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L?any 1212, els monarques hispànics, entre els 
quals figurava Pere el Catòlic, obtingueren 
una gran victòria sobre els almohades a les 

Navas de Tolosa. Aquesta desfeta provocà la desin-
tegració de l'imperi almohade, tant a la península 
com al Magrib. De les seves restes sorgiren, a la pe-
nínsula, el regne de Granada i, al Magrib, els sulta-
nato del Marroc, amb capital a Fes, que fou governat 
per la dinastia marinída o benimerí, el de Tremissèn, 
dominat pels abdalwadites o zayyanís i, a l'est, el de 
Tunis, governat pels hàfsides. 

Granada 

En el context de revoltes que seguiren la derrota 
de les Navas, Muhammad ibn Nasr, senyor d'Arjona, 
es proclamà independent (1232); amplià els seus 
dominis amb Guadix, Baza i Jaén (1233) i convertí 
Granada en la capital d'un regne (1236), que s'este-
nia entre Tarifa i Almeria. Aquesta etapa de forma-
ció coincidí amb un moment d'expansió cristiana, 
que semblava que acabaria amb les restes del po-
der islàmic a la península: Jaume I conqueria el reg-
ne de València (1232-1245) i Ferran III adquiria 
diverses places andaluses, entre les quals Còrdova 
(1236), mentre que imposava un protectorat a Múr-
cia (1243). Muhammad I aconseguí desviar aquesta 
pressió i signà un tractat amb Castella, l'any 1246, 
pel qual cedia a Ferran III Arjona i Jaén i es decla-
rava vassall de Castella. Com a tal vassall hagué de 
combatre els seus germans de religió, els musul-
mans de Sevilla, al costat de l'exèrcit castellà.1 

Però, després de la conquesta de Sevilla (1248). 
l'empenta expansiva cristiana disminuí i el regne de 
Granada es consolidà i creixé amb 1 aportació dels 
sarraïns desplaçats dels regnes conquerits pels cris-
tians. Muhammad i els seus successors de la dinastia 
nassarita saberen jugar la carta diplomàtica per sal-
var i mantenir durant dos segles i mig el darrer re-
ducte de l'Islam a la península, l 'na relació molt 
estreta amb el Marroc, que li envià els seus exercits 
quan es veia amenaçada, fou la seva garantia de su-
pervivència: n'evità una dependència excessiva gi-
rant-se-li en contra, a vegades, i aliant se amb els 
cristians. Granada utilitzà també les guerres entre 

Castella i la Corona catalanoaragonesa fent valer el 
seu suport als uns o als altres. 

Hi hagué dos elements més que asseguraren la 
pervivència de Granada: l'atribució d'aquest territori 
a la futura conquesta de Castella, des del tractat 
d'Almizra de 1244 entre aquest regne i la Corona ca-
talanoaragonesa, i la relació de vassallatge amb Cas-
tella. Sense rival que se li pogués avançar en la 
conquesta. Castella no s'afanyà a realitzar-la. 

En els primers temps del regne de Granada, les 
relacions amb la Corona catalanoaragonesa foren 
escasses. L'any 1268, però, Jaume I signà una treva 
amb Muhammad II i amb el senyor de Ceuta, que 
no evità que. l'any 1275, coincidint amb l'atac dels 
benimerins i dels nassarites contra Castella, ambdós 
aliats ajudessin al-Azràq a revoltar novament els sar-
raïns valencians. Pere el Gran volia pau a la penín-
sula per tal de poder intervenir a Sicília i procurà no 
implicar-se en els conflictes entre Castella, Granada 
i el Marroc, tot i que el 1277 i 1278 envià la flota cap 
a 1 estret per tal d'evitar que arribessin ajuts als sar-
raïns revoltats valencians i per atacar la flota marro-
quina. El 1284, quan esperava la invasió francesa, 
demanà a Granada mercenaris magribins, que efec-
tivament es posaren al seu servei. 

