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A 1 'Edat Mitjana tenim poques noticies concretes de la situació i condicions de 
vida deis cristians captius en terres sarraines. Els testimonis amb intencionalitat 
narrativa sorgits i extrets directament d'aquella realitat poden considerar-se, més 
aviat, una raresa, com també ho són els de captius, musulmaus o no, retinguts en !erres 
cristianes. 

En canvi, a 1 'Edat Moderna, amb la col.laboració del testimoniatge d' algun deis 
representants més il.lustres de la literatura castellana, que ha contribuit a llur 
popularització, els relats de captiveris que descriuen i detallen les condicions de vida 
a les presons nord-africanes són molt més abundants. 

En general, quan la documentació medieval catalana-aragonesa fa referencia als 
captius a Granada o a Barbaría esmenta, només, de manera practicament formularía 
i generalitzable, la fam, la set i el fred o Ianuesa que aquests havien de suportar -penalitats 
a que encara calia afegir les pressions i el consegüent perill d'apostasia2

-, o bé fa 
menció generica de llur atrocissima et ferocissima condició de vida3, i aplica a la 
situació deis captius un ampli ventall d'expressions similars. 

"Miscel.lania de Textos Medievals", 7 (1994) 
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Mortificats perla cruel detenció deis sarral"ns4
, horriblement empresonats 

i passantgrans penalitats5, turmentats di a i nit pera que reneguin de !aje cristiana', 
afiigits i sense consoT', tan maltractats que, o neguen el nom de Cristo moren 
cruelmenf', empresonats duramen! i cruel, passant fa m, fred i molts al tres danys i 
vituperis9 ... Aquest tipus de citacions les podem trabar, sobretot, en el text de les 
!licencies d' acaptar que en algunes ocasions els monarques concedí en als familiars 
dels captius (o fins i tot a ells mateixos quan havien pogut eixir de captiu -deixant, 
pero, gairebé sempre, algun parent en rehenes-)10, en els documents que recullen les 
donacions reials (pecuniaries o de captius) als familiars perqué poguessinfer efectives 
les sumes deis rescats o intercanviar-los11 , o en les reclamacions dirigides als sultans 
magrebins o nassarita pera que alliberessin algun deis seus presoners. 

Entre aquests estereotips12 es filtren, de tant en tant i de manera gairebé 
accidental, alguns detalls concrets de la situació deis captius; pero, ben poques 
vegades, aquests detalls informen sobre les condicions fisiques i materials de la seva 
retenció. Normalment, la documentació fa referencia a la que, des de sempre, havia 
estat una de les principals preocupacions de la societat cristiana respecte als seus 
components detinguts perla for9a en terres d'infidels: les pressions que rebien per part 
dels seus captors perque apostatessin, i la possibilitat que poguessin arribar a fer-ho. 

Cap all413, per exemple, un fill de Pere Marrades, captura! ell410 durant la 
campanya d' Antequera, continuava en poder del rei de Granada, molt ferrat e 
agreujat de presó; el granadí el pressionava perque es convertís, cosa queja ha havia 
aconseguitque fes sin tots els seus patges; pero ell s'hi negava13 Qui sí que es va veure 
obliga! a renegar, per por a la captura, va ser Juan Sanchez de Verea; mentre anava 
de camí cap a Ronda, pe] regne de Granada,juntament ambla seva dona Marina, tot 
confiant que, tal com Ji ho havien promes, podrien despla9ar-s'hi, segurs i sense rebre 
cap mal, coma cristians, el van amena9ar que, si no es convertía, el tirarien al corral 
de Granada1'; el temor a la presó el va concluir a abjurar pero, en cap moment, no va 
desviar el sen cor de la santa fe católica; gracies a aixo va quedar lliure i pogué 
abandonar el regne de Granada per intentar recuperar la seva dona que, com que es 
mantingué cristiana, fou retinguda a Granada coma captiva del rei15 

Els adults, com en el cas de Marrades o de Marina Sánchez, podien negar-se a 
apostatar. Pero, quan es tractava d'infants, la resistencia a la conversió era molt més 
debil. Des que entraven en captiveri, les criatures eren educades en la religió 
musulmana i, per tant, si hom tarda va gaire temps a rescatar-les, era molt dificil que 
continuessin essent cristianes. No obstan! aixo, aquest mateix moti u permetia que llur 
abjuració fos reversible si es tenia en compte que, a la seva edat, encara no tenien prou 
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criteri. Aquest fou el cas de Francesca i Clareta, filies de Guillem Martí, de Barenys, 
que 1' octubre de 1414 es traba ven captives, juntament amb la seva mare, en poder de 
Proma, la germana del rei de Fes. Les nenes s 'havien tornat mores per inducció de 
la reina-mare, pero Ferran d' Antequera considera va que llur conversió no tenia valor, 
perquefuessen de tiempo que no havían discreción 16

• 

• • • 
Entre les Cartes Reíais de la Secció de Cancelleria de 1' Arxiu de la Corona 

d' Aragó deis regnats de Ferran d' Antequera id' Alfons el Magnimim s'han conserva! 
mitja dotzena de cartes escrites per cristians captius a les presons de Tunis dirigides 
aFerran I i al seu fill per demanar-los intercessió pera aconseguir que el rei de Tunis, 
Abu Faris Abd al-Aziz, consentís el seu alliberament17 

Aquestes cartes no aporten pas més detalls sobre les condicions de vida deis 
captius que la resta de documentació esmentada. De fet, les expressions que hi són 
emprades tenen molts paral.lelismes amb les que hem fet apareixer fins ara. Pero, 
logicament, en aquestes cartes elllenguatge que fa referencia al captiveri i que, en certa 
manera, es pot considerar generic i estereotipa!, concentra tots els seus topics en 
poques línies, per intentar aconseguir la mitxima intensitat, el mitxim dramatisme i, 
per tant, la maxima efectivitat. Cree, justament, que el seu interes resideix, sobretot, 
en aixo, i en el fet que aquesta intensitat dramatica, practicament tragica, les 
converteixi, finalment, pe! damunt deis formulismes i més enlla de les tipologies, en 
testimonis del tot versemblants, en transmissores d'una angoixa vital i d'una 
desesperació, ben real i punyent, que no es pot posar en dubte. I menys, encara, en el 
context en el qua] les cartes d'aquest col.lectiu queden, com veurem, inserides. 

LES CONDICIONS DE VIDA DELS CAPTIUS: DE LES MASMORRES GRANADINES DEL SEGLE XIII 
ALS BANYS TURCS DE L'EDAT MoDERNA 

Si, comja hem dit, gairebé no disposem d'informacions precises sobre la condició 
material deis captius deis musulmans a l'Edat Mitjana, en tenim moltes menys, 
encara, sobre les presons de l'Ifriqiya hilfsida de principis del seglc XV des d'on els 
captius cristians van escriure les seves cartes. 

De tata manera, a mig camí entre les dades que coneixem de les masmorres 
granadines del segle XIII i deis banys nord-africans del' Alta Edat Moderna, i amb 
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l'ajut de les notícies, més prolífiques, de la vida en captiveri a les terres catalana
aragoneses, en podem deduir algunes caracteristiques. 

Com que la redempció era percebuda coma necessitat social, des deben aviat la 
societat va fer del miracle una de les seves possibles fórmules i, en conseqütmcia, 
l'hagiografia es va alimentar de relats de ruptura de murs de presons, d'obertura de 
portes de masmorres o de trencament de cadenes 18. Els miracles de Sant Domingo de 
Silos, arroman<;ats pel monja Pero Marin al segle XIII, en constitueixen un bon 
exemple; com que en aquest tipus de narracions allo sobrenatural, abundantissim, 
coexisteix i es combina amb l'element realista, que fa versemblant el miracle, són 
interessantissimes pera coneixer la vida deis captius de l'epoca19

. 

Una vuitantena deis noranta miracles que integren aquesta col.lecció, escalonats 
entre 1274 i 1287, fan referencia a l'alliberament de captius cristians presos en terres 
nassarites, i ocasionalment a Barbaría, gracies al sant de Silos; quan els ex-captius 
pogueren arribar al monestir per donar acció de gracies al sant i explicar llurs 
experiencies, el monja Pero Marin les va transcriure fidelmenf0

. 

A la Granada del final del segle XIII les presons eren, generalment, masmorres 
subtem'mies, de diversa profunditat21• Els captius eren ferrats amb ceps, cormes, 
cadenes, manilles i, fins i tot, en alguna ocasió, com si fossin animals, metíenles los 
frenos de fierro en la boca apretados con candados, per evitar que no mengessin blat 
del que molien22 . Mal alimentats23, eren, a més, torturats, sovint ambla intenció de 
for<;ar-los a pagar un rescatmés elevat, o per fer-los apostatar24

. Segons llur destinació 
i la voluntat del propietari, els esclaus podien fer tot tipus de feines, des de tasques al 
camp fins al servei domestic, passant pe! treball assalariaf5

. 

Com que, cronologicament, els miracles coincideixen amb una decada de 
campanyes especialment cruentes entre Granada i Castella, amb una etapa de guerra 
oberta26, no és estrany que les condicions de la vida en captiveri que reflecteixen siguin 
d'una gran duresa, agreujada encara pel perill de fui tes que suposava la proximitat de 
la frontera27• Pero, per més reals que siguin les histories, tampoc no podem oblidar la 
finalitat panegírica de l'obra. 

Encara que 1 'experiencia descrita sigui de signe invers, ésa dir, vista des de 1 'altra 
banda, i que només es refereixi al captiveri en l'aspecte espiritual i sense cap mena de 
precisió, el testimoni de Muhammad Al-Qaysi, un ulema d'origen tunisenc que va 
viure captiu a Catalunya als inicis del segle XIV28

, és interessant pera il.lustrar el 
substrat comú i la relativa similitud delllenguatge emprat per musulmans i cristians 
en descriure les penalitats del captiveri. 

Segons Al-Qaysi, el destí deis musulmans captius entre cls cristians era la trai'ció 
de la propia anima, la multiplicació de les penes, la perdua del concixement i de la vista 
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i la desaparició de l'aparenya arab tant del seu interior com del seu exterior. A ell, la 
seva captivitat en terres cristianes va suposar-Ii una gran humiliació pel fet de trobar-se 
entre la quadrilla de Satanas i d'haver de servir els cristians pecadors, haverde viure 
a la casa de ]' Impostor i veure's davant la tomba abans de la fi deis seus dies29

, tot i 
que esta va convenyut que la seva sort i les vicissituds que va haver de suportar eren 
fruit deis seus propis pecats, que el captiveri era un castig divP0. 

Les dades disperses que obtenim al llarg del segle XIV sobre el captiveri de 
cristians en terres de sarralns, sobretot a partir de la documentació catalana
aragonesa, causen una impressió menys terrible que la que aporta ven els miracles del 
segle XIII. 

Com després succeí, a gran escala, a I'Edat Moderna, tanta Granada com als 
soldanats nord-africans gran part deis captius eren retinguts en poder del rei -com a 
pat1 del seu botí o esperant possibles reclamacions, si les condicions de llur captura 
eren dubtoses- en presons on les condicions de supervivencia eren dures, sobretot, per 
la massificació i la necessitat de disciplina31 • 

Quan els captius anaven a parar a mans de particulars, llurs condicions de vida 
podien ser millors, depenent de la voluntat del propietari , a qui en principi havia 
d ' interessar no malmetre la inversió feta en la compra de l'esclau32. De fet, llur 
situació, a mans de propietaris privats, no devia diferir gaire de la deis captius en terres 
cristianes33 o, en concret, de la vida deis esclaus a la Catalunya del primer quart del 
segle XV34 que queda reflectida a les ordinacions de la institució de la Guarda 
d'Esclaus de la Generalitat35. 

És evident que, com a la societat cristiana, al món is lamic els captius també 
constitulen un element indispensable del cos sociaP6, fos coma domestics o com a 
artesans, o pel seu valor economic a través del rescat. Als captius reials se' ls podien 
encomanar tot tipus de tasques. Segons sembla, per exemple, la Torre de los Picos 
de 1' Alhambra va ser alyada per captius cristians37

• Cap all320, l'abdalwadidaAbu 
Tashfin confessava a Jaume JI que, a T lemcen (on, segons Ibn Jaldun, al segle XIV 
els esclaus s 'hi comptaven a milers38) , totes les feines eren fetes per captius39

• I no és 
menys significatiu que, durant les negociacions de la treva de 1413-1414 amb Ferran 
d' Antequera, lusufiii de Granada es negués a al liberar més de vuit o nou captius, al.legant 
el fet que, en coneixer les pretensions de Ferran, els vassalls del nassarita se 'n 
congoxan e la ciudat de Granada sen 'ha avalotado40

. 

Al marge de les relativament abundants noticies d'amenaces i pressions als 
captius cristians perque es convertissin, són poquíssimes les referencies reals a 
maltractaments, i sovint semblcn més atribulbles a les vicissituds de la captura, tant 
en campanyes o razzies terrestres com a la mar, que no pas a tortures própies del 



554 ROSER SALICRÚ 1 LLUCH 

captiveri. Només podem esmentar, coma exemples, el cas del mallorquí Antoni Jorda, 
que havia pres parten la guerra de Castella contra Granada el 1406, en el transcurs 
de la qual fou ferit i capturat pels sarra1ns, i que queda invalid41

; el de Marc de Vem':cia, 
un mercader sicilia que havia estat pres a les mars de Cotlliure quan es dirigia a 
Barcelona amb una nau carregada de blat, i a qui, captiu a Tunis, li fou tallada lama 
esquerra perque es negava a convertir-se42

; o el d' Antoni de Sori, un mercader de 
Barcelona que fou capturat durant un deis seus viatges i condutt al Caire, on, de tan 
maltractat, n 'és romas debilitat e afollat de sos membres43

. 

Una altra font de violencia podien ser les represalies per intents de fugida44
• 

Perque si, a casa nostra, els intents de fuga eren castigats amb assots i els esclaus 
podien ser marcats amb foc, sembla que, a l'entorn del 1327, a Africa, el fracas 
d'evasió es penalitzava amb un augment del pes de les cadenes i tallant el nas i les 
orelles del captiu recuperat45

. 

En contrast, també trobem, ocasionalment, casos de propietaris musulmans bons 
amb els seus esclaus . Així, gracies a un recull de cantes sicilians del segle XV 
coneixem, per exemple, la historia d'un pisa que caigué captiu a Tunis, on traba un 
antic esclau se u de qui s 'havia fet bon amic i que ha vi a acabat per allí berar sense saber 
que era d'estirp principesca. En arribar a Tunis, el pisa traba el seu antic esclau 
convertit en solda. 1, en reconeixement del seu bon tracte preví, aquest va acabar, 
també, per alliberar-lo46. 

Respecte a les presons hilfsides medievals, Brunschvig opina que, almenys pel 
que fa als captius empresonats en comú, com els de les nostres cartes, ja devia haver-hi 
regim molt semblant al deis banys o masmorres que coneixem per !'epoca turca. En 
general, els captius devien estar ferrats i, probablement, devien arrossegar les cadenes 
fms i tot quan anaven a treballar. El tracte que els era reservat devia variar segons el 
propietari i la tasca encomanada, pero sembla que, en general, conserva un caracter 
mínimament huma. Segons ell, només molt rarament apareixen planys tan dolorosos 
com els que més endavant els missioners farien sentir a la cristiandat per entendrir-la, i 
cal considerar com un cas excepcional el fet que, a Venecia, ell389, s'assenyalés que 
els presoners cristians a Tunis eren tractats com gossos47 

Al marge de la documentació d 'arxiu que veurem més endavant, no tenim notícies 
procedcnts de fonts narratives o literaries sobre la vida deis captius cristians a Tunis 
durant el regnat d' Abu Faris. 

