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Poc és el que es coneix de la relació que hi va haver entre Alfons III de 
Catalunya i IV d'Aragó, anomenat el Benigne (1327-1336), i Alfons IV de 
Portugal (1325-1357), homonim i contemporani seu, bé que aquest darrer 
va regnar molts més anys. 

Examinant els registres de cancelleria corresponents al regnat d'Alfons 
el Benigne de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, especialment els de les series 
"Curiae", "Sigilli Secreti" i "Legationum", hem pogut obtenir algunes notí
cies de la relació que varen tenir aquests dos monarques homonims. 

L'estudi de la correspondencia entre els dos Alfons ens permet de clas
sificar les relacions entre ambdós sobirans en quatre apartats: 1. relacions 
senzillament familiars; 2. sobre afers de caracter polític; 3. per qüestions 
economiques derivades de pirateries o robatoris de mercaderies, produi"des 
entre els súbdits de l'un i l'altre regne; i, finalment, 4. sobre temes diversos. 

1. RELACIONS FAMILIARS 

Recordem primer el parentiu existent entre Alfons el Benigne de 
Catalunya-Aragó i Alfons IV de Portugal. Eren cosins germans, perque 
Alfons IV de Portugal era fill del rei Dionís i de la infanta Isabel d' Aragó 
(1270-1332) (Santa Isabel, la Rainha Santa deIs portuguesos), filla de Pere 
el Gran de Catalunya-Aragó i, per consegüent, germana de Jaume 11 
d'Aragó i tia d'Alfons el Benigne l

• La reina Isabel envellí bastant, va morir 
l'any 1336, essent sexagenaria2, i fou contemporania del seu nebot Alfons 
el Benigne. Aquest parentiu es reflecteix a la correspondencia. Entre els 
dos reis homonims hi ha sempre una relació afectuosa. Generalment, el 
Benigne s'adre<;a al reí de Portugal tractant-Io de germa3

• Algunes vegades, 
pero, el tracta de "sobrino"4. 

1. És molt abundant la bibliografia sobre Santa Isabel de Portugal. A tÍlol d'exemple citarem: Antonio 
Garcia Ribeiro de Vasconcelos, D. Isabel de Aragilo, Rainha de Portugal, Porto, 1930; Manuel Ferrer 
Maluquer, Santa Isabel, reina de Portugal, Barcelona, 1944; Sebastiao Antunes Rodrigues, Rainha Santa. 
Carlas inéditas e oulros documentos, Coimbra, Editora Limitada, 1958; Rafael Olivar Bertrand, Bodas rea
les de Arag6n con Castilla, Na arra y Portugal, Barcelona, 1949, pp. 39-48; Angel San Vicente, Isabel de 

reina de Portugal, Zaragoza, 1971. 

Angel San Vicente, Isabel de Aragón, reina de Portugal, p. 119. 


3. "caro rey e coarmano que amamos mucho de cora'<Ón e para quien querríamos tanta de honra e 
buena ventura como para nos mismo" (ACA, C, reg. 432, fol. 76 v. 1328, maig, 30); "cormano nuestro muy 
caro" (ACA, C, reg. 522, fol. 194 r.-v. 1329, novembre, 5; reg. 526, fol. 283 r. 1332, octubre, 17); "salut como 
a rey que tenemos en lugar de hermano que amamos de cora'<Ón e de quien muyto fiamos e para quien 
querríamos que diesse Dios tanta vida e salut con honra quanta para nos mismo" (ACA, e, reg. 522, tal. 
197 r.-v. 1329, novembre, 8).1 com aquests podriem donar molts altres exemples. 

4. "al muy noble y honrado don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Portugal e del Algarve, muy caro 
sobrino nuestro ..." (ACA, C, reg. 532, fols. 61 v.-62 r. 1329, man;, 1). Hem de tenir present que en els 
que ens ocupen hi havia una certa confusió en I'ús de la paraula "sobrino", que designava també al 
gerrna. 
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Aquesta cordial relació de parentiu entre totes dues families es posa de 
manifest en frases com aquestes, que el rei de Catalunya-Aragó adrer;a 
molt freqüentment a Alfons IV de Portugal: "guardando los buenos deu
dos que entre vos e nos son"s, o bé "attento sanguinís debito quo anecti

mur illustríbus regi et regine Portugalie"6. 
Alfons el Benigne no tan soIs s'adrer;ava epistolarment al seu cosí, 


Alfons IV de Portugal, sinó també a la reina Isabel, la seva tia, la qual trac

tava també amb gran respecte i afecte, emprant paraules com "muy alta tia 

nuestra...salut como reyna que tenemos en conta de madre e pora quien 

queríamos tanta vida e salut como pora nos mismo"? 


