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Diplomatics jueus de la Corona

catalanoaragonesa en terres musulmanes

(1213-1327)

Yom- Tov Assis

Els jueus de la Corona catalanoaragonesa van fer un paper remarcable en la

vida economica i en la politica interior i exterior d'aquests refines durant el segle

XIII, molt mes que no fa pensar llur importancia demografica. La contribucio

dels jueus al poblament i a l'administracio de les contrades conquerides als mu-

sulmans, la contribucio que aportaren al financament dels plans d'expansio

d'un pals mancat de recursos, i la col•laboracio que oferiren a fer eficac l'admi-

nistracio dun estat confederal determine en gran manera llur situacio peculiar.

D'altra banda, en la vida cultural van servir de pont entre l'orient musulma i

l'occident cristia, el punt de contacte dels quals, a occident, fou la Corona de

Catalunya-Arago.

La intervencio dels jueus catalanoaragonesos en totes les esferes de 1'activitat

politica fou profunda i molt singular en l'Europa medieval. El floc que els jueus

ocuparen en el servei diplomatic de la Corona catalanoaragonesa en terres mu-

sulmanes demostra d'una manera concreta, baldament sigui en un espai redult,

la singularitat d'aquesta intervencio. Gracies a unes determinades qualitats, els

jueus foren designats ara i ades per dur a terme missions diplomatiques en pai-

sos musulmans.

1. La tria de jueus com a diplomatics

La coneixen4a de la llengua crab era una condicio indispensable perque un

jueu fos nomenat per a una missio diplomatica en un pais musulma. La trame-

sa d'ambaixadors jueus a terres musulmanes es justificava, en la practica, pel fet

de set molt entesos en la llengua que hom hi parlava. La familiaritat amb la cul-

tura arabiga tambe contribuia a la seleccio de jueus per a aquest carrec. Molts

jueus van comencar Ilur carrera diplomatica com a torsimanys 1 escrivans d'a-
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rab.' Ala primeria de 1277, el rei Pere el Gran atorga una pensid, a compte de
la renda de la comunitat de Lleida, al jueu Maalux, a mes de la que ja gaudia,
pero sota condic16 que acompanyes el rei o els seus representants en tota expe-
dicid que fessin contra els sarrams. Tot fa creure que Maalux els servia d'inter-
pret d'arab.' El febrer de 1279, Pere el Gran nomena Samuel Abenmenasse
metge (alfaquim) i escriva d'arab.3 Quatre anys despres, el trobern acompa-
nyant el rei en un viatge a Tunisia i Sicilia; quan era absent, ocupava el seu lloc
el seu germa Jahuda Abenmenasse.' L'any 1284, 1'hereu de la Corona, l'infant
Alfons, nomena Bondavid, fill d'Astruc Bonsenyor, secretari d'arab,' carrec que
continua exercint fins i tot despres que l'infant accedis al tron reial.' Tambe
Abrahim Abenmenasse o Abenamies, que despres fou ambaixador de la Corona
catalanoaragonesa a Granada en els temps d'Alfons II, comenca la carrera I'any
1289 com a encarregat de l'escrivania d'arab a Aragd_ i a Valencia.' L'any 1291,

1. Sobre escrivans i torsimanys d'arab en aquesta epoca, veg.: ROMANO «Escribanos»,
p. 71-105.

2. ACA, Reg. 39, f. 157 [= REGNE; 676].
3. «... damns et concedimus vobis, fideli nostro Samueli, filio Abrahim Bonnemaiz, in vita

vestra, alfaquimatum nostrum et scribaniam nostram de arabico...,, (ACA, Reg. 43, f. 129 [=
ROMANO, «Abenmenasse», Apendice documental 1; id., «Escribanos», p. 101-102, Apen-
dice documental 1 ]. El rei I'anomena: ,alfaquimus etfzscus noster et de domo nostra et scriptor
noster maior de arabico)). L'any 1282 torna a set esmentat com a escriva d'arab (ACA, Reg.
59, f. 130v [= REGNE 978 i MF 11 1596]; ACA, Reg. 59, f. 130 [= MF II 1595]). En aquells
temps, el rei I'envia a la reina, i per aquesta rao rebe vestits (ACA, Reg. 71, f. 124v [= MF II
1597], 22 d'octubre de 1282). Segons Y. Baer, es deia Nahmias (BAFR, Toledot, p. 491,
n. 49 <Historia, II, p. 696, n. 52>; segons D. Romano, Menasse (ROMANO, «Abenmenasse» ,
p. 249); en els documents apareix com a Bonnemais, Abmanaxim, Abinemasse, Avenmena-
ze. Veg. a la nota 38 de mes avail una font que sembla corroborar el parer de Baer.

4. ACA, Reg. 60, f. 19 [= MF 11 1657; Romano, <Abenmenasse», Apendice docu-
mental 7; Id., ,Escribanos» , p. 102, Apendice documental 2]. Veg. D. ROMANO, « Funcio-
narios judfos p. 29.

5. ,...scribi litteras in arabico velfacere legi,, (ACA, Reg. 62, f. 39v [= ROMANO,
<Abenmenasse», p. 255, n. 45; id. «Escribanos)), Apendice documental 3]).

6. ACA, Reg. 66, f. 152v [= REGNE 1602 (any 1286)] i Reg. 84, f. 4 [= REGNE 2278
(any 1291)].

7. Vull dir el refine d'Arago, un dels que formaven Ia confederac16 catalanoaragonesa,
que tambe incloia Catalunya, Valencia, Mallorca (en una part d'aquesta epoca), Rossello i
Montpeller.

8. ACA, Reg. 83, f. 12 [= M. GAZU[ I.A, <^Las companfas de zenetes en el Reino de
Aragon (1284-1291)», BAH, 90 (1927), p. 188, n. 2; ROMANO ,Escribanos)>, Apendice
documental 4].
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Jaume II el nomena secretari i torsimany d'arab,`) I el mateix dia 11 Iliura un sal-
conduit per tornar a Granada.1' Hom no parla nomes de jueus de Mallorca i de
Valencia (que foren conquerides entre 1229 1 1245), que tenien 1'arab com a
llengua materna, ans tambe de jueus d'Arago 1 de Catalunya que el sabien per-
fectament.' 1 Foren moltes les missions, en terres on la majoria de la poblaci6
era musulmana, que foren conflades a jueus per rao de Ilur coneixenca de la
Ilengua arab.l-' Certes tasques realizades en altres hots, que requerien tambe ex-
pertesa en aquesta llengua, foren encomanades a jueus d'una manera tota natu-
ral.1 j

A mes de la coneixenca de l'arab, els jueus gaudiren d'altres avantatges molt
clars, tant sobre els musulmans com sobre els cristians. La utilitzacio de di-
plomatics musulmans comportava un risc des del punt de vista de la seguretat,
posat cas que hi haguessin hagut candidats. Els Iligams religiosos i culturals
amb l'islam i el fet de pertanyer a una poblaci6 musulmana hostil, que mes d'u-
na vegada havia intentat de revoltar-se contra les autoritats cristianes, desquali-
ficaven del tot els candidate musulmans que volguessin acomplir missions di-
plomatiques al servei dels cristians.14 La lleialtat dels jueus a la Corona, en

9. ACA, Reg. 91, f. 25v[= RfGNE 2387; H. FINKS, ActaAragonensia, Berlin-Leipzig
1908, I, p. LIX; ROMANO,,Escribanos,>, Apendice documental 5].

10. ACA, Reg. 90, f. 22v [= RI GNI` 2386].
11. A la fi del segle XIII, a Catalunya, hi ha jueus que fan de torsimanys. Veg., per

exemple, ACB, Notaria Capitular, Bernat de Vilarrubia 1292-1297, f. 65v-66r, sobre els
jueus Salomon Corayef 1 Jacob David, que actuaren com a interprets a casa del notari de
Barcelona amb musulmans de Tunisia que no sabien catala. Hi ha documents del segle XIII
que demostren la relacio dels jueus d'Arago amb la llengua crab (J. BOSCH VILA, ^^Escritu-
ras oscenses en aljamia hebraico-arabe», en: Homenaje a Millds Vallicrosa, I, Barcelona
1954, p. 183-214). Fs evident que a Valencia 1'arab estava molt estes. Vegeu, sobre tin text
en aljamia hebraicoarab, D. ROMANO, «Un texto en aljamia hebraico arabe (Elche 1314),,,
Sefarad, 29 (1969), p. 313-318.

12. ACA, Reg. 231, f. 59 [= RcGNE 2886]; ACA, Pergamins de Janine II, n. 3224
[= ROMANO, Ibid.]; ACA, Reg. 50, f. 121v [= MF 11, 1335 (15 de juliol de 1281)].

13. ACA, Reg. 228, f. 91 [= RIGNE 3380]; ACA, Reg. 194, f. 108v [= A. RUIiiO Y
LLUCH, Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval, I, doc. X11; G. LLAIiRES Y
QUINTANA, Jahuda Bonsenyor.• Libre deparaules e dits de savis efilosofs, Palma de Mallorca
1889, p. 123; ReGNf' 2556; ROMANO, ,Escribanos,,, Apendice documental 61.

14. Sobre els musulmans a la Corona de Catalunya-Arago durant el segle XIV, veg.: E.
LOURIE, Christian Attitudes Towards the Mudejares in the Reign ofAlfonso III ofAragon, Ph.
D. Thesis, Oxford 1967; J. BOSWELL, The Royal Treasure. Muslim Communities Under the
Crown ofAragon in the Fourteenth Century, New Haven i Londres 1977 (tanmateix, vegeu-
ne la ressenya de H. BEINARI a Bibliotheca Orientalis, 36, n. 5-6, (1979), p. 387-392). En la
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canvi, era quasi absoluta; en depenien , i aixo els feia aptes per a aquestes tas-

ques. La dependencia de la Corona en que estaven els jueus feia ressortir, d'una

banda , llur vulnerabilitat , pero, de l'altra, encara mes paradoxalment , posava en

relleu l ' origen de llur forca. En aquest punt, el jueu que tenia aquelles qualitats

oferia tambe un avantatge politic damunt el cristia , les ambitions politiques del

qual podien estar en oposicio amb els designis del rei , mentre que l'ambicio

del jueu era , en aquest sentit , de servir - lo i d'afavorir - lo. Els candidats cristians

pertanyien forcosament , en aquells temps , a la classe social de la noblesa, que

havia protestat mes d'una vegada contra el poder de la Corona.

Els jueus catalanoaragonesos havien establert lligams molt estrets amb llurs

coreligionaris de Granada i del nord d'Africa, ja que no eren pas pocs els jueus

que n ' eren originaris . 15 Aquests lligams exerciren una certa influencia sobre les

relacions de la Corona catalanoaragonesa i els seus veins musulmans .1 6 Les co-

munitats jueves del nord Africa contribuiren molt al foment de les activitats

comercials dels catalans en aquella zona . En ciutats com ara Tlemcen , hi havia

una poblacio jueva dedicada activament al comers internacional . Els reis de Ca--

talunya -Arago sempre apreciaren forca les aptituds mercantivoles de Ilurs s6b--

comparac16 de les relations de la Corona amb cadascuna de les dues minories, cal tenir en

compte que mentre que, per una banda, encoratjava, en general, I'expulsio dels musulmans

dels seus territoris, per I'altra, obria gairebe de bat a bat les porter a la immigracio jueva. So-

bre I'expulsio dels jueus de la Corona de Catalunya-Arago, veg.: Yom-Tov ASSTS, Yehude

Aragonia biyme shiltono shel Yaaqov ha-Sheni [,,Els jueus de la Corona catalanoaragonesa

en els temps de Jaume II-], tesi doctoral, Hebrew University, Jerusalem 1981, p. 567-620;

id., ^^Juifs de France refugies en Aragon (XIIIe-XIVe siecles)», REJ, 142 (1983), p. 285-322.

15. El nom de molts jueus catalanoaragonesos reflecteix Ilur origen nord-africa. A

mes dell noms esmentats a les obres de REGNE i BAER, esmentem aqui els d'Astruc de Fes,

Salomo de Fes, Jucef de Fes i Bonjua Bolax de Fes, que apareixen en documents encara ine-

dits (ACA, Notaria Capitular, BERNAI' DE VILARRUBIA, 1295, 3r-v, 13v, 28-29r, 61v i

119v).