El seu fill Alfons el Franc signà treves amb Grana-
da l'any 1288. quan decidí donar valença als infants 
de la Cercla, fills del difunt Ferran, primogènit d Al-
fons X de Castella, contra el seu oncle el rei Sane IV 
de Castella. Jaume II, germà i successor d'Alfons II, 
canvià de política i i s'alià amb Sanç IV i amb Grana-
da contra Marroc, l'na flota catalana de deu galeres 
col·laborà a la presa de Tarifa, el 1292, una de les pla-
ces que el sultà del Marroc posseïa a la Peninsular 

Quan Sanç IV morí. l'any 1294, s'obrí una minoria 
anàrquica, en la qual de nou ets infants de la Cerda 
reivindicaren el tron castellà. Jaume 11 s'alià amb ells 
contra el fill i successor de Sanç IV, Ferran IV, i ob-
tingué la neutralitat de Chanada en el tractat de 
1295. La guerra amb Castella començà el 1296 i Jau-
me II emprengué la conquesta de Múrcia, per tal de 
recuperar aquest regne, reconquerit i repoblat per 
Jaume l. Quan s apoderà de Lorca ( 1300). Muham-
mad II s'inquietà perquè passava a tenir frontera di-
recta amb la Corona catalanoaragonesa, cosa que no 
desitjava, però ratificà encara el tractat de pau 
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(1302), La mort de Muhammad II el mateix any féu 
necessària la ratificació del tractat pel seu successor 
Muhammad III, que finalment només signà una tre-
va per un any (1303), mentre acordava la pau amb 
Castella. Conclosa la treva, es produí una cavalcada 
catalana contra Granada i un atac nassarita per mar 
contra la Vila Joiosa; pel setembre de 1304, en una 
nova escomesa, l'exèrcit nassarita arribà per terra 
fins Alcoi i Cocentaina, que fou destruïda, i per mar 
assolà Dénia i la vall de Xàbia. A més d'un conside-
rable botí, l'exèrcit granadí s'endugué a la retirada 
un gran nombre de sarraïns valencians, potser un 
parell de milers, bé que almenys uns 500 tornaren 
després a les seves terres natals per falta d'adaptació 
a la realitat de Granada. En la preparació d'aquest 
èxode sembla que hi influí al- Abbàs Ibn Rahhü, un 
cabdill marroquí que, amb la seva companyia, havia 
estat al servei de Jaume II i que, un cop llicenciat, 
participà en l'atac nassarita. 

Finalment, l'estiu del 1304 s'havia signat una pau 
arbitral a Torrellas entre Castella i la Corona cata la -
noaragonesa. El regne de Múrcia fou dividit entre 
els contendents. La part meridional, amb la capital, 
quedà per a Castella i la septentrional per a la Coro-
na catalanoaragonesa. Les conseqüències d'aquesta 
decisió foren molt importants. La interposició defini-
tiva de territori castellà entre la Corona catalanoara-
gonesa i el regne de Granada impossibilità la 
continuació ulterior de l'expansió i determinà en el 
futur un desequilibri territorial encara més gran en-
tre els dos grans regnes peninsulars. 

Granada s'adherí a la pau entre Castella i la Coro-
na catalanoaragonesa el mateix any 1304. Però Jau-
me II volia expulsar els sarraïns de la península i el 
1308 signà una aliança amb Castella per conquerir el 
regne de Granada; una sisena part de la conquesta 
—el regne d'Almeria— seria per a la Corona catala-
noaragonesa. La guerra —croada per concessió de 
la Santa Seu— esclatà el 1309, però fracassaren tant 
l'operació castellana contra Algesires com la catala-
na contra Almeria, dificultada aquesta darrera per la 
llunyania de les bases terrestres. 

