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La inseguretat marítima. Sardenya, centre del corsarisme mediterrani 

Les nombroses guerres que havien tingut com a escenari el Mediter-
rani al llarg del segle XIV i en les quals havien intervingut les màximes 
potències marítimes, Gènova, Pisa, Venècia i la Corona d 'Aragó, així 
com també Castella — que des de Pere el Cruel freqüentava també les 
aigües mediterrànies1 —, havien provocat un enorme augment de la pi-
rateria a càrrec, gairebé es podria dir que en un 70 o 80%, de naus cri-
stianes. En efecte, molts patrons i armadors de naus, acostumats als guanys 
fàcils i considerables derivats de la guerra en cors no es resignaren a 
renunciar-hi quan acabaren les guerres i, de manera més o menys con-
trolada, continuaren dedicant-s'hi pel seu compte. 

Quan acabà el segle, el centre més gran de pirateria del Mediterrani 
occidental era l 'illa de Sardenya. Diverses circumstàncies li havien donat 
aquest caràcter, la més important era l 'estat de guerra en el qual, llevat 
d'alguns breus períodes de pau, vivia l 'illa des de la conquesta catalana. 
Després de la revolta del jutge d 'Arborea en temps del rei Pere el Ce-
rimoniós2 , la situació dels catalans a l 'illa havia anat empitjorant pro-
gressivament; en començar el regnat de Mar t í l 'Humà, la Corona només 
conservava a l'illa les ciutats de Càller, l 'Alguer, Sàsser, que es perdé 
l 'any 1397, i el castell de Longosardo, a ixí com algunes altres petites 
fortaleses i encara això a costa d 'un gran esforç 3 . Les dificultats que 
trobaven les guarnicions catalanes per a mantenir-se en aquests llocs eren 
molt grans, ja que no eren més que enclavaments en zona rebel, molt 
aïllats entre si, i depenien gairebé exclusivament de l 'aprovisionament 
marítim. Per això donaven per bo qualsevol mitjà que servís per a alleujar 
llur situació, ja que el monarca, que comptava amb pocs recursos4 , no 
podia assegurar de manera regular ni l 'aprovisionament ni el pagament 
de les tropes. 



428 María Teresa Ferrer i Mallol 

Els pirates, en casos excepcionals, eren admesos i assegurats si por-
taven, per exemple , provisions a una ciutat en temps de carestia; Bar-
celona gaudia d ' u n privilegi d 'aques tes característiques, el de 
"v i tua l l es" \ L 'es ta t d 'excepció que regnava perpètuament a Sardenya 6 

feia que els pirates trobessin refugi segur als seus ports, si eren perse-
guits 7 o necessi taven hivernar, fer reparacions o aprovisionar-se, segu-
retat personal i bon mercat per a vendre tot el producte de llurs robatoris. 

La llunyania de Sardenya de la metròpolis, que atorgava als oficials 
reials a l ' i lla una gran autonomia de govern, hi afavoria també la per-
vivència del corsarisme, malgrat les innombrables i contínues protestes 
dels estaments burgesos catalans. En efecte, els oficials reials, respon-
sables davant del rei de la conservació de les posicions catalanes a l ' i lla 
enfront dels rebels, es t robaven moltes vegades abandonats a llurs propis 
mitjans; en aquestes ocasions, els corsaris, que proporcionaven al mateix 
temps viandes i diners i contribui'en a la defensa de l ' illa amb llurs vai-
xells, eren insubstituibles. H o asseguraven a ix í els oficials re ia ls 8 que, 
per tant, no demostraren mai estar gaire disposats a atendre les queixes 
dels mercaders catalans de la metròpolis, que eren els qui resultaven per-
judicats directament o indirecta pels pirates. Els síndics de les ciutats 
marít imes catalanes, reunits en Parlament entre 1400 i 1401, se 'n quei-
xaren amargament . E n llur proposició al rei exposant el greu estat del 
comerç a causa de la inseguretat marít ima, aquests síndics arribaren a 
acusar els oficials reials a Sardenya de participar directament en els gua-
nys dels corsaris que protegien 9 . No és improbable que això s 'esdevin-
gués efect ivament , j a que els oficials consideraven la major part de les 
preses fetes pels pirates com de bona guerra, cas en el qual el rei i els 
seus oficials tenien dret a una part del botí . 

Sardenya era situada, a més, en un lloc estratègic, des d ' on podien 
ésser interceptades les línies comercials que anaven de Llevant a Gènova, 
Marsella i Barce lona o les que unien els ports catalans, provençals o 
italians amb Sicília i Nàpols , com també amb els mercats atlàntics. Es 
comprensible, doncs, que l ' i l la fo s un veri table paradís per als pirates1 0 . 