16. No nomes el rei, ans tambe la poblacio cristiana, era conscient de la influencia

jueva sobre les relacions de la Corona catalanoaragonesa amb els seus veins musulmans. EEs

molt il•lustratiu, per exemple, el fet que els consellers de la ciutat de Barcelona s'adrecessin

al rei l'any 1311 perque alliberes els jueus marroquins Hay i Haley, detinguts, juntament

amb Ilurs servents, per un delicte de comers illegal entre la Corona de Catalunya-Arago i

Alexandria. En aquesta sollicitud, els consellers expressen la temenca que el perllongament

de la detencio, i aixi mateix el pagament d'una pena pecuniaria, no perjudiquin seriosa-

ment les relacions comercials dels barcelonins amb el Marroc i les tasques dels mercaders de

Barcelona que hi fan estada (Arxiu Municipal de Barcelona, Llibre del Consell, serie 1, n. 2,

f. 14 [= A. MASIA 1)II Ros, La Corona de Aragon y los estados del norte de Africa, Barcelona

1951, doc. n. 95]).
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dits jueus. Sota la influencia d ' aquests jueus, i amb llur ajut, es van crear lligams
d'amistat amb els jueus del nord d'Africa. Amb la conquesta de Mallorca, aug-
mentaren els jueus amarats de cultura arabiga que tenien contactes molt estrets
amb les comunitats jueves del nord d'Africa. Aquests jueus eren una baula mes,
i forca important, de la cadena que relligava ]a Corona catalanoaragonesa amb
el nord d ' Africa. Atenent a les relations comercials que tenien amb els jueus del
nord d 'Africa , especialment amb Tlemcen i Sigelmessa , els jueus dels reialmes
de la Corona d'Arago gaudiren d'una posicio especial als ulls dels rein catalans.
Els jueus de Tlemcen venien les mercaderies dels jueus catalanoaragonesos als
musulmans que habitaven les contrades mds desavinents ;' 7 i aixi aquests articles
arribaven als punts rues llunyans. Es compren l'interes dels jueus perque hi ha-
gu6s pau entre la Corona catalanoaragonesa i el nord d'Africa. Mes encara: hi
hague una coincidencia d ' interessos entre els jueus , la Corona i els mercaders
catalans en Ilur sol•licitud per la pau. ' s Les relacions comercials dels jueus de
Catalunya-Arago i Mallorca, amb Tlemcen i Sigelmessa eren profitoses als refs
de la Corona catalanoaragonesa ,'` puix que Ilur politica exterior pel que fa al
nord d'Africa durant el segle XIII reflecteix, la majoria de les vegades, la ten-
dencia que segui l'expansio del comers catala a la conca mediterrania.20 Als
diplomatics jueus, doncs, els esqueia d ' acomplir les missions que hom els enco-
manava , tant des del punt de vista dels interessos dels jueus com per rao de les
relations que mantenien amb el nord d'Africa.

2. Drets i beneficis

Els diplomatics jueus que estaven al servei de la Corona fruien de drets espe-
cials i d ' una posicio social elevada. Com tots els altres funcionaris reials , estaven

17. ,...in partibus distantibus et remotis.» Veg. Ia nota 18.
18. Arxiu Historic de Mallorca , Reales Cedulas, v. VII, f. 153v-154 (any 1327); DU-

FOURCQ, p. 143.
19. DUFOURCQ, p. 136-144. No es pot acceptar I'opinio d ' aquest historiador sobre

I'abast del control dels jueus sobre els subministraments d'or del Sudan a traves de Sigel-
messa i Tlemcen , i sobre la influencia que aquesta activitat hagues pogut tenir damunt els
jueus catalanoaragonesos (veg. DUFOURCQ, p. 141).

20. DUI^ouRCQ, ibid.; A. DF. CAPMANY Y DF. MONTPALAU, Memorias bistoricas sobre

la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona , Madrid 1779-1792 (reedicio a

cura de C. BAFLI I. i E. GIRAIT: Barcelona 1961-1963, en tres volums ); A. MASIA DE ROS,

op. cit.; J. N. HILI.<,ARI 11, «The Problem ofa Catalan Mediterranean Empire 1229-1327,,,
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exempts de pagar impostos, mentre exercien les funcions que hom els havia en-

carregat. L'any 1280, el rei envia una Iletra a I'aljama de Valencia, amb la qual

manava que Samuel Alfaquim no fos obligat a pagar impostos, d'acord amb

1'exempci6 traditional atorgada als funcionaris reials permanents.21 Unes set-

manes despres, el rei torna a recordar als seus funcionaris i a l'aljama de Valen-

cia aquella exempcio d'impostos a que Samuel Alfaquim to dret pets seus serveis

a la Corona.`' L'any 1283, arran d'una temptativa de I'aljama de Valencia de

voter sotmetre Jahuda Abenvives al pagament d'impostos, 1'infant Alfons mana

a la comunitat d'abstenir-se de constrenyer-l'hi, d'acord amb el que havia deci-

dit el rei abans de partir cap a la guerra. Jahuda Abenvives acompanya el rei en

el seu viatge a Coldo" (Alcoll en els textos medievals, a la Tunisia d'aquells

temps) i a Sicilia, quan la gent d'aquest regne l'invita a prendre'l com a terra

seva.24 En aquest viatge, hi ana tambd Samuel Alfaquim.-'S Aquell mateix dia,

('infant mana a 1'aljama de Xativa de deixar que Samuel Alfaquim i els seus pa-

rents es vesteixin com vulguin. Pere el Gran li havia atorgat, a ell i a la seva

familia, plena Ilibertat en aquest sentit, malgrat uns establiments (tacanot) de

l'aljama que prohibia de portar vestits de color i certs ornaments." L'any 1284,

el rei Pere el Gran mana a les autoritats de Valencia d'alliberar Samuel Alfa-

quirn de I'obligacio de dur la capajuiga. En tant que merge i secretari del rei es-

tava exempt de portar la capa, com els altres funcionaris reials jueus.27 El rei li

renova aquesta exempcio el 1285.28 La capa juiga era, a mes de la rodella, el se-

nyal distintiu que hom imposa als jueus catalanoaragonesos el segle X111.29 S is

The English Historical Review, Supplement 8 (1975), p. 17-21 [trad. catalana: Elproblema

d'un imperi mediterrani catala 1229-1327, Editorial Moll, Palma de Mallorca 1984].

21. ACA, Reg. 48, f. 65 [= MF II, 1093; RfGNt 800]. El nom complet que apareix a

la documentac16 es: Samuel f. de Abrahim Abranaxin, o Abinnaxim.

22. ACA, Reg. 48, f. 119v [= REGNE 836].

23. IBN KHALDUN, Histoire des Berberes, trad. francesa de M. G. DE SLANE, Alger

1854, II, p. 384; ,Cr6nica de Bernat Desclot», en: SOLDEVILA, Croniques, p. 469 (cap.

t.xxx).

24. ACA, Reg. 60, f. 25v [= REGNf 1022, (10 de febrer de 1283)].

25. ACA, Reg. 60, f. 19 [= MF II, 1657; ROMANO, «Abenmenasse», Apendice docu-

mental 7].

26. ACA, Reg. 60, f. 25 [= RFGNf. 1021; MF II, 1666; RoMANO, aAbenmenasse»,

Apendice documental 10 (10 de febrer de 1283)].

27. ACA, Reg. 46, f. 178v [= REGNF 1117; MF II, 1903].

28. ACA, Reg. 43, f. 100 [= ME II, 2108 (6 de gener de 1285)].

29. Vegeu el que vaig escriure sobre aquesta peca de vestir dels jueus a la meva tesi

(nota 14 de mes amunt), p. 190-196.
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anys despres, el 1290, el rei Alfons II30 dispensa Abrahim Abenmenasse (o Abe-
namies) i Abrahim el Genet, que estaven al servei de la casa reial, de portar la
capa a que estaven obligats segons Ns dels jueus de Barcelona i de Valencia.31
Samuel Alfaquim acompli missions importants en la politica exterior de la Co-
rona catalanoaragonesa i la represents en diversos paIsos musulmans. Tres dels
seus parents, que son esmentats en un document de 1283, a saber: David
Allevi, Abrahim Abenmenasse (o Abenamies) `-' i Jucef Abengalell. Abrahim
Abenmenasse era escriva d'arab33 i fou ambaixador de la Corona catalanoarago-
nesa a Granada en els temps d'Alfons II i de Jaume II. Jucef Abengalell fou el
pare de dos dels ambaixadors mes importants en terres musulmanes." El dia
abans d'estendre aquest darter document, l'infant Alfons many a un habitant
de Valencia, Ramon Jonquera, de no alienar una certa suma i uns certs objectes
rebuts del jueu Abrahim Exarchino, que havia de partir en servei del rei, ensems
amb Samuel Alfaquim.35 Un dels fills de Jucef Abengalell, el diplomatic
Abrahim Abengalell de Valencia, rebe de Jaume I, I'any 1276, un obrador si-
tuat a 1'entrada de la jueria, a requesta de 1'ambaixador de Tunisia. Per una pen-
sio anual de 400 sous de Valencia, li era permes de vendre'l a qui volgues, Ilevat
de nobles i eclesiastics.36

Ultra aquests beneficis, els diplomatics jueus gaudien de la proteccio del rei,

que els era atorgada com a qualsevol altre diplomatic. Al jueu, aquesta proteccio

li era altament necessaria. El guiatge o salconduit que el rei Jaume II lliura l'any

1291 al seu enviat, que era a punt d'anar-se'n cap a Granada, no tenia res d'ex-

traordinari.3' Tots els beneficis i avantatges de que els jueus gaudiren en ge-

neral, quan estaven al servei de la Corona, i en particular, quan duien a terme

missions diplomatiques, ha deixat a l'ombra les remuneracions en diner comp-

30. L'infant Alfons, primogenit de Pere el Gran , esdevingue rei, Alfons II, el Franc o

el Liberal , l'anv 1285.

31. ACA, Reg. 81 , f. 10 [= RFGNF 2058].
32. Abenvives, segons RFGNF (doc. 1021 ), pero es on error.

33. Veg. FINKS , op. cit., I, p. LIX; ACA, Reg. 90 , f. 25v: «scriptor nesterArabicus et

Turcimanus'.

34. A. GIMFNEZ SOLER, La Corona de/lragony Granada, Barcelona 1908, p. 22, n.

1; GAZULLA, op. cit., p . 181-184; RFGNl 810 ( Piece justificative XII), 1701, 2390 i 2833.

35. ACA, Reg. 60 , f. 25 [= RFGNI' 1020; MF II , 1665 (9 de febrer de 1283 )]. Marti-

nez Ferrando diu «Mosse» en floc de « Samuel> per error.

36. ACA, Reg. 19 , f. 13 [= RFGNF 654; MF I , 1991]; J. MIRET Y SANS , Itinerari de

Jaume I el Conqueridor, Barcelona 1918, p. 531.

37. ACA, Reg. 90 , f. 22v [= RFGNL 2386].
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tant que rebien per Ilur treball.is Tanmateix, caldria no menysestimar aquests

honoraris. "'

3. Els jueus en els territoris conquerits

L'embranzida que agafa la reconquesta en els temps de Jaume I oferi als

jueus noves possibilitats. La Corona, a mes de necessitar 1'ajut de la poblacio

jueva per colonitzar els territoris conquerits, tambe havia de menester els jueus

per a 1'administracio d'aquestes terres, per als contactes amb la poblacio musul-

mana i per a la redaccio de documents en llengua crab. Fins i tot en el transcurs

de la guerra calgueren interprets. Als jueus, aquestes tasques els esqueien a me-

ravella.

Durant la guerra contra els sarrains, i tambe posteriorment, hom va empa--

rar-se de moltes terres que era urgent de poblar. Al contrari del que passava en

els poblaments realitzats per nobles cristians, en el cas dels jueus aquests pobla-

ments no sostreien les terres al poder de la Corona. Els jueus, que eren conside-

rats un be de la Corona, eren candidats preferits per rebre terres per part del rei,

que els en reparti generosament un bon percentatge. A les terres dels fugitius,

cal afegir-hi les dels revoltats. Aquesta preferencia provenia tambe de la necessi-

tat -i no pas poca- d'equilibrar la situac16 demografica. Mallorca i Valencia

eren zones que romanien poblades en gran part per musulmans. En el darter

quart del segle xIII vivien a Valencia, pel que sembla, uns 100.000 sarrains, i a

Mallorca 25.000.`+0 Jaume I s'adreca a les autoritats de la ciutat de Barcelona,

38. Vegeu, per exemple, els 1.800 morabatins que rebe Don Abrahem Aben Naha-

mias l'any 1294 per la seva tasca en afers d'impostos (Archivo Historico Nacional, Leg.

634, Papeles Cat. Toledo [= M. GAIBROIS DE BAIL ESI-EROS, Historia del reinado de D.

Sancho IVde Castilla, Madrid 1927-1928, III, p. 400]). El document fou publicat tambe

per MENENDEZ PIDAL, Documentos linguisticos de Espana, Madrid 1966, I, p. 469, pero -I

fragment que ens interessa en fou eliminat. Sobre Samuel Alfaquim, veg.: ACA, Reg. 48, f.

119 [= MF II, 1130 (14 d'agost de 1280)].

39. Veg.: J. L. SHNEIDMAN, The Rise of the Aragonese Catalan Empire 1200-1350,

Nova York 1970, II, p. 444 <trad. catalana: L imperi catalano-aragones (1200-1350), 2 vol.,

Editions 62, Barcelona 1975>.