En canvi, Anselm Turmeda, a la Tuhfa, ens permet saber que aquest hafsida 
tingué una gran preocupació pels captius musulmans en poder del seu enemic de 
religió i que, a través de fundacions i destinant-hi partdels impostas i tots els beneficis 
de les importacions i exportacions de la ciutat de Tunis, féu molt més per ells del que 
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ha vi en fet tots els seus antecessors . Segons Turmeda, durant el regnat d' Abu Faris el 
rescat de tots els presoners conduits al port de Tunis es féu obligatóriament amb diners 
del tresor públic. El rei insistí constantment als comerciants cristians d'arreu que Ji 
portessin tots els presoners musulmans que poguessin. Si hem de fer casa l'escriptor, 
les seves súpliques tingueren efecte i, al cap de poc temps, els mercaders comen¡;aren 
a afluir-hi carregats d' esclaus48

. A bu F aris els rescata sempre a tots, amb diner pú blic, 
i continua va fent-ho encara en el moment de la redacció de la Tuhfa ( 1420). Pels joves 
(mascles, no s'esmenten per res les dones) pagava de 60 a 70 dinars, i pels vells o 
homes madurs entre 40 i 5049. 

No es pot posar en dubte que Turmeda parlava amb coneixement de causa. 1 si, 
a la Tuhfa, reconeix que, molt sovint, quan el monarca encarregava els captius als 
mercaders, ell hiera present i els feia de traductor, un deis pocs documents d'arxiu que 
s'han conservat dirigits a Tunneda és, justament, una carta d' Alfons el Magnimim 
agraint-Ii la seva mediació en el rescat de captius cristians50

. Una tasca, dones, que 
Turmeda, aprofitant la seva condició de torsimany, no devia desenvolupar només en 
una sola direcció. 

Aquest sistema d'afluencia d'esclaus músulmans al port de Tunis a bord de naus 
cristianes per a ser redimits -que, si fem cas a Turmeda, podría haver estat endegat 
per Abu Faris- va persistir durant el regnat d'Utman, com fa paJes el testimoni del 
viatger egipci Abdalbasit que, el setembre de 1462, va presenciar l'arribada de dos 
vaixells francesos carregats de captius musulmans. Efectivament, aquests captius 
foren rescatats, peró no pe! monarca, sinó pels comerciants tunisencs51 • 

Un altre viatger, en aqueste as cristia; d 'ascendencia genovesa i nas cut a Bruges, 
Anselmo Adorno, afirn1ava, pocs anys després, ara amb referencia als captius 
cristians en poder de musulmans, que, a excepció del deis turcs, el reí de Tunis, Utman, 
era el monarca infidel que en tenia un major nombre com a esclaus, de la mateixa 
manera que, entre tots els prínceps cristians, el reí de Napols era qui possela més 
captius barbarescos i esclaus infidels. Segons Adorno, entre els captius cristians del 
rei de Tunis en destaca va especialment un que no tan sois era un excel.lent bombarder 
sinó que, fins i tot, sabia fabricar bombardes52• 

Tant els escrits polemics deis redempcionistes53 com la literatura del Segle d' Or 
castella van influir en la persistencia de la idea de duresa i crueltat de la vida deis 
captius cristians al Nord d' Africa, un tracte que, sense vacil.lacions, es considerava 
molt pitjor del que les mateixes socictats cristianes dispensaven als seus presoners. 
Peró també a 1 'epoca moderna, coma la Baixa Edat Mitjana, i encara que els exemples 
de tractament brutal als captius, citats pels autors cristians, siguin certs, poden 
considerar-se més l'excepció que no pas la nonna; res no indica que, en general, els 
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musulmans tractessin els seus captius pitjor que els cristians54
. Hi ha qui creu, fins i 

tot, que aquesta imatge podria haver estat potenciada per la política oficial, per 
garantir una Jimitació deis contactes amb els musulmans55 

En canvi, en realitat, per als nord-africans, el potencial económic del rescat deis 
presoners els convertía en la part més valuosa del botí56 (fet que, coma mínim, podem 
fer remuntar a la segona meitat del segle XIV, amb l'expansió a gran escala del 
corsarisme barbaresc57

), fins a tal punt que, normalment, la possibilitat que els captius 
rebessin pressions pera convertir-se ha de considerar-se més un temor deis cristians 
que no pas una realitat58 ; és evident que, si els captius apostata ven, perdien o reduien 
considerablement llur valor economic, just el contrari d'allo que interessava als seus 
captors59 l itdhuc sembla que, als inicis de l'Edat Moderna, els captius ibérics es 
trobaven entre els més valorats; tant que, sovint, els captors intenta ven forc;ar els seus 
presoners a declarar davant deis possibles compradors que eren espanyols, encara que 
no fos així, per obtenir-ne un millorpreu60

• Unaestratégia, lad' encobrir la procedéncia 
real deis captius, que catalans i valencians empraren molt sovint a la Baixa Edat 
Mitjana, pero amb la finalitat, aleshores, d'aconseguir que les seves preses fossin 
declarades de bona guerra, és a dir, legals, per tal de poder-les vendre61 . 

A Alger, les presons conegudes com a banys, immortalitzades per Cervantes, 
foren creades a la segona meitat del segle XVI62 Els banys més importants eren 
governamentals, pero alguns particulars també hi guarda ven els seus esclaus, sobretot 
quan espera ven que fossin rescatats. El més gran de tots, que pertanyia al governador 
d' Alger, eraconegutcom el bany grande! rei, i podien arribara empresonar-s 'hi entre 
1500 i 3000 persones. Eren com grans corrals envoltats de petites cel.les equipades 
amb els arreus propis de les presons, com cadenes i grillons. El bany gran d' Alger 
tenia dos nivells: al de baix hi havia una església catolica i, posteriorment, s'hi funda 
un deis hospitals trinitaris. Al centre hi havia una cisterna amb aigua. La majoria de 
presons pera esclaus cristians del Nord d' África disposaren, també, de tavema63

• 

En canvi, sembla que, a Granada, fins a la fi del sultana!, les presons o masmorres 
continuaren essent subterranies, humides i fosques64

• Com els banys, estaven 
compartimentades en petites cel.les. Tres d'aquests soterranis, que pogueren ser 
reconstruits per Torres Balbás, disposaven de cel.les aptes pera acollir, cadascuna, 
onze, tretze i vint-i-sis presoners65 Moltes vegades, fins i tot, cls calabossos eren 
directament excavats a la roca viva, com a Mitlaga, Ronda, Almeria o Comares66 

En general, els captius del bany gran d' Alger només en sortien per anar a 
treballar. Comque el governador es quedavaels esclaus més val u osos, és adir, aquells 
pels quals es podia demanar un rescat més eleva!, hi havia una major vigilancia. En 
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canvi, els esclaus reclosos al bany de la bastarda, una mica més petit, que acollia uns 
cinc-cents captius, gaudien de més llibertat67 , 

EL CONfEXT POLÍTIC 1 DIPLOMÁTIC DE LES CARTES DELS CAPTIUS. LES RELACIONS EN1RE 

TUNrs r LA CoRONA D'ARAoó DURANT EL REGNAT DE FERRAN D'ANTEQUERA 

Que sapiguem, 1 'única noticia coneguda de relacions diplomátiques del regnat de 
Ferran d'Antequera amb Abu Faris de Tunis és una carta del 1415, publicada per 
Rodríguez Joulia68

. 

És simptomátic que Brunschvig es limiti a dir (després de constatar que la mort 
de Martí el Jove, primer, el1409, i de Martí !'Huma, l'any següent, van interrompre 
les negociacions per renovar la treva signada el1403 que havia expirat el140869) que, 
durant l'Interregne i el breu regnat de Ferran d' Antequera, l'Ifriqiya va quedar al 
marge de les preocupacions catalana-aragoneses 70

, i que, a més, situi la represa deis 
contactes, durant el regnat del seu fill, Alfons el Magnanim, als inicis de la decada deis 
vint1 1. 

En can vi, tot just uns quants mesas després de 1' entronització del Trastamara, 
Abu Faris ja havia establert contacte amb ell, a través d'una ambaixada encap~alada 
pe! seu cunyat, de qui no coneixem el nom, que s'havia despla~at fins a terres 
catalanes. Com que el cunyat del rei de Tunis s'havia trobat indisposat, Ferran havia 
hagut de rebre algú altre de la seva comitiva, que no s 'havia sabut explicar bé. Per 
aixó, el30 de novembre de 1412, demaná que se li adrecés directament el cunyat de 
l'hafsida o que, si la mala! tia no li ho permetia, li enviessin algú altre capa~ d'explicar 
correctament alió que Abu Faris li enviava a dir72 

Sis di es més tard, el6 de desembre, el desig de Ferranja s'haviacomplert, perque 
ja va contestar a Abu Faris. Després d'agrair-li la carta que li havia enviat 
manifestant-li el desig de concertar bona pau e confederació ambla Coronad' Aragó, 
Ferran es va mostrar disposat a rebre i escoltar benignament els missatgers tunisencs 
quan li fossin enviats, i a negociar amb ells73 , 

Pero no hi ha dubte que, per un motiu o altre, i possiblement per desinteres de 
Ferran, que tenia altres problemes molt més greus i urgents entre mans74

, les 
negociacions no varen prosperar. Perque, ell9 d'agost de l'any següent, 14!3, en pie 
setge de Balaguer, el mercader barceloní Guillem de Fonollet, en una carta adre~ada 
al rei, es permeté no tan sois aconsellar-li que enviés els mercedaris a Tunis per fer 
concordia amb 1 'hafsida, cosa que permetria que es recuperes sin molts captius, sinó 
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tarnbé oferir-li una nau seva que, el setembre, havia d' enviar al soldanat amb joves de 
casa seva75

. 

La familiaritat d'aquest importan! mercader de la primera meitat del XV amb 
Ferran d' Antequerano ens ha de sorprendre, perque les seves relacions amb ell foren 
intenses i fluides alllarg de tot el seu regnat. Ben establert a Napols gracies al munt 
d'interessos que hi havia teixit, havia esdevingut, a la cort catalana-aragonesa, 
l'expert en materies italianes76 Quan, ell414, Ferran I projectava el matrimoni del 
seu fill amb Joana II de Napols77

, durant les llargues i dificils negociacions traba en 
ell una poderosa ajuda,ja que l'informava secretament78, com també ho féu algun altre 
mercader barceloní resident a la ciutat. Guillem de Fonollet anava sovint ambla seva 
galera de Barcelona a la ciutat de Napols, per motius de comer9, possiblement fins i 
totamb cartes de recomanació del mateix rei aLadislau d' Anjou79 L'agost de 1413, 
la seva nau Santa Maria de Montserrat va transportar un carregament de gra regalat 
per Sicília pera l'avituallament de l'exercit que s'enfrontava a Jaume d'Urgell80

. 1, 
!'octubre de 1414, va avan9ar al monarca les despeses d'una ambaixada enviada a 
Alemanya per a afers del Cisma81 • 

Nosaltres el trobem, diverses vegades, pressionant Ferran d' Antequera perque 
signi un tractat amb Abu Faris, amb qui sembla que podría estar, directament o a 
través deis seus factors, molt ben relacionat82 No hi ha dubte, pero, que darrera de la 
constan! insistencia del mercader per a la consecució de tan anhela! acord hi havia 
tarnbé el propi interes comercial. 

Hem localitzat noticies de Fonollet a partir de !'abril de 1399, quan va vendre a 
tres blanquers barcelonins una partida de cuirs de bou barbarescos valorats en pocmés 
de 130 lliures83 , i el podem anar seguint fins a principis del 142384 . Al final d' octubre 
de 1404 ja apareix relaciona! amb Sicília85, i el julio! de 1410 plenamentvinculat, per 
primer cop, amb Ifriqiya, perque ja té un factor aBona, Bartomeu de Navel86 Un any 
després, es fa carrec del rescat d'un captiu a la ciutat de Tunis87

, i al final del1413 
o comen9aments del 1414 hi en vi a, juntament amb un altre mercader de Barcelona, 
Jaume Bertran, i a bord de la nau de Jaume Fabregues, mercaderies valorades en 6000 
lliures88

• 

No disposem de cap indici per creure que Ferran seguís els consells de Fonollet, 
sinó tot al contrari, si hem de fer cas a la primera de les cartes deis captius cristians 
a les presons de Tunis conservada, amb data de 1 de desembre de 141389

• 

No cree pas que el fct que la carta que li seria tramesa un any després sigui 
practicamcnt igual a aquesta90 o que la que rebé deis captius proven9als el febrer de 
1415 hi estigui del tot inspirada91 desvirtui el seu contingut. Aixo ens permet deduir, 
només, que, des del moment que en circulava un modcl, formato tipo logia de redacció 
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més o menys estereotipa! i comunament acceptat, la tramesa d 'aquest ti pus de 
missives, que devia comptar, segurament, ambla mediació deis mercaders, devia ser 
prou habitual. 

El desembre de 1413, en primer lloc, els captius recordaven aFerran queja li 
havien escrit altres cartes per fer-li coneixer les tribulacions que passaven en captiveri, 
segurs que, d'una manera o altra, n'havia estat informal. Després de ressaltar que 
previament ja li havien suplica! que prengués alguna mesura per facilitar llur 
alliberament de mans deis infidels, convenyuts que ho faria, lamentaven no solament 
que nohagués estat així, sinó que, a més, tampoc no tingués cap intenció d' ajudar-los, 
com els ho havien comunica! alguns hómens los quals són venguts aci (que devien 
ser, gairebé amb tola seguretat, mercaders). Des d'aleshores, havien perdut tates les 
esperances. Perque si, anteriorment, havien espera! que la intercessió reial els 
permetria alliberar-se, ara ja temien morir allí, so m ancuns que tots muyram aci, en 
poder de aquests infells; perque, al desinteres de Ferran I, calia sumar-hi, encara, 
!'actitud del rei de Tunis que, ambla consigna o tots ich exirets o tots ich estarets, 
es negava sistematicament a deixar marxar cap captiu cristia, ni per intercanvi ni 
pagant rescat. Alguns captius que l'havien pagat i havien volgut marxar ho havien 
pogut comprovar perfectament92 

Sembla, pertant, que el rei de Tunis tenia un real interes persignar un tractat de 
pau amb la Corona d'Aragó i que estava disposat a pressionar com fas Ferran 
d' Antequera per aconseguir-ho. No obstan! aixo, ni el relatiu xantatge d' A bu Faris 
amb els captius, ni els clams d'aquests, ni els consells de Fonollet, no l'immutaren i, 
de moment, va seguir fent-los cas omís a tots. Tot i aixo, quan, en casos especials, va 
necessitarels favors de l'hilfsida, pocconvenyut, segurament, de les propies possibilitats, 
Ferran no va dubtar a utilitzar l'ascendent de Fonollet i deis seus contactes per 
aconseguir alió que es propasa va. A principis de febrer de 1414, per exemple, només 
quatre dies abans de la seva coronació i des de Saragossa mateix, va adreyar-se al 
mercader barceloní per demanar-li que escrigués a un factor seu que podía fer que 
alliberessin un home navarrés anomenat Remiro de Tudela, captiu a Tunis93

. 