Sardenya comptava amb una flota pirática pròpia, de catalans afincats 
a l 'illa, genera lment de petit tonatge, que es dedicava, podríem dir, a 
la pirateria de cabotatge, sense allunyar-se gaire de l ' illa; si l 'ocasió era 
propícia, arr ibaven a tot estirar a Mallorca o a la Riviera ligur o a les 
costes provençals . L ' i l la era, a més, el centre d 'una pirateria de més en-
vergadura, fo rmada gairebé exclusivament per catalans i castellans H . 
Aquests pirates tenien com a marc d 'ac tuació tot l ' espai mediterrani com-
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près entre les penínsules itàlica i hispànica i arr ibaven a vegades a tra-
vessar l 'Estret i endinsar-se a l 'At lànt ic 1 2 . 

Entre 1398 i 1399 les captures i la desviació de naus cap a Sardenya 
per a confiscar-ne el car regament s 'hav ien fe t tan f r eqüen t s que Francesc 
de Casasaja , mercader ba rce lon í mol t lligat a la casa reial, cregué ne-
cessari portar, en un viatge, un manamen t del rei M a r t í destinat a tots 
els oficials reials a Sardenya perquè, sota pena de 10.000 f lorins, no li 
prenguessin les mercaderies, encara que est iguessin en greus dificultats, 
perquè no hauria resultat jus t amb un h o m e que deixava tants diners per 
a la defensa de l ' i l la1 3 . Ni el mateix rei no tenia segures les coses que 
li eren destinades: el mes de desembre de 1398 hagué de reclamar a Diego 
Gonçalvez de Valderrama o Barrasa unes peces de vellut que havia pres 
d 'una nau catalana i que un mercader italià af incat a Barce lona feia venir 
de Gènova per al rei, que les volia per a la coronació 1 4 . 

Per causa d 'aques tes activitats corsàries centrades a Sardenya, els mer-
caders catalans havien de sofr ir marques i represàl ies i accions pirates-
ques de gent d 'a l t res nacions, especialment dels genovesos , els més per-
judicats pel cors català1 S . A més, aquells que pels seus negocis havien 
de fer estades a Gènova es veien exposats a f reqüen ts empares de béns 
i f ins i tot a presó personal cada vegada que arr ibaven notícies de preses 
de catalans o de castellans al servei del rei d ' A r a g ó contra genovesos 1 6 ; 
naturalment, hom prenia l lavors idèntiques mesures contra els genovesos 
en terres catalanes1 7 . T a m b é a França hom prenia mesures semblants 
quan els per judicats eren f rancesos 1 8 . 

La ciutat de Barce lona i les altres ciutats mar í t imes catalanes protes-
taven enèrgicament contra aquests fets, que posaven en peril l el comerç, 
base de llur prosperitat; el monarca era el pr imer interessat a trobar-hi 
una solució, perquè havia d ' indemni tzar els pai'sos amics per les pèrdues 
sofertes per culpa dels corsaris que sortien de Sardenya 1 9 ; però, quan 
manava als oficials reials de l ' i l la que no protegissin els corsaris2 0 , li 
responien que era llur únic suport contra els rebels i no en fe ien cas, ja 
que pensaven com el governador de l 'Alguer , R a m o n Satrilla, que l 'any 
1404 deia als consellers de Barce lona : " a m m é s que .m diguen ladre que 
t raydor" 2 1 . N ' h i havia prou, a més, que els oficials reials recordessin 
el descontentament dels soldats 22 o bé algun desastre, com la pèrdua 
dels homes que anaven a reforçar el castell d 'A igua f r eda , p rop de Càl-
ler23, perquè el rei oblidés les seves exigències. 
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Convocatòria d'un Parlament de ciutats marítimes per a concertar 
una ofensiva contra els corsaris 

Les ciutats marí t imes, espec ia lment Barcelona i València, s ' adonaren 
aviat que era inútil esperar que el rei exigís als oficials de Sardenya que 
complissin els seus manamen t s si, al mateix temps, no els proporcionava 
els diners necessaris per a defensar-se , diners que ell, com ja hem dit, 
no tenia. Sorg í a ix í la idea de convocar un Parlament per tal que els re-
presentants de les ciutats mar í t imes de la Corona deliberessin sobre aques-
ta qüestió. No es tractava, doncs , de convocar Corts de tots els estaments 
i de tots els estats sinó només d 'una assemblea restrigida a un estament 
determinat i a un tema concret, tal com se n 'havien reunit en altres ocasions. 