40. J. VICENS VIVES, Historia social y economica de Espana y America, Barcelona

1957, II, p. 39, 50 i 61. Cf. J. E. MARTfNEZ FERRANDO,,,Repoblacion en los territorios de

la Corona de Aragon,,, en: Congreso de Historia de la Corona de Aragon, 1962, VII, p. 153.
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l'any 1270, perque encoratgessin 1'emigracio a Valencia, car el nombre de cris-

tians en tot aquell regne no superava els 30.000.41

Despres de la conquesta de Mallorca els anys 1229-1232, i de la de Valencia

entre el 1232 i el 1245, Jaume I reparti una certa extens][o de terres als seus sub-

dits, entre ells un bon nombre de jueus.42 L'any 1247, invita els jueus de fora de

la Corona de Catalunya-Arago, sobretot del nord d'Africa, a venir a establir-se

als seus reialmes engrandits.''jLa instal•lacio de jueus a les zones musulmanes

continua fins i tot durant el regnat de Pere el Gran .14

Torsimanys i consellers jueus ajudaren el rei durant la conquesta. En la guer-

ra contra els musulmans de Mallorca 1 en les negotiations de la rendicio, Jaume

I se servi de dos torsimanys jueus de Saragossa: Bahiel i Salomo Alconstantini.45

Es Salomo qui redacta les lletres reials adrecades als musulmans de Menorca

que esdevingueren vassalls de la Corona catalanoaragonesa.46

41. ^,...e no trobara queen tot lo regne de Valencia age poblat de christians oltra XXX mi-

lia homens», Arxiu Municipal de Barcelona, Llibre Vermell, II, 174v-175; Capmany, op. cit,11,

doc. 24 [= Huici, Coleccion diplomdtica dejaimeI, el Conquistador, Valencia 1916, doc. 1341.

42. Sobre aquest repartiment entre els seus subdits, molts d'ells jueus, veg.: Llibre del

repartiment, publicat per P. DF. BOFARULL, Coleccion de documentos ineditos delArchivo ge-

neral de la Corona de Aragon, XI, Barcelona 1856, passim; Llibre del Repartiment de Valen-

cia, editat a cura de M. de los Desamparados CABANES PECOURT, Valencia 1972. Sobre la

distribucio de bens als jueus, veg.: REGNE, 7, 13-27, 31-32.

43. J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de Espana, Madrid 1852, XXII, p.

327-328; F. FITA i G. LLABRES, «Los judios mallorquines. Coleccion diplomatica desde el

ano 1247 al 1387>>, BAH, 36 (1900), p. 19; REGNE 36.

44. Vegeu, per exemple: ACA, Reg. 44, f. 175v [= MF II, 900 (14 de mare de 1280)];
ACA, Reg. 44, f. 182v [= MF 11, 1027 (10 de maig de 1280)].

45. «E enviam-hi don Nuno ab den cavaliers seus, i un jueu de Saragossa qui sabia al-

garavia per trujanman, e havia nom don Bahihel» (« Cronica de Jaume I)), en: SOLDEVILA,

Crbniques, p. 43, § 74); « E quan se foren acostats lo rei de Mallorques e don Nuno, davalla-

ren en la tenda, e parlaren lo rei tan solament ab dos de sos veils, e don Nuno e l'alfaquim

qui anava per trujanma», ibid. p. 43, § 76 (veg. tambe p. 125, § 325); pet que fa a Salomo,

germa de Bahiel, veg. p. 60, 9 118: «E faem-los fer carta en algaravia de creenea a un alfa-

quim nostre de Saragossa per nom don Salomo, germa de don Bahiel, que creguessen a

aquests tots tres de la missatgeria, que eis dirien per nos'); BAER, Toledot, p. 82 i 487, n. 2

<Historia, I, p. 113 i II, p. 691, n. 2>. Algaravia i trujanman son mots drabs que signifiquen

«la llengua crab,, i «interpret [torsimanyl-; quant a alfaquim, «fisic [merge]», veg.: ROMA-

NO, «Escribanos», p. 73-76. Aquests dos germans son esmentats com a funcionaris del rei

1'any 1264 (ACA, Reg. 13, f. 167 [= MF III, 519]; ACA, Reg. 13, f. 170v [= MF I, 527]).

46. Vegeu-ne el text flat[ de Pere MARSILI a: Llibre dell feits, Biblioteca Universitaria

de Barcelona, ms. 64, cap. XIV. Aquest Salomo era battle l'any 1234 Q. MIRET Y SANS, op.

cit., p. 111).
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Com a consequencia de la revolta que esclata entre els musulmans de M6r-

cia contra Castella ]'any 1263, Jaume I respongue positivament a una peticio

d'ajuda militar feta per Castella l'any 1264.'7 El 1265 tramete a Murcia el jueu

Astruc Bonsenyor amb la intenc16 de sembrar el panic i la desesperac16 entre els
revoltats48, i preparar aixi el terreny per a la conquesta de Murcia I'any 1266.49

En diversos documents, Astruc Bonsenyor es anomenat trujaman,S0 alfaquino

nostro51 o serivd nostre d algaravia, es a dir, escriva d'arab.52

Molt poc abans de la mort de Jaume I, l'any 1276, els sarrains de Valen-

cia, induIts per Granada, es revoltaren contra la senyoria del rei catala.` El

nou monarca, Pere el Gran, es Ilium a reprimir aquesta revolta dels sarrains

valencians.54 L'any 1277, Muca de Portella, battle i merino del rei, negocia

amb els sarrains de la zona de Montesa les condicions de rendicio dell revol-

tats.55 En aquells temps, fou molt remarcable la col•laborac16 dels jueus que

coneixien les condicions dels Ilocs i la llengua Arab. A partir de 1279, Samuel

Alfaquim comenca a exercir les seves funcions corn a conseller per als afers

arabs," i redacta cartes de guiatge51 i documents de rendicio dels sarrains.58

Fou tambe responsable de la venda dels sarrains que havien estat fets captius

47. De 1243 a 1244, Murcia fou vassalla de Castella (DUFOURCQ, p. 115, nota 3;

«Cr6nica de Jaume I> , en: SOLDEVILA, Croniques, p. 153, 157 i 158 (g§ 422, 437 i 439).

48. GABRIEL LLABRES, «Noticias ineditas,,, Boletfn de la Sociedad Arqueologica Lulia-

na, 3 (1889-90), p. 37-38.
49. «Cronica de Jaume k, en: SOLDEVILA, Crbniques, p. 152-162 (gg 410-456); MI-

RET Y SANS, op. cit., p. 380-385. Aquell any , Jaume I cedi Murcia a Castella, cloent aixi el

cami de la reconquesta per a la Corona catalanoaragonesa. Tot i que I'any 1296, Jaume 11

s'emparara de la zona, traient-la del poder de Castella, no s'arriba a establir una frontera co-

muna amb els musulmans per l'acord de repartiment que signa amb Castella.

50. ^Cr6nica de Jaume I», en: SOLDEVILA, Crbniques, p. 157 (9 437).

51. MIRET Y SANS, op. cit., p. 338 i 404.

52. ,^Cr6nica de Jaume 1>>, en: SOLDEVILA, Crbniques, p. 157 (g 436).

53. Sobre aquesta revolta, veg.: MF I, 1962, 2001, 2002 i 2003. Sobre l'ordre d'ex-

pulsio dels musulmans, que no es dugue a ternie, veg.: MF 1, 2023.

54. F. SOLDEVILA, Pere el Gran, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 1950-1962.

(reeditat, a cura de M. Teresa FERRER I MALLOL, el 1995), segona part, p. 27ss.

55. BAER, Toledot, p. 98 <Historia, I, p. 133>.

56. ROMANO, «Abenrnenasse», p. 256; ACA, Reg. 48, £ 6v [= MF II, 1005 (29 d'a-

bril de 1280)]. Aqui veiem clarament fins a quin punt el rei es refiava del seu torsimany Sa-

muel Alfaquim.

57. ROMANO, ibid.; ACA, Reg. 44, f. 142v [= MF II, 566].
58. ACA, Reg. 44, f. 142v [= MF 11, 566]; ACA, Reg. 41, f 97 [= MF II, 504].
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durant la revolta5' i de la recaptacio d'impostos de la poblacio musulmana.60

L'any 1283 recluta sarraIns valencians per al front frances.61 Al mateix temps

que Samuel Alfaquim actuava de torsimany del rei !'any 1284, el jueu Bon-

david Bonsenyor exercia la funcio de secretari d'arab de !'infant Alfons.62

Aquell any Samuel Abinninop (Ibn Ayub o Iyob?) era encarregat del pobla-

ment de diverses zones del regne de Valencia '63 i d'altres jueus ho eren de la

recaptacio de !'impost de 1'herhatge (consum de 1'herba dels prats) d'aquell

mateix regne.C4

L'agitacio en el si de la poblacio sarraina i la revolta van accentuar la necessi-
tat que tenia la Corona de funcionaris jueus fidels. L'any 1276, Jahuda de la
Cavalleria, aleshores batlle de Valencia, rebe permis per dur a terme les opera-
tions economiques necessaries per cobrir les despeses de la guerra contra els sar-
rains.65 Vives Abenvives, fill de Jucef Abenvives, era responsable de les rendes
d'unes quantes poblacions del regne de Valencia !'any 1276.66 Aquell mateix
any, foren traspassades a Muca de Portella les rendes de la Corona de Morve-
dre, Sogorb, Onda i d'altres Ilocs administrats per ell, a canvi d'un prestec que
feu al rei, en relacio, sens dubte, amb la revolta dell sarraIns.67 L'any 1282, Sa-
muel Alfaquim fou nomenat responsable de la recaptacio d'impostos als sar-
rains.6" Aquest mateix any, hom many als sarrains del regne de Valencia de pre-
sentar els comptes de llurs impostos a Jahuda Abenmenasse.69 Un dels

59. ACA, Reg. 42, f. 228 [= MF II, 880 (27 de febrer de 1280)); ACA, Reg. 42, f.
108v [= MF II, 808].

60. ACA, Reg. 59, f. 188 [= MF 11, 1633 (25 de desembre de 1282)].
6 1 . J . CARINI, Gli archivi e le biblioteche di Spagna in rapporto alla storia d7talia in ge-

nerale e di Sicilia in particolare, I I , Palerm 1884, P. 22, i l l s , 133; ,Procesos de las antiguas
Cortes», en: Coleccion de documentos ineditos del Archivo de la Corona deAragdn, VI, p. 196.

62. ACA, Reg. 62, f. 39v [= RoMANO, «Abenmenasse», p. 255, n. 45].
63. ACA, Reg. 42, f. 186v [= MF II, 760]. Hom hi esmenta els flocs seguents: Alcu-

dia, Favara, Benibuquer.

64. ACA, Reg. 59, f. 143 [= MF II, 1601 (28 d'octubre de 1282)]. Tambe delta X6-
quer, els jueus recaptaven impostos, veg.: MF 11, 1627, 1822 i 2129.

65. ACA, Reg. 20, f 335v [= MF I, 1963]; ACA, Reg. 20, f. 335v [= MF I, 19641; cf.
ACA, Reg. 22, f. 74v [= MF 1, 2061; ACA, Reg. 22, £ 75 [= MF I, 2063].

66. ACA, Reg. 20, f. 344v-345 [= MF I, 2004].
67. ACA, Reg. 20, f. 350 [= MF 1, 2013].
68. ACA, Reg. 59, f. 188 [= MF II, 1633].
69. ACA, Reg. 50, f. 231 1= MF II, 1435 (17 de gener de 1282)]; cf. MF 11, 1553,

1656, 1664, 1674, 1697, 1710, 1717 i 1751, pet que fa a 1'activitat economica entre els
musulmans.





1)IP; oAIAI CS It 'I 15111( LA (,ORONA CA IA IANOARAGONLSA 19

nafia82 i Mina de Portella53 l'exercien en algunes localitats del regne de Valen-

cia I'any 1276. Salomo Vidal fou bathe de Vila-real de 1276 a 1282;84 Mucra de

Portella ho fou a Denia a partir de 1276;85 Vidal Abenrabe,86 a Onda de 1276 a

1282;87 JucefAvincaprut, a Morvedre de 1 277 a 1281;88 Salomo Bahiel A]-

constantini, en aquesta darrera ciutat ]'any 1278;89 Mosse Alfaquim Alconstan-

tini, a Valencia els anys 1280-1281;10 Mosse Almateri, a Xativa I'any 128091 i a

Carbonera l'any 1282;92 Mina Allec, a Alzira I'any 1282;93 Samuel Vives, a

Alfandec els anys 1280-1282;94 Jucef Avincaprut, a Sogorb l'any 1282."Al

contrari del que va passar a Arago i Catalunya, al refine de Valencia els jueus

van continuar exercint carrecs administratius en nom del rei durant forca

temps. A les zones de majoria sarraIna, els jueus eren els mes adients per realit-

zar aquestes funcions.

A mes de llur aptitud per a les questions economiques i administratives, i
llur estates particular, coses que eren necessaries per a la creacio d'un poder
central en els sews reialmes confederats, el rei utilitza Tmbe funcionaris jueus,
perque eren els mes adequats a les tasques relacionades no solament amb els sar-

82. ACA, Reg. 38, f. 14v [= MF II, 7 (21 d'agost de 1276)]. Cf. MF II, 41 i 43. Fou
bathe de Castellfabib, Alpont, Ademus i Lliria (veg. ROMANO, «Funcionarios judios», p. 22.

83. ACA, Reg. 38, f. 38 [= MF II, 52 (17 de setembre de 1276)]. Fou bathe de Mor-

vedre, Sogorb, Morella, Uixo, Onda, Almonesir i Vila-real. Tambe fou responsable de la

venda de musulmans a Morvedre 1 Onda.