Plenament informal d'alló que succeia a la cort hilfsida i deis interessos d' Abu 
Faris, F onollet no va renunciar mai, pero, a anar intentan! que el Trastámara signés 
el tractat de pau que aquell tant desitjava. 

L'interés d' Abu Faris és comprensible. Si ell403, després de diversos anys de 
dures negociacions que ha vi en seguit una llarga etapa d 'hostilitats i de bel.ligeráncia 
oberta, havia aconseguit signar amb Martí !'Huma un tractat per cinc anys, de valor 
inqüestionable, perfectament estipula! en cinquanta-dos capítols, i el 1409, també, 
com ara, per iniciativa scva, havia arriba! a un altre pre-acord de pau, de duració 
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il.limitada, que, a causa de lamort precov de Martí el Jove i després de Martí l'Huma, 
no havia pogut fer-se efectiu94

, no sembla estrany que ara traslladés el seu interes i 
esforyos a llur successor, i que intentés reprendre les negociacions. I si tot aixó havia 
coincidit amb una consolidació territorial hitfsida i amb la consecució de l 'estabilitat 
interna, as solida perprimer cop des de feia molttemps95

, ara, a més, des del1413, les 
treves que Ferran d' Antequera havia signat, en la seva doble condició de monarca 
catalano-aragones i de regent de Castella, amb el sultana! nassarita de Granada, 
s'havien fet extensives als benimerins, els tradicionals rivals -per bé que en hores 
baixes- dels hitfsides96 • 

Segons una carta de Guillem de Fonollet de mitjan abril de 1414, l'hitfsida esta va 
disposat a mantenir aFerran els acords sobre captius convinguts amb el rei Martí en 
la darrera treva estipulada, i en especial el que feia referencia a la possibilitat de 
rescatar els captius catalano-aragonesos que tenia en poder seu per 50 dobles i els que 
estaven en mans de particulars pel preu de compra97 En opinió del mercader, 
l'acceptació d'un tractat per part del monarca Trastamara evitaría que molts deis 
captius acabessin renegant98 

Si, l'agost de 1413, Fonollet havia aconsellat aFerran I que enviés a Tunis, en 
una nau seva, els frares de la Merce a negociar amb Abu Faris99

, ara Ji recomanava 
un tal Berenguer Ferrer, el mateix que Ji presentava la seva carta, que, segons ell, era 
molt pratich a Túnil;. Guillem de Fonollet afirma que Ferrer en 1 'altra pau treballa 
molt, tal com havia d'explicar-li ell mateix; no en tenim, pero, cap constancia 
documental, perque, possiblement, alió que Ferrer devia fer a Tunis era enllavar o 
facilitar els contactes entre els ambaixadors o enviats catalans i els membres de la cort 
hitfsida. Ara, denou, si Ferran ho volia, esta va disposat a tornar afertot el que pogués 
per la treva. 

Fonollet també recomanava al rei que escrigués al de Tunis, per diversos motius. 
En primer lloc, ha vi a d' agrair -Ji que hagués dcixat anar, sense que hagués calgut pagar 
cap rescat, un seu porter que havia estat captivat; en segon lloc, havia de queixar-se-li 
perque retenia injustament a Tunis dos vassalls seus, Lluís Flaquer i Joan Roger, tot 
i que havien pagat el seu rescat1 00

; i, en darrer terme, ha vi a de lamentar que tingués 
empresonats altres vassalls catalana-aragonesas que havien estat capturats, 
indegudament, en temps de pau, és a dir, durant la treva del 1403. 

Si aFerran li semblava bé, Berenguer Ferrer podia anar a Tunis a dur aquesta 
carta a Abu Faris i, de passada, podria saber sa entenció que hui lo dit rey ha en la 
pau101 . 

Quinze di es després, al principi de maig, una carta del mateix F onollet ens pennct 
saber que el porter reial havia estat captura! mentre anava de Sicília a Malta, on es 
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dirigía coma enviat deis ambaixadors reials amb trasllat deis capítols de la pau amb 
Genova102

, i que, de fet, propiament, encara no havia estat alliberat; el que havia 
succeit és que, un cop a Tunis, quan Abu Faris havia sabut que anava en servei de 
Ferran i que era porter seu, enlloc d'empresonar-lo Ji haviaftt prerogativa que esta 
en lo alfóndech deis mercaders103, dient que tata volta que. U hoja letra vostra (de 
Ferran) e si a rertejicat que. U si a vostre Jame liar, lo !exora venir axí com se volrra104

• 

El mercader, que féu arribar aFerran una carta del mateix porter, suplicava, pertant, 
al rei, que certifiqués a 1 'hitfsidaallo que aquest voliasaber per deixar anar el porter105 

Un mes imig més tard, el21 de juny, unaaltradeles cartes deGuillemdeFonollet 
comunicava noves notícies de Tunísia al monarca catalano-aragones, pero aquesta 
vegada més aviat alarrnants. Potser cansa! d'esperar que Ferran d'Antequera es 
resolgués a signar un tractat de pau i per impulsar-lo a decidir-se en una o altra 
direcció, el cert és que d'aquell reialme havien sortit molles fustes de moros arrnades 
que ha vi en ocasiona! diversos danys a vassalls cata] ano-aragonesas, fins i tata la zona 
de Barcelona. El20 de juny de 1414, una nau proceden! de Sardenya s'havia creuat 
amb una galiota hitfsida que s 'enduia una barca de catalans carregada de vi amb 
tripulació i passatgers; tot i que havia pogut recuperar la barca amb el carregament, 
no havia pogut salvar els captius. Davant d'aquests fets, només hi havia dues 
alternatives: o Ferran signa va la pau amb A bu Faris, com volia Fonollet, ambla qua] 
cosa molts cristians desafortunats com els que havien esta! capturats per la galera 
serien alliberats, o es decidía a armar galeres i a procurar que els regnes de la Corona 
fossin correctament defensats 106 

De fet, en el que queda de regnat de Ferran d' Antequera ja no trobarem més 
noticies que facin referencia al suposat interi:s d' A bu Faris de signar una treva amb 
ell. Les referencies a l'h:lfsida i a les seves terres, des d' ara, només tindran a veure amb 
problemes de captius concrets. 

Al final d'octubre de 1414, ja havia esta! alliberat el porter reial captiu, Joan 
Yanes, després d'haver rebut Abu Faris la carta de Ferran que Fonollet Ji havia sol.licitat 
a principis de maig. Ens ho perrnet saber una carta d'un mallorquí, Berna! Bru107

, a 
Ferran I, escrita des de Tunis mateix; després d'assegurar-li que el porter no hauria 
pas pogut marxar de Tunis si no hagués esta! perqui: ellli havia avan9attot el que havia 
necessitat i ha vi a influit en el sulti hifsida, reclama va al monarca que Ji fas satisfeta 
la bestreta. Li anuncia va, també, que el porter havia marxat de Tunis amb una carta 
d' A bu Faris dirigida aFerran I i amb al tres deis captius cristians catalano-aragonesos, 
suplicant la vostra clemimsia vos plazia girar los vostros benig[n]es huls de la 
misericordia envers ells108 • 
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Exceptuant la que duu la data de 20 de desembré de 1414109
, que és pritcticament 

idimticaque la del primer de desembre de 1413110
, cap de les cartes de captius que s 'han 

conservat no pot correspondre, cronológicament, a les que Y anes havia d' endur-se de 
Tunis. Perqué, encara que, segons ell, al final d'octubre la partida de Yanes de Tunis 
semblava imminent, no va arribar a Mallorca fins el9 o 1 O de gener de l'any següent, 
1415. A més de la carta d' A bu Faris dirigida aFerran, el porter en lliurit una altra de 
l'hilfsida a Pelai Unís, el regent de la governació de Mallorca, que se la féu traduir per 
jueus barbarussos i també la va fer presentar aFerran d' Antequera111

. 

El Trastamara, per boca del seu fill primogenit, va acabar donant gritcies al rei 
de Tunis per l'alliberament del seu portera principis de setembre de 1415 112. Molt 
habi1ment, seguint al peu de la lletra l 'esquema i les instruccions que F onollet li havia 
donat gairebé un any i mig abans113

, va combinar la seva gratitud amb una reclamació 
en favor deis dos captius pels quals aleshores Guillem de Fonollet havia intentat 
intercedir sense exit, Lluís Flaquer i Joan Roger. La carta de Ferran lamentava, en 
efecte, com abans ho havien fet les cartes deis captius cristians, no solamentque el rei 
de Tunis no hagués volgut donar a rescat cap captiu catalano-aragones, a1menys des 
de mitjan 1413, sinó que, a més, fins i tot hagués impedit, retenint-los indegudament, 
que alguns d'ells queja havien pagat el rescat i els drets de sortida, com Flaquer i 
Roger, poguessin marxar de Tunis; i, finalment, es queixava que Abu Faris tingués 
presos com a captius alguns catalans i sicilians que, com que havien estat arrestats 
il.legahnent, durant la vigencia de la treva amb el rei Martí, no podia retenir sota cap 
concepte. Per tant, la carta de Ferran i Alfons no podiafer altra cosa que demanar-li que 
es comportés amb llurs vassalls de la manera pertinent114

. 

A bu F aris no va aconseguir concloure cap tractat de pau amb F erran d' Antequera, 
ni tampoc no ho faria, immediatament, amb el seu fill i successor, Alfons el 
Magnanim, que, després d'una primera fase pacífica en que l 'alliberament de captius 
tindria un paper important en les negociacions, va adoptar una actitud bel.ligerant en 
contra de 1 'hilfsida, relacionada, pero, amb les seves accions i la seva política a la 
Mediterránia 115 

No obstant aixó, i encara que fos fora del marc d'un tractat de pau 116
, un bon 

nombre de captius cristians a Barbaría degué aconseguir alliberar-se gritcies al' aceió 
del Trastámara; perqué, tal volta impulsat pels clams dcls captius i pels precs de 
Fonollet en favor de tots aquells mesquins, Ferran !, al final del seu regnat, sobretot 
durant l'any 1415, en va potenciar la redempció, a partir de la inversió de totes les 
captures de moros en intercanvis de captius i de la reinversió de tots els beneficis 
procedents deis rescats de sarrains en la redempció de cristians. Segurament, cal 
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cercar els orígens de la darrera de les e artes de captius dirigida aFerran que trobarem, 
la deis captius castellans, en aquesta política redemptora117 

A principis de novembre de 1414, en una resposta a una carta del batlle general 
del regne de Valimcia, Joan Mercader, que li feia a coneixer el nombre de captius 
sarralns que tenia al seu poder i els diners procedents de moros (4550 dobles 
marisques) que tenia a la seva disposició, Ferran d' Antequera va ordenar-Ji que tan! 
els captius com els diners que tenia fossin destinats, exclusivament, a deslliurar 
captius, perque en endavant volia que ni els captius ni els ingressos procedents de 
moros no fossin distribults en altra cosa que en la redempció de cristians11 '-

La documentació comen9a a reflectir els efectes d'aquestes ordres al principi de 
1415. Des d'aleshores, trobarem nombrosíssimes donacions nominals de captius 
sarralns a parents de captius cristians, i algunes donacions económiques en ajuda de 
rescats119• Només durant el primer semestre de 1415, coincidint amb !'estada del rei 
a Valencia i, per tant, amb els seus contactes directes amb el batlle general del regne, 
Joan Mercader, els sarralns repartits pera ser intercanviats ja són una trentena120 

Encara que la documentació no indiqui sempre l'indret de Barbaría on els captius 
es trobaven apresats, quan ho fa veiem que la majoria de cristians que el suport de 
Ferran feia redimibles eren captius en terres de domini hilfsida, algunes vegades a 
Tunis mateix pero molles al tres a Bugia, que Abu Faris possela des del1408-1409121

. 

No deixa de ser significatiu que la majoria de vegades que el !loe del captiveri del 
cristia i !'origen del sarraí coincideixen, signe ben ciar de la voluntat de facilitar-ne 
l'intercanvi, aquest !loe sigui Tunis, des d'on els captius feia anys que suplicaven 
misericordia al seu rei i senyor. 

LES CARTES DE CAPTlUS. 

Les dues primeres cartes de captius conservarles, enviades pels vassalls catalano
aragonesos al seu sobira des de les presons de Tunis el primer de desembre de 1413 
i el 20 de desembre de l'any següent, i que són practicament iguals, ja han queda! 
emmarcades entre la documentació que fa referencia a les relacions de la Corona 
d'Aragó amb Tunis122 

Si deixem de banda el contingut d' aquestes cartes, queja hem glossat més amunt, 
alió que en crida l 'atenció és, sobretot, elllenguatge i les imatges que s 'hi utilitzen, que 
defugen i ignoren els tópics habituals del captiveri, referits a les penalitats fisiques i 
materials de la vida deis captius. Perque aquestes cartes només pretcnen incidir en 
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l'aspecte moral i religiós -en les repercussions psicologiques, en definitiva- de la vida 
en captiveri, que es combina amb el perill de 1' apostasia, utilitzada, en certa manera, 
com a amena9a persuasiva davant del monarca. 

Uns quants mesas després de 1 'alliberament del porter reial, a principis de febrer 
de 1415, potser confiats en l'ascendent del Trastamara sobre l'hitfsida després de 
veure que havia estat capa9 d'aconseguir que aquest deslliurés aquell seu vassall, 
potser deixant-se portar per l'exemple deis seus semblants catalana-aragonesas, o 
potser enduts pe! seu renom i esperant que el teoric poder i prestigi de qui tenia a les 
seves mans els designis de Castella i de la Coronad' Aragó123 i havia estat capa9 de 
vencer els nassarites a Antequera pogués exercir majar pressió a Ifriqiya que no pas 
el propi monarca, els captius proven9als, vasals del rey Lloys, van enviar aFerran 
d' Antequera una carta molt semblant a les jaque havia rebut deis captius catalana
aragonesas. El text de la carta esta del tot inspirat en aquelles pero s'hi introdueixen 
algunes variacions, que tant podrien ser atribuibles a la diferencia de vincles deis 
captius amb el monarca i a les reticencies a dirigir-se-Ji en unto exigen! -que podria 
resultar-los contraproduent- com a una possible flexibilització de !'actitud d' Abu 
Faris. 

Si, en iniciar llurs cartes, els captius catalana-aragonesas suplicaven aFerran I 
que prengués alguna mesura per alliberar-los, els proven9als només Ji pregaven que 
els tingués per recomanats; i si, els primers, ha vi en afirmat que alguns mercaders els 
havien deixat entendre que Ferran tenia poca intenció d' ajudar-los, ara semblava que, 
justament, fossin els mateixos mercaders els qui havien aportat als captius proven9als 
la confian9a necessaria per creure que, amb la intercessió del Trastamara, podrien ser 
alliberats. 