El pr imer de jul iol de 1398 el rei Mar t í escrivia des de Saragossa als 
consellers de Barce lona per informar- los de les negociacions que man-
tenia amb Gènova per tal de prorrogar la pau i, al f inal de la carta, suggeria 
la conveniència de la reunió d ' u n Parlament de les ciutats marít imes per 
a tractar de la repressió de la pirateria. Deia: 

"Parrie.ns encara, e d'açò volem nos escrivats vostra intenció, que degués 
ésser escrit per vosaltres a totes les universitats marítimes de nostra senyoria 
que trametessen missatgers llà on nós fóssem, o en altre loch on vós paregués, 
per tractar fos feta qualque provisió sobre.ls fets dels corsaris qui totes les 
mars roben, cremen e destrovexen e per los quals vuy mercaderia és fort en 
àvol estament" 24. 

El rei no mencionava la necessi tat de solucionar també la defensa de 
Sardenya, però era el motiu principal que l ' impulsava a demanar la reunió 
del Parlament . 

Al cap d ' u n quant temps, entre octubre i novembre de 1399, totes les 
ciutats i viles mar í t imes catalanes havien donat la conformitat a la idea, 
que els semblà excel· lent per a " r epa rac ió de la mercaderia, massa en 
les presents terres d e s v i a d a " i càstig dels corsaris: " m a l v a t s corsaris, 
qui ab gran treball e perill perden lurs ànimes destorbant e en altres ma-
neres dampnif icant los mercaders e altres, a x í d e la senyoria del dit senyor 
com d ' a l t r e s " 2S. 

Finalment, el pr imer de novembre de 1399, el rei Mar t í autoritzà ofi-
cialment la reunió 26 i donà poders a Barcelona i a València perquè con-
voquessin les altres ciutats i vi les marí t imes " i n s i g n e s " a un Parlament 
que tractaria de la defensa mar í t ima 27. El lloc designat fou Tortosa, per-
què el rei devia pensar que hi podria acudir més fàci lment quan s 'ha -
guessin acabat les Cor ts d ' A r a g ó , que l lavors el retenien a Saragossa 7&. 
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Les ciutats que hi havien de participar eren Barcelona , València, Per-
pinyà, Tarragona, Tortosa i Mallorca. 

A la darreria de novembre d e l 399 Barcelona j a havia escollit els síndics 
que l 'havien de representar2 9 . L ' u n era Ferrer de Mar imon , ciutadà hon-
rat i conseller aquell any, i l 'a l t re era Guil lem Pujada, mercader molt 
relacionat amb la casa reial i molt amic del re i 3 0 . 

El 29 de gener del 1400 els síndics barcelonins marxaren a Tortosa3 1 ; 
hem de suposar, doncs, j a que no tenim m é s dades sobre aquest punt, 
que el Parlament començà la seva tasca els pr imers dies de febrer de 
1400. Hi participaren deu síndics: dos per cadascuna de les ciutats de 
Barcelona, València i Tortosa, tres per Mal lorca 3 2 i un per Perpinyà3 3 . 
Aquests síndics devien ésser els membres amb veu i vot, però és probable 
que n 'h i assistissin d 'a l t res llocs com a observadors o consultors; així, 
per exemple, hi havien estat convocats els de Tar ragona 3 4 i probable-
ment d 'al tres viles marí t imes menors. 

Potser per tal de donar més transcendència a l 'assemblea, el 22 de 
febrer del 1400, el rei autoritzà els consellers i p rohoms de Barcelona 
i València a convocar-hi els eclesiàstics, nobles i ciutats i viles reials, 
a més de les marítimes ja congregades, que els semblés oportú3 5 . Creiem 
que, efectivament, hi foren convocats v>, però no sabem quants eren ni 
qui eren, ja que les resolucions del Parlament no els esmenten, al contrari 
dels síndics de les ciutats i viles marí t imes " i n s i g n e s " ; això ens fa pensar 
que intervingueren en les deliberacions amb caracter consultiu, però sense 
vot. Llur presència degué servir perquè tots els es taments dels tres ter-
ritoris que hi participaven estiguessin informats de les resolucions del 
Parlament i no poguessin ésser impugnades a Corts . 

L'obra del Parlament de Tortosa 

El Parlament t ingué dues etapes, una a Tortosa, des de la primeria de 
febrer del 1400 f ins al mes de maig del mateix any 31, i una altra a Bar-
celona, on els síndics s 'entrevistaren amb el rei, que s 'havia afanyat a 
tornar de Saragossa quan li arribà la notícia del desastre sofert al castell 
d 'Aiguafreda, prop de Càller, on foren fets presoners o morts els homes 
que havien anat a reforçar-lo. Potser el castell mateix caigué a mans dels 
rebels, perquè el fet provocà una gran alarma i preocupació per la seguretat 
de Càller, on el rei procurà enviar socors3S . Sabem que els síndics ne-
gociaren amb el rei des del mes de maig o juny fins al mes de setembre3 9 . 