84. ACA, Reg. 38, f. 61v [= MF II, 100 (21 d'octubre de 1276)]; ACA, Reg. 39, f.
177v [= MF II, 207(31 de mare de 1277)]. Cf. MF II, 207 1208.

85. ACA, Reg. 38, f. 63 [= MF II, 105 (21 d'octubre de 1276)].

86. Tambe Aburrabe i Aberrabe.

87. ACA, Reg. 38, f. 64 [= MF II, 110 (23 d'octubre de 1276)]; MF II, 116; ACA, Reg.
42, f. 203 [= MF II, 801 (9 de gener de 1280)]; ACA, Reg. 42, f. 228v [= MF II, 881 (28 de
febrer de 1280)]; MF II, 1167, 1183, 1184,1185, 1186, 1187, 1217, 1277, 1278, 1279.

88. ACA, Reg. 22, f. 76 [= MF II, 293 (4 de novembre de 1277)]. Cf. MF II, 802,
1047, 1048, 1049.

89. ACA, Reg. 40, f, 99v [= MF II, 385 (26 d'abril de 1278)]; ACA, Reg. 40, f. 163
[= MF II, 436 bis (23 de setembre de 1278)].

90. MF I I , 818, 829, 830, 831, 895, 930, 989, 1058, 1084, 1103, 1104, 1121, 1 138,

1152, 1154, 1157, 1202, 1265, 1285. L'abril de 1282 ja no era bathe (veg. MF II, 1504).

91. MF II, 856, 857, 1002, 1201.

92. ROMANO, aFuncionarios judios», p. 22.

93. ACA, Reg. 46, f. 86v [= MF II, 1512 (27 d'abril de 1282)].
94. ACA, Reg. 59, f. 100 [= MF II, 1547 (25 d'agost de 1282)].
95. ACA, Reg. 46, f. 79v [= MF II, 1489]. Veg. tambe: ROMANO, «Funcionarios

judios», p. 22.
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rains que vivien dins les fronteres de la Corona catalanoaragonesa, ans tambe

amb els de fora. No ens ha de sorprendre, doncs, que tots els jueus que sortien

en missio diplomatica cap als paisos musulmans per compte de la Corona, eren

gent que havia estat educada en la cultura arabiga, i el servei diplomatic venia

despres d'haver exercit altres carrecs en relac16 amb els afers drabs.

Hi ha proves que alguns jueus eren tramesos de tant en tant al vei regne de

Castella i a la zona fronterera que separava els dos estats cristians. L'any 1283,

per exemple, Muca de Portella mend certes negociacions amb un noble castella

en nom del rei.` 6 Vint anys despres, el 1304, fou el seu germa, Ismael de Por-

tella, que va set trames a Castella.`» Cal dir, tanmateix, que les missions di-

plomatiques acomplertes per jueus a Castella tenia a veure amb questions que

afectaven les relacions de la Corona de Catalunya-Arago amb els paisos musul-

mans.98

4. La intervenci6 de jueus en els contactes entre la Corona

catalanoaragonesa i el regne de Granada

La mort de Jaume I assenyala la fi de la reconquesta catalanoaragonesa per

terres hispaniques . Despres de la conquesta de Mallorca i de Valencia, ja no

resta cap sortida per a 1'expansi6 de la Corona de Catalunya-Arago, ja que Cas-

tella dominava la zona intermedia entre ella i el regne musulma de Granada.

D'acord amb el testament de Jaume I , el seu fill Pere ( Pere II el Gran ) regna a

Catalunya, Arago i Valencia , mentre que el seu germa petit , Jaume (Jaume II de

Mallorca), regna a Mallorca , Rossello , Cerdanya i Montpelier." Amb l'accessio

de Pere el Gran al Iron s'obri una pagina nova de la historia de la politica exte-

rior de la Corona catalanoaragonesa . Despres d ' haver obligat el seu germa petit,

Jaume II de Mallorca , a reconeixer- se vassall seu el 1276, el rei Pere passa a 1al-

tra banda del mar. El seu casament amb Constanca, hereva del regne de Napols

96. M. CUBELLS, ,Documentos diplomaticos aragoneses» , Revue Hispanique, 37

(1916), p. 224, doc. 125.

97. ACA, Reg. 235, f. 79v[= BAER, I, 153, 1 ];ACA, Reg. 235, f. 86 [= BAER, I, 153, 2].

98. Veg., per exemple, M. GAIBROIS DE BALLF.STEROS, (,Tarifa y la politica de Don

Sancho IV,,, BAH, 127 (1920), p. 203; DUFOURCQ, p. 233; BAER, Toledot, 180 <Historia.

I, p. 241>.

99. F. SOLDEVILA, Pere el Gran, Barcelona 1950, I, 1, p. 115; Huici, op. cit. (a la nota

41 de mes amunt), III, Valencia 1922, p. 164-167. Si el fill gran hagues mort, el regne

s'hauria dividit en tres, i la unitat de Catalunya-Arago hauria cessat (veg. HILLGARTH, op.

cit., a la nota 20 de mes arnunt), p. 22.
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i Sicilia, havia preparat el terreny per a 1'expansi6 dels refines del rei catala per

Italia. 10° Li calia, pero, mantenir la pau a la peninsula Iberica.101 Mentre Caste-

lla s'unia amb el Marroc l'any 1280 per lluitar contra Granada,102 Pere el Gran

s'havia acontentat, poc abans, amb una demostracio de la forca naval catalana

contra el Marroc, tot mantenint, aixi, l'amistat amb Granada sense menyscabar

les relacions amb Castella.1)' Amb la intenc16 de vetllar per les relacions amb

Granada, Pere el Gran hi tramete, 1'estiu de 1280, el jueu valencia Abrahim

Abengalell. Pero en el cami de tornada a terres catalanoaragoneses, el diploma-

tic jueu fou saltejat per uns castellans. Com a reaccio a aquest acte, el rei mana

als seas funcionaris de permetre al dit Abrahim Abengalell d'embargar bens

de sdbdits de Castella pel mateix valor dels que li havien estat robats, si el rei de

Castella no es preocupava de tornar-los-h i.10' No fora estrany que el bandidat-

ge hagues estat executat amb la benediccio de les autoritats castellanes, que hau-

rien volgut expressar, aixi, la irritacio que els havia produIt la maniobra d'acos-

tament de la Corona catalanoaragonesa a Granada. L'any 1282, en plena

campanya de Sicilia, els francesos envairen Catalunya. Castella no va pas cuitar

a ajudar-la, perque Catalunya no havia vacil•lat gens ni mica a ajudar Granada

en la seva guerra contra el Marroc, tot i vojer mantenir relacions amistoses amb

Castella. Aixi, doncs, la Corona catalanoaragonesa es troba en el mateix camp

que els sarrains enfront d'una coalicio d'estats cristians: Franca, Castella i la c6-

ria romana.105 Tot fa creure que aquesta vegada, el rei Pere hi tramete el di-

plomatic jueu Samuel Alfaquim. Sigui com sigui, no hi ha dubte que Samuel

Alfaquim prengue part en la redaccio de la carta de pau en nom del rei de Cata-

lunya-Arago, que fou escrita en llati i en arab.1116 Samuel fou 1'escriva d'arab

100. «Cr6nica de Ramon Muntaner>>, en: SOLDEVILA, Crbniques, p. 698. Sobre l'ex-

pansio de la Corona catalanoaragonesa per la Mediterrania, veg.: F. GIUNTA, Aragonesi e

catalani net Mediterraneo, I-II, Palerm 1953-1965.

101. J. ZURITA, Anales de la Corona deAragon, Saragossa 1610, I, f. 229v i 230.

102. Crbnica de don Alfonso X, c. 74, p. 57-58; R. ARIE, L'Espagne musulmane au

temps des Nasrides (1232-1492), Paris 1973, p. 71-74.

103. DUFOURCQ, p. 201-202.

104. ACA, Reg. 48, f. 83v [= REGNf, 810, Piece justificative XII; MF II, 1107]. Ro-

mano creu que aquesta missio fou I'6nica en que un jueu va set trames a paisos musulmans

en els temps de Pere el Gran (veg.: ROMANO, « Funcionarios judios>>, p. 29). Tanmateix, ve-

geu les notes 110 i 1 1 1 de mes avail.

105. aCr6nica de Bernat Desclot» , en: SOLDEVILA, Crbniques, p. 571 (cap. (:L.XIII).

106. «II Kalendas madii anno Domini M. CCL. 'seeundo tradidimus Samueli alpha-

quimo cartam pacis Regis Granate latine etarabice scriptam» (ACA, Reg. 47, f. 41 v [= GAZU-

LLA, op. cit., p. 176, n. 3; H. WIERSZOWSKI, «Quelques documents concernant la culture
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mes important de Pere el Gran;107 tingue cura dels afers sarrainescs a Valencia,108
i fou trames tambd en missions secretes.1°9 L'hivern de 1283-1284, Abrahim
Abengalell va set enviat de nou a Granada."° En la carta de Pere el Gran al rei de
Granada es presentat com a «jueu nostre».111 Quan Pere el Gran s'adona que el
perill de la invasio francesa era ben real, cuita a trametre Samuel Alfaquim als sar-
rains de Valencia perque en reclutes per al seu exercit. En aquesta guerra intervin-
gueren mercenaris marroquins al costat de les forces catalanes.' 2 Per mediacio
d'un emissari jueu, sarraIns de Valencia i del Marroc lluitaren, doncs, al costat de
Catalunya contra els soldats francesos sostinguts pel cap de 1'Esglesia.

Pere el Gran continua la seva politica d'amistat envers Granada fins al dia de
la mort. Muhammad II necessitava tambe un aliat a causa de la invasio marro-
quina de la Primavera de 1285. Alfons II, que accedi al tron el novembre de
1285, s'ajusta a la politica del seu pare. Ala primeria de 1268, trametd el jueu
valencia, Jahuda Abenhacen a Granada."' E! rei many al batlle de Valencia de
tenir cura dels assumptes del seu ambaixador jueu, de percebre'n els prdstecs
i de protegir-ne l'esposa i els fills, mentre fos a Granada. 14 Aixi mateix, li orde-
na de Iliurar a Jahuda Abenhacen la quantitat de 200 sous en moneda de Valen-
cia per costejar el viatge.1 s Abrahim Abenamies, que fou secretari d'arab d'Al-
fons II a partir de 1289,16 va ser trames en missio diplomatica a Granada un
any desprds."7 E! setembre de 1291, torna a Granada, aquesta vegada ensems
amb !'ambaixador granadi, Muhammad Abenadalill, que havia fet estada a la

catalane au temps du roi Pierre le Grand», EUC, 18 (1933), p. 179, doc. 7]); el document

original no es troba a I'ACA. Veg.: WIERUSZOWSKI, op. cit., p. 179, n. 2; A. GIMENEZ SO-

LER, op. cit., p. 18-21.

107. ACA, Reg. 41, f. 97; Reg. 44, f. 244v.

108. ACA, Reg. 44, f. 142, 149r-v i 150.

109. ACA, Reg. 43, f. 100x, Reg. 46, £ 178 v.

110. ACA, Reg. 47, f. 122 [= A. GIMENEZ SOLER, >,La Corona de Aragon y Grana-
da, BABLB, 3 (1905), p. 113-114.

111. A. GIWNEZ SOLER, ibid. p. 114; M. Gaibrois de Ballesteros, op. cit. (a la nota

38 de mes amunt), II, p. 318.

112. DUFOURCQ, p. 205-206.
113. ACA, Reg. 62, f. 196v [= L. KUPFEL, Die dussere Politik Alfonsos III von Arago-

nien, Berlin 1911-1912, p. 162-163; veg. sobre aquest personatge: ACA, Reg. 77, f. 9.

114. ACA, Reg. 74,E 65 [= REGNE 1862].

115. ACA, Reg. 74, f. 7v [= REGNE 1870].
116. ACA, Reg. 83, f. 12 [= GAZULLA, op. cit., p. 188, n. 2]; cf. ROMANO, «Abenme-

nasse», p. 255, n. 46; id. « Escribanos,^, p. 90-95.

117. Klupfel, op. cit., p. 164s; BAER, Toledot, p. 491, n. 49 <Historia, II, p. 696, n. 52>.
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Corona catalanoaragonesa com a enviat del rei de Granada.118 L'any 1291, fou

nomenat secretari i torsimany d'arab de Jaume II, fill de Pere el Gran." 9 Al cap

d'un any, el rei l'envia a Granada, on mori mentre exercia la seva missio. El rei

catala demana al de Granada de trametre-1i tots els bens del difunt.120

Com a diplomatic, Jaume II exceldi sobre el seu germa Alfons. Havia entes

que un imperi catala mediterrani nomes era possible si regnava la pau entre la

Corona de Catalunya-Arago i els seus veins de la Peninsula. Poc despres d'acce-

dir al poder, l'any 1291, signa amb Castella la concordia de Monteagudo, per la

qual ambdos paisos es repartien el nord d'Africa en zones d'influencia.12' Jau-

me II esmerca esforcos per acostar Castella a Granada. Aquesta, que no havia

rebut Tarifa de Castella com desitjava, actuava mentrestant en sentit contrari,

intentant acostar-se al Marroc. Dins l'entrellat de les relations entre els quatre

paisos, Jaume II mena una politica d'allo mes energica, que tenia per arquitecte

el jueu Samuel Alfaquim. Samuel parti cap a Granada el febrer de 1293 com a

ambaixador de Jaume 11.122 Aquesta missio tenia per objecte d'impedir el tren-

cament entre Castella i Granada, d'acord amb la politica de pau de la Corona

catalanoaragonesa. La contribucio de Samuel Alfaquim a l'exit d'aquesta politi-

ca va set mes gran del que era d'esperar. Com a resultat de la seva visita, Grana-

da i Castella signaren un acord de pau. Un any despres, a la primavera de 1294,

el rei torna a trametre Samuel a Granada. 121 Pel cami, troba una ambaixada d'a-

quest regne, que duia una Iletra del 24 d'abril de 1294 adrecada a Jaume II.124

118. ACA, Reg. 90, f. 22v [= REGNE 2386].

119. «Scriptor poster arabicus et turcimanus...» (ACA, Reg. 91, f. 25v [= REGNE

2387]; Finke, op. cit., I, p. LIx.