La su posada intransigencia d' A bu Faris, presenta les primeres cartes (o tots hic 
exirets, o tots hic estarets), ha desaparegut de la missiva dels proven9als; aquests 
captius ja no culpa ven 1 'hafsida de la impossibilitat de sortir de Tunis, sinó que la 
imputaven a la propia incapacita! de rescatar-se (adés al present nosaltres no ich 
podem exir ni per cambis de moros ni per rescat de moneda). I aquesta mateixa 
impotencia és la que els impulsava, en última instancia, a dirigir-se a Ferran 
d'Antequera per reclamar-Ji misericordia i pietat124 

Atribuint-se sempre l'adjectiu de mesquins, confessant-se en tot momentffort 
trists e dolorosos, se sentien als llimbs dels infems i esperaven !'arribada de la seva 
redempció a través del bra9 misericordiós de Ferran, de la mateixa manera que aquells 
sants pares profetes qui astigueren asperant lo aveniment del jjill de Déu qui.ls 
raemé deis inferns; els captius confiavenque Ferran els treiés de aquestfoch infernal 
qui crema e dalex les nos tres carns, unes cams que, arnés, havien rebut el baptisme125 
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Si no eren socorregudes rapidament per Déu i per Ferran, totes aquelles animes 
cristianes corrien el perill de aver dapnació126 

Els captius catalano-aragonesos, a més,ja de per si ancuns que tots muyram a¡:í, 
en poder de aquests infels, o pendra altre sinestra, després de saber que elreide Tunis 
s'havia negat a deixar-ne marxar cap encara que hagués pagat el rescat i que Ferran 
tenia poca intenció d' ajudar-los, havien arribat a la desesperació completa: nosaltres, 
mesquins, vahen a¡:ó, no sabem que.nsffassam, e.stam coma desesperats 127 

Al final de desembre de 1415, els precs d' alguns captius sicilians, encap~alats per 
Julia de Valente i Joan Millisio, de Palerrn, se sumaren als deis captius catalano
aragonesos i proven~als. Com aquests darrers, els sicilians es declaraven incapa~os 
d'alliberar-se pels seus propis mitjans (per nuy non potimo ne va limo essire dalle 
mano de quisto re) i només podien confiar en Déu i en el bra~ triomfant de Ferran 
d' Antequera (che nulla sperancha avimo excepto a Dio et a la mayestate vestra che 
ne traha da queste grave pene et tormenti; excepto se la vostra benigna mayestate 
ne porge lo vostro triumphale brachio in adiutorio). Llur carta, d'estil i tipología 
diferent, recupera els tapies més habituals del captiveri (sima morfi de jame et de 
frido 128 et carricate de ferri et morimo sutto li grande affanni e tormenti), eleva el 
seu sofrimentfins al puntde desitjar lamort (che mello rene seria la morte che la vita) 
i la seva desesperació fins a l'abjuració (che omne iorno detornano mori per 
desesperatione et per li gran tormenti che patena). Per aixó van intentar convencer 
Ferran que veramente inde lo mundo non ey maiore helemosina como trahere una 
anima de Barbaria129• 

Finalment, el 5 maig de 1416, sense tenir, encara, coneixement de la mort de 
Ferran d'Antequera, esdevinguda a Igualada el 2 d'abril anterior130

, quan es dirigia 
cap a Castella amb la voluntat de reprendre la guerra contra Granada131

, els captius 
catalano-aragonesos, d'una banda, i els castellans, de l'altra, adre~aren noves cartes 
al primogenit i aFerran, respectivament. 

Els primers es di giren a Alfons sabedors, segurament, i per més que diguessin el 
contrari, que Ferran arrossegava des de feia temps una !larga mala! tia que feia que el 
seu filll 'hagués de suplir en les seves tasques -encara que ell, en temporades o di es 
de relativa mi llora, continués expedint algunes cartes- i que, per tant, en definitiva, era 
el primogenit qui tenia a les seves mans les decisions. De fet, ja havia estat el! mateix 
qui havia adre~at al rei de Tunis les dues cartes que feien referencia a Flaquer i 
Roger132

. 

Veient-se órffens, allí, de pare e de mare he de parents que no[n}s ich poden 
traure133, necessitaven l'ajuda de Déu, primer, peró després la del rei i la del príncep 
Alfons. Per aixó li demanaren que els tingués per recomanats i que volgués ésser 



566 ROSER SALICRÚ I LLUCH 

avoca! seu davantdel seu pareper aconseguir que vulla pendre algun partit ab aquest 
[re ]y de Tunis i que ells poguessin obtenir la llibertat. Els captius es mostraven 
conven~uts que, si ho demanava al seu pare, Alfons podia aconseguir que aquest 
s'apiadés d'ells i que els deslliurés d'aquest porgatori en que som134

• 

La carta deis captius castellans era fruit d'una altra preocupació. Havien sabut, 
comja hem pogut constatar, que la vostra alta señor[í}a (Ferran) hes preposta de 
traer los cativos de la Bar baria. Peró temien que, com era Jógic, aquest propósit 
afectés només aquells captius que própiament eren vassalls seus, zo aquellos que son 
de lo domanio de la real magestad vostra et impero, els catalano-aragonesos. No és 
sorprenent que aixó amoinés els captius castellans; essent Ferran, a la vegada que rei 
de la Coronad' Aragó, regent de Castella, i depenent aquest regne, essencialment, deis 
seus designis135, si no rebien el seu suport no tenien manera de rescatar-se, quedaven 
desemparats. Si, quan Ji convenia, Ferran actuava com si els tingués per vassalls, ara 
notenien per que ser objecte d'un greuge comparatiu, i en canvi corrien el perill de ser-ho. 
Per aixó volien que el d' Antequera els considerés ansí como los vos tres vasallos, i no 
s'estaven de recordar-Ji queja sabe la vostra regale magestat que nós somos ansí 
vostros vasa[l}los como son catalanas e serilianos e sardos136 
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Estudios Medievales. Estudios dedicados a la memoria de don Claudio Sánchez.AJbomoz>> 15 {1985), 239-241. 
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deA[rica (1331-1410), Barcelona, 1993 . 

.~s E.G. Friedman, Spanish Captives ... , 58 i capítol4. 
' 9 J.E. López de Coca Castañer, 1nstitutions on the Castilian-Granadan Frontier. 1369-1482, dins Medieval 

Frontier Societies (Edited by Robert Ba;-tlett and Angus Mackay), Oxford, Clarendon Press, 1989, 135. 
60 E.G. Friedman, Spanish Captives ... , 57. 
61 J. Hinojosa Montalvo, Confesiones y ventas de cautivos en la Valencia de 1409, <<Ligarzas>> 3 (1971), 113-

127; M. T. Ferrer i Mallo!, La redempció ... , 237-238. 
62 O així ho indica, almenys, G. Gómez de Losada, Escuela de trabajos ... , 211, segons E.G. Friedman, Spanish 

Captives ... , 59. · 
63 E.G. Friedman, Spantsh Captives ... , 60. Malgrat la prohibició de be u re vi a que esta ven subjectes els musulmans, 

també els mercaders cristians estrangers, en llursfunduq, disposaven de tavemes, més o menys tolerarles, perO font 
constant de conflictes. Segons Turmeda, Abu Faris va fer-ne tancaruna prop de la Porta de la Mar de Tunis (cf M. de 
Epalza,La Tuhfa ... , 254). 

64 El4setembre de 1418, una carta de Berenguer Mercader, ambaixadora Granada, explicavaaAJfons el Magnil.nim 
que Hayrim -unmissatger granadí que havia negociat una treva amb el! i que després havia caiguten desgrAcia perque 
s'havia atribui'tmés poders deis que tenia i ha vi a fet més concessions de les que calia als catalans- ha vi a estat pres i posat 
en una 9iga davall terra, cf A. Giménez Soler, La Corona deAragón y Granada, <<Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona>>, 4 (1907-1908), 37I. Malhauradament, Giménez Soler no dóna la referencia 
arxivística de la carta que, almenys actualment,ja no es conserva entre les del regnat d' Alfons el Magnitnim. 
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6' R Arié,L 'Espagne musulmane . . , 322; L. Torres Balbás,Las mazmorras de laAlhambra, <<AI-Andalus>> IX 
(1944, fascicle 1), 198-218. 

66 R. Arié,L 'Espagne musulmane ... , 322 i nota 5. Cf J. Münzer, Viaje por España y Portugal, <<Boletin de la Real 
Académia de la Historia>> LXXIV, 115. 

67 E. O. Friedman, Spanish Captives ... , 61. 
611 C. Rodríguez Joulia, Carta de Fernando 1 de Aragón a Abu Faris de Túnez, <<Tamuda. Revista de 

Investigaciones Marroquíes>> Ill (1955, semestre 1), 124-128. ApCndix, Document 8. 
69 La treva dell403 es troba publicada a E. Aguiló,Paufota entre els reys d:Aragó y de Sicilia de una part y el 

rey de Tunis del 'altre (1403), <<Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana>> (1909-1910), 350-355; nosaltres 
ens referirem, en endavant, a la versió presentada per M.D. López Pérez, La Corona de Aragón ... , vol. 3, Apendix 
Documental, Document 117, 271-283. Sobre les negociacions dutes a terme ell409 entre Martí el Jove i Abu Faris, 
a través de Samuel i Elies Sala, jueus de Tn\pena, que arribaren a un pre-acord que havia de ser ratificat pe! rei Martí, 
M.L. De Mas Latrie, Traités de paix et de commerce el documents de divers concernant les relations des chrétiens 
avec les ara bes de l'Ajhque Septentrionale auMoyen Age recueillis par ordre de l'Empereur et publiés avec une 
introduction historique, Paris, 1866 [ediciófacsímil publicada a Nova York, BurtFranklin Research & Source Works 
Series, sensedata], vol. 1, 250-251 i 311, i vol. 11, 167-169, documents XVI, XVII i XVIII. Vegeu igualmentS. Fodale, 
llriscatto dei Siciliani < <captívi> > inBarberia (XIV-XV seco/o}, <<Quademi medievali>> 12 ( desembre 1981 ), 81; 
M. D. López Pérez, Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Corona deAragón y los estados norteafricanos 
durante la Baja Edad Media, <<Anuario de Estudios Medievales>> 20 (1990), 164-166~ idem, La Corona de 
Aragón. .. , vol. 1, 233-234~ i, !Ogicament, R. Brunschvig, La Berbérie ... , 225. 

70 R. Brunschvig, La Berbérie ... , 225. 
71 R. Brunschvig, La Berbérie ... , 229 i següents. • 
72 ACA. C., reg. 2359, f 47v (1412, novembre, 30. Cambrils). Apendix, Document l. 
7J ACA, C., reg. 2401, ff. 41 v-42r (1412, desembre, 6. Barcelona). Apendix, Document 2. 
74 Ens referim, és ciar, essencialment, a l'alyament de Jaume d'Urgell i als inicis de la campanya i del setge de 

Balaguer (vegeu F. Vendrell de Millas i A Masift de Ros, Jaume el Dissortat, darrer comte d'Urgell, Barcelona, 
Editorial Aedos, 1956) peró també als problemes a les possessions d'Ultramar (A Boscolo, La política italiana di 
Ferdinandol d 'Aragona, Cilller, Universitft degli S tu di- Istituto per gli Studi Sardi, 1954; idem,Progetti matrimoniali 
aragonesi per /'annessione del regno diNapoli alfa Corona d'Aragona, dins StudiMedievali in Onore di Antonino 
de Stefano, Palenn, Societa Siciliana perla Storia Patria, 1956, 91-105) 

1~ ACA, C., crFerran 1, caixa 4, núm. 371 (1413, agost, 19. Barcelona): Gran béseria, senyor, si losfraresde la 
Merf:·e anaven a Túniry e que.s fes concOrdia ab vós, senyor, del rey da Túniry. Restaurar s 'evien molles dnimes 
crestianes. E venria bé ara en lo setembre, que yo.y trametre una nau ab jóvens de ma casa. 

76 M. Del Treppo, Els mercaders catalans i l 'expansió de la corona catalana-aragonesa, Barcelona, Curial, 
1976, 162-164. 

17 A. Boscolo, La politica ... i idem, Progetti ... 
78 M. Del Treppo,Els mercaders ... , 162-164. 
79 A. Bosco!o,Lapolitica ... , 119,121. 
80 A. Bosco!o,La politica ... , 133 i 156-158, Apendix, Document3 (contracte denoli fet el25 de julio! de 1413 entre 

Ferran 1 i Guillem de Fonollet pera transportar el carregament degrade Sicília a Catalunya). 
81 A. Boscolo, La politica ... , 140-141. 
82 De tates maneres, sembla que, cspecialment a Tunis, e!s mercaders catalano-aragonesos frui'en d'una autentica 

llibertat de moviments i que, cldhuc, sovint entraren en relació directa amb el sobinl. (C. Carr!!n:'l, Barcelona 1380-1462. 
Un centre económic en epoca de crisi, Barcelona, Curial, 1978, vol. 1, 152). Ho podrem constatar ambla documentació 
del regnat de Ferran d' Antequera que anirem glossant; ho fan patent els textos de Tunneda en descriure la seva arribada 
a Tunis, 1 'arribada de naus cri!>tianes, o els contactes deis mercaders amb Abu Faris o amb Turmeda mateix (M. de 
Epalza,La Tuhfa ... , especia\mcnt 202-270; i A. Turmeda,Disputa del 'ase, Barcelona, ElsNostres Clissics- Editorial 
Barcino, 1928 [en edició facsímil de 1984], 27-29 [arribada a Tunis, a causa del mal temps, d' Acard de Mur, quan es 
dirigia a la coronació de Ferran d' Antequera]); perO també ho evidencia un deis capítols de la treva de 1403, que a torga 
als cónsols de catalans i sici\ians el drct de visitar la reyal magestat del rey de Tunis una vagada la se/mana, e sial.s 
dada entrada manifesta sens alcun contra.1·t, per so que puxen notificar lo ésser e la condició deis mercaders 
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catalans e sicilians ( capítol XX del tractat de 1403, citat segons M.D. López Pérez, La Corona de Aragón ... , vol. 3, 
Apendix Documental, Document 117, 276). 

83 C. cnrrere, Barcelona:··· vol. I, 388, nota 44. 
84 Elsetembre dell406, ésparyonerdelacocapatronejadaperBematOliva(A Garcia i Sanzi M. T. Ferreri Mallo!, 

Assegurances i canvis marltims medievals a Barcelona, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1983, vol. 11, 467-
470, document 127). Elsetembre de 1412 una nau seva va a C!lller(A Boscolo,La politica ... , 74), i el1415 una altra 
surt de Tortosa, en direcció a Pisa, carregada de llana (M. Del Treppo,E/s mercaders ... , 239, nota330). El gener del 
1421 eH i laseva dona Isabel inverteixen en un <<comú>> de 196 draps valorats en 115llliures 11 sous i 6 diners que 
Gabriel Cardona, de 20 anys, s'emporta a Sicília en la nau de Pere Doi, i li donen en comanda 951 lliures (C. Carrere, 
Barcelona ... , vol. 1, 146-147, nota 17). El gener de 1421 Gabriel Toralles i Gabriel Cardona, de Morella, reben en 
comanda de Guillem de Fonollet, respectivament, di verses mercaderies perdura Sicília i Nipols i portarsofre d'allí, 
i 8511liures invertirles en draps perdura Sicília i emprar el se u importen canvis ( cf J.M. Madurell Marimon i A Garcia 
Sanz, Comandas comerciales barcelonesas del a Baja EdadMedia, Barcelona, Col.legi Notarial de Barcelona- CSIC, 
1973, 327-329, documents 202 i 204); el1421 i ell422 Torallestoma arebre, en comanda de Fonollet, 50 Iliures 11 
sous 2 diners invertits en una comunitat perdura Rodes i Alexandria i portar especies de tomada (ibidem, 330-331, 
document 205) i draps de Barcelona perdura Nipols i invertir el seu importen canvis (ibidem, 331, document 206); 
el mar9 de 1423, Francesc Ciar i Joan Gilabert reben del mercader omaments d'església perdura la a les terres 
d'ultramar de la Coronad' Aragó i invertir el seu importen canvis (ibidem, 332-333, document 208); i, uns dies més 
tard, Gabriel Cardona repuna nova comanda de draps catalans per dur-los a Sicília i Nitpols i invertir allit el se u import 
en canvis terrestres (ibidem, 333-334, document 209). 

