuenca. En carta del 12 de setembre, 
escriví al rei que esperava les seves instruccions75. El rei Jaume II li respongué el dia 20, 
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encara des de Tortosa, li confirmà que els genets s'havien retirat, efectivament, i que en 
aquells moments intentava aclarir si tenia treva o no amb Granada. Li agraïa la seva 
voluntat de col·laborar i prometia tenir-lo al corrent del desenvolupament posterior de la 
situació76. 

Com que l'atac de Granada havia estat per terra i per mar, calia també organitzar 
la defensa marítima, però Jaume II no tenia galeres a punt per a rebutjar les de Granada i 
per aquest motiu demanà al bisbe de Vic, que ja s'encaminava cap a la cort del rei de 
Mallorca77, oncle del nostre Jaume II, per a una altra missió, que li demanés galeres de les 
que tenia armades al Rosselló o a Mallorca o bé que, si no estaven armades en aquell 
moment, n'armés, ja que pensava que les tenia a punt de navegar, i les hi deixés78. Mallorca 
tenia llavors una marina potent i solia disposar de més galeres que els catalans. 

Ja hem vist que el rei provà d'aconseguir que la ciutat de Barcelona li deixés 
galeres i també ho demanà a la ciutat de València79. 

Mentrestant, el rei demanà a l'almirall Roger de Lloria que, en virtut del seu 
càrrec, s'ocupés de defensar el regne de València per mar i que armés totes les galeres i 
llenys que pogués, però li pregà igualment que també ajudés en la defensa terrestre, mentre 
arribaven les tropes que havia convocat. Una darrera petició fou que anés a trobar-lo, si la 
seva malaltia s'allargava i si podia anar-se'n sense perill de la seguretat del regne80. Pocs 
dies després, però, el monarca va témer que l'ordre d'evitar que els súbdits del rei de 
Granada no poguessin causar dany als propis podria ser interpretada com una llicència per 
atacar Granada, i s'afanyà a corregir aquesta possible interpretació advertint-li que no havia 
d'atacar Granada sinó només defensar les pròpies terres8'. 

La incertitud respecte a la situació de pau o de guerra amb Granada continuà 
encara durant uns mesos. El 19 de setembre, Jaume II acusava recepció al rei de Granada 
de la seva acceptació de la treva fins al 29 de setembre, comunicada al procurador del regne 
de Múrcia, Pere de Montagut, però li demanava que li ho confirmés en carta personal a ell 
mateix; afegia que ell també confirmava la treva i que ja l'havia feta cridar públicament al 
regne de Múrcia. Li comunicava igualment que havia signat pau amb el rei de Castella i 
que aquest havia volgut incloure Granada en la pau; ell ho havia concedit, però demanava 
que li comuniqués la seva acceptació o no82. Jaume II també demanà al rei de Castella, en 
carta del 19 de setembre, que li confirmés si Granada era inclosa realment o no a la pau, 
com ell havia pretès i ell havia acceptat, perquè Granada ja havia fet una entrada als seus 
regnes, quan ell confiava en aquesta pau i en la treva; afegia que no podia continuar en 
aquesta incertitud, que podia repercutir molt negativament en la seguretat dels seus regnes 
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i que, si no havia desencadenat una represàlia contra Granada, havia estat en consideració 
a ell, com a impulsor d'aquella pauS3. 

Malgrat que el rei havia anul·lat, mentrestant, les convocatòries a exèrcit, el 27 de 
setembre les tornà a enviar, quan li arribaren noticies, que resultaren infundades, segons les 
quals els genets havien entrat novament a les seves terres. Bertran de Canyelles i Artal 
d'Azlor havien informat el 25 de setembre, des de València, que els sarraïns havien fet una 
nova entrada i que eren a dotze llegües de Xàtiva84. 

A primers d'octubre, els espies informaven que els genets es mantenien 
concentrats a la frontera a Vélez, a Baza i a Purchena, i que segurament esperaven que 
passessin cinc o sis dies després del canvi de lluna per a fer una nova entrada i que tenien 
onze galeres varades a Almeria85. Aquestes informacions obligaren, doncs, a mantenir 
l'alerta i a tenir tropes preparades per a qualsevol eventualitat, almenys les dels hisendats 
a la frontera. 

El consell reial acordà no enviar a la frontera els cavallers i "mesnaders" d'Aragó 
ni els feudataris de Catalunya ni tampoc convocar exèrcit per tal de no fer despeses 
innecessàries. Només fou mantinguda la convocatòria als ordes militars, però el rei 
confessava que les notícies contradictòries el feien restar indecís. Hom decidí, però, 
reforçar uns determinats punts; per exemple, la ciutat de València havia d'enviar a Gandia, 
a despeses pròpies, tres-cents peons (cent ballesters i dos-cents escudats) i els peons que 
tenien heretats en aquesta vila havien de ser forçats a residir-hi per tal de defensar-la. 
Sembla que en el moment de la invasió havien abandonat les seves cases; en tenim 
constància perquè el rei ordenà destruir les cases dels qui les haguessin abandonades 
després de l'entrada dels genets i confiscar-ne els béns. Dénia era l'altre punt que calia 
reforçar: els veïns de la vila havien de ser obligats a traslladar el domicili, béns i vitualles 
a l'albacar, almenys mentre durés el perill, i els que vivien prop de Xàbia havien d'anar a 
defensar el castell de Dénia. 

De moment, però, els granadins s'abstingueren d'atacar novament, bé que es 
mantingueren en peu de guerra i la incertitud continuà durant l'any següent86. 

La fugida dels sarraïns valencians amb els genets 

Un dels fenòmens més notables de la incursió granadina de 1304 fou la fugida 
d'alguns milers de sarraïns autòctons amb els genets. Fou un fenomen similar, però a la 
inversa, de les fugides de mossàrabs cap a terres cristianes que hi havia hagut segles abans. 
En efecte, recordem que al mateix País Valencià, quan l'any 1102 els castellans i la vídua 
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del Cid abandonaren la ciutat de València, molts mossàrabs marxaren amb ells. D'altra 
banda, quan l'any 1126 Alfons el Bataller tornà de la seva incursió a Granada, Còrdova, 
Almeria i València, s'emportà amb ell unes deu mil families de mossàrabs que fugien de 
l'opressió dels almoràvits87. 

Els sarraïns es comportaren d'una manera similar en aquesta ocasió. Molts moros 
residents a la zona entre Xàtiva i Gandia al nord, Xàbia a l'est i les comarques d'Oriola i 
Alacant al sud marxaren amb els genets invasors quan aquests es retiraren. 

El 27 de setembre, el monarca responia a la informació rebuda de Bertran de 
Canelles, segons la qual gairebé tots els sarraïns de l'horta de Gandia havien marxat i els 
que quedaven n'emigraven igualment amb dones i fills. El fenomen es donà, també, a molts 
més llocs. 

M'he referit abans als preparatius per a aquesta operació, que havia detectat ja 
Bertran de Canelles molt abans que es produís la invasió. Ell creia, i probablement tenia 
raó, que a les reunions que els sarraïns tingueren amb Alabbàs durant la primavera s'havia 
tractat aquesta possibilitat de fugida col·lectiva i també lligava amb aquest propòsit el 
moviment inusitat de vendes de béns per part de molts sarraïns durant la primavera d'aquell 
any. La presència de les tropes granadines i sobretot d'Alabbàs contribuí decisivament a 
galvanitzar els sentiments religiosos de la minoria islàmica valenciana, que ja havia donat 
mostres d'efervescència i d'inquietud durant tot aquell any. La determinació d'abandonar 
terres, cases i béns fou presa en un moment d'exaltació religiosa, sota la influència de 
prèdiques que afirmaven que els musulmans no podien viure sota el jou cristià i que més 
valia abandonar-ho tot i viure amb els germans de religió sota la llei islàmica. 

A finals de setembre, Jaume II havia anunciat la seva intenció de confiscar els 
béns dels sarraïns que havien fugit, cosa que era justificada tant per la fuga com perquè 
molts havien participat en els setges de Cocentaina i d'Alcoi. El rei encomanà la defensa 
dels drets del fisc reial al bisbe de València, que era el seu canceller, el qual hauria de ser 
assessorat pels jutges de la cort, Pere Costa, Guillem de Jàfer i Pere de Vilarrasa88. 

El rei volia, a més, impedir que els amos de llocs o d'alqueries on vivien els 
fugitius se'ls apropiessin, com ja ho havien fet alguns, o que fossin objecte de saqueig, com 
també s'havia esdevingut a Rugat i Carbonera, llocs que pertanyien a Guillem de Bellvís i 
que foren saquejats pels cristians de la rodalia. En aquest darrer cas, Jaume II encomanà al 
procurador del regne de València, Bertran de Canelles, que mirés de recuperar els béns que 
pogués i que els lliurés en empara, fins que la justícia no dictaminés sobre aquesta qüestió, 
al procurador de Guillem de Bellvís, Bernat de Clapers, perquè aquest noble assegurava 
que els moros li devien molts diners dels tributs. El rei desitjava també que fossin castigats 
exemplarment els culpables del saqueig, que procedien dels llocs i viles veïnes d'Albaida, 
Llutxent, Xàtiva i Ontinyent8'. 
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Palau Comtal i plaça del Mercat. Any 1945 

En relació amb l'encàrrec confíat a Bertran de Canelles, hem de situar un 
memoràndum o "remembrança" que aquest personatge envià al rei amb tota una colla de 
dubtes que tenia en casos de sarraïns fugitius en poder de nobles, ostatges, béns emparats 
etc., informacions que completen, des de la casuística concreta, el panorama dels 
esdeveniments en el moment de la invasió i en els dies immediatament posteriors. El 
memoràndum no té data i pot ser anterior o posterior a la carta del rei, que acabo 
d'esmentar i, en tot cas, anterior a la mort de l'almirall, que és esmentat com a vivent, per 
tant anterior al gener de 1305. 

Ordenaré les consultes del procurador en dos grups, les referents a les persones 
dels sarraïns i les referents als seus béns. 

Sobre les persones, demanava què havia de fer amb els moros fugitius si tornaven 
a terra de reialenc o de senyoriu; un exemple era el de dos sarraïns que se n'havien anat 
amb els genets, però només havien estat dos dies amb ells; el procurador els volia vendre. 
Un altre cas afectava directament l'almirall Roger de Lloria i és lògic que el procurador 
consultés què havia de fer. L'almirall havia tramès un missatger a la host de Granada quan 
es retirava per oferir el perdó a moros dels seus llocs que se n'anaven, si tornaven a 
Cocentaina; de moment n'havien tornat trenta i el procurador preguntava si els podia 
prendre encara que tinguessin guiatge de l'almirall. Segons el procurador, ningú fora del rei 
no podia concedir guiatge i assegurament segons el Fur de València i menys en aquest cas 
en què es tractava de crim de lesa majestat. El procurador comentava també que alguns 
cavallers i altres homes tenien amagats moros fugitius o que se'n volien anar amb els 



Torres de la muralla de Cocentaina. Any 1957 

genets i demanava què havia de fer en aquests casos, si havia de procedir contra aquests 
cavallers, en el cas que es provés que havien comès aquesta infracció, i demanava una carta 
de comissió a ñ de poder intervenir. 

Hi havia uns quants problemes amb els ostatges. Alguns nobles, cavallers o altres 
persones havien pres ostatges als moros a fi d'evitar la connivència amb l'enemic; malgrat 
això, els sarraïns del lloc havien fugit. El mateix almirall Roger de Lloria era un dels que 
tenia ostatges i com que alguns sarraïns, dels quals eren garantia, se n'havien anat, ell els 
volia vendre. Hi havia un altre cas d'ostatges, 20 persones, dones i nens d'una alquería de 
Cocentaina pertanyent a la vídua de Ximèn Çapata. La gent de l'alqueria se n'havia anat 
amb els genets abandonant aquestes dones i fills a la seva sort. 

Altres casos eren més particulars. El procurador demanava si considerava 
confiscats en poder del rei els moros de la vall d'Albaida que el dia que fou presa 
Cocentaina havien anat a Xàtiva a comprar armes. Foren descoberts i presos, però llurs 
mullers i fills fugiren amb els genets. Un altre cas dubtós era el d'un ric mercader sarraí 
que es perdé per la cobdícia d'endur-se-n'ho tot; havia tramès 20.000 sous, la seva muller 
i els seus fills amb un ric alamí anomenat Abençagar, que havia marxat amb els genets, però 
ell es quedà a Xàtiva per a recuperar mercaderies i deutes, el procurador el tenia pres a 
l'espera d'una decisió 

Sobre els béns, el procurador demanava de qui havien de ser els béns deixats pels 
fugitius i ell mateix avançava que creia que havien de ser del rei, tant si procedien de llocs 
del rei o de senyoriu ja que havien comès crim de lesa majestat, segons el Fur de València, 
i perquè les persones de tots els moros eren del rei. Hi havia el cas del blat, més de 6.000 
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cafíssos, abandonat pels moros de la vall d'Albaida que se n'havien anat amb els genets; 
se sabia que cristians de Xàtiva, d'Ontinyent, d'Agullent, d'Albaida i de Llutxent i sarraïns 
de Beniopa s'havien apoderat d'aquest blat que, segons el procurador, pertanyia al rei; 
també demanava una carta de comissió del rei per a intervenir contra aquesta gent. El 
procurador també comentava que l'almirall Roger de Lloria s'havia quedat els béns dels 
ostatges, si la gent de la que eren garantia se n'havia anat90. 

Hi ha constància de la decisió del rei en alguns casos particulars. Per exemple, pel 
novembre de 1304 el rei ordenà a Bertran de Canelles que revoqués la venda de la dona i 
dels fills d'un sarraí que s'havia unit als genets per fer mal a la terra. Jaume II considerà 
que la dona i els fills no eren culpables del que hagués fet l'home. 

A Granada, els fugitius aviat degueren xocar amb la realitat, molt més dura, 
segurament, que no esperaven. El fet és que, després de poc, començaren els retorns cap a 
les terres d'origen d'aquells qui no es veien amb cor de superar les dificultats d'adaptació 
a un nou país. Però també a les terres natals trobaren, lògicament, dificultats, a causa de la 
irregularitat de la sortida i, sovint, per la col·laboració amb l'enemic. A part dels que havien 
tornat al cap de pocs dies i que segurament s'havien vist arrossegats a fugir per la pressió 
dels genets o d'altres sarraïns de la terra, molts començaren a tornar cap el mes d'octubre. 
Alguns dels que foren capturats foren deslliurats per ordre del rei perquè deien que havien 
tornat confiats en la pau. D'altres, al contrari, tingueren menys sort: tres sarraïns de 
Valldigna que foren sorpresos quan tornaven d'amagat, pel desembre del mateix anys, 
foren donats pel rei a Francesc de Pròixida, és a dir, que els fou aplicada la pena de 
captivitat. Per l'abril del 1305, Jaume II ordenà al batlle general Bernat de Llibià que 
vigilés els sarraïns que tornaven després d'haver fugit amb Alabbàs. 

Alguns nobles i cavallers, amoïnats per les pèrdues que els comportava l'abandó 
dels seus senyorius per part dels sarraïns que els conreaven començaren a fer gestions tant 
prop del rei com prop dels interessats a Granada per tal d'aconseguir que tornessin. El primer, 
ja ho hem vist, havia estat el mateix Roger de Lloria, però n'hi hagué d'altres. Guillemó de 
Bellvís, per exemple, havia obtingut permís per al retorn de tres casats de sarraïns dels que 
havien marxat amb els genets i després per a 50 casats, però el procurador general del regne 
de València, Gombau d'Entença, els féu empresonar cap al mes de febrer de 1306, en el 
transcurs d'una cerca de fugitius sarraïns. Calgué que Guillemó de Bellvís adrecés una 
súplica al rei perquè els fes deslliurar, provisionalment almenys, fins que el monarca no fos 
a València. Joan Ximèn d'Orís també obtingué permís per al retorn de 30 casats i, a més, el 
1308, aconseguí del rei la condonació de la multa de 200 sous, en la qual havien incorregut 
deu casats de sarraïns del seu lloc de Sella, perquè n'havien fugit amb els genets. 

Com Roger de Lloria, també Bernat de Sarrià s'esforçà a fer tornar sarraïns del 
seu senyoriu; trameté missatgers a Granada per a fer tornar l'alamí d'Orxeta, de qui es deia 
que se n'havia endut 60.000 sous, i molts més sarraïns, als quals havia atorgat guiatge. 
Igualment molts cavallers i ciutadans valencians, que desitjaven repoblar els seus senyorius 
deshabitats, atorgaven guiatges als sarraïns perquè hi tornessin. El procurador general de 

"Apèndix, doc. 52. 



València, Bertran de Canelles, desaprovava l'actuació d'aquests propietaris de senyorius; 
per això, el primer de febrer de 1305, consultà al rei l'actitud que havia de prendre. 
Proposava deixar de respectar la concessió reial de retorn de sarraïns atorgada a Roger de 
Lloria, que ja havia mort, amb el pretext que aquesta concessió no li havia estat mostrada. 
A això el rei s'hi negà perquè devia recordar prou bé que ho havia atorgat i volgué mantenir 
la paraula; en canvi, deixà les mans lliures al procurador perquè empresonés tots els 
sarraïns fugitius que no tinguessin llicència reial de retorn; els guiatges dels senyors, 
inclosos els de Bernat de Sarrià, no havien de ser respectats i els missatgers que fossin 
enviats a Granada havien de ser aturats per tal de saber què hi anaven a fer, a fi de descobrir 
aquests tractes per fer tornar exfugitius". 

A les terres del regne de València dellà Xixona, les actuals comarques d'Alacant, 
Elx i Oriola, també s'imposà el càstig als que tornaven. L'arrais de Crevillent havia 
aconseguit una autorització reial perquè els moros d'aquesta terra que haguessin marxat 
amb Alabbàs poguessin tornar salvament si ho desitjaven, però després de la mort de 
l'arrais que havia aconseguit aquest guiatge, el lloctinent de procurador d'aquelles terres, 
Berenguer de Puigmoltó, en féu prendre 23. L'aljama d'Elx es queixà al rei, perquè havien 
tornat amb guiatge reial i demanà que fossin deslliurats"2. 

A la mateixa zona d'Elx hi ha constància, també, de confiscació de terres a 
l'alqueria de Marxena abandonades per sarraïns fugitius. Encara el 1308 continuava la 
donació de béns de fugitius a diferents llocs del País Valencià'13. 

La tònica de duresa continuà amb el successor de Bertran de Canelles a la 
procuració general de València, Gombau d'Entença, a qui el rei encarregà de fer una 
enquesta sobre els sarraïns fugitius que havien retornat. El 1306, Gombau d'Entença ja 
n'havia empresonat 450 a les terres del regne de València al nord de Xixona. Ignorem la 
sort que corregueren finalment aquests sarraïns. 

* * * 

En resum, l'any 1304 fou un any marcat per grans esdeveniments. D'una banda, 
la pau amb Castella, signada el mes d'agost, acabà una guerra que s'havia allargat vuit anys 
i que donà al País Valencià les terres del sud, d'Alacant a Oriola i Guardamar. De l'altra, 
fou r any en què algunes poblacions valencianes sofriren cruels atacs per part de l'exèrcit 
0 la flota de Granada: a la primavera la Vila Joiosa fou atacada per sorpresa i els seus 
habitants foren reduïts a captivitat a Granada, mentre que a la fi d'agost foren Cocentaina 
1 Alcoi les que foren combatudes. Reberen danys greus, però la població es salvà llevat dels 
inevitables morts en combat. A Cocentaina, la vila caigué en poder de l'enemic, però els 
defensors pogueren refugiar-se i resistir al castell, gràcies al comandament de l'almirall 
Roger de Lloria que amb la defensa a ultrança de Cocentaina prestà el darrer gran servei al 
seu país d'adopció. 

"M.T FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 88-90. 
"2ACA, C, cr Jaume II, caixa 162, núm 1820 ([1305], març, 1. Elx). 
"M.T FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, p. 89. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

1 

[1304], març, 11. Calataiud 

Jaume II dóna instruccions a Bertran de Canelles, procurador del regne de 
València, sobre un litigi pel lloc de Tàrbena i sobre un sarraí anomenat Alhaig, que predica 
als sarraïns del regne i els incita perquè es revoltin. Haurà d'empresonar aquest sarraï i 
esperar noves ordres i prohibir als sarraïns que es reuneixin. Haurà de fer inspeccionar 
els castells, proveir-los i guardar-los, a fi que no pugui esdevenir-s 'hi cap sinistre. 