Una nova croada contra Granada fou projectada 
encara l'any 1329 per Alfons el Benigne i Alfons XI 
de Castella; però la guerra es limità a cavalcades per 
territori enemic sense cap resultat apreciable, men-
tre que el País Valencià hagué de sofrir dues incur-
sions de l'exèrcit granadí, que prengué Guardamar 
(1331 > i assetjà Elx (1332) sense aconseguir prendre-
la. En totes dues ocasions un gran nombre de sar-
raïns dels que vivien en aquelles terres seguiren 
l'exèrcit nassarita en la seva retirada/ 

Pere el. Cerimoniós s'alià l'any 133H amb Alfons XI 
contra el Marroc, que amenaçava d'envair la penínsu 
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la, però no arribà a declarar la guerra a Granada, alia-
da dels marroquins. 

Les relacions amb Granada resultaren afectades 
més endavant per les guerres entre Castella i la Coro-
na catalanoaragonesa dites dels clos Peres. .Muham-
mad V ajudà Pere el Cruel de Castella amb un exèrcit 
de 2.000 homes el 13^. mentre que el seu successor 
Isma'ïl, que el destronà, declarà obeilament la guerra 
al Cerimoniós el 1359. Un altre cop d'estat a Granada 
fou favorable ara al Cerimoniós perquè Muhammad 
VI. que féu assassinar el seu cosí (smü'ïl. s'alià amb 
ell; però tamlx} Muhammad VI fou assasinat. l'any 
13(>2, per ordre de Pere el Cruel, que reposà al tron 

Detall de la part anomenada 
de Comares del Palau de 
l'Alhambra de Granada, 
destinada a la vida oficial de 
la cort. 
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el seu aliat Muhammad V (GIMÉNEZ SOLKR 1905-1906 i 
1907-1908, III; FERRER 1988; BECERRA 1988a, 307-321; 
1988b, 243-260; 1988c, 301-317). 

Fora dels períodes de guerra oberta, les relacions 
amb Granada estigueren regulades durant el segle 
xiv per treves, que eren renovades periòdicament, ja 
que l'estat de guerra era la norma entre cristians i 
musulmans. Malgrat que la Corona d'Aragó no tenia 
frontera directa amb Granada, la zona meridional 
del regne de València es trobava dins de l'àrea d'in-
fluència de la frontera granadina, ja que Múrcia no 
era un territori prou extens per constituir un aïllant 
segur. La frontera no era una simple línia divisòria, 
era tot el territori que podia ser recorregut per una 
incursió militar nassarita, de cinc a deu dies de du-
rada. Els escamots incontrolats d'almogàvers grana-
dins, valencians o murcians eren un altre perill per a 
tota la zona fronterera, ja que no respectaven els 
tractats i es dedicaven a la captura de bestiar i de 
persones, que venien com a captives (FERRER 1988a; 
1996-1997, 173-200). 

Durant el segle xv, l'adveniment de la dinastia 
Trastàmara significà un canvi en les relacions amb 
Granada. La Corona catalanoaragonesa s'adherí 
simplement a les treves atorgades per Castella a 
Granada, que no s'adaptaven a les necessitats cata-
lanes, ja que no s'hi contemplava la protecció del 
comerç. Sovint, a més, les relacions quedaren des-
regulades, cosa que plantejava problemes. Les rela-
cions resultaren afectades, a més, per les lluites 
dinàstiques a Granada, per l'intervencionisme dels 
infants d'Aragó a Castella i pels períodes d'hostili-
tats amb aquest regne (SALICRU 1994a, 807-830; 1994b, 
549-590; 1997a, 1437-1452; 1997b, 315-333; 1997c, 
199-211; 1997d, en premsa). 