432 María Teresa Ferrer i Mallol 

El Par lament de Tortosa s'obrí" amb la proposició redactada pels sín-
dics de les ciutats mar í t imes " i n s i g n e s " catalanes sobre la situació crí-
tica del comerç a causa de la inseguretat del mar. 

" A la vostra reyal excellèntia és cert que molts, així cristians com moros 
et de diverses partides, per lur mala cupiditat, no tements senyoria divinal 
ne temporal, ab diverses fustes de rems et altres armades discorents, cosse-
jants et guerrificants les mars vostres, senyor, et altres, han dats et fets, et 
dar et fer no cessen, inextimables dans en persones et béns a vostres feels 
sotmeses et a altres qui no eren ne són enemichs vostres, senyor, navegants 
pacíficament et mercantívol per les dites mars et habitants simplament en 
les dites marítimes, combaten, ocehin, nafren, cativen et appresonen aquells 
com a públichs enemichs, roban et tollen-lus per força lo lur et fahen-lus di-
verses dans..., de què la mercaderia, per la qual totes et sengles ierres on se 
exerceix són notablement enriquides, augmentades et prosperades, cessa vuy 
et és de tot dccayguda, senyaladament en les marítimes de vostra 
senyoria" 40.. 

El tema central del Par lament de Tortosa fou la defensa marítima, però 
era tan complex que compor tà la ingerència dels síndics en el govern 
de Sardenya (ja que culpaven els of icials reials d 'aquella situació); tin-
gué, doncs, molta m é s t ranscendència i significà un avenç notable del 
poder polític de les ciutats. 

En efecte, dels 43 capítols aprovats pel Parlament, 12 eren dedicats 
a re formes governat ives i administrat ives, principalment a Sardenya, uns 
altres 13 eren dedicats a la de fensa marí t ima, 5 al subsidi per a Sardenya, 
2 a l 'es tada dels italians i d ' a l t res mercaders estrangers en terres de la 
Corona i els restants a afers diversos . Els capítols acordats no foren sig-
nats pel rei f i n s el 15 de gener de 1401 a causa de la insistència de Bar-
celona per a incloure-hi l 'expuls ió dels mercaders italians i de la resistència 
que hi degueren oposar València i Mal lorca 4 1 . 

La reforma del govern i de l'administració de Sardenya 

C o m que el rei necessi tava una subvenció per a Sardenya, els síndics 
de les ciutats exigiren re fo rmes en el govern i l 'administració de l 'illa 
que garantissin l ' e f icàc ia de llur es forç per tal d 'assegurar-hi el domini 
català. 

El Par lament exigí, en pr imer lloc, que la governació general de Sar-
denya, creada per Joan I l ' any 1387 4 2 , fos suprimida i substituida per 
dues governacions: una de Càl ler i la Gallura, i una altra del Cap de Lo-
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gudor, com havia estat tradicional durant molt de temps. Els parlamentaris 
asseguraven que el desdoblament del càrrec era molt més ef icaç per a 
la defensa de Sardenya i potser tenien raó. Els rebels controlaven tot el 
centre de l'illa i les posicions catalanes quedaven aïllades; per tant, a un 
sol governador li havia de resultar difícil atendre bé la defensa del sector 
del nord i la del sector del sud. Els parlamentaris exigiren que el càrrec 
fos quinquennal i que durant els pr imers cinc anys no fos ocupat per barons 
ni nobles ni tampoc per substituts de titulars. La primera petició responia 
al recel tradicional de l ' e lement ciutadà contra la noblesa; la segona al 
desig de trencar un costum, força estès, pel qual els titulars no residien 
a l'illa o només ho feien ocasionalment i el govern requeia en substituts, 
que no tenien la mateixa autoritat i potser tampoc la mateixa aptitud. 

Acabat l 'exercici , els governadors haurien de tenir " t a u l a " 4 3 , és a 
dir, haurien de respondre de llurs actes de govern, però no a Sardenya, 
on podien tenir influència, s inó a Barce lona , València o Mallorca, segons 
d 'on fossin originaris o residissin habi tualment . Abans de començar el 
mandat haurien de dipositar una f iança en el lloc on després haurien de 
tenir " t a u l a " . El Par lament exigí, a més , una radical limitació del poder 
dels governadors. Els s índics arribaren a dir que llur poder excessiu, exer-
cit a vegades arbi t ràr iament , havia estat una de les causes de la revolta: 

"Com ja sia estat diverses vegades vist et sabut que per lo gran et absolt 
poder que és estat dat als gobernadora del dit regne de Cerdenya se són seguits 
molts inconvenients, car per lur potèntia et lunyesa corporal de lur senyor, 
los dits governadors voluntàriament han perseguits, affligits et dampnejats 
molts et diverses havitadors del dit regne ... en tant que en aquell regne et 
en altres parts fo et és de creença et opinió comuna que la rebel·lió, la qual 
ara et de lonch temps a ençà és estada et és en lo dit regne, pres son avinent 
et principi de e en les subergaries e voluntaris processes dels dits 
governadors"44. 