ACA, C, reg. 235, ff. 28 V.-29 r. 
Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV. Cristians i 

sarraïns al País Valencià, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 1988, doc. 10, p. 
230-231. 

Dilecto suo Bertrando de Canellis, procuratori regni Valencie et cetera. 
Recepimus litteras vestras per vos noviter nobis missas, tam súper processu per 

vos súper negocio de Tarbena facto, quem per vos fieri iusseramus, quam súper facto illius 
sarraceni, qui vocatur Alhaig, qui predicat et subvertit alios sarracenos locorum regni 
Valencie ut contra nostrum dominium se erigant et insurgant et, intellectis hiis que nobis 
súper predictis intimastis, vobis ad earum significata sic ducimus respondendum, quod 
processum per vos habitum súper facto de Tarbena approbavimus et quia iusticia, baiulus, 
iurati et ceteri homines dicti loci asseruerunt se fecisse inde homagium Bernardo de 
Sarriano, ad mandatum nostrum eis litteratorie factum, nec nos de mandato huiusmodi 
re[cor]demur et propterea velimus de hoc certifican, volumus et vobis mandamus ut 
faciatis vobis dari trasumptum seu copiam de littera supradicta, quod transumptum nobis 
quam tocius transmittatis. 

Súper facto vero dicti sarraceni, qui dicitur Alhaig, volumus et mandamus ut 
capiatis seu capi faciatis eundem, et eum captum teneatis doñee a nobis aliud receperitis 
mandamentum, iniungendo et mandando aliis sarracenis ne tales congregaciones vel 
similes audeant attemptare et, si de cetero talia facere presumpserint contra nostrum 
mandatum, eos modo simili capiatis. 

Insuper, volumus et mandamus ut castra nostra dicti regni per vos recognoscantur 
et ea mandetis diligentissime custodiri. 

Nos, enim, mandamus per aliam litteram nostram Bernardo de Libiano, baiulo 
generali dicti regni, quod dicta castra muniri et stabiliri faciat victualibus et aliis 
municionibus oportunis, sic quod inde non possit, quod Deus avertat, sinistrum aliquod 
evenire. 

Data Calataiubii, Vo idus marcii, anno predicto [M°CCC° tercio]. 
Petrus Luppeti, mandato regio facto per Petrum de Monello. 
(Al marge dret) Racionalis. 
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Vista general de Tàrbena 

2 

[1304], maig, 31. València 

Bertran de Canelles, procurador del regne de València, informa el rei Jaume II 
que el dimarts 26 de maig una flota granadina de sis galeres i dos llenys armats, 
comandats per Arrendassi, atacà i barrejà la Vila Joiosa, on mataren d'onze a dotze 
persones i se n'endugueren presoneres unes 300. Els sarraïns de la terra estan agitats i 
molts es veieren amb Arrendassi. Els cristians temen que no torni i no prengui algun castell 
amb llur ajut. El procurador del regne de Múrcia li ha demanat que hi porti les hosts 
valencianes i ja les ha convocades. Demana què ha de fer amb l'alhaig que té pres a 
Gallinera i informa el rei que els sarraïns de l 'alquería de Madrona, que s'havien refugiat 
en un castell vell, han obeït el seu manament i han tornat a llur domicili. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 159, núm. 1.522; paper, 22 x 17 cms. Al dors, restes 
de segell de cera verda. En mal estat de conservació. 
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Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d'Aragó et cetera, 
jo en Bertran de Canelles, homil servidor vostre, me coman en vostra gràcia ab besament 
de mans e de peus. 

A la vostra altea, senyor, per la [tenor] de les presens faz saber que lo derrer 
dimarts del present mes de mag, [en què] ara som, n'Arrandaçi, ab VI galees groses e ab II 
lenys armats de sarrayns de la senyoria del rey de Granada, al[ba] de jorn, donà en terra e 
vench a Villa Joyosa, terme de Ortxeta, e barreyà tot lo loch e menà-se n hòmens e fembres 
e infans e tots quants estaven el loch e oçís-hi de XI a XII persones e poden ésser aquels 
[qui s]e n menà tro a C[CC] persones a pus. E d'aquesta raó, senyor, vos han ja escrit pus 
largament los [jujrats de València, per ço com h[o sajberen ans que yo. 

Encaraus faz saber que-ls sarraïns de la terra són [esco]moguts e 
comp[ ] tant co[m pod]en, e és oppinió de les gens que, com n'Arrandaçi aje 
[lexats?] los catius pus [ ] e deçà [ ] molts sarrayns de la terra se són vists 
ab ell. N'Arrandasi [ ] e fan [ rt] que, si torna, no ich faça un gran colp e que no 
ych emblàs qualque castell ab ajuda dels sarraïns [de la] terra que se [ ]nar. Lo 
[procurador del regne] de Múrcia m'à request que mèn totes les osts là e jo é fetes cridar 
les osts, segons que ja-us ho tramis a dir [que] he tramès a dir a ell que no ns faça anar 
debades e, si ell nos tramet missatge que [ ] e en [,..]ans reguart que, si ych traem les 
osts, que-ls sarrayns de la terra no ych poguessen dar [....] perquè sia vostra merçè, senyor, 
que sobre aquest feyt proveescats e que-m manets què-y faça. 

Sia la vostra merçè, senyor, que-m manets per vostra carta què volets que faça 
d'aquel alhag que tench pres a Gallinera. 

Los sarrayns d'aquella alcheria de Madrona que s n'eren puyats en aquell castell 
vel, envié lls manament que se n devallassen e són-se n devallats e tornats en aquel loch on 
d'abans estaven. 

Escripta Valencie, pridie kalendas iunii. 
(Al dors, en lletra coetània) Altissimo ac magniffico principi domino Jacobo, Dei 

gracia regi Aragonum et cetera3. 

a. Segueix una inscripció gairebé il·legible', non ponatur ibi per baiulum XX homines 
[ ] hec [ ] 

1. Malgrat que la carta no indica l'any, podem datar-la fàcilment pels esdeveniments que 
explica, ja que l'atac a la Vilajoiosa es produí l'any 1304. D'altra banda, la resposta del rei, 
del 10 de juny, permet de confirmar aquesta datació. Es troba a ACA, C, reg. 235, f. 86 v. 
i fou publicada per M. GASPAR REMIRO, El negocio de Ceuta, pp. 2 7 2 - 2 7 3 . El rei li 
comunicà que havia manat als jurats de València que armessin galeres contra Granada i que 
defensessin la costa. Li anuncià que un correu li portaria la seva decisió sobre la seva anada 
a la frontera amb les hosts, atenent a la petició del procurador del regne de Múrcia, però 
que, si hi anava hauria de deixar abans els castells del regne ben establerts. Li manà 
deslliurar l'alhaig pres a Gallinera, per tal de tranquil·litzar els sarraïns del regne. 



3 

[1304], juny, 1. Saragossa 

Jaume II mana a Bernat de Llibià, 
presenti als alamins i a les aljames sarraïnes 
totes les aljames, les cartes que els envia 
maltractats pels parlaments que havien tingut 
seu servei. Que faci fer una crida perquè nin¿ 
béns94. 

batlle general del regne de València, que 
de la Muntanya de València i, en general, a 
perquè no s'inquietin, ja que temen ser 
amb Alabbàs [ben Rahu], cap dels genets al 

no gosi fer mal als sarraïns en persona o 

ACA, C, reg. 235, ff. 80 V.-81 r. 
Publ. M . GASPAR REMIRO, El negocio de Ceuta, p. 2 6 9 - 2 7 0 . 

Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, doc. 11, p. 
231-232. 

Al feel seu en Bernat de Libià, batle del regne de València general et cetera. 
Fem-vos saber que-us trametem dues cartes semblants, la una als alamins e als 

moros de la muntanya del regne de València, e altra als altres alamins del regne que no s 
aborraçassen ne-s somogessen, ans estien sots nostra fe salvs e segurs, axí com àn estat tro 
açí. E aquestes letres los trametem per ço com aviem entès que, per rahó d'aquels 
parlamens que avien haüts ab Alabez, avien dupte que hom no is agreujàs. E axí nós volem 
e manam-vos que vós anets a la una partida del regne ab una de les dites cartes e que 
trametats la persona sufficient ab l'altra carta a l'altra partida als dits moros axí que, 
presentades les cartes, que-ls asosseguets e ls possets en bon estament, de manera que 
romangen e estien en bona condició, e açò fets e ordenats com mils parrà a vós a servii 
nostre. E encara-us manam que mantinent façats cridar per part nostra en la ciutat e en los 
altres lochs del dit regne, que nuyl hom, en pena de cors e d'aver, no is faça mal ne dan en 
persones ne en béns. E trametets-nos a dir per vostra carta ço que-n farets. 

Data ut supra [Cesarauguste, kalendis iunii, anno predicto [M°CCC° quarto]. 
Idem [Bernardus de Aversone mandato domini episcopi. 

4 

[1304], juny, 11. Gandia 

Bernat de Llibià, batlle general del regne de València, comunica al rei que, 
després del barreig de la Vila Joiosa, els llocs riberencs, des d'Alacant fins a Gandia, foren 
abandonats pels seus habitants, llevat dels castells, per la por. Bertran de Canelles i ell 

Cf. la carta als alamins i a les aljames: ibidem, f. 80 v. 
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mateix anaren a Gandia per evitar discòrdies entre cristians i sarraïns, a causa de la 
conmoció que hi ha entre els sarraïns. Convocà tots els alamins i els vells de les aljames 
del regne de València a Gandia, els presentà les cartes reials que li havia enviat i parlà 
amb ells. Creu que no cal dubtar d'ells. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 96, núm 11.739, paper 22 x 14'5 cms. Al dors restes 
de segell de cera verda. 

Publ. M. GASPAR REMIRO, El negocio de Ceuta, p. 270-271. 
Al molt alt e molt poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d'Aragó et 

cetera, en Bernat de Libià, batle vostre en lo regne de València general, besan vostres mans 
e vostres peus se comana en vostre gràcia. 

Senyor, digmenge, VII dies anatz de juyn, reebí en Gandia tres cartes vostres, la I 
qui venia a mi e les dues qui venien als moros del regne de València, les quals diligentment 
enteses complí, segons que-n la mia manàvets. 

Senyor, depús que la pobla de Vila Joyosa fo barrejada, feu-se gran espavent en 
los locs riba la mar d'Alacant tro a Gandia, que tots los locs, salvu los castells, se 
desempararen. E en Bertran de Canelles e yo sabem lo dit fet, anam-nos-ne a Gandia per 
tal que discòrdia ne pogués venir entre los crestians e los sarraïns per lo somoviment que ls 
sarraïns avien ja. E enviam cartes a tots los alamins e als vells del regne de València que 
vengessen a Gandia e, ells justats, les vostres cartes vengren e no pogren venir en mellor 
cas. E en Bertran de Canelles fo malalt e yo, ab en Berenguer Lançol e ab altres cavallers 
que-y avia e ab los prohòmens de Gandia ensems, parlé ab los alamins e ab los vells e 
doné-ls les vostres cartes e, segons ço que apar, no-us cal aver negun dupte d'ells. Yo, 
ssenyor, m'aturaré encara alcuns dies en les partides de Gandia, de la Muntanya, entró que 
veja finalment ells com romanen assossegats, jatsesia ço que a mon vigares prou sien 
assossegats per les vostres cartes. En Bertran de Canelles, per la malaltia, à-sse-n a entrar 
en València. 

Coman-me, senyor, en vostra gràcia. 
Escrita en Gandia, IIIo idus iunii". 
(Al dors, en lletra coetània) Al molt alt e molt poderós senyor en Jacme, per la 

gracia de Déu rey d'Aragó. 

a. Segueix anno, ratllat. 

5 

[1304], juliol, 13. València 

Bertran de Canelles, procurador del regne de València, informa el rei sobre una 
contenció jurisdiccional pel judici d'un homicidi i sobre el saltajament d'uns mercaders 
"acollerats ", que venien de Granada, per quatre almogàvers de Múrcia. La persona d'un 
dels mercaders presos és en poder seu, però no les mercaderies i demana si el retorna a 
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Granada sense els béns, cosa que pot provocar penyores, bé que també els granadins 
trenquen la treva. El mercader sarraí ha declarat que ell era a Almeria quan Arrendassi hi 
portà el botí pres a la Vila Joiosa, amb 202 captius, que el rei de Granada retingué per tal 
de tornar-los quan el rei Jaume II els demanés. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 148, núm. 428; paper, 23 x 26 cms. Al dors, restes de 
segell de cera verda 

Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d'Aragon et 
cetera, jo Bertran de Caneles, humil servidor vostre, me coman en vostra gràcia ab 
besamens de peus e de mans. 

A la vostra altea, senyor, fas saber que-1 noble en Ferrando, frare vostre, m'à fort 
afrontat que jo degués pendre fermança de dret, segons fur d'Aragó, d'aquells II escuders 
que ocieren III hòmens a Torrent e que li asseguràs los escuders; e jo ab consell de savis 
respús-li que-1 crim s'era fet dins lo terme de la ciutat de València e que avia fur a València 
e axí que la justícia de València n'avia a conèxer e no jo; e ell sobre açò fé-m moltes 
protestacions e afrontà-me n tan fort que é estat bé XV dies que no é pogut àls fer sinó açò 
e ara vol trelat del procés en forma pública e vol l'enviar als nobles en Jacme de Xèrica e 
en Jacme Pere e als altres del regne de València qui són ab vós que-us o demanen e jo, 
senyor, fas ordonar tot lo procés del enantament que jo hi é fet e tot zo que ell à posat denant 
mi e en breus de dies trametré-us-o tot sots mon segell ea vós fet-hi aquell manament que a 
vós plaurà. 

ítem, sàpia, senyor, la vostra altea que IIII almugàvers de Múrcia saltegaren V 
alcolerats que venien de Granada a Múrcia e preseren-ne los II ab la roba que portaven, que 
valiab tro a DC sol. e puys fugí ls la I d'aquels II e ab l'altre e ab la robac vengren-se n a 
València e meseren-se en Id alfòndeche e en Bernat de Libià sabé-o e anà-sse n là de nit, e ls 
almugàvers fugiren ab tota la roba e pres lo sarrahí e à-1 liurat a mi e jo tench-lo pres, que 
nuil hom no sap per qual raó, e l sarrahín à confessat que és d'Almeria e jo, senyor, no-1 é 
gosat retre sens vostre manament, per so com no é poguda aver la roba e que-u retés tot 
ensems, que reguart me fa que, si jo retia ell, que éls puys no penyorassen la roba, jassia 
que, segons que dien aquests que vénen de Múrcia, que éls trenquen la treva en esta manera 
matexa que aquests àn fet. E vós, senyor, manat-me per vostra carta què volets que faça jo 
d'aquest sarrahín. 

ítem, diu lo sarrahín que ell era a Almeria com n'Arrendaç hi menà aquels preses 
de Vilajoyosa e que foren CC e II entre pochs e grans e menaren-los a Granada e l rey à-ls-
se tots preses, que no à volgut que se-n sia fet encant e té-ls tots ensems preses e dien les 
gens que, si vós lo requeríets que-ls vos retés, que-ls vos retria. 

ítem, diu aquest sarrahí que anch null temps no ac tan gran gog en terra com ac en 
Granada com saberen la treva vostra. 

ítem, sàpia la vostra altea que-1 regne de València és en bon estament, la mercè de 
Déu. 



Scripta en València, XIII dies anats del mes de juliol. 
(Al dors, en lletra coetània) Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gràcia 

de Déu rey d'Aragon et cetera. 
Responsum est. 

a. Segueix s, ratllat.-b. valian al ms., amb la n ratllada.- c. e ab la roba interlineat.- d.I 
interlineat sobre 1, ratllat. - Segueix en I hostal, ratllat. 

6 

[1304], setembre, 1. Santes Creus 

Jaume II mana a Jaume de Xèrica que vagi al regne de València amb el contingent 
armat amb què ha de servir per tal de reunir-se amb ell, que també hi va per rebutjar la 
invasió de les tropes d Alabbàs i altres magnats granadins, que amb gran nombre de genets 
i peons ataquen fortaleses i llocs i devasten el dit regne. Cartes iguals foren enviades a una 
llista de nobles i mesnaders i a tots els qui estaven obligats a servir. Fou escrit també a 
Artal dAzlor. 

ACA, C, reg. 307, f. 107 r. 
Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, doc. 12 , p. 

232-233. 

(Al marge superior, encapçalant el document, en lletra coetània) Kalendis 
septembris, anno Domini M CCC quarto. Cum dominus rex certum habuisse arditum de 
partibus regni Valencie quod sarraceni geneti et alii intraverant regnum Valencie, dampna 
faciendo, scripsit nobilibus et mesnaderiis ac aliis [infra scriptis] sub forma sequenti. 

Jacobus, et cetera, nobili et dilecto Jacobo, domino de Xèrica, salutem et cetera. 
Scire vos volumus nos certum habuisse arditum de partibus regni Valencie quod 

Alabbez et quidam alii de magnatibus regis Granate, cum magna multitudine genetorum et 
peditum sarracenorum, in regnum Valencie hostiliter intraverunt intuleruntque in eo ac 
inferre non cessant, pugnando fortitudines et loca comburendo et devastando, dampna et 
mala que possunt, cumque nos a via quam faciebamus versus partes Barchinone 
diverterimus et ad regnum Valencie premissum nostrum dirigamus accesum continuatis 
dietis adversus dictos sarracenos et suos conatus potenter ac viriliter processuri, vos 
propterea requirimus et monemus ac vobis dicimus et mandamus quatenus, visis 
presentibus, cum vestrum servicium necessarium habeamus, veniatis ad nos paratus pro 
faciendo servicio quod pro cavalleriis, quas tenetis de nobis, facere tenemini ac debetis vel 
saltem cum ea qua poteritis equitum comitiva sic ut, cum nos in dictum regnum Valencie 
fuerimus, ad quod continuatis dietis, ut prescribitur, accedimus, inibi sitis nobiscum. 
Hecque nullatenus differatis, si nobis placere cupitis et servire, alias nobis plurimum 
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displiciret, cum posset nobis et terre ac fidelibus nostris in scandalum de facili redundare". 
Data in monasterio Sanctarum Crucum, kalendis septembris, anno Domini 

suprascripto [MCCC quarto]. 
Bernardus de Aversone, mandato domini regis. 

Sub simili forma fuit scriptum universis et singulis nobilibus, mesnaderiis et aliis 
singulariter scriptis in supra próxima precedenti carta*. 

Fuit etiam scriptum Artaldo de Azlor, quod veniat cum ea maiori quam poterit 
equitum comitiva. Idem. 

Item in Dertusa, VI idus septembris eodem anno, noviter, iterato littere et 
mandatum ómnibus et singulis nobilibus et mesnaderiis ac aliis ad servicium tenentibus 
supra singulariter conscriptis et signatis ut accessum suum ad dictum regnum Valencie 
festinent facturi servicium quod tenentur. 

* (Llista dels nobles i mesnaders convocats a la carta anterior, del 22 d'abril, per 
a la guerra contra Castella i usada també per a aquesta convocatòria) 

(Primera columna, f . 106 r.) 
Nobiles 
Artaldo de Luna 
Gombaldo de Entença 
Petro, domino de Ayerbe 
Petro Ferdinandi, domino de Ixar 
Jacobo Petri, fratri et consiliario 
Artaldo de Alagone 
Eximino Cornelii 
Eximino de Fossibus 
Sanccio de Antilione, et est similiter citandus ut faciat servicium cum tria equi 

armati pro loco de Castro, quod tenet ad vitam ex concessione domini regis Alfonsi ad 
dictum Sanccium. 