120. «... como elfeel nuestro Habrahem Abenamias , el qual embidvamos a vos con man-

dadaria sea muerto en aquella mandadaria, e algunos bienes suyos en Id vuestra tierra sean, et

nos por demandar e recibir aquellos bienes embiemos alld el portador daquesta carta...,, (ACA,

Reg. 95, f. 92 [= GAIBROIS DE BALLESTEROS, O. cit., III, doc. 431; GAZULI.A, op. cit. (a la

nota 38 de mes amunt ), p. 188s]).

121. Veg. la nota 163 de mes avail.

122. ACA, Reg. 252, f. 49 [A. GIMENEZ SOLER, op. cit. ( a la nota 110 de mes

amunt), p. 122, n. 1]; GAIBROIS DE BALLESTEROS, op. cit. (a la nota 38 de mes amunt), II,

p. 202; cf. Arie, op. cit., p . 78, n. 8.

123. ACA, Reg. 252, f. 55; F. CARRERAS Y CANDI, 'Tvolucio historica dels juheus y

juheissants barcelonins >>, EUG 3 (1909), p. 417; ACA, Reg. 252, f. 80v-81 [= RE-NI`.

2513]; ACA, Reg. 252, f. 82 [= GIMENEZ SOLER, op. cit. ( a la nota 110 de mes amunt),

p. 125]; DUFOURCQ, p. 230, n. 1.

124. ACA, Reg. 252, f. 81 [= GIMENEZ SOLER, op. cit. ( a la nota 1 10 de mes amunt),

p. 126].
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En aquells moments, intervenia tambe en les negotiations Abraham Abenga-
lell, que el juny de 1294 rebe 500 morabatins del tresorer de Castella.12' El 8 de
juliol de 1294, Jaume II tramete una lletra a Muhammad 11, en la qual 1'assa-
bentava de l'esperada partenca de Samuel Alfaquim, que li havia d'explicar la
posicio de la Corona catalanoaragonesa respecte a les conditions de la pau entre
Castella, per un costat, i Granada i el Marroc, per 1'altre.126 Aquell mateix dia,
Jaume II anunciava a la dama noble castellana, Maria Fernandez Coronel, que
aleshores es trobava a Valencia, que havia trames una lletra a Granada i el Mar-
roc per mitja de Samuel Alfaquim,'27 ,per tal d'ocupar-se dels afers del rei de
Castella» .'21 I com que no tenia prou diners121 per poder armar adequadament
una nau per al transport de 1'ambaixador, el rei li demanava que Ii prestes els di-
ners que calien.13" Del Ilibre de comptes del tresorer de Castella, es despren que
hom paga 2.000 morabatins a Samuel perque pogues viatjar a Granada.13' En
aquells temps, Samuel apareix com a home de confianca i familiar del rei.132
Malgrat tots els preparatius, 1'ambaixador no se n'ana cap a Granada el juliol de
1294. El rei catala assegura novament que I'ambaixador es posara en camf ben
aviat.'33 Tot fa suposar que aquestes dilations eren intencionades, com veurem
mes endavant.

El sulta de Granada comenca a manifestar un gran interes per la politica de

125. Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos D sic n. 13090, Cuentas , cuaderno

n. 59 [= GAIBROIS DE BALLESTEROS , op. cit. ( a la nota 98 de mes amunt), p. 203; DU-

EOURCQ, p. 233].

126. ACA, Reg. 252, f. 92v [= REGNE 2526 ; GAIBROIS DE BALLESTEROS , op. cit. (a la

nota 38 de mes amunt), p. 321].

127. don Samuel con mensaje a los reyes de Granada y Marruecos.

128. por endrecar los fechos del rey de Castiella.

129. «... por defallimiento de dineros.,,

130. -...con que este leny se pueda armar... que esto se faze a grand dreta e pro del rey de

Castiella » (ACA, Reg. 252 , f. 92v [= REGNE 2527 ]; GAIBROIS DE BALLESTEROS , op. cit. (a

la nota 38 de mes amunt), p. 322; GIMENEZ SOLER , op. cit. ( a la nota 106 de mes amunt),

p. 35.

131. «... carta de pago de la reyna, en que otorgaba que recibiera paral alfaquim del rey

de Aragon, quel enviaba el rey con su mandado al rey de Granada, II mil maravedis» (GAI-

BROIS DE BALLESTEROS , op. cit. ( a la nota 38 de mes amunt), II, p. 322).

132. Els mots que el rei escriu en una Iletra adrecada ,al muy amado Fernando Diaz,,,

dient que Samuel Alfaquim , nos dixo que erades venido a Valencia eplogo nos mucho», de-

mostren una relacio quotidiana.

133. ACA, Reg. 252 , f 55 [= GAIBROIS DE BALLESTEROS , op. cit. (a la nota 98 de mes

amunt), p. 422 , doc. 27]; GIMENEZ SOLER, op. cit. (a la nota 106 de mes amunt), p. 35.
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la Corona catalanoaragonesa . Tan aviat com va veure que Samuel Alfaquim no
tornava a Granada el juliol de 1294, com It havien promes , 134 fou ell qui tra-
mete a Jaume II un representant seu perque apresses la represa de les negocia-
cions que havien estat interrompudes . Valent-se de Granada , que actua com a
resultat de la vigorosa activitat diplomatica de Samuel, Jaume II aconsegui de
pressionar el Marroc. Al capdavall , Samuel parti 1'agost de 1294 nomes cap a
Granada. No hi ha dubte que el rei de Granada prenia molt d'interes en la pau
amb Sanc IV, d'acord amb els plans de Jaume II. El Marroc , al contrari, s'em-
bolica en la guerra, 1 Jaume II es va veure obligat a enviar el seu estol a 1'estret.135
A consegiiencia de la guerra , el Marroc es retira de la Peninsula , bo i deixant Al-
gesires 1 Ronda a Granada. Fou la fi del Marroc com a potencia en la peninsula
Iberica. El rei catala hague el que cercava. En aquestes noves circumstancies,
Castella ja no podia causar cap dany a les relations de la Corona de Catalunya-
Arago amb els seus veins ni utilitzar 1 ' amistat que hi havia entre ells. La segona
cosa que aconsegui fou allunyar el Marroc de l'escena Iberica , la qual cosa volia
dir fer disminuir el perill de revolta dell musulmans de Valencia, de qui el Mar-
roc era l ' instigador principal . Aquestes dues coses s'aconseguiren gracies a la
pau entre la Corona catalanoaragonesa , Granada i Castella.

El novembre de 1294, el rei catala tramete altra vegada Samuel Alfaquim a
les torts dels seus tres veins musulmans : Muhammad II, de Granada ; Abu Ha-
rem, 136 senyor de Ceuta; i Abu Yaqub , del Marroc .117 Es Yogic suposar que Jau-
me II cercava de donar- los entenent que malgrat haver enviat 1'estol a 1'estret de
Gibraltar , continuava essent un amic Fidel dels musulmans . Samuel reeixi ple-
nament en Aquesta comesa . La posicio 1 la influencia de la Corona catalanoara-
gonesa respecte a Granada 1 el Marroc en sortiren reforcades . Castella comenca
a sentir temor d'aquella politica promusulmana, acomplida amb la mediacio de
Samuel Alfaquim. Aquesta politica fou interpretada com la fi de la reconquesta.
Sant IV feu, per part seva , algun gent d'amistat cap a Franca , la gran enemiga de

134. ACA, Reg. 252, f. 92v.
135. Per al manteniment de 1'estol trames a I'estret de Gibraltar, la Corona de Catalu-

nya-Arago rebe un ajut de 25.000 morabatins de Castella (veg. la nota 125 de mes amunt).
Cal fer remarcar que Jaume II s'cscarrassa per rescabalar - se de totes les despeses ocasionades
per I'acompliment dels seus projectes politics en favor de Castella (veg. les notes 125, 128,
130 i 131 de mes amunt).

136. « Bocaip,,, segons Gaibrois; ^Botnip,,, segons Regne ; << Botain ,,, segons Dufourcq.
137. ACA, Reg. 252, f. 110 [= RECNE 2552; GAIBROIS DE BALLESI PROS, op. cit. (a

la nota 38 de mes arnunt ), 111, doc. 5801.
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la Corona catalanoaragonesa.131 La mort de Sanc IV i l'accessio del seu fill Fer-

ran al tron a 1'edat de nou anys, significa practicament la interrupcio temporal

de la reconquesta. Despres d'haver signat el tractat d'Anagni el juny de 1295,

segons el qual renunciava definitivament a Sicilia, Jaume II es gira cap a la

peninsula Iberica i el nord Africa. No tenint cap territori fronter amb Grana-

da, tot podia fer creure que el paper de la Corona catalanoaragonesa en la re-

conquesta s'havia acabat. Tanmateix, encoratjat per 1'anarquia que prevalia a

Castella i pels seus Iligams d'amistat amb Granada, Jaume II no vacil•la gens

a preparar 1'envaiment de Murcia, que era sota el poder de Castella des dels

temps de Jaume I. La primavera de 1295, Granada estava en guerra amb Caste-

lla. El novembre d'aquell any, la Corona de Catalunya-Arago estava preparada

per a aquesta incursio cap al sud. Tot i que -gravies als esforcos desplegats pel

jueu marroqui Acach- el Marroc defugi d'entrar en guerra contra Castella, el

rei catala aconsegui d'ocupar el refine de Murcia 1'any 1296. Havent vingut a

un acord amb Castella, la Corona catalanoaragonesa s'apropia la part septen-

trional del regne de Murcia, i es va assegurar aixi la regio litoral del sud gels seus

ports. Ja veurem mes avail de quina manera castiga Jaume II el Marroc pel reftis

de fer-li costat en aquest afer. Comptat i debatut, l'exit de la Corona catalanoa-

ragonesa fou en bona part el resultat de l'activitat reeixida del diplomatic jueu

Samuel Alfaquim.

L'acord sobre el repartiment de Murcia elimina un obstacle molt serios del

cami de la pau entre Catalunya i Castella. L'any 1308, els reis d'aquests dos paT-

sos signaren el tractat d'Alcala, l'objectiu del qual era Granada. El rei de Caste-

lla hi reconeixia el dret del rei de la Corona catalanoaragonesa a governar Alme-

ria i un sise del regne de Granada. Tambe acordaren d'ajudar el Marroc a

conquerir Ceuta.

La finalitat dels reis cristians era sens dubte de sembrar la discordia entre els

musulmans i de poder acabar amb exit la reconquesta; l'aparicio de 1'exercit i

1'estol catalanoaragonesos provoca 1'agitaci6 i la revolta a Granada. Muham-

mad III fou constret a abdicar el poder a favor del seu germa Nast. En pie setge,

despres del fracas de la coalicio amb Castella i el Marroc, tingue Hoc una troba-

da entre Jaume II i el marroqui Otman Abu-l-Ola, en representacio del sulta de

Granada, a la qual assisti (;ulema Abenmenasse com a torsimany del rei ca-

tala. "" El funcionari jueu feu amistat amb el seu col•lega marroqui i Ii demana

138. F. SOLDEVILA, Historia de Espana, Barcelona 1952, 11, p. 14.

139. ACA, CRD, Jaume II, Caixa 8, n. 1092. Cf. J. VERNE.'I', ,Un embajador judio

de Jaime II, Selomo b. Menasse», Sefarad, 12 (1952), p. 126. Sobre aquest personatge, veg.:

ROMANO, ,Escribanos», p. 95-96.
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d'intervenir prop del rei de Granada perque alliberes Abraham Cap de Pe-
bre.140 Les converses de pau van comencar el desembre de 1309;141 el gener de
1310, els catalanoaragonesos llevaven el serge d ' Almeria i al cap de quatre me-
sos les parts belligerants firmaven la pau per quatre anys.