De que es parla en aquestes cartes entre totes dues families? La majoria 
d'elles són intranscendents. En molts casos, Alfons el Benigne només 
s'interessa per restat de salut de la familia reial portuguesa i, al mateix 
temps, dóna compte de la seva salut i de la deIs seus. Així, per exemple, el 
Ir de marr; de 1329, el reí catalano-aragones, des del Monestir de Santes 
Creus, escriu a Alfons IV de portugal i li diu: "Rey hermano, fazemos vos 
saber que somos sano e en buen estado, loado Dios, e porque querríamos 
saber de vos, assimismo rogamos vos que, cada que aúna ternedes, nos 
fagades saber salut e bueno estado vuestro"R. Moltes cartes del Benigne al 
rei de Portugal tenen aquest mateix taranna

9 
• 

El rei de Catalunya-Aragó s'interessa molt especialment per la reina 
Isabel, tia seva i mare del portugues. El 18 de setembre de 1330, li 
demana que, sempre que en tingui ocasió, l'informi de l'estat de salut de la 

familia reial portuguesalO 
• 

El progressiu deteriorament de la salut d' Alfons el Benigne que es pro
duí, sobretot, en els darrers anys del seu regnatll es reflecteix en la seva 
correspondencia amb el reí de Portugal. Així veiem que, el 4 de febrer de 
1335, el rei catalano-aragones deia al seu cosí que, si bé havia estat malalt, ja 
s'havia recuperat de la seva malaltia12• Poc temps després, i tan sois set mesos 

5. ACA, C, reg. 527, fols, 49 v.-50 r, (1333, man;, 30), 

6, ACA, C, reg. 527, fols, 50 r.-v, (1333, mar~, 30),

7, ACA, C, reg, 533, fol. 65 r, (1330, setembre, 18). Cf. també ACA, reg, 526, fols, 226 v.·227 r, (1332, 

juny, 19); reg, 530, fol.1SO r. (1335,juny,8), 
8. ACA, C, reg. 532, foL 61 v.-62 r, (1329, mari¡, 1). 
9. Cf. ACA, reg, 536, fol. 100 L-V, (1335, juliol, 4). 
10. ACA, C, reg. 533, fol. 65 r. (1330, setembre, 18). Cf. també reg, 526, fols, 226 v.-227 r. (1332,juny, 19), 
11. Alfons el Benigne fou sempre una persona debil i malaltissa, que patia d'hidropesia. Es deia que la 

seva salut havia anat empitjorant a conseqüencia de la conquesta de Sardenya, per I'aire corromput que va 
haveT de respirar a l'iIIa a causa del gran nombre de cadavers que s'amuntegaven prop de les poblacíons 
[Cf. J.E. Martínez Ferrando, Jaime JI de Arag6n. Su vida familiar (2 vols" Barcelona, 1948), 1, p. 132; ldem, 

EL< fil/s de Jaume n, Barcelona, 1950, p. 99-1001·
12, "en como nos avíamos estado enfermo de nuestra persona ...vOS fazemos saber que somos bien 

mejorado de la enfermedat e bien guarido e somos bien sano de nuestra persona e en buen estamiento, 

loado Dios" (ACA, C, reg. 530, foL 146 r, 1335, febrer, 4). 
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abans que es produís la seva mort, el 8 de juny de 1335, el monarca catala 
demanava a la seva tia, la futura Santa Isabel, que pregués per la seva salut13

• 

Aquesta vínculació matrimonial entre les famílies reials portuguesa i 
catalano-aragonesa, establerta amb el casament d'Isabel d'Aragó amb 
Díonís de Portugal, estigué a punt d'intensificar-se amb renllar; concertat 
entre Blanca, filla de Maria d'Aragó i néta de Jaume II, amb el fíll d'Alfons 
IV de Portugal i hereter del tron l4 Quan, amb motiu de la celebració del • 

casament entre Alfons el Benigne d'Aragó i Elionor, germana d'Alfons XI 
de Castella, els monarques catalano-aragones í castella es trobaren, aquest 
darrer demostra un especial interes en el casament de l'esmentada infanta 
Blanca amb Pere, primogenit del rei Alfons de Portugaps. Es concerta, 
doncs, aquest matrimoni i, a partir d'aquest moment, la infanta Blanca es 
trasllada a PortugaP6. Segurament, la seva mare Maria d'Aragó acompanya
va aquesta nena. Així ho demostra el fet que, el 5 de novembre de 1329, el 
Benigne demanés a Alfons IV de Portugal que volgués retenir al seu costat, 
a Lisboa, la infanta Maria, germana seva (del Benigne), ja que creía que en 
cap més lloc podía estar millor que amb ell i amb la reina IsabeP. 1, en una 
altra ocasió, el 1331, el reí catalil agrala les atencions que el rei portugues 
tenia respecte a la infanta Blanca18 

• 

Ellr de marr; de 1335, el casament entre la infanta catalano-aragonesa í 
l'hereter de Portugal encara no s'havia dut a terme. En aquesta data, 

13. "axí mismo, porque amándonos de coraz6n, havemos speran<;a en vuestras oraciones, vos rogamos 
que rogadedes a Dios por nuestra salud" (ACA, C, reg. 530, fol. 180 r. 1335, juny, 8). 