Artaldo de Orta pro cavalleriis loci de Epila et pro servicio racione loci de Huesa 
Petro Guillermi de Castilione 
Guillermo de Podio 
Petro Luppi de Oteyça 
Petro Martini de Luna 
Raimundo Sesse, citandus est pro cavaleriis quas tenet 
(:Segona columna, f . 106 r. 
Martino Egidii de Atrossillo, dilecto suo 
Gombaldo de Tramaceto, dilecto suo 
Est citandus Ferrandus Luppi de Luna pro III mille solidis jaccenensium que tenet 

Pro mesnaderia. 
(Primera columna de f . 106 v.) 
Petro de Sancto Vincencio 
Guillermo de Castronovo 
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Eximino de Thovia, ñlii Jacobi de Oblitis 
Sancio Eximini de Tormos 
Petro Latronis de Vidaure 
Petro Roderici de Açagra 
Petro de Meytat 
Roderico Eximini de Tavernas, si dimisit [mesnaderia] 
Michaeli Petri de Arbe 
Eximino Luppi de Gurrea 
Garssie Luppi de Rueda 
Luppo Sancii de Luna 
Michaeli de Gorrea 
Petro Martini de Biscarra 
Luppo de Pomario 
Petro de Pomario et est citandus ut faciat servicium unius equi armati pro villa de 

Oson concessa sibi et cuidam heredi suo ad dictum servicium 
Petro de Ayvario 
Michaele Petri de Gotor, et est citandus ut faciat duos equos armatos pro loco de 

Illuecha que est hereditati Alagona 
Roderico Gondiçalbi de Pomario 
Otho de Tramaçeto 
Guascho Eximini de Ayerbe 
Eximino Gondiçalbi de Pomario 
Jacobo de Oblitis 
Fenicio de Liçana 
Bertrandeto de Naya 
Petro de Coscoylano. Decessit 
Sancio Remirii de Vilello 
Roderico Gondissalbi de Vilello 
(Segona columna def. 106 v.) 
Eximino Luppi de Anyone 
Johanni Martini de Luna 
Petro Eximini de Iranço 
Luppo Alvari de Aspeyo 
Eximino Blasii de Ayerbe 

Raimundo de Molina et est citando pro loco de Elins, quem habet ad servicium 
unius equi armati 

Luppo de Gorrea 
Alamanno de Gudar 
Alvaro Roderici de Aspeyo. Vaccat 
Petro Sancii de Calataiubio 
Garssie Garcesii de Araçur. Mortuus est 
Alfonso de Castronovo 
Petro Eximini de Moneba 
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Etiam citandus est Michael Petri de Arbe pro castro et villa de Esco, quod tenet ad 
vitam ad servicium unius equi armati ex concessione domini regis Alfonsi 

Est citandus Artaldus de Azlor pro loco de Cosieran, quem tenet ad vitam et pro 
aliis que tenet* 

Hii sunt qui tenent denarios quibus súper isto fuit similiter scriptum. 
Sancio Munionis 
Petro Sancii Munionis 
Martino Baldomarii 
Gondiçalbo Roderici de Farizia 
Garcia Aznarii Gordo 
Est etiam soci Bernardi de Cerón 
Martino Luppi de Pennaacuta, pro mesnaderia noviter sibi data 
Ferdinando Telli 
Roderico Telli, nepotibus archiepiscopi de Terrachone, pro denariis quos tenent a 

domino rege ad forum Aragonie 
Johanni de Rochaforti requirendus est ut serviat pro uno equito armato in partibus 

Elchii pro mille solidis melgoriensium, quos recipiet in redditibus ipsius loci quolibet anno 
ad vitam. 

(Afegit al marge inferior) 
Requirendus est Johannes Garcesii de Alagone ut serviat cum equo armato ad 

consuetudinis Aragonie pro illis quingentis solidis jaccensium qui defalcati fuerint de lilis 
M solidis quos recipiebat pro retinencia castri de Sadava super iudaria Cesarauguste. Non 
est propterea citandus quia dominus rex [restituit sibi...] dicti castri de Sadava ad 
retinenciam dicti castri, quem habebat ad vitam. 

Requirendus est Garssias Ferdinandi de Heredia ut serviat cum equo armato ad 
consuetudinem Aragonie pro illis quingentis solidis jaccensium quod defalcati fuerint de 
illis MD solidis quos recipiebat pro retinencia castri de Rodenas in redditibus Daroce et in 
pedidis [Daroce]. 

a. redundare al ms - b. Aquesta citació es troba intercalada a l'espai entre totes dues 
columnes. 

7 

[1304], setembre, 1. Santes Creus 

Jaume II mana a fra Berenguer de Cardona, mestre de l'orde del Temple a 
Catalunya i a Aragó, que vagi al regne de València amb els frares i el major nombre 
d homes a cavall que pugui i amb l'exèrcit dels llocs que posseeix l'orde, especialment al 
regne de València, per tal de reunir-se amb ell, que també hi va per rebutjar la invasió de 
les tropes d'Alabbàs i altres magnats granadins, que amb gran nombre de genets i peons 
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ataquen fortaleses i llocs i devasten el dit regne. Fa el mateix manament a fra Erimany de 
Ponts i a fra Pere de Soler, de l'orde de l'Hospital, lloctinents del castellà d'Amposta, a 
Artal d'Horta, comanador de Montalbàn, i al comanador d'Alcanyís. 

ACA, C, reg. 307, f. 107 r. 

(Al marge superior, encapçalant el document, en lletra coetània) ítem ftiit 
scriptum personis militaribus, sub forma sequenti. 

Jacobus, et cetera, venerabili et religioso viro fratri Berengario de Cardona, 
magistro milicie Templi in Aragonia et Catalonia ac visitatori in Yspania generali, salutem 
et dileccionem. 

Scire vos volumus nos certum habuisse arditum de partibus regni Valencie quod 
Alabbez et quidam alii de magnatibus regis Granate, cum magna multitudine genetorum et 
peditum sarracenorum, in regnum Valencie hostiliter intraverunt intuleruntque in eo ac 
inferre non cessant, pugnando fortitudines, loca comburendo et devastando, dampna et 
mala que possunt, cumque nos a via quam faciebamus versus partes Barchinone 
diverterimus et ad regnum Valencie premissum nostrum dirigamus accesum continuatis 
dietis adversus dictos sarracenos et suos conatus potenter ac viriliter processuri, vos 
propterea requirimus et monemus ac vobis dicimus quatenus, visis presentibus, cum ea 
maiori fratrum vestrorum et aliorum equitum comitiva quam poteritis, cum exercitibus 
etiam omnium locorum vestrorum saltem in regno predicto Valencie situatorum, paratis 
armis et aliis apparatibus ad nos ubicumque fuerimus premissa racione preparetis venire sic 
ut, cum nos in dictum regnum Valencie fuerimus, ad quod continuatis dietis, ut prescribitur, 
accedimus, inibi sitis nobiscum. Hecque nullatenus differatis, si ordini vestro satisfacere et 
voluntati nostre proponitis complaceré, alias nobis vehemencius displiciret, cum posset 
nobis et terre ac fidelibus nostris in scandalum de facili redundare. 

Data ut supra. 
Ídem. 

Religiosis fratribus Erimanno de Pontibus et fratri Petro de Solerio ordinis 
Hospitalis Sancti Johannis Jerhosolimitani ac castellani Emposte locumtenentibus. 

Venerabili et religioso Artaldo de Orta, comendatori maiori Montisalbani. ídem. 
Religioso comendatori Alcanicii. ídem. 

8 

[1304, setembre, 1. Santes Creus] 

Jaume II mana als jutge, jurats i prohoms de la vila i aldees de Terol, sota 
l'amenaça de càstigs greus, que surtin immediatament, com si fos "apellido ", amb cavalls, 
armes etc. i es reuneixin amb ell al regne de València amb el mateix objectiu de rebutjar la 

102 



invasió de les tropes d'Alabbàs i altres magnats granadins. Fa el mateix manament al 
consell d'Alcanyís i la seva tinença, al consell de Montalbán i les seves aldees i al justícia, 
jurats i prohoms de Morella i les seves aldees. 

ACA, C, reg. 307, f. 107 v. 

Sub eadem, facta mutacione, fuit scriptum iudici, tribus de concilio iuratis 
ceterisque probis hominibus et universitatibus ville et aldearum Turolii, iniunctio eis quod 
veniant ad dominum regem ad dictum regnum tanquam ad appellitum exeuntes, cum equis, 
armis et aliis apparatibus eorum, alias dominus rex eos pena gravíssima puniret. 

Data ut supra. 
Ídem. 

Similis fuit missa concilio et universitati Alcanicii et tenencie eiusdem. 
Data ut supra. 
ídem. 

Similis fuit missa concilio et universitati Montisalbani et aldearum suarum. 
Data ut supra. 
ídem. 

Similis fuit missa iusticie, iuratis et probis hominibus et universitati Morelle et 
aldearum suarum. 

Data ut supra. 
ídem 

9 

[1304], setembre, 1. Santes Creus 

Jaume II notifica a Bertran de Canelles, procurador del regne de València, que a 
la vista dels rumors que havien arribat sobre la invasió de l'exèrcit de Granada, ha canviat 
de direcció i, en comptes d'anar cap a Barcelona, es dirigeix cap a Valencia i convoca els 
feudaters i "mesnaders" aragonesos i altres; mentrestant, li mana que proveeixi els 
castells del regne de València amb gent i tot el que calgui, especialment Gandia, i que faci 
preparar exèrcit a la ciutat i a tots els altres llocs del regne de Valencia de qualsevol mena 
de senyoriu. 

ACA, C, reg. 307, f. 107 v. 

Jacobus, et cetera, dilecto suo Bertrando de Canellis, procuratori regni Valencie et 
cetera. 

Scire vos volumus nos auditis rumoribus de partibus regni Valencie qual i Ver 
Alabbez et alii sarraceni, cum magna genetorum ac peditum comitiva, intraverunt regnum 
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Valencie et dampna inferunt in eodem, incontinenti a via quam faciebamus versus civitatem 
Barchinone divertimus progrediemurque ad partes regni Valencie suprascripti personaliter 
continuatis dietis, vocatis nobilibus et mesnaderiis Aragonum et aliis nonnullis equitibus ac 
exercitibus cum quibus possimus dietis sarracenis viriliter repugnare, volumus autem et 
vobis mandamus quatenus interim, cum ea meliori quam poteritis sollicitudine, ordinetis 
castra et loca dicti regni muniri gentibus et aliis opportunis et locum specialiter de Gandia. 
Et si vobis necessarium videatur, requiratis super isto auxilium universitatis civitatis 
Valencie, cui nos nunc de hiis per aliam litteram nostram specialem facimus 
mandamentum. Insuper etiam faciatis continuo exercitus civitatis et aliorum omnium 
locorum regni Valencie cuiuscumque dominacionis taliter preparari et existere preparatos 
ut ipsos confestim habere possumus. 

Data in monasterio Sanctarum Crucum, kalendis septembris, anno suprascripto. 
Bernardus de Aversone, mandato regio. 

10 

[1304, setembre, 1. Santes Creus] 

Jaume II escriu en termes semblants al justícia, jurats i prohoms de València i els 
demana que ajudin el procurador amb gent, armes i vitualles per a proveir els castells del 
regne i especialment Gandia, i tot el que pugui necessitar. 

ACA, C, reg. 307, f. 108 r. 

Justicie, juratis", probis hominibus et universitati civitatis Valencie, salutem et 
cetera. 

Scire vos volumus et cetera ut supra usque ad locum: volumus ubi positum fuit. 
Cum autem nos per aliam nostram litteram mandaverimus Bertrando de Canellis, 
procuratori regni Valencie, ut ipse interim ordinet castra et loca dicti regni muniri gentibus 
et aliis opportunis et locum specialiter de Gandia, idcirco vos requirimus et rogamus 
quatenus casis presentis necessitate pensata, ad requisicionem dicti procuratoris, sucurratis 
eidem gente'', armis et victualibus et aliis quibus possit premissis comodius providere, 
taliter faciendo ut possitis ex opere in nostris aspectibus ocurrere comendandi. 

Data ut supra, 
ídem. 

a. Segueix et, ratllat. - b. gente, interlineat sobre gente, ratllat 

11 

1304, setembre, 1. Santes Creus 

Jaume II es queixa al rei de Castella perquè confiava en la inclusió de Granada 
en la pau que s'estava negociant amb Castella i concretament en la treva de Santa Maria 
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d'agost a Sant Miquel, inclusió que el rei de Castella havia demanat perquè el rei de 
Granada era el seu vassall. Axó no obstant l'exèrcit de Granada, amb gran nombre de 
genets i peons, ha entrat en els seus regnes i hi fa molt de mal. Això és gran deshonor per 
al rei de Castella perquè ell ha estat atacat quan confiava en la seva paraula15. 

ACA, C, reg. 307, f. 108 r. 
Publ. fragmentàriament per A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, 

"Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", VI (1906), p. 333-334. 

Al muy alto e muy noble príncep don Ferrando, por la gracia de Dios, rey de 
Castiella, muy caro sobrino nuestro. Don Jayme et cetera. Saludes muytos como a rey que 
tenemos e amamos como a hermano e pora quien querríamos tanta honrra e buena ventura 
como a nos mismo. 

Rey, bien sabedes en como vos nos rogastes que toviéssemos por bien que el rey 
de Granada fuesse en la paç porque era vuestro vassallo e vuestro amigo e por esto nos 
otorgárnoslo a rogarías vuestras e diemos sobre ello cartas nuestras e depués no nos 
catamos d'él ni fïçiemos catar nuestra tierra ni nuestras gentes. Agora sabet que, nos fiantes 
en esta paç e ahún en la treugua, la qual sabedes que fue alongada de Santa Maria mediant 
agosto entro a la Sant Miguel qui viene, especialmente en el fecho del dito rey de Granada 
e, no dubdantes d'él, el avandito rey, no catando a la paç ni a la treugua, ha feyto entrar en 
el nuestro regno de Valencia grant gent de cavalleros genetes e de homens a pie qui an feytoe 

façen y quanto mal0 e dayno pueden. Ond como nos esti dayno por el dito rey de Granada 
no oviéssemos recebido sino que no nos catávamos d'él por feuza que aviamos e avernos 
de la vuestra paç e de la vuestra verdat. E, jassea que l danyo sea nuestro d'esti fecho, la 
deshonrra es vuestra porque es fecho cuentra vuestra paç e vuestra verdat, ond vos 
rogamos, rey, tanto quanto más podemos que vos prengades esti fecho como prender 
devedes e que enviedes luego al dito rey de Granada que faga sallir esta gent de nuestro 
regno e emendar todo el dayno que feyto an en aquell, como fazer se deve en tal caso. E 
como sobre estas cosas enviemos a vós el amado nuestro Alfonso Romero, qui esta carta 
lieva, al qual avernos enfermado de nuestra intención, rogamos vos que lo creades de todo 
aquello que vos dirá en esto, assí como faríades a nos mismo. 

Dada en el monasterio de Santas Cruzes, el primero día de setiembre, en el anno 
de nuestro Senyor mil CCC° e quatro. 

Bernardus de Aversone, mandato domini regis. Visa per dominum episcopum. 

a. Segueix pueden, ratllat. 

"Cartes similars foren enviades a l'infant Joan de Castella (f. 108 r.-v.), a don Juan Manuel (dues cartes, f. 
°o v.), una de les quals la publiquem a continuació, una a l'infant Ferran de la Cerda i una altra al rei de Mallorca, 

notificant-li que en comptes d'anar cap al Rosselló va cap a València i demanant-li que alliberi Bernat de Sarrià 
''obligació d'estar-se allà com a hostatge en nom seu, ja que el necessita (f. 108v.). 
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1304, setembre, 1. Santes Creus 

Jaume II es queixa a don Juan Manuel que, confiant en la inclusió de Granada a 
la pau per part del rei de Castella i en la treva renovada fins a sant Miquel, no havia fet 
vigilar els seus regnes i l'exèrcit de Granada, amb gran nombre de genets i peons, ha entrat 
en els seus regnes i hi fa molt de mal, incloses les terres de don Juan Manuel. Li demana 
que se li reuneixi per expulsar-los. 

ACA, C, reg. 307, f. 108 v. 

A aquel mismo [Don Jayme et cetera al muy noble e honrrado don Johan, filio que 
fue del infant don Manuel, saludes como a aquel pora quien querríamos muyta honra e 
buena ventura]. 

Fazemos vos saber que, en las vistas que oviemos, nos rogaron el rey don 
Ferrando e el infante don Johan que toviéssemos por bien quel rey de Granada fuesse en 
la paç porque era vassallo e amigo del rey don Fferrando e por esto nos otorgárnoslo a 
rogarías d'ellos e diemos sobre ello nuestras cartas. E después no nos catamos d'ell ni 
fíziemos catar nuestra tierra ni nuestras gentes. Agora, sabet que, nos fiantes en esta paç e 
ahún en la treugua que fue alongada de Santa Maria mediant agosto entro a la Sant Miguel 
qui viene, specialmente en el fecho del dito rey de Granada, e no dubdantes d'ell, el 
avandito rey, no catando a la paç ni a la treugua, ha feyto entrar en el nuestro regno de 
Valencia grant gent de cavalleros genetes e de homens a pie qui an feyto hi e fazen quanto 
mal e dayno pueden e aun, segunt que avernos entendido, han feyto mal en vuestra tierra. 

Ond, como nos ayamos lexado el camino que fazíamos enta Perpinyan, a las bodas 
que sabedes, por ir a las partes del regno de Valencia de camino contras la dita gente echarla 
de la tierra nuestra, rogamos vos muy affincadament que" luego, e aparelladob con vuestra 
gent de cavallo e de pie, vengades entá las partidas del regno de Valencia, que con nos 
ensemble seades a confusión e destrucción de los ditos moros, cac e nos también con 
nuestra gent seremos dentro pocos días en exas partidas que, a jornadas sabidas, nos end 
imos. E d'esto ayamos luego vuestra respuesta e vuestro ardit. 

Data ut supra. 
Idem. 

a. Segueix, ratllat, con nos ensemble seades a confusión.- b. e aparellado, interlineat. - c.ca, 
interlineat. 

13 

1304, setembre, 1. Santes Creus 

Jaume II convoca els tinents de cavalleries de Catalunya perquè es reuneixin amb 
ell per anar al regne de València a expulsar l'exèrcit de Granada, que amb gran nombre 
de genets i peons ha entrat en els seus regnes, on fa molt de mal. 
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ACA, C, reg. 307, f. 109 r. 

(Al marge superior, encapçalant el document) Cavallerie Cathalonie. 
Item fuit scriptum tenentibus cavallerias pro domino rege in Cathalonia sub forma 

sequenti. 
Jacobus et cetera, viro nobili et dilecto Ermengaudo, comiti Urgelli et cetera. 
Scire vos volumus nos certum habuisse arditum de partibus regni Valencie quod 

Alabbez et quídam alii de magnatibus regis Granate, cum magna multitudine genetorum et 
peditum sarracenorum in regnum Valencie hostiliter intraverunt intuleruntque in eo ac 
inferre non cessant, pugnando fortitudines, loca comburendo et devastando, dampna et 
mala que possunt. Cumque nos a via quam faciebamus versus partes Barchinone 
diverterimus et ad regnum Valencie premissum nostrum dirigamus accessum, continuatis 
dietis, a d versus dictos sarracenos et su os conatos potenter ac virililer processuri, vos 
propterea requirimus et monemus ac vobis dicimus et mandamus quatenus, visis 
presentibus, cum vestrum servicium necessarium" habeamus, veniatis ad nos paratus pro 
faciendo servicio quod pro cavalleriis quas tenetis a nobis facere tenemini ac debetis'' sic 
ut cum nos in dictum regnum Valencie fuerimus ad continuatis dietis, ut supra scribitur, 
accedimus, inibi sitis nobiscum. Hecque nullatenus differatis si nobis placere cupitis et 
servire, alias nobis plurimum displiceret cum posset nobis et terre ac fídelibus nostris in 
scandalum de facili redundare. 

Data in monasterio Sanctarum Crucum, kalendis septembris, anno Domini 
suprascripto. 

Similes: 
(Primera columna) 

Raimundo Fulchonis, vicecomiti Cardone 
Dalmacio de Rochabertino 
Bernardo Amati de Cardona 
Petro de Queralto 
Raimundo Berengario de Villamarino', decessit 
Berengaromo de Angularia 
Bernardo de Crudiliis 
Poncio de Ripellis 
Bernardo Guillermi de Portella 
Bernardo de Angularia 
Guillermo de Montecatheno 
Raimundo de Angularia, domino de Uxafava 

(Segona columna) 
Item Acardo de Muro 
Item fuit scriptum Bernardo Raymundi de Ripellis ut veniat incontinenti forma 

qua supra facturas servicium sex equorum armatorum quos facere tenetur pro hiis que tenet 
m locis de Lorens et de Sancta Linea et de Camarasa et de Cubells et de Montgay. Datum 
ut supra. 
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Citandus est Simón de Bello Loco pro II mille solidis barchinonensibus, quos 
tenet a domino rege ad servicium duorum equorum armatorum. 

Item Bernardus de Ponte pro uno equo armato, pro quo sunt sibi assignatos M 
solidos jaccenses suprad cenis Rippacurcie. 