85 És soci <<stans>> d'una comanda de draps de la terra, a invertir en cotó de Malta, sucre o canvis, cap a Sicília, 
per valor de 47lliures, de la qua! Jaume Roure és el soci <<procertans>> (M. Del Treppo, Els mercaders ... , 144). 

86 M. D. López Pérez,La Corona deAragóny el Norte deAfrica: las diferentes áreas de intervención mercantil 
cata/ano-aragonesa en e!Magreb a finales del siglo XIV y principios del XV, <<Acta Historien et Archaeologica 
Mediaevalia>> 11-12 (1990-1991), 302, nota9. , 

87 El28 de maig de 1411 Guillem de Fonollet reconegué haver rebut de Joana, la víduadel patró de nau barceloní 
Mateu Gelat, la suma de 250 lliures pel rescat a Tunis de Bemat Gelat, fill llur; havia rebut 200 lliures en una 
transferencia a la taula municipal i 50 en fonna de censal mort (C. Canire, Barcelona ... , vol. l, 287, nota 242). Sobre 
la intervenció deis mercaders en la redempció de captius, M. T. Ferrer i Mallo!, La redempció ... , 267·268. 

28 ACA, C., reg. 2398, f 75r-v (1414, febrer, 20. Barcelona). 
89 Apendix, Carta l. 
90 Apendix, Carta 2. 
91 Apendix, Carta 3. 
92 Api:ndix, Carta l. 
91 Api:ndix, Document 3. 
94 A Ivars Cardona, Dos Creuades Valenciano-Mallorquines a les Costes de Berberia, 1397-1399. Estudi 

documental, Valencia, 1921, a més de la bibliografiaja citada a la nota 69. 
95 R. Brunschvig, La Berbérie ... , 213-215; i, en parautcs de Tunneda, tradu'ides al castclla, M. de Epalza, La 

Tuhfa ... , 266-268. 
96 M. Arribas Palau,Las treguas ... ; J. Torres Fontcs,La regencia de don Fernando el deAntequeray las relaciones 

castellano-granadinas (1 407-141 6), Cuarto periodo. Las treguas, <<Miscelánea de Estudios Ara bes y Hebráicos>> 
XXII (1973), 7-31. Sobre les relacions de Ferran d'Antequera amb els benimerins, essencialment M. Arribas Palau, 
Intercambio de embajadas entre A bu Sa'id Utman !!! de Marruecos y Fernando J de Aragón, Tetuan, Centro de 
Estudios Marroquíes- Editora Marroquí, 1956; ídem, Cartas de recomendación cursadas al sultán A bu S a 'id Utman 
!!! de Marruecos por el rey de Aragón, Fernando!, el de Antequera, <<Hesperis·Tamuda>> III (1960), 387-407·, 
idem,Reclamaciones cursadas por Fernando J deAragón a A bu S a 'id Utman !!! deAfarruecos, <<Boletínde laRca! 
Académia de Buenas Letras de Barcelona>> XXX. (1963-64), 307-322; idem, Fernando de Antequera y sus 
relaciones con Granada y Marruecos, <<Anuario de Estudios Medievales>> 9 (1974-79), 531-549. 

97 Jtem, que en tots los capítols demunt dits on són nomenats catius sien en teses los catilts del dir rey de Tunis. 
axí com los catius de las persones e sotmeses seus, exceptat emperO que los catius del dit rey de Tunis no paguen 
sinó sinquanta dobles per cap (capítol XIII de la treva de 1403, citat segons M.D. López P.:ircz, La Corona de 
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Aragón ... , vol. 3, Apimdix Documental, Document 117, 275); Jtem, si alcun patró cristia o serrayn haura 1 o molts 
catius e 1 d'equells se volra rembre, que son patró o senyor no li puxa contredir pera/cuna occasió o causa, posar 
que molts catius hage comprats en una compra, ans cascun cal/u pach lo preu que li pertany perla sua parte sia 
des/iurat de tola servitut, no contrestant que molts ensemps ne hage comprats en una compra (capítol XII de la treva 
de 1403, citat ibídem); els capítols II a XI de la treva (ibídem, 273-274) també es refereixen a la regulació de la 
redempció de captius i a les condicions en les quals havia de dur-se a tenne. 

91 Apendix, Document 4 . 
., Vegeu la nota 75 i el text corresponent a ella. 
10° Cosa que anava en contra de tola justícia i dret comú i internacional, i que, a més, havia estat considerada 

explícitament en el tractat de 1403: /te m, que tots los calius axí sarrejJns com cristians, pus que ha gen pagatlur preu 
o remsó, pusquenfrancament e sens contradicció d'alcun ex ir deis lochs on seran e anar on se volran, ab toles lurs 
robes, monedes e béns (capítol X! de la treva de 1403, citatsegons M. D. López Pérez,La Corona deAragón ... , vol. 
3, Apendix Documental, Document117, 274). 

1' 1 Apéndix, Document 4. 
101 Vegeu J. Camarena Mahiques, Tratado de paz entre Aragón y Génova en 1413, <<Fuentes de Historia 

Medieval>> 1 (1952, fascicle 3), 91-145 [Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1953]. 
101 Sobre els alfOndecs de mercaders al Magreb, Ch.-E. Dufourcq,L 'Espagne catalane ... , 69-70, i, en especial sobre 

el de Tunis, 99-101; també Tumteda fa alguna referencia alsfimduqtunisencs de )'epoca d ' Abu Faris, cf M. d'Epalza, 
La Tuhfa ... , 254-255, 260-261. El tract~t del 1403 menciona el dret de catalans i sicilians de ten ir a Tunis i a les terres 
del rei de Tunis alfóndechs per lur habitació, ab botiges.[orns e totesjurisdiccions e sgléya, i penneté que elssicilians 
en tinguessin un de propi (que los sici/ians e los sotsmeses del rey de Cicília hagen l'alfóndech anlich o si a edificar 
altre semblant d'equell a massió de la duana) (capítols XVII i XVIll de la treva, citats segons de M. D. López Pérez, 
La Corona deAragón ... , vol. 3, Apendix Documental, Document 117, 276). 

104 Apendix, Document 5. 
10' Apendix, Document 5. 
106 Senyor: Molles fustes de moros són exides armades del realme de Ttínif, que an fot grans dans a vostres 

vasaylls, e en aquestes encontrades n 'a vengudes e an cativats de vostres vasal/s. E encara hir aquesta nau que 
vench de Cerdenya trobiluna galiota de moros que se 'n menava una barcha de ca[t)a/ans ab la gent, e caregada 
de vi; e la dita galeota a-se 'n amenada la gent, peró la barca, ab lo carech, an cobrada e menada Of!. E seria gran 
bé, senyor, si la pau sefeya, e.xirien de catiu mo/ts creslians e restaurarien los que, per lur fortuna, sovln só[n} 
cativats. O si no almenys, senyor, que vostres rechnesfosen meses en a/gun orde de haver galeres e[n) mar e estar 
en bonadefon[si)ó, evostra corona real no ésseraxí dabnegada (A CA, C.,cr Ferran 1, caixa 7, núm. 731. 1414,juny, 
21. Barcelona; paragrafafegit al revers d'una carta dirigida per Guillem de Fonollet aFerran d ' Antequera). 

107 La tesi doctoral de M. D. López Pérez, La Corona deAragón ... , perfila algunes da des d' aquest mercader ciutada 
de Mallorca, fill de Joan Bru, també mercader; mentre que els anys 1408 i 1409 apareix relaciona! amb di verses 
comandesdenaus queesdirigeixena 1' Alcúdia i Alcoll (volum2,494)i el1410 assegura50 lliureseneltrajected'anada 
i 50 mésenel de tomada en una nau que va de Mallorca a Tenes (volum 2, 604), el 1412 i 1413 jael trobem relacional 
amb Tunis (volum 2, 495 i 496). El1418 és patró d' una nau que va a Bugia (vol. 1, 332). 

10* Apendix, Document 6. 
109 Apéndix, Carta 2. 
110 Apéndix, Carta l. 
111 Quatre di as o V ha, senyor, que arriba as si hun vostre porter, lo qr10/ era sial cativat e pres per moros. E par

me, segons re/oció sua, que per letra de vostra gran senyoria lo rey de Trinif l'agejaquit anar, e ha-li acomanades 
/erres, les qua/s van a vós, senyor. E han portada a mi una, axí mateix, del dit rey, la qua/, senyor, hefeta splanar 
as sí ajueus barbarussos; tramet-la.us ab lotraslat. ensemsab aquella qui.s dressa a vós. senyor(ACA, C., cr Ferran 
1, caixa 8, núm. 926. 1415, gener, 14. Mallorca; fragment d 'una car1a de Pelai Unís, regent d~ la govemació de Mallorca, 
aFerran d'Antequera). 

111 Apéndix, Document 7. De fet, la carta és feta i signada, en nom del seu pare, pel primogénit, el futur Alfons el 
Magnanim, perque Ferranja eslava malalt; la carta és datada a Perpinya, on Alfons assistia a les Vistes pcr posar fi al 
Cisma d'Occident en representació del seu progenitor. Sobre la malaltia de Ferran d' Antequera, F. Vendrcll Gallostra 
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[de Millas Vallicrosa], Relación médica de la enfermedad del rey Fernando de Anteqr1era, <<Archivo Iberoameri
cano de Historia de la Medicina y Antropología Médica>> IX (1957), 111-119. 

113 Apendix, Document 4. 
114 Apendix, Documeot 7. Al fmal d'octubre, el príncep Alfons, en nom del se u pare, va tomar a intercedir en favor 

de Lluís Flaquer davant del rei de Tunis, insistint de nou en el fet queja ha vi a pagat completament el rescat; Apendix, 
Document 8 (carta que, el1955, fou publicada per C. Rodriguez Joulia, Carta de Fernando l...). 

m R. Brunschvig, La Berbérie ... , 229-232, 248-251; A Ryder,Aifonso elMagnánimo, rey deAragón, Nápoles 
ySicilia (1396-1458), Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1992, 133, 156, 234-236; C. Cuadrada Majó, Política 
italiana de Alfonso V deAragón (1 420-1442), <<ActaHistorica et Archaeologica Mediaevalia>>7-8 (1986-87), 269-
309. 

116 L'alliberament de captius s'aconseguia, majoritariament, en el marc de tractats de pau, que gairebé sempre 
estipula ven intercanvis de prcsoners o les condicions i el preu de rescat deis captius, com és el cas de la treva dell403 
entre Martí I i Abu Faris (vegeu la nota 97). No ob~tant aixó, la Corona també podía recórrer a altres mitjans per 
aconseguir la llibertat de detenninades persones, fosa través de la intercessió o reclamació directa davanl de les autoritats 
responsables ( com he m visten els casos de Yanes, Flaquer o Roger), fosa través de la subvenció a aquells que s'havien 
d'ocupar de rescatar els captius, ésa dir, llurs familiars i ami es, mitjanr;anl ellliurament d'un captiu musulma pera ser 
intercanviat, amb la coocessió de Uicencies d'acapte o de donatius económics pera contribuir al rescat. Vegeu M. T. 
Ferrer i Mallo!, La redempció ... 

117 Apendix, Carta 6. Vegeu eltel\.1 corresponenl a les notes 135 i 136. 
111 ACA, C., reg. 2407, f. 1llv (1414, novembre, 13. Montblanc). 
119 Vegeu Guillem Tallada, en el quadre adjunt. 
120 Vegeu el quadre adjunt. Cal fer especial menció al document del4 de maig de 1415, intitula! perla mateixa 

Cancelleria Pro caplivis redimendis, que a més d'agrupar algunes de les dooacions anteriors, disperses, n'incorpora 
de noves (ACA, C., reg. 2415, f. 71v-72v. 1415,maig, 4. Vah!ncia). 

121 R. Brunschvig, La Berbérie ... , 212-215; M. de Epalza,La Tuhfa ... , 266, nota 12. 
112 Apendix, Cartes 1 i 2. 
121 Ell mateix s 'ocupava de recordar-ho als possiblcs contrincants, comuna amenar;a, quan li convenía; aixl ho féu, 

per exemple, amb Iusuflll d~ Granada a principis de 1413: agora que sonws rey de tantos regnos (els de la Corona 
d 'Aragó ]. segund veyedes e sodes bien cierto, e de otra part tenemos en nuestro regimento e ordinación con nuestra 
ermana, la reyna, todo el regno de Castie/la e de aquel/ podemosfazer paz e guerra as sí propriament como de los 
nuestros (ACA, C., reg. 2401, ff. 80v-81r; 1413, febrer, 19. Barcelona [carta publicada per M. Arribas Palau, Las 
treguas ... , document 5]; carta prilcticament identica a A CA, C., reg. 2401, f. 99r-v; 1413, marr;, 15. Barcelona [ibidem, 
document 6]). 

124 Apendix, Carta 3. 
"' Apendix, Cartes 1, 2, 3 i 5. 
124 Apendix, Carta 3. 
127 Apendix, Cartes 1 i 2. El Jlenguatge utilitzat pels captius en aquestes tres primeres cartes és molt similar al que, 

encara, a la segona meitat del segle XVIII, el cónsol general d' Espanya Manuel de las Heras emprava per referir-se als 
captius espanyols a Alger. Després de la pau hispano-algeriana de 1786, de las Heras intcntava alliberar els captius 
espanyols; en una car1a a Florida blanca del marr; de 1787, li exposava que estos infelices cautivos havien recorregut 
a eU en rodilla con sollozos y gritos a pedir Stl libertad, queixant-se que des que s'havia s ignat la pau estaven 
esperanr;ats amb el rescat, pero que veien que els napolitans, en guerra amb Alger, treien els seus captius i que ells, en 
can vi, que hi esta ven en pau, continua ven allí. Uns quants di es més tard, en una altra carta, de las Heras tomava a parlar 
de la desesperació deis captius a Floridablanca: esta gente de Orán nos amenazan de quitarnos la vida si no se 
verifiqua su rescate prontamente. Es la desesperanza de ser rescatados y el yugo, que las amenazas se extienden 
de baño en baño. Jmítilmente se les pretende persuadir(. .. ). Estos hombres desesperados no entienden de razones, 
la pasión dominante de su libertad les ciega y les hace furiosos (cites ell.1retes de la tesi doctoral, inedita, de. B. Chakib, 
Las relaciones entre España, e/ Imperio Otomano y las regencias berberiscos en el siglo XVIII (1 759-1792),_ 
Madrid, Universidad Complutense, 1994, 529 i 534-535; es lracta de documents conservats a 1 'Archivo Histórico 
Nacional, Sección Estado, 3617; agraeixoa la Dra. M. García-Arenal, directora d'aquesta tesi doctoral, que e m permetés 
consultar-la). 
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118 És, si mésno, curiós, que, a Africa del Nord, els captius continuessin esmentant el fred, encara que fos de manera 
fonnularia, entre les penalitats que havien de sofrir. Perque, en can vi, segons indica M.A. de Bunes !barra, La vida en 
los presidios del Norte de Africa, dinsRelaciones de la Península Ibérica con elMagreb. Siglos Xflf·XVI. Actas del 
Coloquio (Madrid, J7.J8 diciembre 1987), Madrid, Instituto de Filología del CSIC- Instituto Hispano-Arabe de 
Cultura, 1988, 562, una de les milximes preocupacions deis soldats espanyols que habitaven als presidis nord-africans 
deis segles XVI i XVII era, al costat de la fam i les privacions ocasionarles perles dificultats d'abastiment, la calor. 