Els governadors, doncs, no podr ien proveir oficis i, si ho feien, seria 
provisionalment i assessorats pels consellers de Càl ler o de l 'Alguer ; 
tampoc no podrien substi tuir els càrrecs. Els processos contra els oficials 
reials havien d ' ésser enviats al re i 4 5 . 

Els governadors i tots els altres oficials reials de Sardenya tindrien 
prohibit acollir corsaris que haguessin robat súbdits de la Corona catalano-
aragonesa o de països amics , concedir- los salconduits o permetre que 
s 'hi avituallessin; ben al contrari , estarien obligats a empresonar- los i 
a retornar els béns robats als propietaris legít ims4 6 . 

Els síndics exigiren t ambé el nomenamen t de nous assessors dels dos 
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governadors de Sardenya i dels veguers de Càller i de l 'Alguer, que du-
rant cinc anys — temps del subsidi atorgat pel Parlament — no podrien 
ésser de cap manera famil iars o domèstics del governador i del veguer 
respectiu4 7 . El Par lament renovà, a més, la prohibició d 'exercir el co-
merç, directament o mi t jançant companyies i tant a Sardenya com a d 'a l -
tres llocs, als titulars dels càrrecs de governador, administrador o 
oficial Alfons el Benigne ja ho havia disposat així l 'any 132849 , també 
Joan I el 13925 0 , i el mateix Mar t í l 'Humà el 139851 , però la repetició 
indica que no era observada. Els síndics asseguraven que hi havia hagut 
molts abusos en aquesta matèria i exigien que no es repetissin. 

El Parlament establí t ambé que els oficials reials no poguessin tenir 
part del bot í de les incursions per terra o de les preses marítimes, que 
havia de revertir íntegrament als soldats o als habitants de l ' i l la 5 2 . 

La reforma dictada pel Parlament afectà també l 'administració de l ' illa. 
Fou revocada la batllia general i en foren establertes dues de correspo-
nents a les dues governacions. Ambdós batlles haurien d 'administrar , 
mentre durés el donatiu del Parlament, totes les rendes de l ' i lla, que ha-
vien de servir per a pagar els salaris dels oficials reials de Sardenya. Hau-
rien de servir el càrrec personalment i complir estrictament les disposicions 
del Parlament, no obstant qualsevol ordre en contrari que poguessin rebre 
del rei o del seu l loctinent5 3 . 

Quant als of ic is administratius menors, de duanes, salines, recepció 
i administració d ' impos tos etc., foren assignats als habitants de l 'Alguer 
i de Càller per a rescabalar-los en certa manera pel que sofrien i perdien 
a causa de la guerra També, per tal d 'assegurar el bon govern de Sar-
denya, el Par lament prengué una decisió molt important: que síndics de 
les ciutats de l 'Alguer i de Càller participessin a les Corts generals de 
la Corona d ' A r a g ó i en les particulars de Catalunya i Mallorca. Proba-
blement els parlamentaris de Tortosa no pensaven gaire en els sards sinó 
més aviat en els catalans residents en ambdues ciutats, però era un primer 
pas per al reconeixement de la personalitat política de l 'illa al costat dels 
altres estats que fo rmaven la Corona catalano-aragonesa. La just if icació 
fou que era convenient per a conèixer millor la situació dels afers de 
l 'illa: " p e r tal que mils et pus certament et pus estesa per vós, senyor, 
et per tots los de vostra senyoria deçà mar puxa ésser sabut l 'es tament 
del dit regne de Cerdenya et sobre aquell,segons expedient aparrà, ésser, 
Déu ajudant, p r o v e h i t " 5 5 . Probablement les ciutats pensaven també que 
així podrien controlar una mica més els afers de Sardenya, on hom des-
penia tants diners sense gaire profit . 
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Per al fu tu r immedia t , el Par lament proposà la creació de tres comis-
sionats especials " r e g o n e x e d o r s " i " r e f o r m a d o r s " amb poders espe-
cials del rei, que haur ien d ' e x a m i n a r la situació de les posicions catalanes, 
especialment de Càl ler i l 'A lguer , estudiar les necessitats de defensa en 
soldats i diners, veure si les rendes reials a Sardenya podien subvenir-hi 
i redactar un in fo rme comple t que haurien de presentar al rei i als par-
lamentaris. Tindr ien p lens poders , salvats els privilegis de Càller i de 
l 'Alguer, per a destituir oficials , incoar-los processos i prendre totes les 
mesures que els sembless in necessàries . Aques tes mesures serien pro-
visionals f ins que no foss in aprovades o rebutjades pel rei, aconsellat 
per les ciutats que intervenien en el Parlament. La potestat dels refor-
madors s 'es tenia també a Mallorca i a Eivissa, ja que es deia que els 
oficials reials de les Illes t ambé havien acollit pirates. Com a Sardenya, 
els re formadors podrien incoar processos contra els presumptes culpa-
bles i enviar- los al re i 5 6 . 