C. Alionis pro uno equo armato pro lilis DCCC solidis quos tenet ad vitam in villa 
de Figueriis. 

a. necessarium, interlineat.- b. Segueix, ratllat, vel saltem cum ea que poteritis equibus 
convenire.- c. Raimundo Berengario de Villamarino, ratllat - d. Segueix, ratllat peytis. 

14 

1304, setembre, 2. Cambrils 

Jaume II convoca els feudataris de Catalunya perquè es reuneixin amb ell per 
anar al regne de València a expulsar l'exèrcit de Granada, que amb gran nombre de genets 
i peons ha entrat en els seus regnes, on fa molt de mal. 

ACA, C, reg. 307, f. 109 v.-llO v. 

(Al marge superior, encapçalant el document) ítem fuit scriptum sub eadem forma 
feudatariis Catalonie prout sequitur. 

Jacobus et cetera viro nobili et dilecto Ermengaudo, comiti Urgelli et cetera. 
Cum Alabbez et alii plures magnates regis Granate, cum magna genetorum 

comitiva et alia gente pedestri intraverint noviter in regnum nostrum Valencie hostili more 
intulerintque ac inferant in dicto regno dampna innumerabilia pugnando castra et loca 
talando et comburendo ac alias diversimode devastando et nos propterea ad partes dicti 
regni, continuatis dietis, personaliter accedamus et ea racione vestrum servicium et aliorum 
feudatariorum nostrorum Catalonie necessarium habeamus, vobis dicimus et mandamus, 
quanto possumus expressius, quatenus, visis presentibus, omni tarditate remota, pro 
deffensione regnorum et terrarum nostrarum et specialiter dicti regni Valencie ad nos ad 
regnum ipsum celeriter veniatis cum equis, armis et aliis apparatibus vestris facturus nobis 
servicium quod pro feudis que tenetis a nobis facere tenemini et debetis. Hecque nullatenus 
differatis sicut nobis placere cupitis et servire, cum máximum periculum sit in mora. 

Data in Cambrils, IIII0 nonas septembris, anno Domini M°CCC° quarto. 
Símiles: 

(Primera columna) 
Poncio Hugonis, comiti Impuriarum 
Raimundo Fulchonis, vicecomiti Cardone 
Dalmacio de Rochabertino 
Gueraldo de Cervilione 
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Dompne Guilleme de Montecatheno 
Guillermo de Montecatheno 
Nobilibus heredibus Raimundi de Montecatheno 
Nobilibus heredibus Guillermi Raimundi de Montecatheno 
Nobili heredi Petri de Montecatheno 
Nobili heredi Raimundi de Montecatheno 
Nobili Gueraldo de Capraria 
Nobili Petro de Queralto 
Nobili heredi Hugueti de Cervilione 
Heredi Raimundi de Cervaria 
Heredi Simonis de Montecatheno 
Guillermo de Cervilione 

(,Segona columna) 
Nobili Bernardo de Capraria 
Nobili Poncio de Ripellis 
Heredi nobilis Raimundi de Cervaria 
Heredi nobilis Petri de Angularia 
Nobili Guillermo de Entença 
Heredi Poncii de Cervaria 
Heredi Jazperti de Castelleto 
Nobili Bernardo de Crudiliis 
Nobili Bernardo Guillermi de Portella 
Nobili Petri Galcerandi de Pinos 
Dilecto Bernardo de Scintillis, filio et heredi Gilaberti de Scintillis 
Poncio de Sancta Pace 
Jacobo de Corniliano 
Dalmacio de Palaciolo 
Arnaldo Guillermi de Cartiliano 

f . 110 r. Primera columna 
Bernardo de Orriols 
Heredi Raimundo de Solerio 
Heredi Poncii de Gualbis 
Guillermo Galcerandi de Cartiliano vel procuratori suo 
Bernardo de Vilademany 
Heredibus Galcerandi de Sal 
Bernardo de Scintillis de Terracia 
Bernardo de Scintillis de Faro 
Berengario de Villanova 
Raymundo de Palafolls 
Heredibus Bernardi de Gurbo 
Heredi Bernardi de Sancto Vincencio 
Heredibus Guillermi de Calderiis 
Heredi Ermengaudi de Bagnaris 
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Heredibus Johannis de Cervaria 
Guillermo de Cervaria 
Geraldo de Podiovirido 
Guillermo de Fluviano 
Bernardo Raimundi de Montsoniç 
Berengario de Jorba 
Geraldo de Aquilone 
Berengario de Castrogalino 
Guillermo de Ragadello 
Arnaldo de Torrentibus, heredi Bernardi de Olivella 
Bernardo de Sau 
Guillermo de Monterubeo 
Militibus de Peramola 
Militibus de Camarasa, de Cubells et de Montgay 
Militibus de Montmaneu et de Çapaladella 

Segona columna 
Militibus de Ça Guardia, de Timor et de Pugalt 
Militibus de Copons et de Montfalcho 
Geraldo de Coponibus 
Heredi Maymoni de Castroeulino 
Castlanis de Cervaria 
Ferrario de Villafrancha 
Heredi Guillermi de Monteserrato 
Bernardo de Castroepiscopale 
Arberto de Mediona 
Raimundo de Rippis 
Dalmacio de Crexello 
Heredibus Raimundi de Papiolo 
Heredi Guillermi de Pulcrovisu 
Galcerando de Curte 
Bernardo de Conesa 
Bernardo de Cornudella 
Heredibus Petri Marquesii 
Heredi Bernardi de Montepavone quondam 
Berengario de Puigpardines 
Mascharesio de Ortals 
Petro deç Bach 
Berengario de Corçaveyl 
Arnaldo Sort 
Raimundo de Casseres 
Bernardo Riner 
Guillermo de Cambrils 
Berengario de Tamarito 
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Arnaldo de Tamarito 
Arnaldo de Tamarito de Podio Dalfino 

/ v' 
Item, sub eadem forma fuit scriptum feudatariis Rippacurcie et Pallariensis 

sequentibus: 
Primera columna 

Hugueto de Mataplana, comiti Pallariensi 
Nobili Raimundo, vicecomiti de Villamuro 
Nobili Philipo de Saluciis pro feudis que tenet tam racione sue quam racione 

uxoris sue. 
Heredi Poncii de Peralta 
Gombaldo de Entença 
Nobili Raimundo de Aspesio 
Petro de Meytat 
Raymundeto d'Orchau 
Guillermo de Erillo, heredi nobilis Bernardi Rogerii de Erillo 
Gueraldo de Maloleone 
Acardo de Muro 
Venerabili abbati Sancti Victoriani 
Venerabili abbati de Lavays 
Heredi Guillermi de Peralta 
Gombaldo de Benavent 
Heredi Bernardi de Aspes 
Heredi Alamanni de Toraylla 
Raymundo de Areyn 
Heredi Bernardi de Toraylla 
Heredi Berengarii de Benasch 
Guillermo de Meeyano 
Heredi Guillermi de Benanuy 
Heredi Arnaldí Petri de Aguilaniu 
Heredi Artusii de Muro 
Heredi Berengarii de Abeyla 
Heredi Icardi de Talarn 

Segona columna 
Heredi Raimundi de Bellera 
Heredi Guillermi de Erill 
Gombaldo de Santo Martino 
Heredi Raimundi de Peguera 
Heredi Guillermi de Ape 
Heredi Raimundi de Ape 
Bernardo de Capdella 
Petro de Sancto Vincencio 
Heredi Bernardi de Benanuy 



Heredi Bernardi de Campcerch 
Heredi Raimundi de Fontova 
Raimundo de Molina (tenet Eliç ad servicium unius equi armati) 
Guillermo de Parves 
Mirio Arnaldi de Casserris 
Martino Petri de Artesona pro loco de Stada 
Garcia Martini de Artesona pro loco de Alaquesor 
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1304, setembre, 2. Cambrils 

Jaume II mana a alguns municipis de Catalunya que, amb sometent, convoquin la 
gent amb cavalls i armes a fi que dins dotze dies es reuneixin amb ell al regne de València 
per tal d'expulsar l'exèrcit de Granada, que amb gran nombre de genets i peons, ha entrat 
en els seus regnes, on fa molt de mal. 

ACA, C, reg. 307, f. l l i r . 
(Al marge superior, encapçalant el document) ítem fuit scriptum universitatibus 

Catalonie infrascriptis sub forma sequenti. 

Fidelibus suis paciariis, probis hominibus et universitati civitatis Ilerde et cetera. 
Cum Alabbez et alii plures magnates regis Granate, cum magna genetorum 

comitiva et alia gente pedestri intraverint noviter in regnum nostrum Valencie hostili more 
intulerintque et inferant in dicto regno dampna innumerabilia pugnando castra et loca 
talando et comburendo ac alias diversimode devastando et nos propterea ad partes dicti 
regni, continuatis dietis, personaliter accedamus et ea racione nostrum exercitum et aliorum 
fidelium nostrorum velociter necessarium habeamus, vobis dicimus et mandamus, quanto 
possumus expressius, quatenus, visis presentibus, sonum et apellitum mitendo veniatis ad 
nos cum equis, armis et aliis apparatibus vestris, ita quod infra duodecim dies sitis 
nobiscum ubicumque fuerimus in regno Valencie constituti. Hecque nullatenus differatis, si 
indignacionem nostram cupitis evitare, alias vos inde pena gravissima puniremus, cum 
máximum periculum sit in mora. 

Data in Cambrils, IIII0 nonas septembris, anno Domini suprascripto. 
Similes: 
Tarrege 
Villegrasse 
Pratz 
Cervarie 
Almenar 
Arbucii 
Capra 
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Fores 
Çareyal et baiulivi sui 
Tremp 
Montisalbi 
Dertuse 
Minorise 
Villefranche Penitensis 
Camerasie 
Cubéis et baiulivi sui 
Montanearum de Pratis 
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1304, setembre, 2. Cambrils 

Jaume II mana al veguer de Lleida i Pallars que presenti les cartes de 
convocatòria d'exèrcit que li envia als municipis de la seva jurisdicció, amb sometent. 
També que faci presentar les cartes destinades als feudataris i que faci crides a tota la 
vegueria de la convocatòria de l'exèrcit per expulsar les tropes de Granada, que amb un 
gran nombre de genets i peons, han entrat en els seus regnes, on fan molt de mal. 

ACA, C, reg. 307, f. 111 V.-112 r. 

Jaeobus et cetera dilecto suo Bernardo de Ponte, vicario et curie Ilerde et 
Pallariensi vel eius locumtenenti et cetera. 

Scire vos volumus quod ad hoc ut possimus liberius repugnáre Alabbez et pluribus 
aliis magnatibus regis Granate quod cum magna genetorum comitiva et alia gente pedestri 
intraverunt noviter in regnum nostrum Valencie hostili more intuleruntque ac inferunt in 
dicto regno dampna et mala quam possunt, evocavimus inter alios fideles nostros exercitus 
civitatis Ilerde, de Almenar, Camerasie et Cubellorum ac baiulivi sui et de Trempo et 
mandamus dictis universitatibus per singulas litteras nostras quas vobis portitor presentium 
exibebit, ut visis ipsis litteris, sonum et apellitum mitendo veniant ad nos cum equis, armis 
et aliis apparatibus eorum. Ita quod infra duodecim dies sint nobiscum ubicumque fuerimus 
in regno Valencie constituti. 

Eapropter vobis dicimus et mandamus quatenus, statim receptis hac et aliis litteris 
supradictis, ipsas dictis universitatibus singulariter presentetis aut faciatis per alios ydoneos 
presentan; et consequenter, emitendo sonum et apellitum, ipsas universitates compellatis 
modis ómnibus ut pro deffensione regnorum nostrorum et specialiter dicti regni Valencie, 
cum equis, armis et aliis apparatibus eorumdem ad nos veniant sic quod infallibiliter sint 
nobiscum infra terminum suprascriptum. Preterea cum nos, eade racione, moneamus et 
citemus feudatarios nostros Catalonie et, inter alios, Urgelli, Rippacurcie et Pallariensi ut 
a d nos incontinenti veniant facturi servicium quod tenentur et non essent ad presens 
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cursores in curia nostra qui dictas litteras presentarent, ipsas propterea vobis mitimus per 
presentin portitorem ut vos, qui scitis aut scire debetis ipsos feudatarios quibus ipse littere 
dirigantur eosdem faciatis per sagiones vestros aut alias personas ydoneas presentan. Unde, 
mandamus vobis discrete quod litteras predictas, de quarum numero et de nominibus 
quibus diriguntur fidelis scriptor noster Bernardus de Aversone vos informat per suam 
litteram, presentan faciatis incontinenti sub modo suprascripto. Et nichilominus faciatis 
publice preconizan per vicarias vobis commissas ut alii quicumque sint in eis feudatarii 
nostri veniant ad nos absque mora, ex causa pretacta, facturi servicium quod tenentur. Igitur 
cum cuncta celeritate, premissa omnia expediatis cum máximum sit periculum in mora, ne 
possit vobis tarditatis occasio imputari neque possitis inde redargui vel puniri et specialiter 
sic vos habeatis diligentem et sollicitum in presentacione omnium predictarum litterarum 
tam feudatariorum quam universitatum et in preconizacione facienda ne possit dici per 
aliquis quod non fuerant debito tempore presentate. Et nichilominus per latorem 
presentium certifficetis nos, dilacione remota, de presentacionibus literarum et de hiis que 
processeritis circa ista. 

Data in Cambrils, 1111° nonas septembris, anno Domini MoCCC" quarto. 
Similis, Petro Arnaldi de Cervaria, vicario Cervarie et Tarrage vel eius 

locumtenenti, pro locis Cervarie, Villegrasse, Tarrege et de Pratis, facta mencione de 
feudatariis residentibus in vicariis predictis et de preconizacione. 

Similis baiulo Montanearum de Pratis pro Montaneis de Pratis, solum de 
presentacione littere Montanearum et de compulsione. 

Similis vicario Villeffranche et Montisalbi et pro locis de Montealbo et 
Villafrancha Penitensis et de Arbucio, facta mencione de feudatariis et de preconizacione. 

Similis baiulo de Capra, de Foresio et de Regali et baiulivi sui pro locis ipsis et 
pro compulsione. 

Similis vicario Dertuse pro civitate Dertuse. 
Similis Simoni de Gerundella, vicario Minorise, Ausone et de Bagis, Bergue et 

Berguitani, Rivipulli ac Rivipullensi vel eius locumtenenti pro locis ipsis et exercitum 
habendo Minorise et pro feudatariis et preconizacione facienda et pro presentandis litteris. 

Item, Jacobo de Corniliano, vicario Barchinone et Vallesii, pro feudatariis 
vicariarum suarum" litteris presentandis et pro preconizacione. 

Similis Berengario de Jorba, vicario Gerunde et Bisulduni, pro feudatariis 
presentandis litteris et pro preconizacione. 

a. Segueix et, ratllat. 
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1304, setembre, 2. Cambrils 

Jaume II comunica al bisbe Ponç de Vic que tretze galeres de Granada han 
arribat al regne de València i estan fent mal a mar i a terra. Com que no té galeres a punt, 
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demani al rei de Mallorca que li deixi les que té al Rosselló i a Mallorca ja armades o 
es poden armar fàcilment. 

ACA, C, reg. 307, f. 112 r. 

Jacobus et cetera venerabili in Christo patri Poncio, divina providencia Vicensi 
episcopo, dilecto consiliario nostro et cetera. 

Cum pro certo sciverimus quod tresdecim galee sarracenorum de partibus" 
Granate aplicuerint noviter in regno Valencie, dampna et mala in terra et mari sicut poterint 
illature et nos comode galeas non habeamus cum quibus possimus resistí facere aliis 
supradictis et credamus quod rex Maioricarum il·lustris, karissimus patruus noster, galeas 
habet in partibus Rossilionis aut Maioricis armatas, vel que poterit breviter preparari, 
propterea volumus ac vobis dicimus et mandamus quatenus, visis presentibus, dicto regi 
sub credencia quam vobis comissimus referatis ac instanter rogetis eundem pro parte nostra 
ut galeas omnes quas habet in partibus Rossilionis vel Maioricis predictis armari faciat, 
sublata dilacione quacunque eas que mitat apud Valencie galeas sarracenorum predictas 
viriliter repugnantes. Adhibeatis autem citra hec sollicitudinem et curam quam poteritis, 
sicut de vobis confídimus ut hec possint celeriter ad effectum perduci, cum periculum 
máximum sit in mora, precipue propter multitudine genetorum et aliorum sarracenorum qui 
per terram in eodem regno venerunt, ut scitis. Rescribatis autem nobis continuo 
responsionem quam rex prefatus dederit suprascriptis necnon effectum responsionis 
eiusdem per presentium portitorem. 

Data in Cambrils, IIII0 nonas septembris, anno predicto. 
Bernardo de Aversone, mandato regio sibi facto per litteram secretam 

a. Segueix, galee, ratllat. 
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1304, setembre, 2. Cambrils 

Jaume II notifica a Bernat de Fonollar, procurador de Catalunya, que ha 
convocat exèrcit a les ciutats i viles reials que enumera i que ha encarregat als veguers de 
fer complir amb sometent aquesta convocatòria, però li encomana que ell també ho faci 
complir, per a major seguretat, i que també vigili que els feudataris que han estat convocats 
vinguin a prestar el servei. 

ACA, C, reg. 307, f. 112r.-v. 

Dilecto suo Bernardo de Fonollario, gerenti vices procuratoris in Catalonia pro 
Wclito infante Jacobo, primogénito et procuratore nostro et cetera. 
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Scire vos volumus quod ad hoc ut possimus liberius repugnare Alabbez et pluribus 
aliis magnatibus regis Granate, qui cum magna genetorum comitiva et alia gente pedestri 
intraverunt noviter in regnum nostrum Valencie hostili more intuleruntque ac inferunt in 
dicto regno dampna et mala que possunt, evocavimus exercitus Ilerde, Cervarie, 
Villegrasse, Tarrege, de Pratis, de Almenar, Camerasie, Cubellorum et baiulivi sui, de 
Trempo, Montanearum de Pratis, Montisalbi, de Capra, Fores, Ça Real et baiulivi sui, 
Dertuse, Villefranche Penitensis, de Arbucio et Minorise et mandavimus dietis 
universitatibus per litteras nostras quas misimus vicariis et baiulis earum ut, visis ipsis 
litteris, sonum et apellitum mitendo veniant ad nos cum equis, armis et aliis apparatibus 
eorum. Ita quod infra duodecim dies sint nobiscum, ubicumque fuerimus in regno Valencie 
constituti et mandavimus etiam per alias litteras nostras vicariis et baiulis supradictis 
multum expresse quod ad hec modis ómnibus ipsas universitates compellant sono emisso. 
Et licet credamus quod dicti vicarii et baiuli nostris obediendo mandatis que eis 
mandavimus exequantur, nichilominus quia multum nobis necessarium esse et periculum 
est in mora et tenentes quod opere vestro premissa suum citius, sicut mandamus, recipient 
complementum, propterea vobis quanto possumus expressius dicimus et mandamus 
quatenus, visis presentibus, universitates predictas et singulas earum, emisso sono seu 
apellitu, ad veniendum ad nos in regnum Valencie premissa causa infra duodecim dies, 
sicut precepimus, fortiter compellatis modis et viis quibus vobis melius videatur et 
sollicitetis etiam vicarios et baiulos memoratos quod ad premissa cum magna celeritate 
procedant. Preterea vos ignorare nolumus quod ex eadem causa monuimus et citavimus 
feudatarios nostros Catalonie ut ad nos incontinenti veniant facturi servicium quod 
tenentur, ita quod vos detis operam quam possitis ut feudatarii predicti celeriter veniant 
ñeque tardent, certificaturus nos per latorem presentium de hiis que vos et vicarii et baiuli 
memorati processeritis circa ista. 

Data in Cambrils, IIIF nonas septembris, anno Domini M°CCC°IIII0. 
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[1304], setembre, 3. Cocentaina 

L'almirall Roger de Lloria exposa al rei Jaume II els detalls de l'atac de l'exèrcit 
granadí contra Cocentaina del 27 al 31 d'agost. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 122, núm. 1479, quadern de dos folis en mal estat, 
desgastats pel marge extern. Al dors, restes de segell de cera vermella i anotacions amb 
minutes de cartes, algunes incompletes. 