119 Apendix, Carta 4. Sobre les particularitats del rescat de captius a Sicília, S. Fodale, Il riscatto ... 
no F. Soldevila,La mort de Ferran d'Antequera a Igualada, <<Miscellanea Aqua\atensia>> (1950), 25-31. 
131 R. Salicrú i Lluch,Posibilidades de reanudación de la guerra de Granada a finales del reinado de Fernando 

1 deAragón (1415~1416), dinsActas de las II1 Jornadas Hispano-Portuguesas de HistoriaMedieval. La Península 
Ibérica en la Era de los Descubrimientos. 1391-1492 (Sevilla, 1991), en curs de puhlicació. 

m Apendix, Documents 7 i 8. 
133 A diferencia, potser, deis que, com hem vist, havien pogut rebre un captiu musulmi en terres catalanes pera ser 

intercanviat, gnl.cies a \es súpliques de llurs parents? 
134 Apendix., Carta 5. 
m J. TorresFontes,Lapolíticaexterioren la Regencia deD.FernandodeAntequera, <<Anales de la Universidad 

de Murcia>> XVIII (1959-1960), 25-75; idem,La regencia de don Fernando deAntequera, <<Anuariode Estudios 
Medievales>> 1 (1964), 375-429. 

136 Apendix., Carta 6. 
137 Es tracta sempre de registres de Cancelleria de 1' Arxiu de la Corona d' Aragó. 
138 És el moro quepreviament haviaestatassignata de !aCerca i Valdori; com que els beneficiarisno s 'havienocupat 

d'obtenir el moro ni de prestar les seguretats pertinents, el rei considera que no el volien, i l'assigni de nou. 
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ASSIGNACIONS FETES PER FERRAN D' ANTEQUERA PER A LA REDEMPCió DE CAPTIDS 

CAPTIU LLOC Ll.OCDE GRACIA INTERMEDIAR! DATA REPERtNCIA 
D'ORIGEN CAMWERI CONCEDIDA ... 

Guillan T.lllado. Alrnl~ora Tunis 30 dobles d'or Ouillamoru, mare, 1415-02-09. 2415, 44r 
e•pou de Guillrm Val~neia 

TJllada 

UicOnda d'acap~ 1415-02-16. 2388, 79v-80r 
Valtncia 

1 moro de Ctuta 1415-04-23. 2415, 68r-v 
Va!Wcia 

Antooi <k nebot de Dugia 10 moros (de ""'""'W 1415..()2-22. 2388, 92v-93r 
Serbine Banomeu C'-'Uli,Afger, Dom~n~. batlle i ValCncia 

Domht~e. ba111e F~. TAn,ger) :tle.id lk Tono .. , 
i ok:aid Tortosa <111de d'Antoni 

Dcmat de notari 
Monn:al 

Fran~oy Vi<: 

Amau Savit 

loan C.bn:r 

Rodrigo Soro •• 
Pere de Ribera 

Oabrie!Cirm~ 

'~"' A""""y 

Pedro de 
BeUmunt 

Joan dc Navarn. 

Oalcenw de krra de moros 1 moro de Fes Oalceran de 1415-02-23. 2388, 82v 

""" Pinós, pare, e.opitl Va!Cncia 
de balle.~lcrl del 
papa 

Cutelló de la 1415..05-04. 2415, 7lv-72r 
Plllla Va!Mci& 

Alfonso de del rcgne de Uugia l moro Catcrin&, C!Jpo!l 1415-03-05. 2414, 61v-62r 

'""" Cutclla, hobitao! VolMci• 
1 Borctlona 

Deren¡:ucr Forts V•lMcia Tuni• 1 moro de Tunis nll~, Eultlia, 1415-03-10. 2415, 54v 
UJKISII de Vo!Mcia 
lkrcngucr Forés 

1415-05·04. 2415, 71v-72r 
V&lMci& 

lkmat Baccllcr Torrocl!a de Tun\1 1 moro de TUnis llartomcu Am&!, 1415-04-0B. 2388, ll2r 
Mon¡¡:rí merc&dcr de VaiMcia 

ValCnci1. parcnt 
ooo 
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peral resCIIJ d~ a !erra de moros 2 moro• Romeuet. de 1415-04-11. 241S, 62v-ó3r 

t;l!rlsMptUis Centellu Val~ncia 

Amau deo Píen. ha cixit de captiu 2 moro• (1 de Ramonea de 1415-05-04. 2415, 71v-72v 

de Nula amb ce!U Dona) Centelleo, ~lie• de Va!Wcil 

1q:UR:Ial Riusec, vidua dd 
noble Pere de 

Joan de Píen a !erro de moros Centellea, mare 

a teffl. de moro• 

Antoni de Piera 

Galcei'Jll Oalí Valtocia Bugia 1 moro de Dugia Oemat Oali, pare 1415-04-23. 24\S, 68v.fi9r 
Valencia 

Narbona, Perd i regne de Dugia 1 moro Gemó Moliner, 1415..(}4-24. 2415, 69v-70r 

Uorm•• ValCucia I1Uifit i pare ValCncia 

{Ouillemó 1415-05-04. 2415, 71v-72r 
Morvedre Moliner) Va!Cncio 

Joan Sanxo, terra de ntoros 3 moros (l de noble balx:l 1415-05-04. 2415, 71v-72r 

Bon.ln&dl.(dOIII.) TlcmcCn) M~o;a, up<>OI Val(ncia 

Antoni (fill) d'Eiximhl Perez 
d'Arenós 

Miquel de Seu. Val<:ncia eixit3 de captiu 1 moro de le• Jo:m de Seu, P""" 1415-05-04. 2415, 71v-72r 

de llugi~ tnunWiyc• de i togre VoiCncia 
Gígcr 

Domingo Marte 

loan Vila regne de u:rra de mor<» 1 moro Caterúu Esteve, 1415"05-04. 2415, 71v-72r 

Valblcia c•pou de Vol<ncía 
Bortomeu Vil.o., 
difunl.a, mare 

Valblcia Tuni• 1 moro de Bugia Matcu Vi~l. pare 1415-05-04. 2415, 71v-72r 
Vali:ncia 

loan deCarrió Tuni• 1 moro de Tuni• Alfoo•o de 1415-05-04. 2415, 71v-72r 
Carrió, pare Vall:ncia 

loan Bollester Benidnim lerra de moro• 1 moro de Fea Domingo &garra 1415-05-04. 2415, 71v-72r 
Valencia 

Frarn:esc de Lo. Va\Onoia llugio 112 tnoro d"Orm llooavcntura, 1415-05-04. 2415, 7Lv-72r 
Cerca elpoU de Vali:ncia 

Franoc"" de la 
Cerca, man: 

loan Valdori Val<ncia Tu ni• 112 moro d'Oran Am3u Valdori, 
poro 

' loan Andreu VaiOnda CoosLantina 1 moro de Fes loan rcrrcr. 1415-05-04. 2415, 71v-72r 
tcixidor de Voli:nda 
Voli:ncia (com d 
captiu) 

Fernn Martínez Va\Oncia llugia 1 moro de llu¡:ia San~a Gorcio. 1415-05-04. 2415, 71r"v 
esposa, o Miquol VaiCncia 
Gil, fiU 

loan llartomeu Val<ncia D=• 1 moro Teresa, 8.1ícs 1415-07-30. 24]5, 119v 
d'Or•n"' 1"/:.S,.o/adora (el VaiCncia 

C3ptiu é• fill de 
Joan llonomcu. 
csmolador) 



CARTA 1 

1413, desembre, l. Presons de Tunis. 

Carta adrer;:ada aFerran 1 pels captius cristians a les presons de Tunis. 

ACA, C., cr Ferran I, caixa 4, núm. 397. 
302 x 225 nun. 

Molt alt e molt eccel.lent poderós senyor: Sia nottori a la vostra molt alta corona com 
per altres, les quals nosaltres mesquins catius crestians, los quals som en Túni9, si avem 
notifficat e ffet a saber a la dita vostra molt alta senyoria los affanys e tribulacions que 
nosaltres mesquins passam ací e som bé serts que la vostra alta senyoria ne sia informada 
de alguna partida, hoc encara, molt alt senyor, si havem supplicat a la vostra molt alta 
senyoria que fos vostra merce de valer pendra algun remey per tal que nosaltres mesquins 
pusquésem aver liberació del poder de aquests infells e pensant-nos que la vostra senyoria 
hi provehiria e pendria pietat de no sal tres. 

E sagons avem appres e.ns és estat dat antenent per alguns hOmens, los quals són 
venguts ací, que la vostra senyoria ha pocha intensió de valer-nos ajudar, da que som ffort 
tri<s>ts e dolorosos. 

Cor notifficam-vos, senyor, que fins al jorn de vuy nosaltres masquins ne avia appres 
en axí com fferen en aquells sants pares profetes qui astigueren asperant lo aveniment del 
ffill de Déu qui.ls raemé dells inferns, en axí, molt alt senyor, ne avia pres a nosaltres 
mesquins confiant que la vostra senyoria tindria via e manera que nosaltres mesquins 
axiríem de aquest foch infernal qui crema e dalex les nostres carns e que la vostra senyoria 
nosaltres mesquins estavem en asperan9a de aver liberació. E hara, molt alt senyor, nolens 
qua! aver de que molt alt senyor som fort trists e dolorosos e som ancuns que tots muyram 
ací en poder de aquests infells. 

E.sgordant, senyor, que lo senyor rey de Túni9 no volllexar anar crestia nangú per 
escambis ni per rescat, ara notifficham a la vostra senyoria que ací ha alguns crestians qui.s 
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volien rescatar e són estats devant aquest rey dient-li que fos sa merce que.lls lexits anar per 
lur rescato per escambi d'altre moro, eell il.ls respo<s>t que no, cor di u que o tots ich exirets, 
o tots ich estarets. De quC, molt alt senyor, nosaltres masquins, vahent ayO, no sabem qué. ns 
ffassam, e.stam coma dcsesperats. 

Perque supplicam a la vostra molt alta corona e per reverencia deDéu la vostra senyoria 
vulla pendra pietat de nosaltres masquins e valer pendra algun remedí que nosaltres 
masquins puscham aver liberació de les mans de aquests infells. 

E farets, senyor, gran almoyna e merce que no la podrets fer majar, que campareis, 
senyor, les nos tres animes e lo sant batisma qui és ab nós, e puys, senyor, sera borra fama e 
nomenada que darets de la vostra senyoria, e puys nostre senyor Déu guiar-vos-n'a en tots 
los vostros affers. Axí placia a Déu. 

Perque plilcia a la vostra reyal magestat de pendra pietat de nosaltres mesquins per tal 
que nostre senyor Déu le aja de la vostra senyoria e.us lex viura molts anys e bons, e.us do 
victOria sobre los enamichs. 

Axí placia a Déu. Amén. 
Dada' en les presons de Túniq al primer di a dell mes de desembre> anno M"CCCC'XIII'. 
(Al dors) Sacre Regie Aragonum Magestati. 
(En un fragment de paper atijunt') Senyor qui ab tota deguda humill reverencia besant 

la terra que lis vostros peus calsiguen e reclamant-vos misericordia e pietat de part dells 
catius crestians qui són en Túniy. 

a. Dada, abreviatura llatina a l'original.- b. desembre, -s-escrita sobre -c-.- c. 245x98mm. 

CARTA 2 

1414, desembre, 20. Presons de Tunis. 

Carta adre9ada aFerran 1 pels seus vassal/s captius del rei de Tunis. 

ACA, C., cr Ferran I, caixa 14, núm. 1653. 
298 x 279 nun. 

Molt alt e molt excel.lent' príncep senyor: Sia notoria a la vostra molt alta corona com 
per altresletres, les quals nosaltres mesquins catius crestians, los quals so m en Túniq, si avem 
notifficat efet a saber a la dita vostra molt alta senyoria los affanys e tribolaqions que nosaltres 
mesquins passam aqí e som bé serts que la vostra alta senyoria ne si informada de alguna 
partida, hoc encara, molt alt senyor, si avem supplicat a la vostra molt alta senyoria que fos 

· vostra merce de valer pendra algun remey per tal que nosaltres mesquins pusquésem aver 
libera9ió de poder de aquestajent, pensant-nos que la vostra senyoria hic provehira e auria 
pietat de nosaltres. 
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E segons avem appres e. ns esta! dat antenent per alguns hómens mercaders, los quals 
són venguts a9í, que la vostra senyoria ha poqua inten9ió devoler-nos '\iudar. somffort trists 
e dolorosos. 

Cor notifficam-vos, senyor, que ffins al joro de vuy nosaltres mesquins ne avía apres 
axí com fforen en aquells saos pares profetes qui estaven en los lims dels inferns qui 
estigueren asperant lo aveniment del ffill de Déu qui.ls raemé dels inferns, en axí, molt alt 
senyor, ne avia pres a nós, mesquins, confiant que la vostra senyoria tingera via e manera 
que nós, mesquins, axiríem de aquest ffoch infernal qui.ns crema les caros qui an rebut lo 
sant batisma e que per la vostra senyoria nosaltres ne aguésem libera9ió. E ara, molt alt 
senyor, nós, qual aver aquella asperan93, nottificam'a la vostra alta senyoria que som tots 
trists e dolorosos, e som ancuns que tots muyram a9í, en poder de aquests infels, o pendra 
altre sinestra. 

E.sguardant, senyor, que lo senyor rey de Túni9 no valer' lexar anar crestia negun per 
escambis ni per rescat de moros, ara notifficam a la vostra senyoriaque a9í ha venguts alguns 
crestians qui volienrescatar alguns parents llurs e són estats devant aquest rey de Túni9dient 
si lus volia donar per rescato per scambis llurs parents, e lo dit rey de Túni9 si.ls ha respost 
que no, que di u que o tots hic exiran, o tots hic esteran, si donchsja senyor no.ls donen sobres 
deprende moneda. Perque, moltaltsenyor, nosaltresmesquins, vahenta~, nosabemqui:. ns ffassam, 
e.stam tots desesperats. 

Perque supplicam a la vostra molt alta corona que, per reveri:n9ia de Déu, la vostra 
senyoria vulla pendre pietat de nosaltres mesquins de valer pendre algun remedí que 
nosaltres mesquins pusquam haver liberació delles mans d'aquests inffells. 