Les mesures contra el cors: el parialge 
Ja hem vist que el Par lament havia prohibit que els governadors de 

Càller i la Gallura i del Logudor acollissin corsaris i els havia manat 
que els empresoness in i que tornessin els béns robats. La mateixa dispo-
sició fou estesa a tots els oficials reials de València, Mallorca i Catalunya, 
sota pena de mul ta de 1.000 florins d 'or , privació del càrrec i obligació 
d ' indemnitzar els damnif ica ts pels corsaris que ells haguessin protegit57 . 

T a m p o c els eclesiàst ics i els nobles no podrien acollir corsaris a llurs 
respectives jur isdiccions . Pel que fa al rei i al primogènit, haurien de 
revocar tots els guia tges concedi ts a corsaris que haguessin damnificat 
súbdits de la Corona d ' A r a g ó o d 'a l t res països amics i jurar que durant 
tres anys no concedir ien cap salconduit en aquestes condicions i, que 
si ho feien, no seria vàlid. Per tal d 'evi tar contradiccions entre les regles 
dictades i els privi legis de vitualles, hom decidí" deixar-los en suspens 
durant tres anys t ambé 5 8 . 

Pel que fa als compradors de béns robats per pirates, que no haguessin 
estat presos a enemics , haur ien de retornar-los i, a més, pagar una multa 
de 500 florins d ' o r amb interessos i despeses, si els havien adquirit amb 
coneixement de causa 5 9 . A més de les mesures legislatives, el Parla-
ment de Tortosa en p rengué encara unes altres per a combatre el cors 
i disposà que els delegats del Par lament podrien armar i mantenir armats 
a qualsevol l loc de la Corona d ' A r a g ó i dels seus mars tants vaixells 
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com estimessin convenient per a poder perseguir els pirates que hagues-
sin damnif icat súbdits d ' aque l la Corona i defensar el comerç 6 0 . 

Els parlamentaris o llurs delegats podrien nomenar els oficials d ' a -
questes armades; el bo t í recollit serviria per al manteniment de la flota 
i no en caldria lliurar el quint ni l 'octau al rei o a l 'almirall , respecti-
vament . Aques ts vaixells n o m é s podrien ésser usats per a la defensa marí-
tima del comerç, mai no podrien ésser emprats pel rei o pel primogènit 
per a d 'a l t res afers. Cal ressenyar també que el Par lament acordà que 
per a la contractació de la tripulació dels vaixells no fos seguit el sistema 
habitual de concessió de guiatges contra tota mena de delictes als qui 
s 'enrolessin, ja que est imava que aquest sistema perjudicava tercers i 
estimulava la contractació de delinqüents, que feien més mal que bé. 
Opinava que era millor donar bons salaris i escollir més el personal. 
Transcrivim el passatge perquè és una mostra del seny de l 'estament 
mercantil i de la disconformitat amb un sistema que sempre els perjudicava: 

"Declarat més avant que alguns acordats d'aquestes armades no.s puxen ale-
grar d'alguns guiatges, allongaments o sobresehiments dc crims o de deutes 
o de plets, car gran peccat és tolre et tardar son dret a altri. E per ço fan mal 
de lur prou moltes armades ab tals guiatges, allongaments et sobresehiments, 
et ab plors de molta mesquina persona de qui.s tenen lo lur, car pus lo sou 
sia covinent et ben pagat, se trobarà assats de bona gent a les dites armades 
sens peccat et plor d'altri" 6 l . 

Per tal de suf ragar les despeses de l ' a rmament d ' aques t s estols, ano-
menats " p a r i a t g e ' ' , perquè eren organitzats conjuntament i paritària pels 
tres estats marí t ims, el Par lament de Tortosa acordà posar en vigor un 
nou impost , conegut t ambé pel mateix nom de " p a r i a t g e " , la quantia 
del qual seria determinada m é s endavant . Seria aplicat a totes les mer-
caderies que entressin o sortissin dels estats de la Corona d 'Aragó per 
via marí t ima, durant un per íode màxim de tres anys. 

Les flotes haurien d 'ésser a rmades conjuntament pels tres estats marí-
tims, mi t jançant acord dels representants de les tres capitals: Barcelona, 
València i Ciutat de Mal lorca 6 2 . 