Al molt alt senyor en Jacme, per la gràcia de Déu, rey d'Aragó e de València e de 
Múrsia e de Sardenya [comte de] Barcellona e de la santa Eclésia almirall e confaloner", 
Roger de Loria, almirall vostre, beysant la terra davant [vostres] peus, se comana en la 
vostra gràcia. 
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Sàpia la vostra altea que nós, estan en Alcoy e ordinan com poguéssem venir [a] 
la vostra presència, aguem ardit per çert que gran poder de janetz a cavall e gran poder de 
peonada entraven en [la vostra] terra e, per ço que Cusentayna era flac loc, partim-nos 
d'Alcoy e anam-i per enfortir lo loe. E dimecres XXVI dies [passats] del mes d'agost, los 
ditz janetz entraren e currigueren Bocayrén e Al[baida?..il] e cremaren les alçaries e 
albergades, [feren] nit a [Bany]eres et devien venir l'endemà envers Xàtiva e vers València 
e al vespre, quan se foren atendats, [los moros] de la terra véngren a Bolhabés e a son nebot 
que és cap de la host e feren-li saber que yo era en Cusentayna e que [loc] era flac, e 
Bolhabés, que ja yc era estat, que-u sabia bé e agüeren lor acort que [lo loc] podien aver 
que levat lo [ ] tant guahanyar e axí, mantinent, cavalgaren lo vespre e trasnuytaren 
tota la nit e [ ] matí en la alba [foren] entorn de Cusentayna e yo ac gitatz bones 
escoltes e sabem l'ardit e [veem....] que tan gran poder que no podíem [restaurar] la vila. 
Aviem [ja] fet puyar les fenbres e-ls fadrins, que no eren romasos [sinó] los homes [ ] 
e combateren-nos la vila tot entorn fins a hora de tèrcia e [entraren en] la vila [e dues] 
vegades lo-ns gitam ab gran dan que-ls fem e con venc a hora de tèrcia la [perdérem ] 
plegava que eren ben M[....] que, si aquells plegaven, que seríem tots perduts; axí pensam 
de trer la [gent] de la vila e a l'exida [vengueren] molt sobra nós, en tal manera que [si] 
fosen bona gent fóram tots perduts, mas [ ]nem estorsem-ne ben que 
no-ic perdem més de XV persones mentra que ells [ en] la exida eb en lo combatre n ic 

perderen més de cent. 

Vista general de Cocentaina i Castell. Any 1915 
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E l dijous a hora de vespres [ ] nós mansf ] per ço que sabien que 
no ic aviem què menjar ni què beure e, la mercè de Déu, alsirem-ne mas de XX entra los 
que [havia un gran majoral] d'ells e fem-los moltes nafres. 

Lo divendres matí [anaren-se'n] a conbatre a Alcoy ab tot lo [poder? mas] que 
lexaren en la host tanta gent que nigon de nós no podia entrar ne exir del castell de niguna 
part. [E combateren Alcoy] molt fortment de totes parts e donaren-los dues batalles e plus 
fort sí la primera que la [segona] e, la mercè de Déu, defensaren-se bé e alcieren-ne ben XL 
e feren-los moltes nafres, entrels quals moriren dus[-cents] de què la host ne [féu] gran dol 
e tornaren al [setge] divendre meteys a hora de migdia, tots desbaratats e dolents. [...] 
sapiats, senyor, [que] esquem de la vila no ic poguem pojar vitalles e sapiatz que anc no 
poguem trobar [ren de què poguem besiny ] als nafratz e sapiatz que l dijous ni l 
divendres ni l disapte ni l digmenge en tal guisa nos [tenien assetiats] entorn de totes partz 
que nigon hom no poguem enviar de fora ni negon de fora no pogé entrar a nós, que [ ] 
que no ic aviem què menjar ni què beure. Però nos tenien axí asatiatz quens cordaren aver. 

El disapte [avisaren un] gran alchaig lor, en què éls àn gran fed, e venc a parlar ab 
mi e dix-me com yo era gentil hom e bo e que no [devia retenir] los sarraïns per força, que 
staven en fe mia e que yo que-ls retés los sarraïns e que ells me jurarien que ells se-n irien 
[tantost] que-ls agués retutz e si tant fos que yo no-ls vulgués retre, que ells me combatrien 
e men[....] que me [ ] que [ ] que yo no tenia negon sarrain per força, que yo els 
sarraïns e-ls crestians que ací érem que totz érem [....] que la pus àvol cabra que yo avia la 
[ mort-] no retria menys de vostre manament. E de les manases que ells [feien] de combatre, 
que ja m'havien d'altres menasat e Déu que m'avia escapat d'aquelles me scaparia ben 
d'ells e que menasen, mas que fesen lo pitz que poguesen e devallaren-se-n el digmenge 
matí, partiren lors batalles de totes [ ]. E sapiats, senyor, que ab los sarraïns de la terra 
que s'eren plegatz a ells, que ben eren XIIem hòmens d'armes e lexam [los venir?] devers 
la vila entró sus prop del castell, tant que ab pedra ponyal los tirava hom del castell devers 
la serra [deins vila], lexam-los pendre la torre barrania e lexam-los pojar entró quen s vim 
[ ] e puys caure les mans de sos e, la mercè de Déu, remangueren ben XXX mortz man 
[ ]cort e per la e[ ] de part de la vila derrocaren, sense qui s trencà cama, qui 
bras e qui coll e qui fo lan[ ] de tals que la pedra que rosclàvem los partia pel 
mig' e moriren-i de [ ] e la nostra bona ventura tal foren adobatz que mantinent 
nos desempararen lo setge [ ] estar en pau enlà jus, en l'olivar dels sarraïns e 
mantinent agüeren [ ] e fruyta e lexaren-me trametre missatge al procurador. 

Lo diluns matí anaren-se n Alcoy e d'aquella part [ ] per la canal 
s a c e [ ] faeren escales e castells de fust e tengren en tal guisa entorniada la vila 
[ ] e feren ben XX8m feys de rama que cuidaven enplir lo vall [ ] en 
la cara e aquells de la vila meseren mans a conbatre e donaren [ e donà la ] entró a sol 
o post e cremaren lo castell del sost entró sos al vall e anc no agren [cremat ?] en tot lo vall 
sino tres feys de rama e, la mercè de Déu, defensaren-se ben que ben n'alsiren cent [ 
par conte ] e aquells [de la vila no àn] perdutz sinó dos hòmens e àn pres nafres de què 
ganran bé e [ ] anaren-se-n albergar a Xexona e al partir que fayen aquells d'Alcoy 
n'alsieren moltz e prengueren IIII cavalls e [ ] 

E dijous matí partiren de Xexona e van-se-n vers Alacant e avem entès per 



sarraïns, no que u sapiam per cert, que Arrendasi ab XIII lenys deu levar les fenbres e ls 
fadrins menutz que se n menen [....]. Despuys ells deuen tornar vers València. 

Sàpia la vostra altea que en tot lo térmen de Cusentayna [e de Planes ni de ] 
ni de Travadell1' no ha romasa casa ni casal ni almàsara que tot no sia cremat e tot ço que 
aviem per los [locs] tot és cremat e totes les vinyes talades. Clam-vos mercè que m'aiatz 
per escusat si tantost no pusc venir [ ] que m'àn empachat. Sapiatz que-1 vespre entrà 
Roger en Cusentayna, el matí ic foren los janetz [ ] merçè que per aquestes coses 
no-m donetz negon traball a vostre ànim que sol que Déu us don vida ben vos [cal]aretz e 
clam-vos mercè [ ] que m'ajatz per escusat com no us é escrit abantz, per ço que 
hom no deu escriure a son [senyor] entró que hom sàpia [ ]' per çert. 

Scripta en Cusentayna dijous a miga tèrcia, III dies anatz del mes de septembre. 
Hòmens a cavall de los janets dien totz que són MIIII, mas a mi no m par que sien 

pus de MIII. 
[Al dors, en lletra coetània] Sacre regie maiestati. 

a. Segueix cer ratllat.- b. e interlineat - c. ni interlineat sobre ni?, ratllat - d. fe interlineat 
sobre ne ratllat - e. XII, interlineat - f . Segueix ratllat e si ses...- g. xx, interlineat, - h. ni 
de Travadell, interlineat - paraules il·legibles.- interliniades. 

Barranc de Fraga al seu pas per Cocentaina. Any 1930 
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1304, setembre, 6. Torrerroja 

El rei Jaume II notifica a Bertran de Canelles, procurador del regne de València, 
i a Gonçalvo Garcia que ha estat informat sobre els genets per Bernat de Llibià, batlle 
general del regne, que ha vingut a trobar-lo a Tortosa, on s'ha hagut d'aturar per malaltia. 
Ha informat de les seves intencions a Bernat de Llibià i els prega que el creguin. En el 
mateix sentit escriu als jurats de València, a Roger de Lloria i a Ferran d'Oblites 

ACA, C, reg. 307, f. 112 v. 

Dilectis suis Bertrando de Canellis, procuratori regni Valencie, et Gondiçalbo 
Garcie, consiliariis nostris, salutem et dileccionem. 

Scire vos volumus quod cum nos, post adventum nostrum in civitate Dertuse, 
ordinavisssemus mitere incontinenti apud Valenciam dilectum consiliarium nostrum 
Thomam de Prochida pro habenda súper negocio genetorum certitudine pleniori, venit ad 
nos fídelis Bernardus de Libiano, baiulus regni Valencie generalis, qui nos de negocio ipso 
clarius informavit. Et informacione suscepta, ordinamus ad dictum regnum Valencie 
nostrum celeriter festinanter progressum. Set fuimus superveniente nobis quadam discrasia 
modicum impediti, sed liberati ab ea, erimus in dicto regno infra breves dies, Domino 
concedente, et quia dicto Bernardo quedam comisimus vobis circa hec pro parte nostra 
oretenus referenda, suis relatibus indubitanter credatis. 

Data Dertuse, VIIIo idus septembris, anno Domini M°CCC° quarto. 
Bernardus de Aversone, mandato domini episcopi. 

Similes: 
Iusticie et iuratis ac probis hominibus civitatis Valencie. 
Data ut supra. 
ídem. 

Fuit facta littera Rogerio de Loria, ammirato, ut credat Bernardum de Libiano. 
Data ut supra. 
ídem. 

Fuit facta littera Fferdinando de Oblitis, militi, ut credat Bernardo de Libiano. 
Data ut supra. 
ídem. 
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21 

1304, setembre, 6. Torrerroja 

Ramon Folc, vescomte de Cardona, respon a la convocatòria perquè es reunís 
amb el rei amb els cavallers amb els quals havia de servir. Promet ser a Tortosa dos dies 
després de sant Miquel, és a dir el primer d'octubre. Si ell hagués d'anar a Perpinyà per 
la Cort convocada pel rei de Mallorca, hi enviaria la seva gent, i el seu cavall i armes i ell 
hi aniria després. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 17, núm. 2271; paper 22'5 x 19 cms. Al dors, restes 
de segell de cera vermell. 

Al molt alt e molt poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey de Aragó e 
de València e comte de Barcelona e de la santa Esgleya de Roma seynaler, almirayl e capità 
general. De nós, en Ramon Folch, per la gràcia de Déu veçcomte de Cardona, salutz e 
sotzmesa reverència. 

Humilment ffem vos saber, senyor, que aguem letres e missatges vostres que nós 
que anàssem a vós ab companya de cavalers per ço com sarrayns eren venguts e entratz dins 
la vostra terra per fer mal e dan aquí e que y avien feit molt de mal e de dan. A les quals 
coses, senyor, vos responem que nós, aven gran volentat de servir vos, axí com los nostres 
antecessors e nós avem acostumat totz temps de servir a vós e als vostres antecessors, no 
volem guardar en açò neguna re, apareyllam nos al mils que podem que-ns en anem ves ès 
vós ab maior companya com puxam de cavayl, mas per ço com erem en enbarc del feit de 
la cort de Perpinyà, a la qual aviem a ésser, avem tramès al senyor rey de Malorches per 
saber si alongará la dita cort per precs vostres. E ssi alongar nou vol, aurem hi a ésser. E 
ssi él o vol alongar, nós ab tots nostres cavaylers e aquels que aver puxam, serem, si a Déu 
plau, II dies après sent Michel a Tortosa e ajornades irem nos en vès vós. Mas emperò, si 
bé ell no alongava la dita cort, en l'endemig auríem ja tramès a vós totz los cavalers nostres 
e aquels que aver poguéssem, en axí que seríem a Tortosa lo dia damunt dit. E farem-ne cap 
lo noble en Bernat Amat de Cardona, frare nostre, o el noble en Ramon de Angleola e ab 
ells ensems encara ne trametrem lo nostre cavayl e nostres armes e nostre arnés. En axí que, 
de mantinent que la cort fos tenguda de Perpinyà, ab totz aquels que romasos fossen e aver 
poguessen, a jornades nos en iríem vès vós. E per ço, senyor, com en aquest cas, ni en 
negun altre necessari a vós, senyor, no planyaríem cors ni aver ne y guardaríem neguna re. 
E per ço, senyor, avem tant a alongar lo dia, car avem ajustar totz los cavalers com més 
puxam. E y avem aüt a trametre de totes parts que avem pogut. Esters, senyor, vos pregam, 
si us plau, que si per aventura los sarrayns se n eren tornatz, que ns ho feéssetz saber de 
mantinent, per ço com a nós és gran dan e messió dels cavalers a tenir justatz. E manatz 
nos ço que-us plàssia. 

Data apud Turrim Rubeam, VIa die introitus mensis septembris, anno Domini 
M°CCC° quarto. 

(Al dors, en lletra coetània) Al molt alt e molt poderós senyor, senyor en Jacme, 
per la gràcia de Déu rey de Aragó. 
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21 

1304, setembre, 6. Torrerroja 

El rei Jaume II demana al seu almirall, Roger de Lloria, que d'acord amb el seu 
càrrec defensi el regne per mar i que per terra aconselli i ajudi al procurador del regne. 
Ha convocat tropes per defensar el regne. Li demana també que, com que està retingut a 
Tortosa per malaltia, vingui a trobar-lo, si ho pot fer sense que perilli la seguretat del 
regne. 

ACA, C, reg. 307, f. 112 v.-l 13 r. 

Nobili et dilecto Rogerio de Loria, ammirato nostro, salutem et cetera. 
De facto sarracenorum qui regnum Valencie hostiliter intraverunt et de dampna 

quod intulerunt in ipso et de redditu eorumdem manu hostili ad regnum prefatum faciendo 
per vos et alios certitudinem habentes, vobis duximus respondendum quod, sicut ad 
vestrum spectat officium et alias prout melius poteritis, procuretis ne per mare dicti 
sarraceni dampnum inferre valeant gentibus terre nostre et per terram omne consilium et 
adiutorium eidem procuratori nostro quod térras et gentes nostras secure" morari valeant, 
dare poteritis, detis. Nos enim procuravimus quod in brevi adiutorium multaque gentium 
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militum ac peditum habebitis ac sucursum. Et cum liberati a quadam febrícula fuerimus, 
que nos arripuit hiis diebus, ad regnum Valencie manu armata, absque mora, gressus 
nostros accelerare intendimus Deo dante. Et si forte nos gressus nostros diebus aliquibus 
tardaremus, vos, si sine dampno poteritis, ad nos veniatis obviaturus nobis in itinere quod 
faciemus versus regnum predictum. Si tamen, propter recessum vestrum periculum vel 
timor periculi immineret, nolumus quod ab illis partibus recedatis. 

Data Dertuse, VII idus septembris, anno Domini M°CCC° quarto. 
Bernardus de Aversone, mandato domini episcopi. 

a. secure, interlineat. 

23 

1304, setembre, 7. Tortosa 

El rei Jaume II notifica al seu escrivà de ració, Pere Marc, que no pot excusar la 
ciutat de Barcelona de l'obligació de servir en l'exèrcit, en atenció al fet que armarà 
galeres. El veguer, el batlle i ell mateix hauran d'obligar-la a participar en l'exèrcit. Li 
demana que, tant aviat com pugui, vagi a Provença a cobrar una quantitat de diners que 
necessita molt i que, quan torni, la lliuri al tresorer Pere Boïl. 

ACA, C, reg. 307, f. 113 r. 

Fideli scriptori porcionis domus nostre, Petro Marci, salutem et cetera. 
Recepimus litteram vestram et omnia significata nobis in ea audivimus et 

intelleximus diligenter, ad que vobis taliter respondemus, quod negocia que habemus pre 
manibus nullatenus paciuntur quod exercitum civitatis Barchinone pro armacione galearum 
aliquatenus excusemus, cum ipsum exercitum quamplurimum necessarium habeamus, et 
ita scribimus per litteras nostras vicario et baiulo Barchinone quod dictum exercitum ad 
veniendum omnino compellant et universitati dicte civitatis ut veniat, quas litteras lator 
presentium vobis tradet, per vos dictis officialibus et universitati presentandas, quas etiam 
ex parte nostra instancius requiratis ut ad execucionem mandatorum nostrorum in ipsis 
litteris contentorum quam cito procedant. Vos autem ad partes Provincie vestrum maturetis 
accessum et expediatis festinanter ut cum peccunia quam in partibus ipsis recipere debetis 
nostram presenciam reperatis, ipsam totam peccuniam fideli thesaurario nostro Petro Boyl, 
recepta apoca de tradito, integraliter traditurus. Et hoc aliquatenus non tardetis, cum nobis 
maximu" emmineat periculum in mora 

Data ut supra 
ídem 

a. Segueix s, ratllat. 
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1304, setembre, 6. Torrerroja 

El rei Jaume II notifica al veguer i al batlle de Barcelona que per causa de les 
negociacions entre el seu escrivà de ració, Pere Marc, i la ciutat de Barcelona, per les 
quals aquesta es volia excusar de l'exèrcit a canvi d'armar galeres, s'ha allargat la 
convocatòria a exèrcit d'aquesta ciutat, però, com que no la pot excusar, hauran d'obligar-
la a participar en l'exèrcit. El veguer haurà de prendre la bandera de la ciutat i haurà de 
portar-la cap a Vilafranca i després cap al regne de València i hauran de seguir-la. 

ACA, C, reg. 307, f. 113 r. 

Dilecto et fideli suo Jacobo de Corniliano, vicario Barchinone et Vallesii, et 
Thome Grunni, baiulo Barchinone vel eorum locatenentibus et cetera. 

Nuper, per fidelem scriptorem porcionis domus nostre, Petrum Marci, quem ad 
civitatem Barchinone cum littera credencie transmisimus, exercitum civitatis ipsius pro 
imminentibus nobis negociis in regno Valencie necessarium duximus requirendum et, sicut 
audivimus, exercitus ipse occasione tractatus qui ducebatur inter dictum Petrum Marci et 
probos homines dicte civitatis extitit retardatus. Cum autem predicta negocia utpote 
deffensionem regnorum nostrorum et specialiter regni Valencie respiciencia, quod pro 
armandis galeis, sicut inter predictos tractabatur, prefate civitatis exercitum excusemus, 
nullatenus paciantur et mandemus propterea per aliam litteram nostram consiliariis, iuratis, 
probis hominibus et universitati ipsius civitatis quod incontinenti veniant in exercitum 
memoratum. Ideo vobis dicimus et mandamus quanto possumus expressius quatenus, visis 
presentibus, cum máximum periculum sit in mora, universitatem predictam et singulos 
ipsius ad veniendum in dictum exercitum fortiter compellatis, taliter vos habendo ne possit 
vobis tarditatis occasio imputari ñeque possitis proinde a nobis redargui vel puniri. Ut 
autem exercitus predictus facilius habeatur, mandamus vobis, dicto vicario, quod confestim 
vexillum dicte civitatis extrahatis abinde illud ducturus ad partes Villefranche et post versus 
partes regni Valencie. Et interim ordinetis quod per vos vel vestrum locumtenentes tam 
vicarii quam baiuli ad veniendum memoratus exercitus compellatur. 

Data ut supra. 
ídem. 

25 

1304, setembre, 7. Tortosa 

El rei Jaume II notifica al consellers, jurats i prohoms de Barcelona que no 
consent eximir-los de l'obligació d'acudir a l'exèrcit al regne de València a canvi d'armar 
galeres, segons les negociacions que tenien amb el seu escrivà de ració, Pere Marc, i els 
tnana que vinguin amb l'exèrcit al regne de València. 
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ACA, C, reg. 307, f. 113 r.-v. 

Fidelibus suis consiliariis, iuratis, probis hominibus et universitati civitatis 
Barchinone et cetera. 