La cohesió dels dos regnes peninsulars més grans, 
a partir de la unió dels Reis Catòlics, en contrast amb 
les lluites dinàstiques de Granada, facilitaren la con-
questa del regne pels cristians, conclosa l'any 1492. 
Desapareixia així l'estat islàmic on els sarraïns de la 
Corona catalanoaragonesa podien emigrar o fugir 
més fàcilment, l'estat que alimentava la seva espe-
rança que l'Islam, en comptes de recular, avançaria 
de nou victoriosament cap al nord; desapareixia tam-
bé la frontera terrestre amb l'Islam dins de la penín-
sula. amb tots els perills que havia suposat. No 
desaparegueren, en canvi, les acusacions fetes als sa-
rraïns auctòctons d'estar en contacte amb l'enemic 
islàmic exterior, de proporcionar-li informació i cle 
tramar revoltes en connexió amb els seus atacs, sos-
pites que. sovint, havien provocat atacs a les more-
ries.' La connexió granadina fou substituïda per la 
nord-africana o per l'otomana i fou un dels motius 
al·legats per a l'expulsió de la minoria islàmica. 

El Magrib 

Els catalans mostraren interès per intervenir en 
aquesta àrea des de ben aviat, pràcticament des de la 
conquesta de Mallorca, que els afirmava com a 
potència mediterrània. Per a ells no hi havia gaire di-
ferència entre arrabassar Mallorca o València a l'Islam 
o prendre-li terres del Magrib. Era un territori de pos-
sible expansió i com a tal fou considerat pel tractat 
de Monteagudo de 1291 entre Sanç IV de Castella i 
Jaume II. Com s'havia fet a la península, s'hi dividí el 
futur espai a conquerir: el Marroc per a Castella i la 
resta, és a dir, Tremissèn i Tunis, per a la Corona ca-
talanoaragonesa (DUFOURCQ 1969, 189-192). 

Les relacions amb Tunis i Tremissèn havien estat 
força amistoses durant el regnat de Jaume I, malgrat 
l'animositat sorgida arran de les conquestes de Ma-
llorca i de València. Hi hagué nombrosos contactes 
diplomàtics, bé que el primer tractat amb Tunis con-
servat és una mica tardà, del 1271, immediatament 
després de la croada del rei francès sant Lluís contra 
el sultanat (1270); Jaume I no hi havia volgut pren-
dre part ja que obeïa en bona part als interessos de 
Carles d'Anjou, que s'havia apoderat de la veïna Si-
cília i no volia que els gibellins usessin Tunis com a 
refugi i possible base d'actuació (Duoi RCO 1969, 
142-162 i 209). 

Els contactes diplomàtics amb Tunis i Tremissèn 
hav ien estat encaminats, d'una banda, a protegir el 
comerç mutu i a crear consolats i a l fòndecs cle cata-
lans en aquests països, de l'altra. a regular les milí-
c ies cristianes al servei dels sultans. q u e solien 
procedir dels regnes de la Corona catalanoaragone-
sa. aquestes milícies permetien exercir influencia al 

Arqueta d'Alcover. 
Segle xiv. 
Arquebisbal de Tarragona. 
Parròquia de Maria Assumpta 
d'Alcover. 
Fotografia: Ramon Manent. 
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Marçal de Sax. 
Batalla del Puig. Taula central del retaule de Sant Jordi. 

Scyles xiv-xv. 
Vkiorut ;ind Albert Muscum. Londres. 

1 <>i< >i»r;itui: (»il Caries. 

Magrib —perquè el cap o alcaid (al-qáicl) que les 
comandava era nomenat pels nostres reis— i recap-
tar diners, ja que una part del salari de l'alcaid i dels 
soldats era per al rei català ( D I T O U R C Q 1 9 6 9 ) . 

Pere el Gran i els seus successors s'esforçaren a 
obtenir d'aquests països el pagament d'un tribut, 
amb l'objectiu de crear una certa dependència 
—que podia ser el pròleg d'una intervenció militar 
després— i d'alleujar la permanent falta de recursos 
de la corona. Hi havia el precedent de les paries 
pagades en altre temps per diversos reietons sar-
raïns als comtes de Barcelona i també el del tribut 
pagat per Tunis als reis de Sicília. Precisament la in-
tervenció de Pere el Gran per derrocar alguns sul-
tans tunisencs obeïa al desig d'imposar aquell 
objectiu. Una d'aquestes intervencions fou l'expedi-
ció a Alcoll, al territori de Tunis, l'any 1282, per tal 
d'ajudar el senyor de Constantina contra el sultà. El 
rei usà aquesta expedició com a trampolí per situar-
se prop de Sicília, on fou cridat després de les Ves-
pres Sicilianes (1282). per tal d'expulsar-ne Carles 
d'Anjou. Pere el Gran no aconseguí obtenir el tribut 
de Tunis, més que com a rei de Sicília, al tractat de 
Panissars de 1285. 