El Par lament acordà que, abans d 'acabar les sessions, delegaria poders 
en uns " d e f e n è d o r s de la me rcade r i a " , que nomenaria a les ciutats i viles 
marít imes, els quals s 'encarregar ien de l 'organització dels estols i dels 
altres afers derivats de la defensa marít ima. U n s clavaris, elegits també 
pel Parlament, t indrien cura de l 'adminis tració dels diners del nou impost. 

Els " d e f e n e d o r s ' ' foren dotats de poders amplíss ims i quedaren deslli-
gats de tota jur isdicció superior, incloses la del rei i del primogènit . De 
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fet i de dret els " d e f e n e d o r s " només eren responsables davant del Par-
lament; el rei no podia processar- los ni immiscir-se en els afers que di-
rigien63 . No es podia demanar més llibertat d 'acc ió ni una victòria més 
completa sobre l 'autori tat reial. 

El Parlament dictà t ambé un cert nombre de disposicions complemen-
tàries per a reglamentar l 'e lecció i el cessament dels " d e f e n e d o r s ' ' i dels 
altres oficials; el control anual de l 'ac tuació de " d e f e n e d o r s " i clavaris, 
i el dret a reunirse quan els semblés necessari per a tractar i decidir afers 
de llur competència M . 

La concessió del subsidi per a Sardenya. 
Darreres disposicions del Parlament 

El nou impost del pariatge havia de servir per a cobrir les despeses 
dels estols destinats a la persecució dels corsaris i per a pagar el subsidi 
que el Parlament atorgà al rei per a la defensa de Sardenya.Les grans 
ciutats marít imes i especialment Barcelona es feien responsables a ixí 
de la defensa de l ' i l la. Una pesada responsabilitat que, en els moments 
de perill, el rei els recordà, de la mateixa manera que les ciutats havien 
fet notar al monarca que la prenien no perquè hi estiguessin obligades 
sinó per tal d 'a judar- lo en la necessitat, ja que el f inançament dels afers 
públics corresponia al tresor reial: " c o m esguarden la comuna utilitat 
de la cosa pública, de la qual, senyor, sóts cap et príncep, regidor et man-
tenedor, convendrien ésser fe tes de vostres t r e so r s" 6 5 . 

Naturalment, les ciutats no a judaren el rei a Sardenya només per al-
truisme sinó perquè creien que era necessari atacar la pirateria a l 'arrel, 
és a dir, a Sardenya, si h o m volia obtenir algun resultat positiu en la lluita. 
Tampoc no és segur, com ha dit algun historiador, que Sardenya no in-
teressés ja a les ciutats catalanes, principalment a Barcelona, perquè les 
esperances de prosperitat econòmica que hom hi havia dipositat havien 
resultat fal l ides6 6 . 

Tot en aquest Par lament i en la conducta posterior de Barcelona durant 
el regnat de Mar t í l ' H u m à fa creure que, malgrat que els prohoms i mer-
caders barcelonins se sentien una mica defraudats per com havien anat 
les coses a Sardenya, encara tenien esperances que, pacificada l 'illa i 
administrada m é s sàviament , deixaria d 'ésser una càrrega i seria l ' ad-
quisició beneficiosa que havien somiat . Quan, el 22 de desembre de 1402, 
el rei escriví als consellers de Barcelona per autoritzar-los a posar els 
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diners del pariatge a la Taula de Canvi de la ciutat, declara que era una 
concessió que feia de gust perquè Barcelona havia demostrat sempre 
un gran interès per la cosa pública, gairebé tant com el sobirà, i perquè 
sabia que era la que es preocupava més per la salvació del regne de Sar-
denya: " e sapiam que en vosaltres va més a la salvació e reformació 
del regne de Sardenya que a altres qualsevol de nostra senyor ia" 6 7 . 

El Parlament de Tortosa, doncs, acordà donar un subsidi per a la de-
fensa de les posicions catalanes a Sardenya; segons els síndics, només 
per a la conservació de les places calien 25.000 florins d 'or anuals; d 'a -
questa quantitat, el Par lament es comprometé a aportar-ne les dues ter-
ceres parts, sempre que el rei en pagués la terça restant. 

Els 25.000 florins anuals havien d 'ésser lliurats als administradors 
de Càller i de l 'Alguer i havien de servir exclusivament per a despeses 
de defensa, mai per a pagar els salaris dels oficials reials a Sardenya, 
que havien d 'ésser -ho amb el producte de les rendes reials de l'illa. Com 
que hom temia que no n 'h i hauria prou, el Parlament demanà al rei que 
revoqués els donatius a particulars, assignats sobre aquelles rendes, i 
que no n 'a torgués més. El monarca hi consentí i posà en vigor l 'escala 
de prioritats que havia establert Pere el Cerimoniós: 1) salaris dels guar-
des dels castells de Càl ler i de l 'Alguer i assignacions per a llur defensa; 
2) salaris dels guardes dels castells restants; 3) salaris dels oficials; 4) 
salaris dels homes a cavall etc. El Parlament decidí també que els dos 
administradors de Sardenya portessin els comptes del subsidi del Par-
lament i de les rendes reials separadament i que a la fi de cada any retessin 
comptes a tres oídors, u n de designat pel rei i els altres dos pels defenedors 
de la mercader ia 6 8 . 