Nuper, per fidelem scriptorem porcionis domus nostre, Petrum Marci, quem ad 
vos cum littera credencie transmisimus, exercitum civitatis ipsius pro imminentibus nobis 
negociis in regno Valencie necessarium duximus requirendum et, sicut audivimus, 
exercitus ipse occasione tractatus que super armandis galeis ducebatur inter vos et Petrum 
Marci extitit retardatus. Cum autem predicta negocia utpote deffensionem regnorum 
nostrorum et specialiter regni Valencie respiciencia, quod pro armandis dietis galeis prefate 
civitatis exercitum excusemus, nullatenus paciantur, vobis propterea quanto possumus 
expressius dicimus et mandamus quatenus, visis presentibus, quacumque mora et dilacione 
reiectis, in dictum exercitum ad regnum predictum Valencie veniatis hocque nullatenus 
differatis, si indignacionem nostram ac penam gravissimam cupitis evitare. 

Data Dertuse, VIIo idus setembris, anno predicto. 
Idem. 

26 

1304, setembre, 7. Tortosa 

El rei Jaume II repeteix el manament als lloctinents del castellà d'Amposta, fra 
Arimany de Ponts i fra Pere de Soler, perquè acudeixen al regne de València amb el major 
nombre d'homes a cavall i a peu que puguin. 

ACA, C, reg. 307, f. 113 v. 

Venerabilibus et dilectis fratri Erimanno de Pontibus et fratri Petro de Solerio, 
tenentibus locum castellani Emposte, salutem et dileccionem. 

Receptis litteris vestris et intellectis hiis que nobis signifïcastis in eis super 
requisicione quam vobis fecimus de veniendo ad regnum Valencie cum equis eta armis ad 
deffendendum dictum regnum contra sarracenos fídei inimicos, signiñeamus vobis quod 
necessario opportet vos venire, ut iam vobis scripsimus, ad regnum predictum quare vos 
requirimus et monemus ac vobis dicimus et mandamus quatenus sine mora ad regnum 
prefatum cum ea maiori militum ac peditum comitiva quam poteritis veniatis, prout iam 
vobis duximus requirendos. 

Data Dertuse, VIIo idus septembris, anno predicto. 
Guillermus Luppeti, mandato domini episcopi. 

a. et, interlineat. 
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21 

1304, setembre, 6. Torrerroja 

El rei Jaume II comunica a Bernat Pont, veguer i cort de Lleida, que consent a 
canviar el servei d'exèrcit que havia demanat a la ciutat de Lleida pel lliurament de mil 
cafissos de blat i dos mil d'ordi. Per a la ciutat serà menys perjudicial que participar en 
l'exèrcit, mentre que ell podrà tenir les vitualles que necessita per a les tropes que es 
concentrarán a València. 

ACA, C, reg. 307, f. 113 v. 

Bernardo de Ponte, vicario et curie Ilerde et Pallariensi, et Bernardo Rodera, 
magistro racionali curie nostre et cetera. 

Licet exercitum quem nuper indiximus probis hominibus et universitati llerde pro 
imminentibus nobis negociis in regno Valencie multum necessarium habeamus, quia tamen 
ad expedicionem ipsorum negociorum sunt nobis victualia valde necessaria, que in regno 
Valencie nunc existunt ultra solitum cariora, providerimus propterea tam indemnitati dicte 
civitatis, quam oportet vexari multipliciter ob exercitum faciendum, quam nostris negociis, 
pro quibus nos in instancia priore in regno Valencie cum magnis comitivis equitum et 
peditum insistere oportebat, vobis dicimus et mandamus quatenus oretenus sicut per vos, 
ut seriosius poteritis, cum probis hominibus dicte civitatis quod loco exercitus sucurrant 
nobis de mille cafísis tritici et de duobus mille caficiis ordei ad mensuram dicte civitatis. 
Et si hec dicti probi homines daré concesseri, vos prefatus vicarius et curia in compeliendo 
exercitu civitatis eiusdem totaliter desistatis, alias universitatem ipsius civitatis et singulos 
eiusdem ad veniendum in ipsum exercitum fortiter compellatis iuxta per aliam litteram 
nostram vobis, dicto vicario et curie, iam directam, traditam vobis formam. Et incontinenti 
certificetis nos de ea quod feceritis circa eisdem. 

Data Dertuse, VI idus septembris, anno Domini MCCC quarto. 
Bernardus de Aversone, mandato domini episcopi. 

28 

!304, setembre, 8. Tortosa 

El rei Jaume II repeteix el manament a Arbert de Mediona perquè, com els altres 
jeudataris convocats a exèrcit per causa dels sarraïns que entraren en el regne de València, 
Vlfigui a València a prestar el servei que deu amb l'acompanyament d'homes a cavall i 
armes que calguin. 
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ACA, C, reg. 307, f. 113 V.-114 r. 

Jacobus et cetera dilecto suo Arberto de Mediona, salutem et cetera. 
Recepimus litteram vestram novissime destinatam et eius seriem audivimus ac 

intelleximus diligenter, ad que vobis respondendo significamus quod propter negocia que 
ob adventum sarracenorum, qui intraverunt noviter in regno Valencie, emerserunt nobis, 
citavimus feudatarios nostros Cathalonie et vos inter alios, ut veniatis facturus servicium 
quod debetis et de hoc iam aliam litteram nostram vobis duximus dirigendam. linde placet 
nobis et volumus ut cum decenti equitum comitiva equis, armis et aliis apparatibus 
decenter parata, tarditate postposita, veniatis. Nos autem faciemus vobis prout conveniens 
íuerit subvenire. Cum autem liberati fuerimus a quadam discrasia qua fuimus modicum 
impediti, ad partes regni predicti Valencie quam cito personaliter accedemus, Domino 
concedente. 

Data Dertuse, VIo idus septembris, anno predicto. 
Bernardus de Aversone, mandato domini episcopi. 
(Al marge esquerre, en lletra coetània) Citatio. 

29 

1304, setembre, 8. Tortosa 

El rei Jaume II acusa recepció de la carta del comte Ermengol d'Urgell, en la 
qual li anunciava que dos dies després de la festa de Sant Miquel seria al seu servei amb 
tropes contra els enemics de la fe. El rei troba la data massa tardana i li demana que 
l'avanci. 

ACA, C, reg. 307, f. 114 r. 

Nobili et dilecto Ermengaudo, comiti Urgelli, salutem et cetera. 
Littera vestra qua continebatur quod secunda die post festum beati Michaehs 

essetis Dertuse visa perpendimus, pro servicio nobis faciendo contra inimicos fídei in regno 
Valencie, nimis terminum esse longum. Quare vobis dicimus et mandamus quatenus ad nos 
veniendi iter vestrum citius veeretis uta vestrum servicium sit nobis et regno Valencie 
fructuosum. 

Data ut supra. 
ídem. 

a. ut, interlineat sobre vr, ratllat. 
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1304, setembre, 6. Torrerroja 

El rei Jaume II acusa recepció de la carta de Ramon Folc, vescomte de Cardona, 
en la qual li anunciava que dos dies després de la festa de Sant Miquel seria al seu servei 
amb tropes contra els enemics de la fe. Li notifica que, malgrat que els sarraïns que 
entraren s'han retirat, amenacen d'entrar novament, per tant li demana que avanci la seva 
vinguda per a servir a l'exèrcit. 

ACA, C, reg. 307, f. 114 r. 

Nobili et dilecto Raimundo Fulchonis, vicecomiti Cardone et cetera 
Recepta littera vestra et tenore eius plenarie intellecto, vobis ad significata taliter 

respondemus et vobis significamus quod, licet sarraceni qui intraverant regnum Valencie ab 
inde recesserint ac exierint, tamen ut pro certo collegimus et de partibus dicti regni certum 
arditum habuimus, sarraceni prefati suis fortificatis viribus infra breves dies ad idem 
regnum dampna, siqua poterint, illaturi redire proponunt. Cumque nos convenimus 
dictorum sarracenorum conatibus viriliter obviare, propterea terminum que dicitis vos esse 
debere apud Dertusam secunda díe post festum Sancti Michaelis proxime venturum nimis 
longum cognovimus et prolixum. Quapropter vobis dicimus et mandamus quatenus 
breviori tempore et cum comitiva equitum cum quibus servire debetis pro cavalleriis et 
feudis ad nos ubicumque in regno Valencie fuerimus veniatis. 

Data Dertuse, VIo idus septembris, anno Domini M°CCC° quarto. 
ídem. 

31 

1304, setembre, 8. Tortosa 

El rei Jaume II notifica als jurats i prohoms de Vilafranca del Penedès que no els 
pot excusar del servei a l'exèrcit i els mana que vinguin immediatament. Mana al veguer i 
al batlle que els obliguin a acudir a l'exèrcit. 

ACA, C, reg. 307, f. 114 r. 

Fidelibus suis, iuratis, probis hominibus et universitati Villefranche Penitensis, 
salutem et graciam. 

Cum negocia que nobis noviter supervenerunt in regno Valencie ullatenus 
Paciantur quod vestrum exercitum excusemus, vobis dicimus et mandamus quanto 
Possumus expressius quatenus, visis presentibus, in exercitum veniatis, prout iam vobis per 

a m litteram nostram dedimus in mandatis, littera nostra sigillo secreto sigillata quam 
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nuper vobis misimus per fídelem portarium nostrum Berengarium de Cardona in aliquo non 
obstante nec racione eius haberemus vos aliquatenus excusatos. Mandamus insuper per 
presentem cartam nostram vicario et curie dicti loci quod ad veniendum in dictum 
exercitum sicut mandavimus vos compellant fortiter et districte. 

Data Dertuse, VIo idus septembris, anno predicto. 

32 

1304, setembre, 8. Tortosa 

El rei Jaume II respon a una consulta de Bernat de Fonollar, procurador de 
Catalunya, sobre una disputa entre Ramon Folc de Cardona i la noble Guillema de 
Monteada i a una altra de si podia anar a servir-lo a València. El rei respon que és millor 
que es quedi a Catalunya per tal d'assegurar el bon govern del Principat, li demana que 
apressi als feudataris perquè se li reuneixin en el camí a València, cap on marxarà quan 
hagi superat la malaltia que el reté. No vol concedir moratòria de deutes als que vinguin 
al seu servei, perquè no li sembla just, malgrat que acceleraria la presentació dels 
convocats a exèrcit. 

ACA, C, reg. 307, f. 114 r.-v. 

Dilecto suo Bernardo de Fonollario, gerenti vices procuratoris in Catalonia pro 
Ínclito infante Jacobo, karissimo primogénito et procuratore nostro et cetera. 

Recepimus litteram vestram novissime destinatam et que in ea significastis 
audivimus ac intelleximus diligenter, ad que vobis taliter respondemus et primo ad primam 
partem dicte vestre littere, de negocio nobilium Raymundi Fulchonis et dompne Guilleme 
de Montecatheno mencionem facientem quod videtur nobis et consilio nostro sicque per 
vos ad effectum perduci [ ] ex qui dictus Raimundus, ut dicitis, captos restituit 
prefatam Guilleme ad captos similiter restituendos compellere debeatis de hocque iam per 
aliam litteram nostram vobis fecisse recolimus mandamentum. Ad id, autem, quod petitis 
certifican a nobis si ad partes regni Valencie pro nostris serviciis veniretis, vobis 
respondemus quod volumus vos in partibus Catalonie remanere, terre statui pacifico et 
tranquillo, prout plene de vobis confidimus, sollicite provisurum. Preterea feudatarios 
nostros et exercitus Catalonie ad veniendum versus partes regni predicti sollicitetis ideo 
modis et remediis oportunis, ut sicut nos eis mandavimus suum accessum accelerent neque 
tardent. Nos enim, liberati a quadam discrasia qua fuimus modicum impediti, nos ad 
regnum predictum personaliter continuo transferimus, Domino concedente. Ad id quod 
dicitis plures esse qui ad nostrum libentius venirent servicium si non compellerentur 
interim pro solvendis debitis eorumdem, respondemus quod eo quia res habet inhoneste 
esse in justicie conveniret, nolumus per vos ad huiusmodi elongamenta c o n c e d e n d a 

procedí, licet elongamentum denegemus per vos concedi iuris beneficium non negamus , 
neque etiam volumus aliquibus nobilibus" militibus aliisve sustineri immo pocius inhiben 
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ne bestias, azemilas vel equitaturas violenter accipiant set eos pro suis logueriis habeant, 
sicuti cum suis dominis poterint convenire. Etenim cum veniant in tale negocium quod 
divinum respicit servicium atque nostrum non debent se violenciarum seu aliarum 
iniuriarum excessibus habundare. Demum, certiffïcetis nos quanto poteritis de hiis pro 
quibus [precium] de loguerio, cum carta nostra ad vos pridie duximus transmitendum. 

Data Dertuse, VI idus septembris, anno predicto. 

Bernardus de Aversone, mandato domini episcopi. 

a licet...negamus, afegit al peu del document - b. Segueix, repetit, nobilibus. 

33 

1304, setembre, 8. Tortosa 

El rei Jaume II aclareix a l'almirall Roger de Lloria que el seu manament perquè 
tingués cura que la gent del rei de Granada no pogués perjudicar les seves terres i els seus 
súbdits ha d'interpretar-lo només des del punt de vista defensiu i no ofensiu, llevat que es 
produís un atac de Granada. 

ACA, C, reg. 307, f. 114 v. 

Nobili et dilecto Rogerio de Loria, ammirato nostro, salutem et cetera. 
Licet in littera responsali quam pridie vobis misimus continetur quod curaretis ne 

per gentes regis Granate per mare dampnum nostris gentibus dictis inferretur, significamus 
tamen vobis quod non est intencionis nostra nec volumus quod vos gentibus regis Granate 
ñeque terris suis dampnum seu malum inferatis, nisi gentes ipsius regis terre aut gentibus 
nostris malum inferre vellent aut inferrent. Tune enim deffensionis causa provideatis ad 
deffensionem regnorum et terrarum nostrarum ac subditorum remediis opportunis 

Data Dertuse, VI idus septembris, anno predicto. 
Bernardus de Aversone, mandato domini episcopi. 

34 

[1304], setembre, 8. Tortosa 

^ El rei Jaume II mana als "mesnaders " i als seus familiars que es trobin al regne 
i 6 Ciència que obeeixin el noble Jaume de Xèrica com si fos ell mateix per tot el que faci 
Ireferència a la defensa del regne i que quan arribin al regne de València es dirigeixin on 
I°<iuest noble es trobi. 
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ACA, C, reg. 307, f. 115 r. 

Dileetis suis universis et singulis tam mesnaderiis quam familiaribus nostris, qui 
in partibus Valencie sunt vel deinceps venerint ad eas, salutem et cetera. 

Vobis auctoritate presentium dicimus et mandamus quatenus nobili viro Jacobo de 
Xericha, in ómnibus que vobis mandanda duxerit pro deffensione" regni Valencie et 
inimicorum lesione et aliis que circa hec fuerint facienda, sicut nobis in ómnibus pareatis, 
attendentes, cum in regno Valencie fueritis, ad locum" ubicumque ipse fuerit sine mora ac 
pareatis eidem sicut superius est pretractatum. 

Data Dertuse, VIo idus septembris, anno predicto 
Petro Luppeti. 

a. Segueix Valencie, ratllat - b. Segueix ii, ratllat. 

35 

[1304], setembre, 8. Tortosa 

El rei Jaume II comunica al noble Jaume de Xèrica que com que ell, el rei, es 
troba retingut a Tortosa per malaltia, ha manat als "mesnaders " i familiars seus que siguin 
al regne de València o que hi vagin arribant que es dirigeixin on sigui ell, el dit Jaume, i 
que l'obeeixin com si fos ell mateix per tot el que faci referència a la defensa del regne. Ell 
haura de tenir en compte, però, l'opinió del noble Roger de Lloria, almirall, del noble 
Bernat de Cruïlles, de Bertran de Canelles, procurador del regne de València, de Gonçalvo 
Garcia, d'Artal d'Azlor i de Tomàs de Pròixida. 

ACA, C, reg. 307, f. 115r.-v. 

Nobili et dilecto Jacobo de Xèrica, salutem et dileccionem. 
Cum nos propter aliquam discrasiam corporis nostri aliquam moram in Dertusa 

contrahere habeamus et propter hoc ordinaverimus quod tam mesnadarii" quam alií 
familiares nostri qui sunt in regno Valencie vel ad illum deinceps accedere contigerit ad vos 
veniant ubicumque ffueritis et pareant vobis in ómnibus sicut nobis, dicimus et mandamus 
vobis quatenus deffensionem dicti regni viriliter assumendo sic vos habere curetis quod 
sarraceni inimici fidei christiane dampnum terre nostre infferre non valeant set reportent, 
requisito per vos súper istis consilio nobilis Rogerii de Loria, ammirati, et nobilis Bernardi 
de Crudiliis, Bertrandi de Canellis, procuratoris regni Valencie, Gondissalbi Garcie, Artaldi 
de Azlor et Thome de Pro[c]hida, consiliariorum nostrorum. 

Data Dertuse, VIo idus septembris, anno Domini M°CCC° quarto. 
ídem. 

a. nesnadarii al ms. 

132 



36 

1304, setembre, 8, dimarts. València 

Bernat de Llibià, batlle general del regne de València, informa el bisbe de 
València que els rumors que li arribaren a Vila real, quan tornava de visitar-lo, l'obligaren 
a apressar el retorn a València, però no eren certs. Quatre galeres i dos llenys de sarraïns 
entraren en el port de Dénia, mentre que els genets s'han retirat. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 164, núm. 1998; paper 21 x 15 '5cms. Falta tot l 'angle 
inferior dret i en resulta afectada l'escriptura. Al dors restes de segell de cera verda. 

Senyor, yo, en Bernat de Libià, me coman en vostra gràcia. 
Fas vos saber que el dia que partí de vós de Tortosa me n venguí jaure a Vila Real 

e aquí trobé moltes noves, les quals no eren veres, e yo cuydan que fos axí, cavalquí 
encontinent en les bèsties que-y avia jaquides e fuy hi lo dimarts, dia de madona Santa 
Maria, ans del sol exit en la ciutat de València e encontinent fiu ajustar consell e doné als 
prohòmens la carta del senyor rey e dix los ço que-m fo vijares e àgren gran goig e gran 
pagament can saberen la venguda del senyor rey e és hic necessària. 

Al port de Dénia vengren IIII galees e II leyns de sarrahins e segons que vós 
veurets en una carta que en Pere Vidal trametia a mi, que us porta I correu del senyor rey, 
I juheu à vengut de Elch e diu que abans que ell partís de Elch, los jenets avien passa[t] a 
Oriola. Can [los] jenets se partiren d'Alcoy passaren per Sexona [ ] de Sexona de 
combatre e perderen hi II jenets e ac n i farits tro [ ] me féu saber ne aytampoch 
han feit dan a la vila d'Alacant [ ] En aquest regne és vianda qual que ardit 
que s ic [ ] en vostra gràcia. 

Escrita en València dimarts [VI] idus septembris. 
(Al dors, en lletra coetània) Al senyor bisbe de València. 

37 

1304, setembre, 9. Tortosa 

El rei Jaume II respon al justícia i jurats de València que ha demanat a la ciutat 
de Barcelona i al seu oncle el rei de Mallorca que armin galeres amb les quals defensaria 
d regne de València. També ha demanat a l'almirall Roger de Lloria que armi totes les 
galeres i llenys que pugui i els recomana que ells també ho facin. Anirà cap a València tan 
°on punt hagi millorat de la malaltia. 

133 



ACA, C, reg. 307, f. 114 v. 
Fidelibus suis justicie, juratis et probis hominibus civitatis Valencie, salutem et 

gracia. Visis et intellectis litteris vestris et proborum hominum Denie et Gandie, quas in 
vestris litteras interclusas misistis, sic vobis duximus respondendum quod nos universitati 
Barchinone et etiam regi Maioricarum, patruo nostro, pro galeis armandis et ad regnum 
Valencie mitendis iam scripsimus et nunc etiam scribimus nobili viro Rogerio de Luria, 
ammirato nostro, quod armet et armari faciat illas galeas et ligna que poterit pro 
deffendenda terra ac obviando et resistendo sarracenis, christiane fídei inimicis, vosque per 
vos armetis galeas quas poteritis sic quod per utrosque terra deffendi valeat ab inimicis et 
dampna inferri eisdem. Nos enim quam cito liberati fuerimus a quadam discrasia quam 
habemus, intendimus dirigere versus regni Valencie celeriter gressus nostros et interim ad 
vos mittere gentes equitum et peditum sicut de Catalonie et Aragonie venient et in brevi in" 
adiutorium vestrum magnas gentes habebitis, Deo dante. 