Tampoc no l'aconseguí el seu fill Alfons el Franc, 
que s'enfrontà amb Tunis a causa de l'ajut que el 
sultà donà a Menorca mentre ell la conqueria, entre 
1286 i 1287. L'aconseguí, en canvi, Jaume II, després 
de deu anys d'insistir-hi i d'usar tota mena de pres-
sions. Fou concedit amb el pretext de la indemnit-
zació per la depredado d'un vaixell català naufragat 
a les costes de Tunis. El sultà assignà a Jaume II, el 
1301, la meitat dels drets de duana que pagaven a 
Tunis els mercaders catalans. S'esperava que, com 
que el pagament duraria molt de temps, el motiu 
quedaria difuminat i s'establiria un precedent. Ja 
abans, Tremissèn havia acceptat lliurar als monar-
ques catalans una part dels drets de duana. Del tri-
but tunisenc se'n parlà durant tot el segle xiv, però 
en el tractat de 1403 ja en desaparegué tota menció. 

A Tremissèn no s'hi registraren intents d'inter-
venció catalana tan clars com a Tunis. Participà en 
les aliances de Granada i dels cristians peninsulars 
contra Marroc el 12"" 2 i el 1292. per exemple, cosa 
que li valgué expedicions de càstig dels benimerins 
després ( D I F O I RCO 1969'; MASIA 1951). Durant els 
anys centrals del s. XIV. aquest sultanat quedà su-
peditat al Marroc, que conquerí la seva capital i 
gran part del territori, així com una part del de Tu-
nis, fins i tot la capital ( 1347-1350). 

El sultanat de Tunis es fragmentà durant aquests 
anys en petits emirats (de Bona. de Mugia, e tc . ) fins 
que el 13"7(), el sultà Abu al-Abbas reunificà el terri-
tori. Aquesta represa tingué greus c o n s e q ü è n c i e s 
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per als cristians, ja que potencia el cors i provoca un 
creixement extraordinari dels captius cristians a Ies 
ciutats tunisenques; els corsaris tunisencs i els del 
Magreb central atacaren no solament els vaixells i 
les barques de pescadors sinó també les poblacions 
de la costa. Els territoris marítims de la Corona cata-
lanoaragonesa es veieren obligats a organitzar la de-
fensa del litoral i a armar flotes de càstig, entre les 
quals cal destacar les de 1398 i 1399, que aconse-
guiren categoria de croades, i que foren dirigides la 
primera contra Tedelis, a la costa de Tremissèn, i la 
segona contra Bona. Encara el 1432, Alfons el 
Magnànim organitzà una nova expedició contra Tu-
nis, que no aconseguí la conquesta de l'illa de Ger-
ba però que obtingué avantatges comercials i la 
contenció de la pirateria. Motius semblants tingué 
una expedició a Trípoli (1433)." 