L'any 1314, culema Abenmenassd es torna a entrevistar amb Otman Abu-

I-Ola 111 lliura una lletra del rei, en la qual aquest especificava les demandes de

la Corona catalanoaragonesa .142 De la resposta d'Otman es pot deduir que les

dues parts confiaven plenament en Suleiman al-Israili, que altre no era sing cu-

lema Abenmenassd . La seva actuacio obtingud com a resultat la promesa que els

stibdits de la Corona catalanoaragonesa no patirien cap mal . L'ambaixador jueu

torna acompanyat de Faray al-Avili, que prossegui les converses de pau a Cata-
Iunya.143

Les exigencies que la Corona catalanoaragonesa pretenia sotmetre a Ismael

I, que regna a Granada de 1314-1315, eren cada vegada mes imperatives. cule-

ma Abenmenassd continua fent un paper decisiu en la conduccio de les conver-

ses. Ala primeria de 1315 li fou encomanat de lliurar unes Iletres de jaume II a

Ismael I i Otman Abu-I-Ola.14' I li foren atorgats glens poders, fins i tot per

amenacar de suspendre les converses de pau. Ambdos diplomatics, represen-

tants de les dues parts -culema Abenmenasse en nom del rei de Catalunya-

Arago 1 Otman Abu-l-Ola ibn Abd-al-Haq en nom del sobira de Granada-

continuaren fent esforcos per mantenir la pau.14' Pero alguns incidents de fron-

140. Quan Pere Boll ana a Granada feu algunes gestions per a I'alliberament d'aquest

jueu, que estava sota la proteccio de Salomo Abenmenasse . En tornar de la captivitat, el di-
plomatic Ii demana immediatament que Ii tomes cis diners que havia esmercat en el seu res-
cat.

141. J. ZURITA, Anales de Aragon, Saragossa 1610, 1, f. 439, v. a.
142. "Ha arribat la lletra de ('honorable, excellent i lleial Pere Boyl (Bir (AJbu Bil) per

mitja d'Abu Rabi Sulayman al-Israili , el vostre servidor .» [NdT: Agraeixo a la Dra . Dolors

Bramon la gentilesa d'haver traduit de ('original arab aquesta frase i les de les notes 146

i 148 de mes avail.] Aquests mots son de la lletra d ' Otman (ACA, Doc. Ari de Granada,

n. 63), de la qual hi ha una traduccio a ACA, CRD, Jaume II, Caixa 37, n. 4678. El text de

la lletra en Arab fou publicat per M. A. ALARCON Y SANTON i R. GARCIA DE LINARES, Los

documentos drabes diplomdticos delArchivo de la Corona deAragon, Madrid 1940, doc. n. 6;

vegeu tambe : A. GIMFNEZ SOLER, op. cit. ( a la nota 110 de mes amunt), p. 55-56; VER-

NET, op. cit. (a la nota 139 de mes amunt), p. 134.

143. ACA, Reg. 242, f. 77r-v; VERNET, ibid.
144. ACA, Reg. 242, f. 78v; VERNET, ibid., doc. 4, p. 144-145.
145. «Al alguazir molt honrat e bo e leyal culeyman ben Menasse trucuman del Rey

molt noble Rey Daragon...,, (ACA, CRD, Jaume I, Caixa 42, n. 5226b [= VERNET, ibid.,
doc. 8, p. 148-149.
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tera posaren obstacle a les converses. Arran de les ratzies realitzades per gent

d'armes de Granada, que s'havien emparat de bestiar a Vera, Jaume II trametd

l'ambaixador Culema Abenmenassd14" al sulta de Granada per tal que li Iliurds

una protesta i l'advertis que les converses i la missio del seu enviat podien que-

dar interrompudes. El rei de Granada assaja de deixar hen clar en la seva Iletra,

que fou posada en mans de culema Abenmenassd el 24 de mare de 1315, que

Granada desitjava la pau.147 En una Iletra anterior, que havia trames per mitja

de (t lema Abenmenassd, Ismael I havia explicat les circumstancies de la rat-

zia.148 El rei de Granada es refusa a satisfer les exigencies del rei catala. La peti-

cid que feu Jaume II al rei Sanc de Mallorca de pressionar Ismael I perque

aquest acceptds de pagar indemnitzacions fou debacles. L'evolucid de les coses

neguiteja sobretot Otman Abu-1-01a, que ensems amb el seu amic culema

Abenmenassd havia esmercat grans esforcos a fomentar 1'amistat entre els dos

paisos. La Iletra que adreca a culema, quan aquest torna a les terres catalanoa-

ragoneses, expressa la decepcid que senti.149 Jaume II no triga gens a respondre,

consentint l'organitzac16 d'activitats antimusulmanes. Es interessant d'assenya-

lar que durant la seva estada a Granada 1'any 1315, cinema Abenmenassd Bona

cap a una missio encara incompleta relativa a un espia musulma al servei de la

Corona catalanoaragonesa, que havia mort poc temps abans. En el seu informe,

el diplomatic Bona compte de la determinacid de Granada de fer la guerra a

Castella i, al contrari, d'abandonar el conflicte amb la Corona de Catalunya-

Aragd, que podia emmenar-la a una guerra en dos fronts.l5° culema Abenme-

nassd continua representant la Corona catalanoaragonesa a Granada. A la pri-

meria de 1317 dugud al rei catala una Iletra del seu amic Otman.lsl En aquell

temps, la Corona catalanoaragonesa comenca a actuar per fer caure Ismael I del

tron de Granada i elevar-hi Nasr, amb 1'esperanca que aixo li permetria d'asso-

146. ,Ja hem rebut la vostra honorable Iletra per mitja de Sulayman al-Israili '>, din li-

teralment Ismael I en la seva Iletra de resposta.

147. ACA, Doc. Ar. de Granada, n. 57 [= ALARCON Y SANECSN i GARCIA DE LINA-

RES, op. cit., doc. n. 8).

148. ,Ja us hem contestat al respecte en la Iletra que us trameterem juntament amb

Sulayman al-Israili» (ACA, Doc. At. de Granada, n. 27 [= ALARCCSN Y SANTCSN i GARCIA

DE LINARES, op. cit., doc. n. 91.

149. VERNET, op. cit., p. 136.

150. ARIE, op. cit., p. 246, n. 3; GIMENEZ SOLER, op. cit. ( a la nota 110 de mes

amunt), p. 64.

151. Com es dedueix de la resposta de Jaume II a Orman del 8 de mare. de 1317: aFe-

zemos vos saber que recebiemos vuestra carta que nos enviastes con (^uleyma,, (ACA, Reg. 243,

f. 248 [= Verner, op. cit., p. 1501).
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lir els objectius que cercava . De totes maneres , no hi ha dubte que les relations

s'anaren deteriorant . La fi del mes d ' abril de 1317 assenyala tambe l'acabament

de la influencia dels sectors que treballaven per la pau , representats excel.lent-

ment en els dos paisos per culema Abenmenasse i Otman Abu-l-Ola. En des-

apareixer les perspectives de pau , acaba la important missio diplomatica que ha-

via out a terme ctilema Abenmenasse , mentre les parts implicades pensaren

que la pau era a l'abast de la ma.''-'

Veiem, doncs, que els diplomatics jueus Samuel Alfaquim i (^ulema Aben-
menasse acompliren una missio forca valuosa en el marc de les relations de la
Corona de Catalunya-Arago amb el regne de Granada. Cal inscriure a favor del
primer la consolidacid de la politica activa envers Granada, i atribuir al segon
una bona part de 1'exit que represents mantenir la pau fins al 1317.

5. Diplomatics jueus al Marroc

Durant tot el regnat de Jaume I, el Marroc visque en un estat de desordre i

de confusid . Era certament dificil d' establir relacions normals amb un estat es-

quincat interiorment . Mancant un tractat de pau o una treva pactada entre els

cristians i els musulmans , la situacio natural era 1'estat de guerra . L'any 1274,

quan Abu Yusuf aconsegui per fi de governar el seu regne , Jaume I respongue a

la iniciativa del sulta del Marroc i conclogue una alianca amb ell. Abu Yusuf vo-

lia reforcar els seus dominis de la costa iberica , mentre que Jaume I planejava la

penetracid economica catalana cap a 1'interior del Marroc. L'aliancra del Marroc

i Granada 1'any 1275, malgrat que havia estat projectada contra Castella, pro-

voca la revolta dels musulmans valencians. El lliurament de Ronda, Algesires i

Tarifa al Marroc per part de Granada converti aquell en una potencia iberica.

L'any 1285, Pere el Gran reeixi a signar un tractat de pau amb el Marroc i a

fer front als seus enemies cristians amb 1'ajut dels aliats musulmans . 153 En els

combats de 1285 entre Franca i Catalunya hi hague mercenaris marroquins en

el costat catala. ''' Una mica despres moriren ambdds sobirans: Pere el Gran, el

novembre de 1285, i Abu Yusuf, el mart de 1286. Sense cap politica expansio-

152. Cal dir que el fet que Castella s'arrengleres al costar de la Corona de Catalunya-

Arago 1 ' any 1321 dugue la pau tan desitjada i pos$ fi a les ingerencies d'aquesta darrera en

cls afers de Granada. Sobre la missio de culema Abenmenasse de ]'any 1318, veg.: ACA,

Reg. 243, F. 283v [= GIMI?NEZ SOLER, op. cit. (a la nota 34 de mes amunt), p. 204, n. 1 ]

153. DUFOURCQ, p. 205.

154. GAZULLA, op. cit., p. 175 ss.
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nista que tingues en vista Andalusia o el nord d'Africa, Pere el Gran aconsegui

d'establir bons lligams amb Granada i el Marroc, i en el seu testament reco-

mana a I'hereu de prosseguir aquesta politica.' Ss

Alfons 11 espera 1'entronitzaci6 d'Abu Yaqub per consolidar la pau entre la

Corona de Catalunya-Arago i els paisos del nord d'Africa, especialment el Mar-

roc. Aixo era important per al seu pla de domini de Menorca. Per a aquesta de-

licada tasca trig Abraham Abengalell, un diplomatic jueu bon coneixedor de la

zona, que posseIa I'experiencia i els dots que calien per dur-la a terme. L'estiu de

1286, doncs, Abraham Abengalell i el seu germa foren tramesos al Marroc. El

marts de 1286 es van fer els preparatius del viatge. El rei ordena de fer diversos

pagaments a Abraham Abengalell i el seu germa per comprar provisions per al

viatge i per armar la galera amb que havien de navegar.11r' El desembre de 1286,

tant ell com el seu germa Samuel, foren nomenats ambaixadors prop del rei del

Marroc. Quan ja eren a punt de salpar, el rei els afranqui per a tota la vida de

pagar impostos reials, llevat del tribut anual." Un tester jueu va prendre part

en aquesta missio: Vidal de Porta. Els tres, juntament amb Pere de Deu, rebe-

ren diversos sumes del tresorer reial el 21 de desembre de 1286.1 El gener de

1287, Alfons II envai Menorca i d'alla estant dona instructions al seu ambaixa-

dor sobre la proposta d'un tractat de pau amb el Marroc. El gener de 1287, la

missio diplomatica, tres membres de la qual eren jueus, sorti cap al Marroc.160

Abu Yaqub porta endavant la politica del seu predecessor, una politica fona-

mentada en 1'eix Marroc-Granada-Castella. Per aixo hom dona tanta im-

portancia a la missio d'Abengalell i els seus col•legues. El rei del Marroc preten-

gue incloure Granada en el tractat de pau que proposava Alfons II, que

comprenia la col•laboracio economica, militar i politica. Alfons oferia al rei del

Marroc el seu ajut contra qualsevol pals musulma a canvi del suport del rei mar-

155. ACA, Reg. 64, f. 141; DUFOURCQ, p. 207. I,'absencia dc diplomatics jueus en

les relations amb el Marroc es pot explicar per la millora dels lligams entre els dos paisos

fins a la mort de Pere el Gran. Sobre la missio del jucu Abenbenist en el Marroc l'any 1200

en els temps de Pere el Catolic, veg.: ACA, Pere I, Perg. 84 [= BAER, I, 61].

156. ACA, Reg. 67, f. 141 [= REGNE 1514]. El viatge tinguc Hoe a 1'estiu ; el del gener

de 1287 fou un segon viatge, contrariament al que hom dedueix de BAER, Toledot, p. 491,

n. 49 <Historia, II, p. 696, n. 52>.

157. «...in legatione ad regem de Marrochs» (ACA, Reg. 64, f. 150 [= REGNE 1701];

ACA, Reg. 77, f. 48v; ef. DUFOURCQ, p. 213).

158. ACA, Reg. 77, f. 48v; cf.' DUFOURCQ, ibid.

159. ACA, Reg. 64, f. 191-192; DUFOURCQ, ibid.

160. GAZ,ULLA, op. cit., p. 183; GAIBROIS DE BALLESTEROS, op. cit. ( a la nota 38 de

mes amunt), II, p. 318.
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roqui a la Corona catalanoaragonesa contra qualsevol pals cristia. Tot i que el
tractat de pau no arriba a set signat, Abraham Abengalell i els sews col•legues
aconseguiren, tanmateix, quelcom forca impressionant, es a saber, posar els fo-
naments dunes relations amistoses entre ambdos paisos.