Data Dertuse Vo idus septembris anno Domini M°CCC° quarto. 
Petrus Luppeti, mandato domini episcopi. 

a. Segueix aj, ratllat. 

38 

1304, setembre, 9. Tortosa 

El rei Jaume II, atès que sis galeres i dues atzaures sarraïnes han arribat a Dénia 
i han fet mal als seus súbdits, mana a l'almirall Roger de Lloria que armi galeres i llenys 
per defensar les seves terres. 

ACA, C, reg. 307, f. 115 r. 

Nobili et et dilecto Rogerio de Loria, ammirato nostro et cetera. 
Sicut intelleximus per litteras a regno Valencie nobis missas [sex] galee 

sarracenorum cum duabus atzauris applicuerunt Deniam et dampna aliqua nostris gentibus 
intulerunt. Quare vobis dicimus et mandamus quatenus sine mora armetis et armari faciatis 
galeas et alia ligna per que terram deffendi valeat et inimici dampnifficari et de regno 
Valencie cum vituperio expelli, taliter in hiis vos habendo quod gentes nostre dampnum ex 
tarditate vestra minime paciantur. 

Data ut supra. 
ídem. 

39 

1304, setembre, 9. Tortosa 

El rei Jaume II, atès que sis galeres i dues atzaures sarraïnes han arribat a Dénia 
i han fet mal als seus súbdits, mana al procurador del regne de València, Bertran de 
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Canelles, que faei proveir els castells i prengui les mesures necessàries per defensar el 
regne i expulsar-ne els enemics. 

ACA, C, reg. 307, f. 115 r. 

Dilecto suo Bertrando de Canellis, procuratori regni Valencie et cetera. 
Sicut intelleximus per litteras de regno Valencie nobis missas, sex galee 

sarracenorum cum duabus atzauris aplicuerint Deniam et dampna aliqua intulerunt gentibus 
terre nostre, quare vobis dicimus et mandamus quatenus circa deffensionem dicti regni 
viriliter intendatis modis quibus poteritis resistendo inimicis et castra faciendo muniri ut 
terra deffendi valeat et inimici dampnifïïcari et de regno Valencie cum vituperio 
expellitaliter in hiis vos habendo quod gentes nostre dampnum ex tarditate minime 
paciantur. 

Data Dertuse, Vo idus septembris, anno predicto. 
ídem. 

40 

1304, setembre, 9. Tortosa 

El rei Jaume II renova el manament al noble Pere de Queralt perquè s'apressi a 
anar cap al regne de València amb cavalls, armes etc. com li havia estat manat, a causa 
de nous atacs dels sarraïns. En el mateix sentit escriví també a Guerau de Cervelló. 

ACA, C, reg. 307, f. 115 v. 

Viro nobili et dilecto Petro de Queralto, salutem et cetera. 
Litteris vestris per vos noviter destinatis receptis et que continebantur in eis 

plenarie intellectis, vobis ad contenta in eis sic duximus respondendum, quod licet vobis 
mandaverimus ac vos requisierimus ut ad nos apud regnum Valencie cum equis, armis et 
aliis apparatibus vestris veniretis, quia tamen negocia ipsa, propter regressum 
sarracenorum" tam per terram quam per mare [electum?] processum requirunt, iterato per 
presentes vobis dicimus et mandamus expresse quatenus statim, receptis presentibus, cum 
equis, armis et aliis apparatibus vestris, si nobis complaceré cupitis et servire, iter vestrum 
ad dictum regnum Valencie celeriter festinetis iuxta litterarum nostrarum vobis propterea 
directarum continenciam et tenorem. 

Data Dertuse, Vo idus septembris, anno Domini supradicto. 
Petras de Letoni, mandato domini episcopi 

Similis fuit facta viro nobili et dilecto Geraldo de Cervilione. 
Data ut supra. 
ídem. 

a- sarracenorum interlineat sobre ipsorum, ratllat. 
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1304, setembre, 6. Torrerroja 

El rei Jaume II renova el manament al noble Guillem d'Erill perquè vagi cap al 
regne de València amb cavalls, armes etc. Lamenta que no li pugui concedir acorriment 
com havia demanat, ni a ell ni a cap altre i pel que fa a l'ostatge al qual està obligat a 
Guerauet Alemany per un deute, demana a aquest noble que li concedeixi moratòria 
mentre sigui al seu servei. En el mateix sentit escriví també a Acard de Mur i a Guerauet 
Alemany pels deutes i ostatges d'aquests dos nobles. 

ACA, C, reg. 307, f. 115 v. 

Nobili et dilecto suo Guillermo de Erillo, salutem et cetera. 
Recepimus litteras vestras et contenta in eis intelleximus diligenter, unde vobis 

respondendo significamus quod placet nobis et volumus ut ad nos cum ea comitiva quam 
habere poteritis cum equis et armis et aliis apparatibus vestris ad regnum Valencie veniatis. 
Súper accurrimento per nos vobis dando occasione premissa, significamus vobis quod 
racione ipsorum negociorum que pre manibus habemus ad presens vobis nec aliqui alii 
accurrimentum aliquid facere non valemus, set nos expeditis negociis ipsis faciemus erga 
vos taliter, Domino concedente, quod a nobis paccatus esse debebitis et contentus. Súper 
hostagio, vero, quo tenetis Geraldono Alamanni, de quo nobis scripsistis, rogamus per 
nostras litteras, quas vobis per latorem presentium transmitimus, dictum Geraldonum ut 
vos dum in nostro predicto fueritis servicio, elonget, quod credimus omnino dictum" 
Geraldonum concedere in tali casu nostris precibus et amore. 

Data Dertuse, Vo idus septembris, anno predicto. 

Similis Acardo de Muro. 
Data ut supra. 

ítem, fuit scriptum rogando Gueraldono Alamanni ut alonget predictos 
Guillermum et Acardum ab hostagio predicto dum fuerint in predicto servicio domini regi. 

a. Segueix, ratllat, Guillem. 

42 

1304, setembre, 10. València 

El procurador general del regne de València, Bertran de Canelles, informa el rel 

de la retirada de l'exèrcit granadí que envaí el regne de València: d'Alcoi han passat a 
Xixona i d'aquí a l'horta d'Alacant i d'aquí a Elx sense combatre llocs ni castells. D'altra 
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banda, el diumenge 6, quatre galeres i dues atzaures sarraïnes atacaren Xàbia i en 
cremaren la vall; però, havent fallat la cita amb els genets, a causa del retard de les 
galeres, entretingudes pel mal temps, s'han retirat també, després d'haver tocat a Dénia. 

ACA, C, cr. Jaume II, caixa 18, núm. 2282, paper 23'5 x 22'5 cms. Al dors, restes 
d'un segell de cera verda i minuta de la resposta. 

Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, doc. 13, p. 
233-234. 

Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d'Aragón et 
cetera, jo Bertran de Caneles, homil servidor vostre, me coman en vostra gràcia ab 
besamens de peus e de mans. 

A la vostra senyoria, senyor, fas saber que-1 primer dimecres de setembre partí la 
host dels sarrahins d'Alcoy e anaren-se-n a Sexona3 e no s hi atendaren ni combateren lo 
castell ni la vila, mas passaren tota la nit, e l digous foren en la orta d'Alacant e estegren-
hi el divenrres tot dia e no-y combateren, e-l dissapte anaren-se n a Eltx e no-ns sabem què-s 
són fets, mas jo hi tench II hòmens per saber quina via faran e esper-los cada dia, què e quès 
que-n sàpia encontinent fer-vos-o é saber. E el primer dicmenge de setembre [fo] 
n'Arrendaçi ab IIII galeres e II atzaures a Dénia, que avían lexada una en la vayll de Xàbea, 
qui hi pres terra e cremà tota la vayll, e les IIII galeres preseren I leny de càrrech de 
València, qui venia de la Alcúdia carregat de forment, e estorçeren tots los hòmens'' e encara 
preseren I altre leyn armat qui venia d'Eviça, no-n sabem de qui-s era. E ls sarreyns de les 
galeres demanaren als sarrayns de la vayll de Xàbea on era la host dels genets e éls dixeren-
los que no-y era, que anats se n eren, e éls meravelaren-se n fort e dixeren0 que mal temps 
los avia enbargats, que no eren estats ab la host a aquell dia que emprès avien. Lo dicmenge 
a vespre que les galeres foren a Dénia n'aguí arditd a Xàtiva, on era, e encontinent ab XV 
hòmens a cavall tota la nit jo me n vench a Gandia e vulia-me n anar ab tots los hòmens de 
Gandia a Dénia, per so com deyen que la combatrien,e e com fúy aquí trobé-y II hòmens, 
qui eren venguts de Dénia, qui-m dixeren que les galeres se-n eren anades e aquell dia 
matex ac una letra d'en Gonçalbo Garcia que entràs a València e fúy a València digous que 
aquesta letra fo feta e dimecres següent, si Déus o vol, vag-me-n a Xàtiva o a Gandia o là 
on major obs sia. Los sarreyns de la terra dien que-ls genets deuen tornar con auran en sau 
la cavalcada. 

En [Bernat] de Libià m 'à dit que vós, senyor, hic fets venir en Ramon Folch e el 
comte d'Urgell, on m'és semblant, senyor, que us serà gran messió e gran càrrech e quant 
a ara no-m és semblant que éls ni altres, qui gran messió vos deguessen fer, hic deguéssets 
fer venir, mas les órdens e tals que no us ugassen e és bo que hic fassats venir los favaters 
e sia la vostra merçè, senyor, que la companya de vostre alberch, aquels qui àn cavals ni 
armes, que la-ns enviàssets a Xàtiva al pus tost que puscats. 

Con altre ardit sabré, encontinent fer-lo us ém saber. 
Scripta a València, digous, X dies anats de setembre, anno Domini M°CCC°quarto. 
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(Al dors, en lletra coetània) Al [molt alt e] poderós senyor en Jacme, per la gràcia 
de Déu rey d'Aragó. 

Jacobus et cetera../ 

a. e anare-se-n a Sexona, interlineat.- b. e estorçeren tots los hòmens, interlineat.- c. e 
dixeren, interlineat.- d. ardit, interlineat.- e. vulia-men...combatrien, interlineat.- f 
Segueix la minuta d'una carta del rei Jaume II a Bertran de Canelles, en la qual alaba la 
seva diligència i li comunica que envia a València alguns domèstics seus amb sis cavalls 
armats, que n'hi enviarà més i que ell mateix hi anirà. Li demana que el mantingui 
informat de totes les notícies. 
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[1304], setembre, 11. Múrcia 

Pere de Montagut comunica al rei Jaume II que els dos porters castellans i 
l'alfaquec Bartomeu, que portaven al rei de Granada les cartes de Ferran IV de Castella 
i de Jaume II per a la pròrroga de la treva fins a la festa de sant Miquel, trobaren a Vélez 
l'exèrcit nassarita que iniciava l'entrada en els regnes de Múrcia i de València; no gosaren 
continuar per por i s'aturaren tres dies. Després reemprengueren el viatge, presentaren les 
cartes de la treva al rei de Granada i aquest l'acceptà. Ell també farà cridar la treva, 
malgrat la situació, per evitar perills al regne on hi ha poques tropes. Ha enviat espies a 
Granada per aclarir les causes de l'atac i les intencions que tenen. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 101, núm. 12.560, 27 x 22 cm. Al dors, restes de segell 
de cera, de color indefinit; trencat en els plecs. 

Al molt alt e poderós senynor, en Jacme, per la gràcia de Déu rey d'Aragó et 
cetera. 

Jo, Pere de Montagut, procurador vostre, besan vostres mans e vostres peus me 
coman en la vostra gràcia com a senynor de qui esper molt de be e molta de mercè. 

Senynor, fas-vos a saber que rehebí lles cartes vostres, la una en raó que-1 noble 
don Fferrando, rey de Casteylla, avia alongada la treva que avets donada al rey de Granada 
entró a la festa de Sent Miquell primera vinent e esta carta ma portà I correu vostre qui 
vench ab dos porters del dit rey de Casteylla, qui portaren les cartes del dit rey de Casteylla 
[al] rey de Granada per la dita tregua. E yo tramis ma carta al [rey] de Granada per 
Barthomeu, alffaquech, ab [los] dits porters, [si el dit] rey de Granada volia tenir la dita 
tregua ho no. 

Et quant los dits porters e el dit [Barthomeu] foren en Beliç, trobaren aquí tot lo 
poder del rey de Granada [ ] València e de Múrçia e estegren aquí III dies que no-s 
gosaven partir d'aquí per pahor que avien dels moros. Et [depuys] anaren-sen al rey de 
Granada e presentaren-li les dites cartes. Et el rey de Granada tramès-me sa [carta] de 
resposta com li plahia la tregua e que yo que la manàs cridar e ell que la faria cridar per 

138 



tota [la] terra. [....j]o, senynor, aguí mon aeort ab cavallers e ab hòmens bons del regne e 
ab lo batle [e m] consseyllaren [...] que yo que la feés cridar, pus que manament n'avia haüt 
de vós, et per la gran míngua que nós avem de gents de cavayll et de peu en lo regne. Et 
així he-la feyta cridar. Et perquè vós, senynor, siats més cert de la carta que-l rey de 
Granada me tramès de la resposta, tram[et] vos lo tresllat d'eylla dins en aquesta mía 
tancada. Et vós, senynor, m[a]nats-hi [ço que] sia vostra mercè. 

A [ ] rahó que [ya] envia[m] lles espies en què yo-m pogués fiar, a Granada 
per saber los moros què [deien] d'esta entrada que àn feyta en lo regne de [València] e de 
Múrçia ni per qual rahó la àn feyta. Et atressí si àn volentat de tornar a correr tantost en los 
dits regnes. [E] açò, senynor vos faç asaber que encontinent, [vista] la dita carta vostra, 
trametí I[I] moros e[n] què yo-m pusch fiar per [sa]ber e per entendre tot ço que per vós 
m'és estat manat. Et encontinent que els dits moros sien a mi tornats, yo us trametré ma 
carta en què-us faré saber tot l'ardit que eylls a mi aportaran. 

Et don-vos Déus vida e salut per molts anyns e bons. 
Scrita en Múrcia, diven[dres] XI dies de setembre. 
(Al dors, en lletra coetània) Al molt alt e poderós senynor en Jacme, per la gràcia 

de Déu rey d'Aragó et cetera. 
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1304, setembre, 12. Cuenca 

Don Juan Manuel comunica al rei Jaume II que, quan rebé la seva convocatòria, 
cridà tota la seva gent per tal d'anar cap el regne de Múrcia a ajudar, però que quan arribà 
al castell de Garcimuñoz sabé que els genets se n 'havien anat i s'aturà. Espera les seves 
instruccions. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 16, núm. 2040; paper, 15 x 20. Falta l'angle superior 
esquerre i una part lateral dreta. Al dors, restes de segell de cera. 

Publ. fragmentàriament per A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel, Saragossa, 
1932, doc. 103, p. 306 

[ ] me acomiendo en la vuestra gracia como [ ] salut [a quien] 
he voluntad de servir e faser todas las cosas que mandades e por bien toviesdes. 

Sennor, bien sabedes de como vos envié desir por otra mi carta que en viniendo 
me para tierra de Huepte que me llegaron en el camino cartas e mandado que partida de 
ginetes et otra gente de moros del rey de Granada eran entrados en el regno de Murçia para 
faser danno en lo vuestro e de que lo yo sopiera que fuera a s[ollevar] toda la tierra e que 
me y va paral regno de Murcia creyendo que en esto tomaría algun servicio de mi. Et yo 
seyendo llegado al castillo de Garci [Munnoç] partida de mios vasallos que eran ya 
llegados a mi e las otras [compannas] venien en pos mi quanto más podien para yr comigo, 
llegó me y mandado çierto en como los dichos moros eran ya tornados para la su tierra. Et 
Por tanto ove a dexar la yda. Agora, sennor dixieron me que sobreste fecho sodes llegado 
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a Valencia e, sennor, lo que es vuestra voluntad que yo faga enviat meló mandar e faser lo 
é muy de grado. 

Dada en Cuenca, XII dias de setiembre era de mil e CCC e quarenta e dos annos. 
Yo Gonçalo Martines le fis escrivir 
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1304, setembre, 13. Solsona 

Ramon Folc, vescomte de Cardona, acusa recepció de la segona convocatoria de 
servei militar feta pel rei a causa del rumor d'una próxima entrada dels genets i procurarà 
ser amb la seva gent allà on sigui el rei el primer d'octubre. 

ACA, C, cr Jaume II, caixa 162, núm. 1750; paper, 22 x 18 cms. Al dors, restes de 
segell de cera verda. La part inferior de la carta en mal estat de conservació, amb grans 
forats. 

Al molt alt seynor en Jacme, per la gràcia de Déu rey d'Aragó, de València e 
comte de Barcelona" e de santa romana Esglea gamfenoner, almirat e capità generall, en 
Ramon Folch, per la gràcia de Déu vezcomte de Cardona, saluts ab deguda reverència e 
honor. 

A la vostra alta senyoria fem saber que avem reebuda vostra carta vui, que és 
dicmenge vespra de Senta Creu de setembre, en la quall nos feyets saber que lls sarraïns 
que eren entrats ell regne de València devien tornar breument e que nós deguéssem asignar 
als sar[....] altres pus breu dia que no avíam asignat, ço és a saber II dies après sent Michel 
e que-ns deyets e ns manàvets que ab aquella companya de cavalers ab los qualls servir vos 
devem per les cavaleries e per ells feus fóssem là on vós fóssets [en] ell registme de 
València ans d'aquell dia per nós asignat. [ ] coses [ ] vos responem que tant en 
breu terma, aquell que nós [ ] cavalers [ ] es de semana ans seriets prop 
d'aquell dia [ ] ops bé aquell de [avem]. E axí a aquell [ dia], si a Déu plau, serem 
nós a Tortosa, axí com vos trametem a dir. Mas si vós, senyor, entenets que tan solament 
vos façam los cavalers que fer vos devem, axí [ ] entengat que és, nós trametrem 
aquells cavalers solament que [ ] aquests fets. E per de les [ ] trametem vos 
e [ ] Merola, escuder nostre, al quall, seynor, creats [ ] de ço que-us dirà de part de 
nós. E si altres coses, sènyer, vos plau que fa[ç]am per vós, manat-ho. 

Dada en Celsona, digmenge vespra de Santa Creu de setembre96, anno Domini 
millesimo trecentesimo octavo. 

(Al dors, en lletra coetània) Al molt alt senyor en Jacme per la gràcia de Déu rey 
d'Aragó. 
3. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna. 

"La festa de l'exaltació de la Creu és el 14 de setembre, però la paraula vespra, cal interpretar-la com a 
/igilia, i per tant la carta fou escrita el dia 13, que era diumenge. 
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1304, setembre, 19. Tortosa 

Jaume II comunica al rei de Granada que li plau la informació rebuda del 
procurador del regne de Múrcia, Pere de Montagut sobre la seva acceptació de la pròrroga 
de la treva fins a la festa de sant Miquel. Li prega que li ho faci saber per carta personal. 

ACA, C, reg. 307, f. 119 v. 
Publ. J. M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305), 1/3, doc. 1 6 6 , 

p. 2 6 7 - 2 6 8 . 
Publ. A. MASIÀ, Jaume II: Aragó, Granada i Marroc, p. 2 7 2 - 2 7 3 . 

Al muy noble e muy honrrado don Mahamad, rey de Granada, de Málaga, de 
Almeria, de Algezira, de Ronda e de Guadix e amiramuçlemin, don Jayme et cetera, salut 
como pora aquel pora quien querríamos buena ventura. 

Fazemos vos saber que avernos vista una carta que vos avedes enviado a Pero de 
Montagut, procurador nuestro, por la qual entendemos que vos plazía la treugua que el muy 
noble rey don Ferrando puso con nos por vos fasta esta Sant Miguel primera que viene. E 
a nos también plaze la dita treugua e el dito Pero de Montagut la ha ya feyta pregonar en 
el regno de Murcia. Aun vos fazemos saber ya ssea que creamos que-l dito rey don Ferrando 
vos lo haya feyto assaber, que nos avernos feyta paç firme con el dito rey de Castiella. E él 
demandó a nos e tovo por bien e nos rogó que vos fuéssedes en la dita paç e nos 
otorgárnoslo e diemos sobre esto nuestras cartas. E porque es cosa guisada que sepamos de 
vos si querredes seer en la dita paç e tener aquella, por esto enviamos por esta carta nuestra 
que nos ende fagades saber vuestra voluntat por carta vuestra. 