E farets, senyor, gran almoyna e gracia e mer9i:, que no la porets ffer m'\ior, que 
camparets, senyor, lo sant batisma e les animes nostres, e puys, senyor, sera bona fama e 
nomenada que darets a la vostra senyoria, e puys nostro senyor Déu guiar-vos-n'a en tots 
vostres affers. Axí pla9ia a Déu. 

Perque' pla9ia a la vostra alta corona de valer aver pietat de nosaltres per tal que nostre 
senyor Déu le prengua de la vostra senyoria e.us lex viure molts anys e bons, e.us do victoria 
contra los enemichs. 

Axí pla9ia a Déu. Amén. 
Dada' en les presons de Túni9 a XX de deembre en l'any M'CCCC'XIIII'. 
Los tots vostres humils vassals catius de rey de Túni9, qui besant peus e mans qui.s 

recomanan molt en vostra gracia e merce. 
(Al dors) Sacre regie maiestati aragonensi et cetera. 

a. excel.lent, excl.l ent al 'original.- b. voler, volora !'original.- c. Perque, pera !'original.- d. Dada, abreviatura 
llatina al 'original. 
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CARTA 3 

1415, febrer, 5. Presó de Tunis. 

Carta adreyada aFerran 1 pels captius provenyals, vassalls del rei Lluis, a les presons de 
Tunis. 

ACA, C., cr Ferran I, caixa 8, núm. 887. 
294 x222 mm. 

Molt alt e molt excel.lent príncep: Sia notori" a la vostra moltalta corona com peral tres 
letres, les quals nosaltres mesquins catius christians, los quals som a9í en Tunis, si avem 
escrit e notifica! a la dita vostra molt alta corona los afanys e tribulacions que nosaltres 
mesquins pasam a9í e són ben serts que la vostra senyoria sia informada de alguna partida, 
hoc encara, molt altb senyor, si avem suplica! he suplica m, nit e jorn, a la vostra molt alta 
senyoria que fas vostra merce de aver·nos per recornenats per tal modo que nosaltres 
puscham aver liberació per la vostra molt alta senyoria e vullats aver pietat de nosaltres 
mesquins. 

He segons avem appres e.ns és estat dat entenent per alguns bornes mercadés, los quals 
són venguts ací, e nós pensant bé que la vostra senyoria hi provehira he aura pietat de 
nosaltres mesquins, cor notificam-vos, senyor, que nosaltres mesquins són axí com aquells 
sants pares profetes qui estaven en.ls lyms dells inferns, qui estigueren esperantla aveniment 
del fill de Déu qui.ls reemé dells inferns, en axí molt alt senyor nosaltres mesquins confiam 
que la vostra senyoria tindril via e manera que nosaltres mesquins exirem de aquest foch 
infernal qui.ns crema les nostres carns que han rebut lo sant batisme. 

E per 90, molt alt senyor, nosaltres mesquins catius tots a una veu diente reclaman! a 
la vostra alta excelent misericordia e pietat e per reverencia de nostro senyor Déu voler 
pendre pietat de aquestes animes christianas qui són ací en poder dels infells qui són en 
present de aver dapnació, si per Déus eper la vostra senyoria no són socoregutsyvasosament, 
cor notificam-vos, senyor, que adés al present nosaltres no ich podem exir ni per cambis de 
moros ni per rescat de moneda. 

Perqui:, molt alt senyor, recorem a la misericordia de Déu, lo pare, e apprés a la dita 
vostra molt alta corona así com aquel! qui sots misericordiós e ple de pietat, que nos vullats 
aver per recomenats. 

E sera cosa, molt alta senyor, que no podrets fer majar almoyna e caritat, car salvarets 
tanta anima christiana que ha ací, e puys sera bona fama e no menada de la vostra senyoria, 
e nostro senyor Déu guiar-vos-n.a en tots vostres effers. 

PerquC, molt alt senyor, vós suplicam, per rcverCncia de Déu, de aver-nos per 
recomcnats e valer pcndre pictat de nosaltrcs mesquins, per tal que nostre senyor Déu prenga 
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pietat de la vostra senyoria e.us !ex viure en aquest món per molts anys e bons, e.us don 
victoria contra los enemichs. 

Axí placía Déu. 
Scripta en la presion de Tunis a V del mes de febrer, anno Domini' MOCCCCXV'. 
De part dells catius prohen,als, vasals del rey Lloys, qui besan la terra hon los vostres 

peus calciguen. 
(Al dors) Al molt alt e molt exyetlent príncep en Fernando, rey de Aragó datura. 

a. notori, ntari a !'original.- b. alt interlineal.- c. Domini, Domino a l 'original. 

CARTA4 

1415, desembre, 23. Presó del rei de Tunis. 

Carta adre9ada aFerran 1 perJu/iG. de Va/ente, Joan Millisio de Palerm i a !tres sici/ians 
captius del rei de Tunis. 

ACA, C., cr Ferran I, caixa 6, núm. 657. 
294 x200 mm. 

Sacre regali maiestati: Post humilem et debitam recomendationem ac terre osculum 
ante pedes per multe et diverse Iittere avimo scripto et non cessamo de scrivere a la vestra 
mayestate le pene et li tormenti li quali patirno, nocte et iorno, nuy miseri christiani captivi 
in Barbaría donde facimo assapere a la vostra reyale mayestate como sima captive in mano 
de lo re de Tunesi, et simo morti de fa me et de frido et carricate de ferri et morimo sutto Ji 
grande affanni et tormenti che may posa avimo che mellore ne serian la morte che la vita. 

Et per nuy non potimo neva limo essire dalle mano de quisto re, excepto se la vostra 
benigna mayestate ne porge lo vostro triumphale brachio in adiutorio. 

Et impero supplicamo a Ji pedi de la vostra mayestate et pregamo quanto potimo per 
Dio che nuy mischine captivi vassalli et sclavi vostri v[i] siamo ricomandate et non ce 
abandona te, che nulla sperancha avimo excepto a Dio et a la mayestate vostra che ne traba 
da queste grave pene et tormenti li quali patimo da quiste sarrayni, nocte et iorno, che 
veramente inde lo mundo non ey maiore helemosina como trahere una anima de Barbaría 
che omne iorno detornano mori per desespcracione et per li gran tormenti che pateno, che 
nuy volimo rnorire sclavi vestri mentre sima vivi. 

Dio prospere la vostra reyale mayestate con victoria et triumpho et illumine la mente 
et lo core vostro in ver de nuy che ne fachate gracia cossi como avimo ferma sperancha. 

Scripta a la presonia de lo re de Tunesi, die XXIUO mesis decembris VIII' indictionis. 
Servuli et vassalli vestre maiestatis lulianus de Valente et lohannes Millisius de Panormo 
et alii quamplures. 
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(Al dors) Sacre regali maiestati damini regis Araganúm et Maiaricarum et cetera. 

CARTAS 

1416, maig, 5. Presó de Tunis. 

Carta adre9ada a 1 'infantA/fans pe/s captius cristians a Tunis vassal/s del seu pare Ferran 
1, demanant-/i intercessió davant d'el/. 

ACA, C., cr Alfons IV, caixa 1, niun. 59. 
295 x212 mm. 

Ed. J.M. Ramos y Loscertales, El corso en el Mediterráneo durante los siglos XIII, 
XIV y XV, Saragossa, Tipografia de Miguel Mafieru, 1915, LXVII-LXIX, documentXXII; i idem,El 
cautiverio en la Corona de Aragón durante los siglos XIII, XIV y XV, Saragossa, Publicaciones del 
Estudio de Filología de Aragón, 1915, LXVII-LXIX, document XXTI. 

Malt nablle egregi senym: Com som ben serts que la vostra senyoria sia informada com 
en les parts de Barbería, en lo realme dell rey deTunis, sisón de di verses maneres de hOmens 
crestians, los quals són partida de aquells vasalls del senyor rey" de Aragó, pare vostre, qui 
Déus mantinga, e avem sabut com per gracia e valen tal de Nostre Senyor lo senyor rey e la 
senyora regina ssón sans, de la qua! cossa havem aüt subiran plaer e goig e alagria, cor lo 
majar desig e asperan9a que nasal tres mesquins havíem si era aquella de veure e oyr dir della 
lur bona sanitat, e a9ó per tal com avem fe e asperansa que apprés la lur borra sanitat, 
migensantl 'Esperit Sant, lo dit senyor rey aura pietat [e merce] de nosaltres mesquins catius 
e.ns traura de aquest foch infernal han són posats qui dalex les nostres carns e per 90, molt 
egregi senyor, com nosaltres mesquins catius nos vejam órffens qui de pare e de mare he de 
parents, queno[.n]s ich poden traure, e avemmester 1 'ajuda d[ e] [nost]ro senyor Déueapprés 
aquella del senyor rey, pare vostre, e la vostra, que Déus mantinga, suplicam a la vostra 
senyoria de valer-nos aver per re[co]menats. 

E vullats ésser avocat de nosaltres mesquins catius e fer ab lo se[ny ]or rey, pare vostre, 
quevulla pendre algun partitab aquest [re]y de Tunis perta! que nasal tres mesquins puxam 
aver liberació de poder d[e] aquests infels, cor som bé serts, molt egregi senyor, que si la 
vostra senyoria hi voln\ suplicar e parlar-ne al senyor rey migensant [ nost]re senyor Déu les 
vostres pregaries seran per tal forma e manera que acabareis que lo senyor rey aura pietat 
de nosaltres mesquins perta! forma que nasal tres serem deliurats d'aquest porgatori en que 
som. Axí placia Déu. 

E sera cosa que farets una gran almoyna que campareis les animes qui an rebut lo sant 
batisme. 

Perque, molt egregi senyor, vos suplicam perreverencia deDéu que.us siam recomenats 
e valer pendra pietat de nasal tres mesquins catius per tal que nostre senyorDéu sia [a]quell 
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qui.us vulla tenir e aver en sa guarda e comanda al senyor rey pare [vos]tre e a vós, e .us vulla 
donar bona vida per molts anys e bons, ab [cr]aximent tostems de la sua alta corona. 

Axí placía Déu. Amén. 
Scripta en la pres[ó] de Tunis, a V" de maig", ano Domini M'CCCC'XVI. 
De part deis catius christians sotmesos vostres b[e]sant la terra que los vostres peus 

calciguen. 
(Al dors) Al molt alt e molt poderós príncep senyor en Alfonso, primogimit de Aragó. 

a. rey interlineal.- b. !'original es traba rasca!; podria ser que hagués ditXV.- c. a V demaiginterlineat, escrit 
sobre queloom previament rascat, il.legible. 

CARTA6 

1416, maig, 5. Tunis. 

Carta adre9ada aFerran 1 pels captius castellans a les presons de Tunis. 

ACA, C., cr Alfons IV, caixa 1, núm. 60. 
298 x202 mm. 

Jhesus [X]hristus. 
Mucho alto e mucho es<;elent prín<;eb e poderós senyor: A la mucho alta clemensia e 

señoría vostra soplicamos nós, dolorosos' cativos castellanos de lo reyno de Castilla, los 
quales somos en Tunis e en poder del rey deb Tunis, sienpre nos arrecomendamos a la gra<;ia 
de la muy al[t]a real magestad vostra que plasia a la vostra ilustrísima senyoría de avernos 
per arrecome[n]dados, ansí como a vuestros vasallos, que nosotros avernos enteso que la 
vostra alta señor[í]a hes preposta de traer los cativos de la Barbería, zo aquellos que son de 
lo d[o]manio de la real magestad vostra. 

Et inpero, benygno senyor, vos rogamos umilmyent que [ay jades missericordia de nós, 
que puscamos aver rrecabdo de eser fuera de aquesta cativitad ansí [e ]amo los vostres 
vasallos, queja sabe la vostra regale magestat que nos somos ansí vostrosv[a]sa[l]los como 
son catalanas e se<;ilianos e sardos, soplícanvos, senyor, per amor de la pasión d[ e] [ ... ] e per 
acto de caritad que vos' plasia de traernos de manos de infideles per zo que [ ... ]edano tant[ a]s 
animas las quales estano a la esperan<;a de Deo e de la vostra benigna mag[e]stat. 

Inpero n[o]sotros rogamos a lo altísimo Deo que vos done gra<;ia e poder e v[icto]ria 
cont[r]a los vostres enemigos. E la gra<;ia de lo Espirito Santo, senyor, sía in custodia de la 
vostra alta corona. Amén. 

Escrita en Tunis, a V' de maigo•, anno Domini M'CCCCXVI. 
Los dolorosos cativos castellanos besan la tierra que los vuestros pies pisan. 
(Al dors) Al muncho alto e mucho es<;elent príncep' e senyor lo senyor rey de Aragón. 
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a. dolorosos, doloras a ['original.- b. de, deia del, -1 rascada.- c. vos, vo a ('original.- d. V, deia XV, X- rascada.-
e. maigo interlineal sobre quelcom que previamenl havia estat rasca t. possiblement febrero.- f príncep, prin a 
l 'original. 

' ' ' 

DOCUMENT1 

1412, novembre, 30. Cambrils. 

Ferran 1 notifica a un destinatari no identifica! que ha rebut una carta seva, peró ni el 
portador de la carta no ha sabut explicar-U bé la creenr;a a e/1 encomanada ni el rei 
/'ha en tesa bé. Li demana que, si és possible, li envit el cunyat del rei de Tunis o, si 
no, a!gú altre capar; d 'explicar-li la creenr;:a i les coses que el rei de Tunis li envia a 

dir. 

ACA, C., reg. 2359, f. 47 v. 

Lo rey. 
V ostra letra havem rebuda, empero aquell qui l'ens ha portadano.ns ha sabuda splicar 

la creen9a a ell acomanada, ne nós l'avem bé entesa. Perque.us pregam e manam que, si 
possible és, que.ns fa9ats venir lo cunyat del rey de Túniz; e, si per ventura persa malaltia 
o accidentvenir no podia, trametets algun altre qui.ns sapia bé splicar la creen9a e les coses 
que.! dit rey nos trame! a dir. 

Dada en la vila de Cambrils sots nostre sagell secreta XXX dies de noembre de l'any 
MCCCCXII. 

Rex Fferdinandus. 
Gabriel Mascara ni, mandato do mini re gis facto ad relationem Didaci Ferdinandi de 

Vadillo, secretarii. 
Probata. 

DOCUMENT2 

1412, desembre, 6. Barcelona. 

Ferran 1 agraeix al rei de Tunis la carta que aquest ti ha enviat i li respon, sobre la pau i 
confederació que li propasa, que esta disposat a negociar. Quan Ji envil' missatgers, 
se '/s escoltariJ. benignament. 
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ACA, C., reg. 2401, tT. 4lv-42r. 

EnFferrando, perla gracia deDéu rey d' Aragó, de Sicília, et cetera, ala molt altpríncepb 
rey de Túniz, salut, com a rey per qui volríem honor e molta borra ventura. 

Fem-vos saber que rcebem vostra letra, e agrahim-vos molt vostra bona voluntat e 
alegria que vós nos demostrats perla declaració per nós feta. Perque. us certificam que, totes 
coses que nós, bonament, puxam fer per honor vostra, som prcsts de fer-Ies. 

E axí matex vos responem, asó que.ns scrivits de la bona pau e confederació que vós 
desijats ab nós e nostra casa, que nós som apparellats de veer les coses que vós, sobre a¡;ó, 
nos demanareu. Per yo, molt alt príncep, quanc a vós plaur3 enviar a nós vostres missatgers 
sobre les di tes coses, nós los hoyrem benignament, e en a<;il darem bona conclusió, en tal 
manera que vós, rahonablement, ne deurets ésser content. 