En vista dels seus nombrosos enernics cristians, Alfons II no amolla en els
seus esforcos per acostar-se al Marroc. A la fi de 1288, torna a enviar Abraham
Abengalell cap al sud. Aquesta vegada, a mes de les instructions oportunes, el
diplomatic jueu rebe l'encarrec de Iliurar a Abu Yaqub -per un rescat molt mes
baix que no el que havia demanat fins aleshores-161 el seu nebot Isa ben Idris,

que era captiu de l'orde del Temple.'' Cal assenyalar que les pressions que Al-
fons II exerci damunt el Marroc per mitja de Granada (on acuua un altre di-
plomatic jueu), no donaren cap fruit. El Marroc es va refusar a actuar contra
Castella, pero tambe va evitar de fer el contrari. Durant la guerra de Castella i
Arago de 1289 a 1291 es mantingue neutral. Malgrat aixo, els Iligams comer-
cials entre ells es van fer mes estrets. L'arquitecte d'aquestes relations normals
fou el jueu Abraham Abengalell.

Amb l'accessio de Jaume II al tron canvia una mica la politica de la Corona
catalanoaragonesa envers el Marroc. L'alianca amb aquest refine ja no li interes-
sava, car el primer objectiu del nou rei era la signatura d'un tractat de pau amb
Castella. En la concordia de Monteagudo del 1291, Arago i Castella es reparti-
ren la regio de Barbaria entre ells. A Castella Ii correspongue el Marroc.I" Jau-
me II assumi la tasca de mediador i l'acompli airosament, gracies a 1'actuaci6
del diplomatic cristia Mediona i el jueu Samuel Alfaquim al Marroc i a Gra-
nada.

Abraham Abengalell continua acomplint la seva tasca al Marroc al servei de
la Corona catalanoaragonesa, puix que veiem en aquest context que el juny
de 1294 rebe 500 morabatins del tresorer de Castel Ia.'64Aquell mateix mes,
Jaume II acusa recepc16 de la lletra que Abu Yaqub li havia trames per ma d'un
diplomatic del Marroc, el jueu Acach. Aquest cop el rei catala li envia Samuel

161. DUFOURCQ, p. 217.

162. DUFOURCQ, p. 214.

163. «Fo avengut e especificat entre los dits Reys que Ia conquesta de Barberia per-
tanyes als dits Reys en aquesta manera: que el riu de Molehuya enves Cepta e d'aquela part
aytant con es, es de conquesta de Castella. E del dit riu deves Bugia e Tuniz aytant con es, es
del rey d'Arago,, (ACA, Reg. 55, f. 52v [= MemorialHistorico Espanol, 3 (1852), p. 452 ss.;
L. GONZALEZ ANTON, Las Uniones aragonesasy las Cortes del Reino (1283-1301), Saragos-
sa 1975, II, doc. 308, p. 450]; DUFOURCQ, p. 220, n. 5).

164. Veg. Ia nota 125 de mes arnunt.
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Alfaquirn per tal que prosseguis les negotiations i sobretot que tractes de

convencer-lo de signar un tractat de pau amb el rei de Castella, sogre de Jaume

11.16' La lletra credential de Samuel va ser tramesa al visit Abu-l-Haq.166 Aques-

ta missio, que incloia tambe Granada, va ser ajornada, com ja hem dit, molt de

temps. 1 7 Per financar-la, el rei s'adreca a una dama noble castellana, Maria

Fernandez, que residia aleshores a Valencia.lt's

A l'ambaixador jueu de Jaume 11 11 fou encomanat de fer present a Abu Ya-

qub que entre els dos casals hi havia hagut sempre concordia 1 amor,161 i de de-

manar-1i que entres en alianca amb Castella.170 L'ambaixador Samuel se n'ana

per fi el novembre de 1294. En la lletra de que era portador, el rei catala mani-

festava el seu desig de pau 1 pregava el sulta del Marroc d'acollir les paraules

de Samuel Alfaquim com si fossin les seves pr6pies.171 Mes amunt ja hem es-

mentat que aquesta missio de Samuel Alfaquim suposa una contribucio molt

important a la consolidacio de la posicio de la Corona catalanoaragonesa al Mar-

roc i a Granada. Ens pot sorprendre potser el fet que Samuel Alfaquim fos

trames inesperadament en missio diplomatica al Marroc, quan abans havia anat

sempre, gairebe de manera exclusiva, a Granada. Tot fa creure que la tramesa

de Samuel al Marroc fou consegiiencia del pla de Jaume II d'atraure el Marroc

cap al camp d'Arago-Granada. Samuel era 1'home idoni per a aquesta tasca.

Darrere seu tenia la rica experiencia diplomatica adquirida a la Granada musul-

mana. L'interes de Jaume II pel Marroc es va acreixer arran del tractat d'Anagni

de ]'any 1295. Es interessant d'observar que tambe l'ambaixador del Marroc a

165. ACA, Reg. 252, f. 92 [= REGNE 2524]; D. CORCOS, ,The Jews of Morocco un-

der the Merinides>>, JQR, 55 (1964), p. 66-67. En aquella mateixa avinentesa, li tramete la

traduccio de la carta que havia rebut, per tal de certificar-li que I'havia entesa correctament.

Sobre la missio de I'ambaixador del Marroc, el jueu Isaac Alxerrhi, enviat a la Corona cata-

lanoaragonesa l'any 1292, veg.: ACA, Reg. 90, f. 18v.

166. ACA, ibid.[= REGNE 2525].

167. ACA, Reg. 252, f. 55.

168. ACA, Reg. 252, f. 92v [= REGNE 2527]; veg. GAIBROIS DE BALLESTEROS, op.

cit. (a la nota 38 de mes amunt), II, p. 322.

169. <Entre''1 casal vuestro e nuestrofue siempre concordia e amor.

170. «...por que nos plazerla muyto de coracon que entre vos e don Sancho... rey de Cas-

tiella... e nos, aviese pat, concordia e bien querencia» [veg. GAIBROIS DE BALL. ESTEROS, op.

cit. (a la nota 98 de mes amunt), p. 121; id., op. cit. (a la nota 38 de mes amunt), II, p. 321 ].

Veg. tambe la nota 165 de mes amunt.

171. «Rogamos vos que al dito afquim creades de lo que vos Bird de part mia.» (ACA,

Reg. 252, f. 120 [= REGNE 2552]; GAIBROIS DE BALLESTEROS, op. cit. (a la nota 38 de mes

amunt), III, doc. 580).
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la Corona de Catalunya-Arago era un jueu, l'Acach que hem esmentat mes
amunt. Aquest hi va set enviat l'any 1294;"` per a la tornada, I'any 1295, rebe
un salconduit de Jaume II.171

Al contrari del que esperava el rei catala , el Marroc no es deixa arrossegar a
la guerra entre Granada i Castella. Com a reaccio a aquesta situacio, Arago
s'acosta a Tlemcen, rival del Marroc, i envia I'estol a 1'estret de Gibraltar. A cau-
sa de la guerra amb Castella , el Marroc hague de retirar - se de la Peninsula,
abandonant Ronda , Algesires i altres poblacions. Aquesta retirada elimina un
dels factors mes importants que encoratjaven l'arremorament i la revolta dels
musulmans de Valencia.

6. Diplomatics jueus a Tlemcen

,For i el gran interes que tenia pel Marroc , la Corona catalanoaragonesa re-
coneixia el dret de Castella a imposar la seva proteccio damunt el Marroc, que
era, des d'un punt de vista geografic, la continuacio natural de Castella. El Mar-
roc era, en realitat, a una gran distancia d'Arago. Tanmateix, el centre del Ma-
grib desvetllava l'interes dels mercaders catalans. El regne de Tlemcen era forca
important comercialment.

Els jueus de la Corona de Catalunya-Arago, de Mallorca i de Tlemcen van
fer una paper molt rellevant en el comers internacional que es produia entre la
Corona catalanoaragonesa i l'Africa. Gracies a la influencia dels jueus , Catalu-

nya mantingue une bones relations amb els jueus de Tlemcen i Sigelmessa, que
prenien una part molt activa en aquest comers. No hi ha dubte que mitjancant

aquestes relacions, la Corona catalanoaragonesa aconsegui de fer creixer la seva

porcio en aquest comerc.174 Tambe els jueus de Mallorca, que tenien lligams

molt estrets amb el nord d'Africa, van contribuir granment a fomentar els Ili-
gams dels catalans amb el nord d'Africa despres de la conquesta de l'illa per Jau-
me I. Res de mes natural , doncs , que la Corona catalanoaragonesa empres

diplomatics jueus per desenvolupar les seves relacions amb Tlemcen.17'

En la primera meitat del segle XIII, la politica catalanoaragonesa respecte a

172. ACA, Reg. 252, f. 92.

173. ACA, Reg. 252, f. 120. Sobre la soilicitud del merge jueu Yehiel al canceller Ber-
nat d 'Averco per acompanyar com a interpret i com a merge els nobles catalanoaragonesos

en Ilur viatge al Marroc o a Tlemcen, veg. ACA, CRD, Jaume II , Caixa 135, n. 409.
174. DUFOURCQ, p. 141. Veg. la nota 19 de mes amunt.

175. DUFOURCQ, p. 139.
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Tlemcen es fonamentava damunt el hescanvi comercial. Durant la darrera de-

cada del regnat de Jaume I, aquestes relacions patiren alguns alts 1 baixos. Pero

al capdavall predominaren les forces de pau, is a dir, els representants dell inte-

ressos comercials. El gener de 1274, enmig d'una crisi molt greu en les relacions

entre els dos paisos, el rei catala autoritza els seus subdits a fer captiu qualsevol

habitant de Tlemcen que els caigues a les mans, Ilevat que fos un jueu que anes

de cami cap a les terres catalanoaragoneses.17'' Dos anys abans, aquest rei havia

intentat de posar els jueus de la Corona de Catalunya-Aragd residents a Tlem-

cen sota la proteccid de l'alcaid nomenat per regir la comunitat catalana.'„

L'any 1276, un cert nombre de jueus acompanyaren l'ambaixador de la Corona

catalanoaragonesa, Bernat Porter, a Tlemcen. 178

En els temps d'Alfons II, quan l'esperanca del rei d'arrossegar el Marroc a la

guerra contra Castella s'esvanl, la Corona de Catalunya-Aragd es gira cap al rival

del Marroc: Tlemcen. El desembre de 1289, trobem en les instruccions que fo-

ren donades a Abraham Abenamies, ambaixador de la Corona a Granada, algun

indici d'aquest acostament i de la tramesa d'un emissari a aquell pals. L'emissari

que hi va set enviat l'hivern de 1290 fou Abraham Abengalell, un diplomatic

instruIt per 1'experiencia a Granada i al Marroc. Torna a Aragd el maig de 1290,

acompanyat d'un ambaixador de Tlemcen. A mitjan mes de maig sortia nova-

ment cap a aquell pat's per tal de negociar els darters details del tractat de pau.

L'ambaixador jueu exigi en nom del rei d'Arag6 2.000 dinars d'or anuals, a mes

d'altres coses.1 Arran de la mort d'Alfons II, Abraham Abengalell torna a

Aragti.1RO El nou rei, Jaume II, que ja era rei de Sicilia, arriha a Mallorca l'agost

de 1291. Abraham Abengalell, que 1'hi esperava,18' duia tin missatge d'Otman

1, en el qual aquest expressava les seves bones intencions, sense parlar, tanma-

teix, de les exigencies monetaries d'Alfons IL's' Pel salconduit Iliurat el 20 de se-

176. ACA, Reg. 19, f. 95v-96; DUFOURCQ, p. 148.

177. ACA, Reg. 14, f. 141; DUFOURCQ, p. 153.

178. ACA, Reg . 38, f. 71 v.

179. ACA, Reg. 73, f. 104v-105; DUFOURCQ , p. 326.

180. Ja era a les terres catalanoaragoneses abans del setembre de 1291 , puix que el dia

20 d'aquest mes hom li dona un salconduit abans de partir de nou cap a Tlemcen (veg. la

nota 181). Dufourcq , doncs , s'equivoca en dir que l'ambaixador Lorna de Tlemcen l'octu-

bre. Veg. ACA, Reg. 55, f. 49v; Memorial Historico Espanol, III (1852 ), p. 451-452.

181. GAIBROIS DE BALLESTEROS, op . cit. (a la nota 38 de mes amunt), II, p. 318; Me-

morial Historico Espanol, ibid.

182. M. GAZUI1 A, Jaime I y los estados musulmanes , Barcelona 1919, p. 59; Ch. E.

DUFOURCQ, «Nouveaux documents sur la politique africaine de la Couronne d'Aragon»,

AST, 26 (1953), p. 291, n. 4.
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tembre de 1291 sabem que Abengalell viatjava acompanyat de la familia.113 Jau-
me II no renuncia a l'antiga pretens16 de la Corona de Catalunya-Arago de rebre

2.000 dinars d'or anuals i una companyia de 100 soldats a compte de Tlemcen.