El sultanat marinida de Marroc fou l'estat més fort 
del Magrib i tendí no solament a intervenir a la pe-
nínsula, a favor de Granada, sinó també a expandir-
se cap a Tremissèn i Tunis. Jaume I s'alià el 1274 
amb el sultà Abü YQsüf i li envià una flota que l'a-
judà a apoderar-se de Ceuta, que formava un sen-
yoriu independent. Fou un error greu, que permeté 
al sultà tenir una de les claus de l'estret de Gibraltar 
i passar l'any següent a Andalusia per tal d'ajudar 
Muhammad II de Granada en la guerra que acabava 
d'iniciar contra Castella. Per pagar aquest ajut, 
Muhammad II lliurà a Abu Yüsüf Ronda i els ports 
de Tarifa i Algesires. Els benimerins dominaven, 
doncs, ambdues ribes de l'estret. Començà llavors la 
pugna dels estats cristians peninsulars per prendre'ls 
aquesta primacia. Ja hem dit que Jaume II col·laborà 
amb la seva flota en la conquesta de Tarifa per Sanç 
IV de Castella el 1292. El 1309 es produí una aliança 
conjuntural de Marroc amb Castella i la Corona ca-
talanoaragonesa en el curs de la croada contra Gra-
nada. La flota conjunta catalanocastellana prengué 
Ceuta, ocupada llavors per Granada i, complint l'a-
cord previ, la lliurà al Marroc. Fou un error com el 
de Jaume I, perquè immediatament, aconseguit el 
seu objectiu. Marroc abandonà la lluita i tornà a 
aliar-se amb Granada. També aquest any la flota ca-
talana ajudà Guzmàn el Bueno a conquerir Gibral-
tar. que més endavant es tornà a perdre (DUFOÜRCQ 

1969. 133-137 i 165-208). 
L'altre pas decisiu per al domini cle l'estret es donà 

en temps de Pere el Cerimoniós i d Alfons XI cle Cas-
tella. FI 13-K) l'exèrcit aliat de Castella. Portugal i la 
Corona catalanoaragonesa aconseguí una gran victò-
ria al Salado, prop de Cadis, sobre el sultà benimerí 
Abü l-Hasan. Aquesta victòria i la successiva con-
questa d'Algesires el 13^4, en la qual participà deci-
sivament la flota catalana, tallaren definitivament 

l'accés de tropes nordafricanes a la península (LÓPEZ 

1995; 1996-1997, 405-416). 
Durant la guerra que enfrontà el mateix Pere el 

Cerimoniós amb Pere el Caiel de Castella, entre 1356 
i 1369, el primer buscà l'aliança marroquina contra 
Castella, per tal d'equilibrar l'aliança de Granada 
amb Castella; però no arribà a concloure's a causa 
dels problemes interns entre els benimerins (LÓPEZ 

1995, 96-110; FERRER 1987. 445-508; 1989, 245-357). 
L'augment de la pirateria barbaresca propicià la 

conquesta per part de Ferran el Catòlic de diverses 
places nord-africanes; des de 1497 anaren caient 
Melilla, Mers-el-Kebir, Alcúdia, Badis, Orà, Bugia i 
Trípoli i es formà un protectorat sobre Tremissèn. 
En aquestes accions hi participaren els catalans, tant 
amb la flota com amb tropes i diners (GIL 1956, 103-
122; SOLDEVILA 1962, II, 8""9-880; ZURITA 1989-1994, 
324-331, 357-362). 

El comerç 

El regne de Granada comptava amb una extensa 
façana marítima i pons importants com Almeria i Mà-
laga. Aquests ports eren llocs de pas eles que. a la da-
rreria del segle \HI. el tràfic naval entre Mediterrani i 
Atlàntic començà a intensificar-se. Hi hagué consolat 
de catalans a Almeria i a Màlaga i sembla que també 
alfònclec propi a G ra natía Els tractats entre G amada 
i la Corona catalanoaragonesa van regular les reia-
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cions comercials, especialment els aspectes fiscals, a 
fi q u e els catalans gaudissin de les mateixes franquí-
cies i privilegis que tenien els genovesos, però els 
productes i el volum d'intercanvi són p o c coneguts, 
perquè els catalans usaren aquests ports c o m a esca-
la, o n completaven carregaments, i aquesta mena 
d'intercanvis deixen poc rastre documental, llevat que 
es produïssin incidents. Els mercaders valencians, tant 
musulmans com cristians, foren molt actius a Grana-
da. Alguns hi aconseguiren durant determinats perí-
odes del segle xv. monopolis com el de l 'exportació 
de seda i el de la venda de sal, en competència amb 
els genovesos (BATLLE 1 9 8 " 7 , 1 0 7 - 1 3 3 ; G A R Í i SALICRÚ 

1 9 9 7 , 1 7 1 - 2 1 1 ; HINOJOS A 1 9 8 7 , 8 3 - 1 1 1 ; 1 9 9 7 , 4 0 9 - 4 3 4 ) . 