E si algunes coses, mol! alt príncep, vos plaen que nós, bonament, fer puxam per honor 
vostra, scrivits-nos-en, car nós les farem de grat. 

Scrita en Barcelona' sots nostre sagell secreta VI di es de deembre de l'any mili quatre
cents dotze. 

Rex Fferdinandus. 
Gabriel Mascaroni, mandato domini' re gis facto, ad relationem Didaci Fferdinandi de 

Vidiello, secretarii. 
Probata. 

a. al, rectifica! sobre a los.- b. segueix un espai en blanc, destina! al nom del rei de Tunis.- c. quan, quant a 

l'original.- d. Barcelona, abreviatura llatina al 'original.- e. domini. dominus a ['original. 

DOCUMENT3 

1414, febrer, 7. Saragossa. 

Ferranl hasabutqueaTunishi ha presun navarresanomenat Remiro de Tudelade Navarra 
que, per mii d'unjactor de/mercader Guillem de Fonollet, podría ser al/ibera!. Per 
aixó demana a aquest mercader que escrigui al se u factor perquejaci tot el que pugui 
per deslliurar el captiu. 

ACA, C., reg. 2385, f. 18v. 

Lo rey. 
En Guillem de Fonollet: Segons havem entes, en Túni<; és pres I hom navarro appellat 

en Remiro de Tudela, de Navarra, lo qua!, a mil de I factor vostre, pot ésser deliure e exir 
de captivitat. 

Perque affectuosamentvos pregam que, per contemplació' nostra, scriscats al dit factor 
vostre que en la deliuran¡¡a del dit cathiu entena e treball ab gran diligencia, per forma que 
vinga a conclusió. 
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E en a<;ó vós e ell servirets Déu, e a nós farets no poch assenyalat plaer. 
Dada en c;:arago<;a sots nostre segell secreta VII dies de ffebrer del any MCCCCXIIII. 
Rex Fferdinandus. 
Dominus rex mandavit michi, Pauto Nicholay. 
Probata. 
(Al marge superior, en /letra coetiinia) Remironi de Tudela. 

a. contemplació, -tem- interlinear. 

DOCUMENT4 

1414, abril, 19. Barcelona. 

El mercader Guillem de Fonol/et intenta convencer Ferran 1, com altres vegades, deis 
avantatges de signar una pau amb el rei de Tunis i de les condicions que aquest li 
pro posa. Li aconsella que 1 'escrigui i que envira Tunis Berenguer Ferrer, que pot ser
hi molt útil. 

ACA, C., cr Ferran I, caixa 11, núm. 1336. 
227 X 298 

Molt alt e vichtoriós senyor: A vostra senyoria diverses vegades yo.é dit soplicant 
donásets loch enferpau ab lo rey de Túni<;, la qual ell moltdesiga, e seria causa que aL dobles 
cascú dels molts catius vasalls vostres que. y són serien delliurats. E axí fon convengut en 
la pau derrerament feta perlo senyor rey don Martí, que Déus haja, ab lo rey de Túni<;, e los 
que eren de singulás havien afer retre cascú deis reys als de quieren pertant com los costaven. 

E axí, senyor, per reveren<;ia de Déu, donats-hi lloch e agats piatat de tants mesquins 
com estan en greu cativatge, e molts se.n'i reneguen cascun día e renegaran si Déus e vós, 
senyor, no. y proveyts. 

Senyor, en Berenguer Fcrrer, portador de la present, és molt priltich a Túni<;, e en la 
altra pau trebalh\ molt, axí com lo dit en Bercnguer a vós, senyor, plenerament informara, 
e.ncara sera prest treballar-i e anar ua si vós, senyor, o manats. 

E vós, senyor, havets asats bona rahó d'escriure-li, primer regra¡yiant-li com lliberalment 
vos a trames vostre porter sens rescat algú, e que.us maravellats perque s'a retenguts en 
cativatge a.n Loys Flaqucr e a.n Jo han Rogcr, vostres vasalls, los quals ja s'eren rescatats 
e delliurats de lurs scnyors, e cll áls volgut cobrar e no.ls lexa exir, e.s gran injusticia que.ls fa. E, 
per semblant, scnyor, fa gran injúria a.lguns altrcs vasalls vostres que foren preses en temps 
de pau. 

E ab tal letra y paria anar lo dit en Berenguer Ferrer e saber sa enten<;ió que hui lo dit 
rey ha en la pau. 
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Als, molt alt senyor, no é a dir a vostra senyoria. 
Lo Sobiran Altisme la conserve en la sua amor e gn\10ia. 
Escrita en Barcelona' a XVIIUO de abrill414. 
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Molt alt senyor, vostre humil servidor, que.s comana en vostra gracia e mer10e, Guillem 
de Fonollet. 

(Al dors) A! molt alt e molt exyetlent senyor, lo senyor rey. 
(Afegit posteriorment) Guillelmus de Fonolleto. 
Suadet domino regi pacem fieri cum regi Tunisii et quod quidam Berengarius Ferrer 

est presto onus assumere, prout alias assumpsit. 

a. Barcelona, abreviatura /latina al 'original. 

DOCUMENT5 

1414, maig, 5. Barcelona. 

Fragmentjinal d 'una carta de Guil/em de Fono/le! aFerran] en qué 1 'informa de la captura 
d'un porterseu per partde moros de Tunis i que el rei de Tunise/ deixaril anar tan bon 
punt el/ti certifiqui que és familiar seu. 

ACA, C., crFerran I, caixa 11, núm. 1354. 
226 x 300 mm. 

Molt alt senyor: Anant de Si10ília a Malta fon pres un porter vostre que, per vostres 
embaxadors, ab trasllat deis capítols de la pau de Jimova, trametíem a Malta. 

E portaren-lo-se'n moros a Túniy. 
E lo rey de Túnil', informal que aquesta nava en servir de vostra senyoria e qu' era vostre 

porter, il-li fet prorogativa que esta en lo alfimdech deis mercaders, dient que lota volta qu 'ell 
haja letra vostra, senyor, e sia 10erteficat qu'ell sia vostre fameliar, lo lexara venir axí com 
se volrra. 

Perque. us soplich, molt alt senyor, peresguart depiatat, qu'ell haja vostra provesió real, 
perque.l dit rey sia 10erteficat de \'O que saber vol. 

Lo Sobiran Altisme, molt alt senyor, consetVe vostra persona en contínua sanitat, 
complín vostres desigs. 

Escrita en Barcelona" a V de mayg 1414. 
E a vostra senyoria yo trame!, ensemps ab la present, una letra del dit porter. 
Molt alt senyor, vostre homil servidor que.s comana en vostra gril10ia e merye, besant 

vostres mans. 
Guillem de Fonollet. 
(Al dors) Al molt alt e molt vichtoriós rey e senyor, lo seyor rey. 
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(Afegit posteriorment) Letra al rey de Fez con el niego que suelte aqueste portero. 

a. Barcelona, abreviatura llatina a !'originaL 

DOCUMENT6 

1414, octubre, 30. Tunis. 

BernatBru comunica aFerran 1 que elrei de Tunis ha deixatanarel seu porter, Joan Yanes, 
grdcies a una carta del TrastGmara perO, sobretot, a laseva mediació; el porter marxa 
de Tunis amb una carta de 1 'hGfsida i a /tres deis seusvassalls captius. Li denwna que 
ti satisfaci, a Mallorca, la bes treta que ha hagut de fer al por ter reia/. 

ACA, C., cr Ferran I, caixa 14, núm. 1652. 
295 x 202 nun. 

Molt al! e molt excel.lent prínsep e mon natural senyor: Notifican! a la redutabla 
clemensia e senyoria vostra com así vengé, de part de la vostra clemensia, una letra al rey 
da Tonis, faent-li mensió da pregaries perlo vostro porter Jo han Yanes, lo qua! era ca ti u en 
poder seu. 

Lo qua! ditporter lo dit rey, per amor da la vostraaxcel.lencia, a laxa! anar, de que, molt 
alt e poderós senyor, me par que, sinó que yo m'i són antrevengut he suplit al demanar e a 
bastraura-li so que mester ha haüt, aquí fóra romas longament lo dit porter. 

MUs, per asguart de la vostra senyoria, yo é trabalat tant que a vengut a liberasió. 
Al qua! porter se'n porta una letra del rey per vostra senyoria, e altres letres deis 

mesquins catius vasals vostres. 
Suplican! la vostra clemensia vos plilzia girar los vostros benig[ n ]es huls de la 

misericordia envers ells, e fer, senyor, que yo sie contenta! en Mallorches de la bastreta, 
jatsesie que lo dit porter ne fanl longament relasíó a la vostra senyoria, per so con n'3 pessat 
hun poch de temps, sa part deis dolós. 

Recomenant-me totstemps als peus de la vostra clcmensia. 
Ffeta en Tonis, a XXX de uytubre MCCCCXllll. 
Basan! la terra devant los peus de la vostra senyoria, lo vostra naturall vasall, Bernat 

Brn. 
(Al dors) Al molt alt e molt excel.lent príncep e poderós senyor, mon senyor lo rey 

d'Aragó. 
(Afegit posteriorment) Bernat Bru. 
D'en Berna! Bru. 
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DOCUMENT7 

1415, seternbre, 10. Perpinya. 

Ferran 1 agraeix a A bu Faris Abd al-Aziz, rei de Tunis, que hagi alliberat el seu porter 
captiu, perO lamenta que, des de fa més de dos anys, no hagi volgut donar a rescat cap 
vassall seu, que no hagi deixatmarxar LluísFlaquer i Joan Roger, tot i queja 1 'havien 
pagat, i que tingui presos vassalls seus, catalans i sicilians, capturats indegudament 
durant la treva amb Martí l. 

ACA, C., reg. 2389, ff. 92 v.-93 r. 

'Al rnolt alt príncep Adolaziz, rey de Túniz, nós, en Fferrando, perla gracia de Déu rey 
d' Aragó, de Sicília, de Valencia, et cetera, salut, corn a rey per qui volríem molla honor e 
bona ventura. 

Molt alt príncep: Ab molt gran plaer havern entes, axí per letra per vós a nós trarnesa 
com per relació de un porter nostre, lo qua! nós trarnetíem en Sicília e fon pres per vassalls 
e sotsmesos vostres, per nostra contemplació havets solt e lexat lo dit porter francharnent e 
quítia, perla qua! cosa siats cert que en son case loch faríem sernblants e majors coses perb 
vós, e haurern en pus special recornendació vostres vassalls e sotsrneses. 

Más, rnolt alt príncep, havern, per exposició de rnolts, entes, que ha passats més de dos 
anys que·vós no havets vol¡,'llt donar a rescat nengú vassall ni sotsmes nostre, e que Luys 
Flaquere Jo han Roger, qui havienja paga! lur rescate los altres drets acustumats, no.ls havets 
lexats anar; e que durant la pau entreclo senyor rey en Martí, ancle nostre, de bona memOria, 
e vós fermada', són stats presos per vostres vassalls e sotsrneses vassalls del dit senyor rey 
en Martí, axí cathalans com sicilians, los quals, coma catius, són stats e són pervós o vostres 
vassalls detenguts e haüts. 

De que, molt alt príncep, si axí és, nos rneravellam rnolt, com de vós e de vostres fets 
haguéssem tola bona oppinió e.n sperávem nostres sotsrnesos e vassalls ésser ben tractats. 

Per 100, molt alt príncep, vos pregam axí affectuosament corn podem que, segons de vós 
fianyosament speram, vos hajats envers nostres vassalls e sotsmeses en la manera que 
d 'abans bé acustumávets, car certificam-vos que, en totes coses qui fossen honor e benavenir 
vostre e de vostrcs vassalls, no.ns tardaríem en res. 

E si de nostres regnes e terres, molt alt príncep, algunes coses vos són plasents, enviats
les-nos a dir, car nós les complirem de bona voluntat. 

Dada en la vil a de Perpcnyá, sots nostrc scgcll sccrct, a X di es de sctembre de 1 'any de 
la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC XV. 

E per indisposició de nostra persona signada de mil de nostre primogénit. 
Alfonsus primogenitus' 
Probata. 
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(Al marge superior, en /letra coetimia) Ludovici' Flaquer et Johannis Roger. 

a. Registrata escrit al marge lateral esquerr.e del document.- b. per interlineal.- c. entre, repetit a ['original.- d. 
segueix sots ratllat.- e. segueix l 'espai destina! al manament en blanc, entre calderons.- f Ludovici, interlineal, 
escrit sobre Johannis ratllat. 

DOCUMENT8 

1415, octubre, 2 9. Perpinyit. 

Ferranl requereix a A bu FarisAbd ai-Aziz, rei de Tunis, que desl!iuri i deixi marxar Lluís 
Flaquer, a qui reté contra tata justicia perque ja havia satisfet el seu re sea t. 

ACA, C., reg. 2390, f. 42r. 
Ed. C. Rodríguez Joulia, Carta de Fernando I de Aragón a Abu Faris de Túnez, "Tamuda. 

Revista de Investigaciones Marroquíes", ill (Tetuan, 1955, lr. semestre), 127-128. 

En Fferrando, por la gracia de Dios, el cetera, al muy alto Abdolaziz", rey de Túni9, 
nuestro muy caro e muy amado amigo, salut, como aquel por quin queríamos que Dios diesse 
tanta honra e buena ventura quanta vós mismo querríades. 

Rey muy alto e nuestro muy caro e muy amado amigo: Entendido havemos, por 
exposición querelosaa nósfeta por Luis Flaquer, de la nuestra ciutatdeBarcelona', que como 
el dilo Luis Flaquer sea stado preso e captivado por vuestras gentes e después por vós dado 
a cierto rescat', el qua! lo dito Luis Flaquer vos ha entregamente pagado e vós recebido el 
dito rescat, no queredes o permetedes que lo dito Luis sea de la dita captivitat desliurado, 
antes detenedes aquel! assín como si fuesse dado a rescat e aquello no huvisse pagado. 

Porque, como.stascosas sean contra Dios e tata razón e justicia, vos rogamos e por deuta 
de justicia, por la qua! regnan los reyes, vos requirimos e amonestamos que lo dilo Luis 
Flaquer desliuredes e aquel! permetades essier desliurado, en manera que pueda repatriar 
o retornar a sus amigos e parientes, car sto mismo faríamos en tal caso por vuestros súbditos 
e vassallos. 

E si algunas cosas, rey muy alto e muy amado amigo, vos son plazientes de nuestros 
regnes e tierras, ambiat-les-nos a dezir, car nós las compliremos de buen cora~ón. 

Dada en la villa de Perpenyán dius nuestro siello secreto. 
E per indisposición de nuestra persona por nuestro muy caro primogénito subsignada 

a XXIX días de octobre, en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCC' quinze. 
Alfonsus primogenitus. 
Petrus Margayl, mandato regio, firmato per dominum principem. 
Probata. 
(Almarge superior, en /letra coetánia) Pro Ludovico Flaqucr. 

a. Abdolaziz interlineal.- b. Barcelona, abreviatura lfatina a {'original.- c. segueix no qucrcdcs o pennctcdcs 
que.! dito Luis sea ratllat. 