La negociació del subsidi per a Sardenya fou el tema on el Parlament 
trobà més dif icultats per a arribar a un acord amb el rei. Els síndics volien 
que el monarca ass ignés a la tercera part que li pertocava de pagar rendes 
segures i la discussió es centrà en aquesta qüestió. 

El 5 de març del 1400, poc temps després que el Parlament hagués 
començat, el rei havia ofert per a pagar la part que li corresponia en la 
defensa de l ' illa la quarta part de les dècimes i la tercera part dels emo-
luments que ingressava pels processos d 'usures i restes de causes pies69 . 

L 'ass ignació d ' aques tes rendes no agradà als parlamentaris, que esta-
ven disposats a acceptar la quarta part de les dècimes però no la resta. 
Llavors el rei o f e r í les rendes reials de Mallorca7 0 , que el Parlament ac-
ceptà f inalment . T a m p o c aquestes rendes no eren ben netes. Joan I havia 
empenyorat al mercader l lombard Luchino Scarampi, amb contractes 
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qualificats més tard d 'usuraris , tant les dècimes, els emoluments de pro-
cessos per usura i les restes de causes pies, rebutjades pel Parlament, com 
les rendes de Mallorca, q u e j a llavors havien de servir per a les despeses 
de defensa de Sardenya 7 1 , malgrat que sembla que no hi arribaven per-
què Luchino Scarampi i els consellers del rei s 'ho quedaven, segons les 
acusacions de què foren objecte a la mort de Joan I. No obstant el procés 
incoat contra els consellers de Joan I, entre ells Luchino Scarampi, aquest 
mercader no perdé els seus drets sobre les rendes; el 10 de novembre de 
1399 havia arribat a un acord amb el rei Martí, pel qual continuaria rebent-
les; n 'hauria de lliurar, però, l ' import a Francesc Foix, de l 'oficina del 
mestre racional, que n 'havia de respondre al rei72. Malgrat tot, doncs, el 
Parlament consent í que la part del subsidi corresponent al rei fos assignada 
sobre aquestes rendes i consent í també que en fos reservada la quarta part 
per a assignacions anteriors: la casa de la reina etc. Francesc Foix quedà 
encarregat de fer arribar aquests diners als parlamentaris o als "de fene-
dor s" i hagué de garantir-ho amb els seus béns propis. 

A m é s de les disposic ions q u e j a hem comentat, que eren les més im-
portants, les ciutats en feren aprovar d 'al t res relacionades amb el comerç, 
però que no tenien relació directa amb el tema pel qual s 'havia convocat 
el Par lament , com fou la qüestió de la permanència dels mercaders ita-
lians a la Corona d ' A r a g ó , de la qual no m 'ocuparé ara perquè ja ho 
vaig fer en un altre l loc 7 3 . 

De l ' execuc ió de les disposicions elaborades pel Parlament en que-
daren encarregats els " d e f e n e d o r s de la mercader i a" , assessorats, si ca-
lia, pels consellers, ju ra t s o cònsols de les ciutats respectives. De la creació 
del dret del pariatge i dels resultats de la intervenció de les ciutats marítimes 
a Sardenya j a ens n ' h e m ocupat sumàriament en una altra ocasió i ara 
no ens hi podem es tendre 7 4 . Alguns aspectes els analitzà també Claude 
Carrère a la seva obra sobre Barcelona. Segons aquesta autora, malgrat 
que el Par lament aconsegu í un èxit en la disminució de les activitats cor-
sàries durant uns quants anys, tornaren a revifar-se després, Sardenya 
no pogué ésser pacif icada i les disposicions contra els italians foren re-
vocades al cap d ' u n any; l 'èxit més durador hauria estat, doncs, la insti-
tució dels " d e f e n e d o r s de la mercader ia" , que romangué com a 
representació col·lectiva de l 'es tament mercantil, i l ' impost del pariatge, 
que li donà autonomia f inancera i una capacitat d ' acc ió superior a la que 
tenien els cònsols 7 5 . Ca l reconèixer, però, que, en uns moments tan de-
licats, n o m é s manteni r les posicions a Sardenya ja fou un èxit prou im-
portant i permeté guanyar temps per a organitzar l 'expedició del 1409. 
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