Durant els segles xin i xiv hi havia hagut també inter-
canvis comercials per via terrestre. Aquest c o m e r ç 
s'organitzava en caravanes guiades per un alfaquec o 
eixea, és a dir un redemptor de captius, q u e garantia 
l 'obtenció de salconduit i resolia els tràmits burocrà-

tics. Aquestes caravanes també solien aprofitar-se per 
a tornar a la seva terra els captius que havien nego-
ciat el rescat (FERRER 1985, 237-297). 

El comerç marítim amb Granada i amb el Magrib 
formava una sola àrea econòmica per als catalans; 
generalment, els mercaders que freqüentaven els 
ports granadins i els magribins eren els mateixos. 
L'àrea magribina fou una de les destinacions més an-
tigues del comerç exterior català. Hi ha constància de 
la presència de mercaders barcelonins a Ceuta des 
del 1227. Els catalans freqüentaren, a més, els ports 
marroquins de Badis (Vélez de la Gomera), Alcúdia 
(Ghassassa) i Tánger i, a la costa atlàntica, denomi-
nada pels catalans «la regió de les platges»: Arzila, 
Larache, Salé (on arribava l'or del Sudan a través 
d'una de les rutes transaharianes), Fedala, Nife 
(Anfa, ara Casablanca), Azemur, Mazagan i Safi, port 
visitat ja el 1278, abans, doncs, del cèlebre viatge 
dels germans Vivaldi, genovesos, el 1291. A Ceuta i 
a Alcúdia, almenys, hi havia consolat de catalans. 

Al Magrib central, al regne de Tremissèn, els bar-
celonins ja freqüentaven Orà i Honein, des d'abans 
de 1232, i altres ports com Mazagran, Mostaganem, 
Tenes, Brecht i Xerxell. Era la regió que els interes-
sava més perquè, a l'interior del país, hi arribaven 
les rutes transaharianes que venien del Sudan i d'E-
tiòpia, del Senegal i de Mali, i que portaven or, es-
claus, vori, plomes d'estruç, pebre de Guinea, dit 
també gra del paradís, ambre gris, alum blanc de Si-
jilmessa etc. Ai Magreb oriental o Ifriquia sabem 
que , des 1213-1214, e ls catalans freqüentaren els 
ports de Bona, Bugia i Tunis i que hi havia consolat 
de catalans a a aquests dos darrers ports. 

Els estats magribins, en general, protegiren ei co-
merç amb els països europeus perquè la seva hisen-
da es basava, en bona part, en els impostos sobre 
les transaccions mercantils. A vegades la guerra 
tancà, en determinats períodes, les relacions comer-
cials. Per exemple, durant la denominada Guerra de 
l'Estret els mercaders catalans es veieren obligats a 
abandonar les places marroquines per exprés mana-
ment de Pere el Cerimoniós. A la zona de Tremissèn 
foren, en canvi, les lluites dinàstiques les que pro-
vocaren dificultats en el comerç català, amb l'assas-
sinat de mercaders i la confiscació de mercaderies, 
bé que després es reprengueren els intercanvis. Ge-
neralment, malgrat que durant llargs períodes de 
temps les relacions amb els sultanats no estigueren 
regulades per tractats, cosa que suposava un teòric 
estat de guerra, el comerç no s'interrompia. 