Dada en la ciudat de Tortosa, sábado" XII días'' en la sallida del mes de 
septiembre, en el anno sobredito. 

Bernardus de Aversone, mandato regio, lecta fuit [coram rege?] 

a. sábado, interlineat.- b. Segueix, andados, ratllat. 
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1304, setembre, 19. Tortosa 

Jaume II es queixa novament al rei de Castella de l'incompliment de la pau i de 
la treva pel rei de Granada i demana que l'informi clarament de si el rei de Granada vol 
entrar a la pau o no. 

ACA, C, reg. 307, f. 119 v. 
Publ. fragmentáriament per A. GIMÉNEZ SOLER, La Corona de Aragón y Granada, 

P. 334. 



Publ. integre per J. M. del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305. 
Colección de documentos del Medievo Alicantino. Corpus documental 1/3, Alacant, 1999, 
doc. 167, p. 268-270. 

Al muy alto e muy noble don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castiella, don 
Jayme, por aquella misma gracia rey de Aragón, saludes muytos como a sobrino que 
tenemos e amamos como a ermano e en qui muyto fiamos e pora quien querríamos tanta 
honrra e salut como pora nuestro cuerpo mismo. 

Rey, ya por otra carta nuestra e por Alfonso Romero, de casa nuestra, vos fiziemos 
saber en como en el tiempo de la treugua, que vos alongastes fasta la Sant Miguel, que 
agora viene, entre nos e el rey de Granada, el dito rey de Granada nos ha feyta correr 
nuestra tierra con grant gente de genetes e de otros moros e han feyto hi grant dayno e mal 
e es avendo e nos fiantes de la treugua et aun de la paç, que avernos puesta ensemble, en 
la qual vos demandastes e rogastes que fuesse el dito rey de Granada, como vassallo e 
amigo vuestro, e nos lo otorgamos, segunt que sabedes, e diemos sobre ello nestras cartas. 

E sabet rey, que si no fuesse por honra vuestra e por IA paç e la amor que avernos 
ensemble, vengáramos nos muy' bien e cumplidamente del danyo que nos han feyto. Mas 
avernos catado como es cosa guisada a todas las cosas sobreditas. 

E porque nos estamos en esti caso con el dito rey de Granada, que no sabemos si 
querrá seer en la dita paç e tenerla e vos no nos ende avedes feyto nada a saber. E en esti 
passo podríamos prender grant danyo e mayor que no avernos recebido en feuza de la paç, 
por esto rogamos vos que nos fagades assaber certenidat si el dito rey de Granada querrá 
seer en la dita paç e tenerla porque podamos mellor provehir a nuestros afferes. E d'esto 
ayamos luego respuesta por carta vuestra. 

Dada ut supra. 
Idem. 

a. Segueix amor, ratllat.- b. muy, interlineat. 
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1304, setembre, 20. Tortosa 

Jaume II acusa recepció de la carta de don Juan Manuel en la qual l'informava 
que venia per col·laborar en la lluita contra la invasió de les tropes de Granada; li agraeix 
la resposta i li notifica que els genets s'han retirat i que ara intenta aclarir si té treva o no 
amb Granada. 

ACA, C, reg. 307, f. 119r.-v. 
Publ. J. M . del ESTAL, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305), 1/2, doc. 3 0 7 , 

p. 275. 

142 



Don Jayme et cetera, al muy noble e honrado don Johan Manuel, filio del muy 
noble infant don Manuel, saludos muytos et cetera. 

Ffazemos vos saber que recibiemos vuestra carta, en que era contenido que vos, 
entendido que grant partida de genetes eran entrados pora fazer danyo en lo nuestro, 
avíades feyta apellidar la tierra e que viníades en servicio nuestro pora l regno de Murcia, 
mas que depués vos llegó mandado cierto en como los ditos cenetes eran ya tornados pora 
la su tierra. E que vos faziemos saber" nuestra voluntat sobre esto que faríades. E entendida 
la dita carta gradecemos vos muyto d'esto que feyto avedes e tal sospeyta tenemos nos en 
vos, mas en verdat que los ditos moros sen son tornados e assí no vos cale mover ni 
treballar por aquesto. 

Sabet,empero, que avernos [enviado] aquestas nuevas al rey de Castiella e al rey 
de Granada por saber si el dito rey de Granada querrá seer en la paç, assí como puesto es, 
porque mellor podamos provehir a los aferes. Jassea que muy bien nos fuéssemos vengados 
del dito rey de Granada, sino fuesse por la paç e la amor que avernos con el rey de Castiella. 

E avida respuesta de las ditas cartas, fazer vos emos saber nuestra voluntat, porque 
de vos fazemos conta aquella que homen deve fazer de filio. 

Dada en la ciudat de Tortosa, día domingo, XI días en la sallida del mes de 
septiembre. 

Bernardus de Aversone, mandato regio. 

a. saber, interlineat. 
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[1304, setembre, 27. Tortosa] 

Jaume 11 mana al bisbe de Valencia, canceller seu, que amb l'assessorament de 
Pere Costa, Guillem de Jàfer i Pere de Vilarrasa faci el que calgui per defensar els drets 
del fisc reial sobre els béns dels sarraïns que fugiren del regne de València amb els genets 
i que participaren, almenys alguns, en el setge i destrucció de Cocentaina i en l 'expugnado 
d Alcoi. Els amos dels llocs i de les alqueries on residien s'han apoderat d'aquests béns. 

ACA, C, reg. 235, f. 142 r. 
Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, doc. 1 4 , p. 

234-235. 

Venerabili in Christo patri Raimundo, divina providencia Valentino episcopo, 
cancellario et consiliario nostro dilecto, salutem et cetera. 

Pervenit ad audienciam nostram quod nonnulli sunt in regno Valencie domini 
°corum seu alchariarum, in quibus habitabant sarraceni, qui cum genetis de regno Valencie 

reÇesserunt, qui ad se bona ipsorum sarracenorum, que in dicto regno dimiserunt, asserunt 
Hinus debite pertinere, cum pocius bona dictorum sarracenorum, quorum aliqui etiam 



obsidioni et destruceioni loci de Cocentayna et expugnacioni loci de Alcoy et aliis dampnis 
datis per dictos genetos in dicto regno Valencie personaliter affuere, ad nos de iure ac foro 
pertinere noscantur cumque nos circa hec racionabiliter procedí velimus, vos rogamus 
vobísque dicimus quatenus, vocatís Petro de Costa, Guillermo de Jaffero et Petro de 
Villarasa, iudicibus curie nostre, et aliis de quibus vestre discrecioni videbitur, habita 
deliberacione super isto, faciatis fieri et exequi circa istud quod videritis expediri. Nos 
enim, mandamus per aliam litteram nostram Bertrando de Canellis, procuratori, et 
Bernardo de Libiano, baiulo regni Valencie, quod exequantur et compleant super premissis 
quod vos eis pro parte nostra duxeritis iniungendum. 

Data ut supra [Dertuse, Vo kalendas octobris, anno Domini M°CCC° quarto]. 
Idem [Bernardus de Aversone, mandato regio], 
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1304, octubre, 4. Alzira 

Gil Eiximenis Romeu trasllada a Roger de Lloria una carta que ha rebut del 
procurador del regne de València, Bertran de Canelles, en la qual es conté la carta d'un 
espia enviat per l 'adalil Llop Ortiz al regne de Múrcia per tal de tenir noticies deis 
moviments dels genets. Les notícies que ha recollit les hi ha proporcionades el procurador 
del regne de Múrcia, Pere de Montagut, segons el qual els genets s'han concentrat als 
Vélez, a Baza i a Purchena i esperen que passin cinc o sis dies després del canvi de lluna 
per a entrar-hi. 

ACA, C, cr. Jaume II, caixa 16, núm, 2038, paper 15'5 x 41 cms. Al dors, restes 
d'un segell de cera verda. 

Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, 2 3 5 - 2 3 6 . 

Publ. per A. MASIÀ, Jaume II: Aragó, Granada i Marroc, p. 2 5 4 - 2 6 5 . 

Al molt noble seynor hondrat don Roger de Loria, almirayll de la santa Església" 
de Roma e del regne d'Aragó, jo, Gil Eximenis Romeu, me comando en vostra gracia, axí 
com a seynor de qui esper bé e [mercè] e he talant de servir. 

Faç-vos a saber, seynor, que en Algezira vench Ia carta del procurador del regne 
de València, de la qual la tenor és aytal: 

"Als amatz e hondrats la justícia e l s juratz e ls prohòmens d'Algezira, de nós en 
Bertran de Caneles, procurador del regne de València per lo seynor rey, salut e dilecció. 

Fem-vos saber que nós havem reebuda una letra de la una de les espies que nós 
teníem al regne de Múrcia, la tenor de la qual és aytal: 

'Al hondrado don Bertran de [Caneles], procurador del regno de Valencia por lo 
seynor rey, jo Pero [ ] de Sexona me comando en la vuestra gracia como a aquell a qui 
é en voluntat de servir. 

Fago vos a saber que por lo que me dixo de la vuestra part l'adalil Lop Ortiz, fu 
jo en Murcia por saber nueva e ardit de los ginetes e fuy de voluntat de plegar a Lorqua e 



a Bulas por saber cierto ardit. Et don Pero de Montagut sopo como [jo] era ido por est ardit 
a ssaber e ñzome delant sí venir e demandóme d'est fetxo e díxoli de la vuestra part com 
vos m'enviavades a tierras de Murcia por saber ardit cierto de los genetes e ell díxome que 
no me calia ir más adelant por esta razón, que ell sabía por cierto que los genetes son en los 
Véliçes e en Baçta e en Porchena e que esperaven que fos firmada la luna de V ho de VI 
dies e logo que s'aguissaven d'entrar, e encara me dixo que ell tenía sus barruntas ciertas 
con ellos missmos en tierra de moros a dos partes, por razón de la mar e de la tierra, e jo 
seyendo con eyll vinieron las barruntas de la mar e dixeron que XI galeres eran varadas en 
mar en Almería e las barruntas de los genetes no eran encara venidas, mas oy, que es día 
sábado, deven seer con don Pero de Muntagut e ell prometióme que encontinent que fosen 
venidas con todo l'ardit que las barruntas trayesen m'en enviaría su [ ], jo que lo 
certificase a vós e así mandóme venir e jo [ ] I home mío con ell qui me traya su carta, 
por que vos fago saber que, encontinent que jo aia la carta de don Pero de Montagut, seré 
jo con vos donquiere que vos seades con todo ardit cierto. 

Data Sexona, die sábado V nonas octobris'. 
Perquè de la part del seynor rey a vós dehim e manam e de la nostra vos requerim 

que tingatz los balesters e-ls escudatz, que nós vos avíem requests, aparellatz en tal manera 
que, encontinent que per nós ne siatz requestz, los puxam aver e qualque ora que nós vos 
ho façem saber; e açò per neguna manera ho rahó no mudetz e açò fets saber a Culera. 

Data Xative, 1111° nonas6 octobris, anno Domini M°CCC° quarto." 
Et si res vos plau manar, seynor, manat lo que [aujretz per bé. 
(Al dors, en lletra coetània) Al molt noble seynor hondrat en Roger de Loria. 

a. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Ecclia.- b. nonas interlineat sobre 
kalendas, ratllat. 

51 

[1304], novembre, 30. València 

Jaume II mana a Bertran de Canelles, procurador del regne de València, que faci 
enquesta sobre el saqueig dels béns dels sarraïns de Rugat i de Carbonera, que marxaren 
amb els genets que envaïren el regne de València, i que procuri recuperar tots els béns que 
pugui. Lliurarà els béns, perquè els tingui en empara, a Bernat de Clapers, procurador de 
Guillem de Bellvís, senyor d'ambdós llocs, que assegura que els moros li devien molts 
diners, fins que la justícia no hagi dictaminat sobre aquesta qüestió. Vol també que castigui 
els culpables del saqueig. 

ACA, C, reg. 235, f. 159 v. 
Publ. M . T . FERRER I MALLOL, La frontera amb l'Islam en el segle XIV, doc. 17, p. 

237-238. 
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Dilecto suo Bertrando de Canellis, procuratori regni Valencie, et cetera. 
Ex parte Guillermi de Bellvis et Bernardi de Claperiis, civis Valencie, curatoris 

sui, fuit coram nobis propositum quod hoc anno fuit factum barrigium de bonis et rebus 
mobilibus sarracenorum locorum suorum de Rugat et de Carbonera, que pro nobis in 
feudum tenet, per quosdam homines de Albayda, de Lutxen, de Xativa, de Ontinyen et 
terminorum ipsorum et quorumdam aliorum locorum vicinorum, tempore quo dicti 
sarraceni recesserunt inde cum genetis, qui regnum nostrum Valencie invaserunt, propter 
quod barrigium dictus Guillermus asserit se valde damniñcatum eo quia dicti sarraceni sui 
erant in tributis et aliis iuribus sibi et suis hominibus in debitis obligati. Quare vobis 
dicimus et mandamus quatenus, visis presentibus, vel quamplurimum poteritis, per vos vel 
per alium ydoneum per vos deputandum, veritatem de furto seu rapiña dictorum bonorum 
et barrigio, quantum de foro poteritis, perquiratis et, reperta veritate, exigatis et 
recuperetisab eis quos culpabiles inveneritis in predictis, dicta bona vel eorum 
extimacionem et, quicquid inde recuperaveritis, comittatis et tradatis dicto Bernardo de 
Claperiis tenendum per eum in sequestro doñee per nos quid ex eo fieri debeat ordinatum 
fuerit et provisum. Et nichilominus dictos culpabiles racione dicti excessus, prout de 
racione et foro fuerit, puniatis taliter quod sitis aliis in exemplum. 

Data Valencie, IIa kalendas decembris, anno predicto [M°CCC° quarto]. 
Guillermus Augustini, mandato Petri de Monello, cui mandavit dominus 

episcopus. 
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1304, setembre-desembre'7 

Memorial del procurador del regne de València en el qual demana al rei Jaume 
II què cal fer amb els moros que marxaren amb els genets i després han tornat; o amb els 
que foren presos per cavallers i altres persones quan marxaven, que els tenen amagats; o 
amb els ostatges moros, si llurs conveïns marxaren; o amb un mercader, que féu marxar 
dona i filla i ell romangué per reunir i emportar-se 'n tots els béns. Demana què cal fer amb 
els béns abandonats pels qui marxaren; el procurador creu que són del rei, tant els de llocs 
de reialenc com els de senyoriu; en algun cas, com el blat de la vall d'Albaida, ha estat 
pres per la gent dels voltants. El procurador informa el rei que ha demanat mil sous als 
moros del raval de Xàtiva com a contribució a les despeses que ha tingut de missatgers, 
espies etc. i creu poder demostrar que aconsellaren la incursió dels genets i d'Alabbas. 
Afirma que l'almirall Roger de Lloria féu dir a la host dels genets, quan eren a Alacant, 
que perdonaria els qui tornessin a Cocentaina i demana què cal fer amb els qui tornaren. 

"Aquest memoràndum no té data, però, evidentment, fou escrit poc després de la invasió granadina de 1304 
i no pas després del mes de desembre, ja que l'almirall Roger de Llúria, que morí el mes de gener de 1305, hl 
apareix com a vivent. 
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ACA, C, cr Jaume II, caixa 143, núm. 46; paper, 16 x 47 cms. 

Remembrança sia al senyor rey, primerament, si alcuns deis moros del regne de 
Valencia qui" se-n anaren ab los genets tornaven en la terra del dit senyor rey o de rich hom 
[o de] religioses o de cavalers, demana en quina manera lo dit procurador enantarà6 contra 
aquels. 

Item, la roba e-ls béns d'aquels moros qui se n anaren ab los dits genets da qui 
deurà ésser, tam bé d'aquels qui estaven en los lochs del dit senyor rey com d'altres 
qualssevol, com sia semblant que, en qualque loch del dit regne esteguessen, deja ésser del 
dit senyor rey, per ço cor han comès crim de lesa magestat, segons fur de València, e totes 
les persones dels moros són del senyor rey. 

ítem, si rich hom o cavaler o altre hom avia preses ostatges dels moros qui estaven 
en lurs lochs e, no contrastan los dits hostatges, los dits moros se n sien anats ab los genets, 
demana lo dit procurador da qui seran los dits hostatges ni-ls béns d'aquels. 

ítem, ha hom d[at] a entendre al dit procurador que alcuns cavalers del dit regne 
e [al]tres hòmens tenen amagats dels moros qui se-n anaven o se n volien anar ab los genets 
e éls prenien-los, perquè demana lo dit procurador si enantarà [contra aquels] si provat serà. 
E que n'aja carta de comisió si l senyor rey vol que-y enant. 

ítem, tots los moros de la val d'Albayda se n anaren ab los genets e [gequiren] tot 
lur blat e gran ren del [ ] E alcuns [hòmens] de Xàtiva e d'Ontinhén e d'Aguylén e 
d'Albayda e de Lugxén e sarrahins de Benioppa han-se pres tot lo dit blat, que monta bé a 
VI mille cafís e més. E crehem que tot açò, segons fur, degués ésser del senyor rey, levats 
los deutes, perquè demana lo dit procurador1 que li n sia feyta la carta de comisió que enant 
contre aquels. 

ítem, lo dia que-ls moros preseren Cossentayna, alcuns moros de la val d'Albayda 
eren en Xàtiva e que [compraren] armes. El procurador pres aquels e lurs muylers e lurs 
fils d'aquels són-se n anats ab los genets. Sobre açò demana lo dit procurador si aque[ls] 
qui compraven armes són confiscats al senyor rey. 

Item, lo dit procurador ten"' II moros qui-s n'eren anats ab los genets e avien [estat] 
ab éls II dies e puys tornaren. E axí lo procurador vol-los vendre. Demana si-o pot fer. 

ítem, lo dit procurador ten I mercader sarrahí qui n'avia trameses bé XX mille sol. 
e sa muler e sos fils ab n'Abençagar, aquel tan rich alamí qui-s n'anà ab los genets e ha 
encara mercaderies e deutes en Xàtiva e era s i aturat per tal que se-n-o pogcs" tot portar, 
perquè demana lo dit procurador com enantarà contra aquel. 

ítem, demana lo dit procurador als moros del raval de Xàtiva mille sol. en ajuda 
de les mesions que-1 dit procurador ha feytes en missages e en espies e en establir los 
castels.E aquels demana per la rahó damunt dita e no per altra e a alevyar la mesió del 
senyor rey. 

ítem, diu lo [dit] procurador que él és appareylat de provar que-ls dits genets e 
n'Alabés entraren en lo dit regne ab volentat e ab conseyl dels moros del dit raval de 
Xàtiva. 

ítem, sapiats, senyor, que-1 noble almirayl tenia d'alcuna partida dels moros seus 



Castell de Cocentaina 

de Cossentayna e d'altres lochs seus hostatges e alcuns d'aquels són-se n anats ab los dits 
guenets e-1 dit almirayl vol vendre los ostatges^que d'aquels tenia e encara s 'à presa tota la 
roba d'aquels e lurs béns. 

ítem, una dona, qui fo muyler d 'en Exe[mèn] Çabata, ha I alquería per seu franch 
alou al terme de Cossentayna^, qui era poblada de moros e l'alcayt de Cossentayna pres 
ostatges d'aquels, les muylers e-ls fils, qui eren tro a XX persones e mès-los a Alcoy e ls 
dits moros anaren-se-n ab los genets. E ara lo dit almirayl à s preses los dits hostatges e-ls 
béns d'aquels e vol-ho tot vendre. 

ítem, que-1 noble almirayl tramès missatage a la host dels genets, quan foren a 
Alacant, com [él] perdonava a tots los moros qui dels seus lochs se-n fosen anats e que 
tornasen [a] Cosentayna. E segons que él diu, àn i tornats bé XXX, perquè demana lo dit 
procurador si pendra aquels en qualque loch del dit regne los puga trobar, no contrestant 
negun asegurament [del] dit almirayl o de rich hom o d'altre qualsevol, com segons fur de 
València negú hom no puga assegurar altre en lo dit regne sinó lo senyor rey. E mayorment 
aquests qui han comès crim de les magestat. 

a• qui, interlineat.- b. enataria al ms.- c. Segueix que, ratllat.- d. Segueix -ia, ratllat.-e. 
Segueix, repetit, se no pogués . - / hostatges, amb la segona t interlineada. - g. Segueix pres 
ostatges, ratllat. 
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Situació de Cocentaina als peus del Castell. 