El refus del regne de Tlemcen a satisfer aquestes exigencies empitjora les rela-

cions amb la Corona. Pero la guerra de Castella amb el Marroc i l'ajut de Tlem-

cen a Castella van afavorir l'apropament d'Aragd a Tlemcen. L'any 1293, Jaume
II tingue una nova iniciativa de pau. Corn a ambaixador trig un jueu anomenat

Bondavid Alfaquim.IS4 El 23 de maig de 1293, Ii foren lliurades les lletres cre-

dencials, adrecades a Otman I,IS' en les quals el rei catala subratllava quatre

punts: I'exigencia monetaria de la Corona catalanoaragonesa, I'amistat que ha-

via caracteritzat llurs relacions en temps passat, la proposta d'un acord de pau I

amistat, i els avantatges d'aquella amistat. El mateix dia, I'ambaixador rebe les
instructions del rei,'s6 el qual, d'altra banda, manava a tots els officials i subdits

de no obstaculitzar la missio de l'ambaixador prop del rei de Tlemcen."' La fi-

nalitat d'aquella empresa era de signar un tractat d'amistat. En I'audiencia que el
rei de Tlemcen li concedi, I'ambaixador li feu present, infructuosament, val a
dir, les amistoses relacions que havien tingut. Va set impossible d'assolir l'objec-

tiu que l'havia out a Tlemcen. No fora estrany que les converses que la Corona

catalanoaragonesa mantenia amb Bugia, el pais vef de Tlemcen, influissin sobre
el curs de les negotiations. Nomes despres del tractat d'Anagni de 1'any 1295 hi
torna a haver alguna perspectiva de canvis en la situacid de les relacions de la Co-
rona de Catalunya-Arago amb'llemcen.'gs

183. ACA, Reg. 91 , L 115 [= REGNI` 2390]; BAE.R , Toledot, p. 491, n. 49 <Historia,
11, p. 696, n. 52>.

184. Aquest ambaixador ana a Tlemcen, Pero no a Tunisia , corn diu, amb rao, Du-
fourcq [Ch. E. DUFOURCQ, ^<La Couronne d'Aragon et les Hafsides an Xllle siecle (1229-
1301) ,, AST, 25 (1952), p. 39]. El clue diuen Carreras y Candi i, seguint-lo, Brunschvig no
es correcte (F. CARRERAS Y CANDI, op. cit. (a la nota 123 de mes amunt), p. 417; R.
BRUNSCHVIG, La Berberie orientale sous les Hafsides, des origines a la fin de XV siecle, Paris
1940, I, 107).

185. ACA, Reg. 252, f. 53 [= R1GNI 2481; GAIBROIS DE BALLFSFEROS, op. cit. (a la
nota 38 de mes amunt), 111, doc. 482; MASIA DE Ros, op. cit. (a la nota 16 de mes amunt),
doc. 151 ]. En aquesta darrera obra , el nom de l'ambaixador es, erroniament, Baldovini;
Regne no dona cap detail del contingut de la lletra.

186. ACA, Reg. 252, f. 53r-v [= Rl ;NE: 2482].
187. ,Apud illustrem regem de l irimce, (ACA, Reg. 252,E 53v [= RI'.GNE 2483].
188. Es possible que la missio del torsimany jueu de Murcia , que acompanya uns ca-

valiers a Tlemcen , del qual parla Salomo hen Adret en els seus dictamens (VI: 224), tingues
Iloc despres de la conquesta de Murcia ] 'any 1296 per part de Jaume ll.
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7. Diplomatics jueus aTunisia

Despres de la conquesta de Valencia, Jaume I establi relacions amistoses

amb Tunisia. En tenim un exemple optim l'any 1246, quan l'ambaixador de la

Corona catalanoaragonesa a Tunisia s'adrecsa al papa Innocenti IV per dema-

nar-li que el cap de I'Esglesia garantis la pau amb el rei de Tunisia Abu Zacariya

Yahya 1. Malgrat que aquesta peticio fos inutil, cal assenyalar que no hi havia

hagut res de semblant en tota la historia de les relations del cristianisme amb

I'islam.ls9 Entre 1250 i 1260, les relations catalanotunisenques es feren mes es-

tretes. A partir del 1252, els mercaders catalans tingueren a Tunis un alfondec

propietat del rei d'Arago, que el dona a lloguer per dos anys a un d'ells, anome-

nat cbnsol.190 De l'any 1256 endavant, abunden els documents que demostren

les excel•lents relations que existien entre els dos paisos. Subdits de la Corona

catalanoaragonesa servien el rei de Tunisia de mercenaris amb el consentiment

de llur rei.191 L'any 1271 fou signat un tractat de pau per a deu anys.192

Segons sembla, aquestes bones relations no van haver dc menester la inter-

vencio personal de cap diplomatic jueu. Pero 1'activitat diplomatica si que ne-

cessity el financament de personatges jueus. L'any 1257, Benvenist de Porta

presta 14.080 sous barcelonesos a Jaume I perque pogues afrontar les despeses

ocasionades pel viatge del seu ambaixador a Tunisia.113 La peticio que el rei de

Tunisia, Abu Abdal•la Muhammad I, al Mustansir, feu a Jaume I 1'any 1276 de

Ilogar al diplomatic jueu Abraham Abengalell un obrador a l'entrada del barn

jueu de Valencia es un testimoniatge inequivoc dels contactes que hi havia en-

tre les autoritats de Tunisia i aquest jueu.114 Hi ha prou fonament per suposar

que Abraham Abengalell devia actuar d'una manera o d'una altra a Tunisia al

servei del rei catala.

189. BRUNSCHVIG, op. cit., I, p. 37.

190. E. BERGER, Les Registres d7nnocent IV, Paris 1884, I, p. 229; id., Saint Louis et

Innocent IV, Paris 1893, p. 180; BRUNSCHVIG, op. cit., 1, p. 44; GAZULLA, op. cit. (a la nota

8 de mes amunt), p. 28-29.

191. BRUNSCHVIG, op. cit., I, p. 44.

192. M. L. de MAS LATRIE, Traites de paix et de commerce et documents divers concer-

nant les relations des Chretiens avec les Arabes de l'Afrique Septentrionale au Moyen-Age, Paris

1866, II, p. 280-284; B. AL.AR'I', Documents sur la langue catalane des anciens comtes de Rour-

sillon et de Cerdagne, Paris 1881, p. 34-35; GAZULLA, op. cit. (a la nota 8 de mes amunt),

p. 48-54; BRUNSCHVIG, op. cit., I, p. 64.

193. ACA, Reg. 10, f. 16 [= BAER, I, 96].

194. ACA, Reg. 19, f. 13 [= REGNIr, 654; MF 1, 1991; MIRF,F Y SANS, op. cit., p.

531]. Cf. DUFOURCQ, p. 127.
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La mort de Jaume I va cloure un periode en la politica estrangera de la

Corona de Catalunya-Arago; per ella fou 1'acabament de la reconquesta i el co-

mencament de l'etapa italiana en les seves relations internationals. Quan enca-

ra era princep hereu, Pere el Gran ja mostra forca interes per tot el que passava

a Italia. En casar-se amb Constanca, hereva del regne de Sicilia, esdevingue,

com a consequencia natural,l'aliat de la seva muller, el pare de la qual mori Ilui-

tant contra Caries d'Anjou I'any 1266.115 L'any 1282 es feu per ft realitat el seu

desig de governar Sicilia. Cal dir que la politica nord-africana de Pere el Gran

rebe una gran influencia de la seva politica italiana. Per aixo, s'interessa tans en

els afers de Tunisia, propera a Sicilia. Quan Tunisia es refusa a pagar la suma

que el rei catala li dernanava, aquest dona suport a la revolta, per mes que 1'exit

que tingue servis de ben poc a la Corona catalanoaragonesa. L'operac16 siciliana

de 1282 comenca oficialment com una croada contra Tunisia. No li fou dificil,

al rei Pere, de presentar l'operac16 contra un estat musulma com una guerra

santa. El cami de Tunisia a Sicilia, ideal de Pere el Gran, no es pas gaire Ilarg.I`'('

El 28 de juny de 1282, 1'estol aragones arriba a Col-lo, que aleshores formava

part de Tunisia.117 D'alla estant continua donant suport als qui s'havien

rebel•lat contra el sulta, acontentant-se amb algunes incursions pel litoral.

En aquesta operacio, que fou una preparacio de la de Sicilia, el jueu Jahudan

Abenvives acompanya el rei com a conseller i torsimany, 1 posteriorment ana

amb ell a Sicilia."' No hi ha dubte que la seva presencia devia set necessaria per

als contactes que Pere el Gran tingue amb les diverses parts implicades en el

conflicte. A mes de Jahudan Abenvives, tambe s'incorpora a la familia del rei

el seu escriva d'arab, el jueu Samuel Abenmenasse (Abenamies), que participa

en I'expedicio a Sicilia.""' Segons sembla, tambe el jueu Abraham Eixarqui ana

195. ,Crbnica de Ramon Muntaner », en: SOLDEVILA, Croniques , p. 698 (cap. xXXVII).

196. DUFOURCQ, p. 238-249; J. N. HILLGARTH, op. cit. (a la nota 20 de mes

amunt ), p. 24.

197. oCrbnica de Bernat Desclot», en: SOLDEVILA, Crbniques, p. 466-469 (cap. LXX-

vIi-Lxxx) i p. 471-472 (cap. LXXXIII).

198. ACA, Reg. 60, f. 25v [= REGNf 1022]; «Crbnica de Bernat Desclot)), en: SOL-

DF.VILA, Croniques, p. 469 (cap. LXXX).

199. ACA, Reg. 60, f. 25v [= R1x;Nf, 1020; MF II, 1665]. Baer , basant-se en Marti-

nez Ferrando , que havia escrit "Mosse» en Iloc de '<Samuel», dubta de la bondat del nom en-

registrar per Regne . Pere Romano demostra que el nom indicat per aquest darrer es el co-

rrecte (ROMANO, «Abenmenasse», p. 258, n . 69). Sobre el nomenament del seu germa

Jahudan com a escriva d'arab durant les seves absencies , veg.: ACA, Reg. 60 , f. 19 [= M F II,

1657; ROMANO, <<Abenmenass& , p. 287, doc. 7.



en 1'expedici6 a Tunisia, i amb tota certesa en la de Sicilia. Entre una i altra ex-
pedicio, Samuel fou trames a la reina en missio secreta...... Samuel conegue de
prop l'entrellat de relations que es conjuminaren entre la Corona catalanoara-
gonesa i Tunisia, car no hi ha dubte que fou ell qui redacta les lletres credentials
dels ambaixadors aragonesos enviats a Tunisia. 201

En el transcurs dels combats i les incursions, que duraren un cert temps,

hom ocupa l'illa de Gerba, l'any 1284, i les illes dels Querquens l'any 1285.202

Al capdavall, Abu Hafs Omar I accepta de pagar el tribut que 11 demanaven.201

El tractat de pau fou signat al coil pirinenc de Panissars el )tiny de 1285.204 Sa-

bem que abans un jueu havia participat en les negotiations relatives a 1'allibera-

ment de Murgim ben Sabir, Lin dels caps de 1'illa de Gerba.205 Havens signat

aquest tractat de pau, les relacions entre els dos paisos foren mes o menys hones

en els temps d'Alfons II i Jaume II. No possefm cap mes noticia sobre la inter-

vencio de diplomatics jueus catalanoaragonesos en els contactes entre els dos es-

tats.

L'activitat dels diplomatics jueus al servei de la Corona de Catalunya-Arago

en terres musulmanes durant els regnats de Jaume I, Pere II, Alfons II i Jaume

II contribui de manera important a fer que la politica exterior d'aquests reis as-

solis els objectius que s'havien fixat. Tot fa creure que les crisis i les dificultats

que existiren en les relacions amb els paisos musulmans van acreixer la necessi-

tat d'ambdues parts de recorrer a diplomatics jueus. En els periodes de tran-

quil•litat, en canvi, la frequencia d'aquesta intervencio minva. Els diplomatics

jueus foren escollits per la coneixenca que tenien tant de les llengues utilitzades

200. ACA, Reg. 71, f. 124v[- MF 11, 1597; RoMANO, «Abenmenasse», p. 286 , doc. 51.
201. ACA, Reg. 48, f. 118r[= WIERUSZOWSKI, op. cit . ( a la nota 106 de mes amunt),

p. 177-178, doc. 4]. Aquest document es el nomenament de Ruy Xinenez de Luna com a

ambaixador a Tunisia . Podem suposar que aquest document fou traduit a I'arah per Samuel

Abenmenasse , com indiquen els mots del final del document : < En la cual carta fo sem-

blantment arabic escrit de aquela raho meteixa .» Cf. ARIE, op. cit. (a la nota 102 de mes

amunt), p. 334, n. 6.

202. E. MERCIER, HistoiredelAfriqueseptentrionale . Paris 1888, II, p . 233; Brunsch-

vig, op . cit., I, p. 93.

203. DUFOURCQ, p. 272.
204. MERCIER, op. cit., I, p. 93; Dufourcq , p. 271 ss.
205. ACA, Reg. 46 , f. 176v; DUFOURCQ, p. 265, n. 6.
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per cada una de les parts com de les conditions geopolitiques existents en els

paisos respectius, cosa que els permetia d'encarrilar els diversos aspectes de llur

missio de la manera mes oportuna. El fet de tenir familiar la mentalitat dels

musulmans i set absolutament fidels a la Corona a la qual servien foren tambe

causes determinants. Sense voler exagerar la importancia d'aquesta contribucid,

es just, tanmateix, de dir Yalta dignitat de que gaudiren aquestes personalitats

jueves a la cort dels reis catalanoaragonesos i dels governants musulmans.206
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