A més dels productes exòtics i l'or que ja hem 
mencionat, els catalans anaven a buscar al Magreb 
cuirs, cera i llana (considerada de baixa qualitat), a 
vegades blat del Marroc, i dàtils. Els catalans hi por-
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taven sal d'Eivissa, teixits de llana i de lli, fustanys, 
vi, quincallería, coure, coltells de Vic, terrissa, espè-
cies, perfums, oli, figues, avellanes, arròs, etc. No 
podien portar-hi, malgrat que la prohibició no es 
respectà sempre, fusta, ferro, cànem, cordes, pega 
etc., ja que la Santa Seu havia vedat portar a terres 
sarraïnes armes i mercaderies que poguessin servir 
per a construir o equipar vaixells. Cal no oblidar la 
importància dels rescats de captius en el volum del 

comerç entre terres catalanes i magribines* (BATLLE 
1989, 99-109; B A T L L E i V A R E L A 1987, 107-133; B A T L L E , 

B U S Q U E T A i C U A D R A D A 1989, I, 33-47; D U F O U R Q 1969, 
45, 102-104, 108-117, 128-129, 142-153, 278-279, 
321-324, 475-513; D Í A Z 1990, 733-748; M A S I A 1951; 
G A R C Í A i F E R R E R 1983; L Ó P E Z 1994, 89-104; 1995a; 
1995b, 169-180; 1996, III, 557). 

La conquesta per Ferran el Catòlic de molts dels 
ports magribins a la fi del s. xv i començament del 
xvi semblava que proporcionaria als catalans un 
mercat més segur i privilegiat que abans, però l'a-
liança turcobarbaresca posterior destruí aquest som-
ni i donà pas a una de les èpoques més difícils i 
insegures per a la societat cristiana mediterrània. 

NOTES 

1. Sobre els orígens i la història del regne de Granada, (ARIÉ 
1973; LAREDO 1989). 

2. Sobre les relacions amb Granada en aquesta primera època, 
(GIMÉNEZ SOLER 1905-1906 i 1907-1908, H I ) 

3. Sobre les relacions amb Granada durant els regnats de Jaume 
II i Alfons el Benigne (GIMÉNEZ SOLF.R 1905-1906 i 1907-1908, 
III; FERRER 1988a; MASIÀ 1989). Les guerres o els incidents amb 
Granada afectaven directament els sarraïns que residien a les 
comarques meridionals del País Valencià (FERRER 1988b; 1996-
1997, II, 173-200). 

4. Sobre l'emigració y sobre la convivència entre cristians i sarraïns, 
les sospites sobre connivencia amb l'enemic etc. (FERRER 1987; 
1988a; 1992, 179-194; 1994, 19-26; 1988, en premsa). 

5. Pel que fa a Tunis, p. 210-216, 235-238, 252, 257-258, 267-269, 
280-284, 380-383. Per a Tremissèn, p. 125 i 132. 

6. Per a les relacions polítiques amb el Magreb, el cors i la pirateria 
d e s d e l 1 3 3 1 al 1 4 1 0 (LÓPEZ 1 9 9 5 ; 1 9 9 6 , 1 - 1 2 ; DUFOURCQ 1 9 6 9 ; 

1970-1971, 39-63). Sobre les relacions amb el Magreb oriental en 
el s. xv (BRUNSCHWIG 1940-1947, 229-232, 248-257 i 267-272). Per 
a les croades de 1398 i 1399 (IVARS 1921; DÍAZ 1993; SASTRE 1996, 
57-94). Sobre els captius en el s. xv (SAUCRÚ 1994b, 549-590). 

7 . Sobre l'augment de la pirateria (DIAZ BORRÀS 1 9 9 0 , 2 7 5 - 2 9 5 ) . 

8. Sobre el rescat dels captius (FERRER 1985, 237-297; 1990b, III, 85-
106). Sobre els consolats (DUFOURCQ 1969, 45-47, 77-79, GIL 1956, 
103-122). 

Taula del retaule del monestir 
de Sant Miquel de Cruïlles. 
1 4 1 7 . 

Museu d Art de Girona. 
Holografia: Ramon Sirvcnt. 
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