14. D'aquest afer se'n va ocupar el mateix rei Alfons Xl de Castella, ja que la infanta Blanca era filia 
postuma del seu germa I'intant Pere, que mor! lJuitant contra els sarráíns, Quan, el 1328, els reís de Castella 
Portugal es trobaren a Fuente Aguinaldo per tractar de diversos assumptes, el reí de Castella porta la seva 

neboda, I'esmentada infanta Blanca "fija del infante don Pedro, que avía a casar con el infante don Pedro 
primero, heredero en Portugal, desque esta doña Blanca eomplíese edat de doce años" (Crónica de Don 
Alfonso el Onceno. Ed. Francisco Cerdá y Rico, Madrid, 1787, cap. LXXXVI, p, 157). 

15. "...deseando el bien y acrecentamiento de Doña Blanca, su prima, hija de la infanta Doña María de 
Arag6n, procuró que se casase con el infante Don Pedro, hijo primogenito del rey Don Alonso de 
Portugal" (J. Zurita, Anales de la Corona de Arag6n, Edición preparada por A. Canellas López, Zaragoza, 
1967-1985, lIibre VII, cap. VII). 

16. CL Crónica de Don Alonso el Onceno, cap. LXXXVI: " ...et levóla luego consigo para la criar fasta 
que fuese de edat en que podiese facer el casamiento"; J. Zurita, Anales de la Corona de Arag6n, lIib. VII, 
cap. VII: "y el rey de Castilla se volvió para Agreda y la reina doña María se llevó consigo a doña Blanca 
para enviarla a Portugal". 

17. " ...vos rogamos ...que ayades ansia de retener e induzir la dita infanta [donna María, hermana nues· 
tra] de romanir en la companía vuestra e de la dita madre vuestra e tia nuestra, ca tenemos que, en ninguna 
otra part, podria seer a mayor honra ni a mayor consolación suya. E si ella, de todo en todo, al queria fazer, 
rogamos vos que esto en ninguna manera non consintades ..." (ACA, C, reg. 522, foL 194 r.·V. 1329, novem
bre, 5). Per aquests anys, la infanta María era monja de Sijena, on el 1322, tres anys després de la 
mort del seu mari! l'infant Pere, germil de Ferran IV de CasteUa, caractcritza pel seu carileter dificil i 
ímpulsiu. [J.E. Martrncz Ferrando, Jaime JI de Aragón. Su vida familiar, 1, p. 126. Moltes notfcies sobre 
aquesta infanta es poden trobar a l'obra de R. Sáinz de la Maza, El monasterio de Sijena. Catálogo de docu
mentos del Archivo de la Corona de Aragón, 1 (/208·1348), Barcelona, 1 994J. 

18. ACA, C, reg, 525, fols. 132 v.-133 L (1331, setembre, 23). Aquesta infanta nasqué dcsprés d'haver
se prodult la mort del seu pare, I'infant Pere, genna de Ferran IV de Castella. 
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ria

Alfons el Benigne va enviar Bosom Eiximenis, jutge de la seva cort, com a 
ambaixador a les corts de CasteIla i de portugal. Abans, pero, va demanar 
a la infanta Maria que proporcionés a l'ambaixador la informació necessa

19 • EIs principals punts que el missatger havia de tractar tant a l'una com 
a l'altra cort eren: reclamar les quantitats de diners que es devien a Maria, 
germana del Benigne i mare de Blanca, amb motiu d'haver estat casada 
amb un infant castella i, sobretot, insistir que fos dut a terme el projectat 
matrimoni de la jove infanta Blanca. Bosom Eiximenis havia de recordar a 
Alfons XI de Castella que, en atenció al fet que el pare de Blanca hagués 
mort al seu servei, fes els possibles perque el matrimoni amb l'infant portu
gues es consumés. Així mateix, ti havia de fer avinent que, a Tara<;ona, on 
el rei de Castella havia acudit l'any 1329 amb motiu de la celebració del 
matrimoni entre la seva germana Elionor i Alfons el Benigne de 
Catalunya-Aragó, Alfons XI va prometre que faria tots els possibles per 
convertir la infanta Blanca en reina de portugal. Finalment, l'ambaixador 
havia de demanar al sobira de Castella que designés un cavaIler que 
l'acompanyés per a tractar aquests afers amb el reí de portugal on aniria a 

continuació20 
• 

Concretament, al rei de Portugalli havia d'insistir en les mateixes coses: 

1. Que fossin pagades a la infanta Maria les quantitats que li eren degu
des de temps passats, amb motiu del seu matrimoni amb l'infant Pere de 

Castella. 
2. Que els 60.000 maravedís que l'esmentada infanta havia de rebre 

cada any del rei de portugalli fossin lliurats en ellloc de portugal més pro
per a Castella, per tal d'evitar despeses a la infanta. 

3. Havia de dir al rei i a les reines de Portugal (Isabel i Maria, mare i 
muller, respectivament, d'Alfons IV, de part del rei i de la reina d'Aragó, 
que es dugués a terme el matrimoni entre la infanta Blanca i l'infant here

ter, Pere21, 
Aquest projectat matrimoni entre Blanca i l'infant Pere de Portugal, 

que hauria enfortit, sens dubte, les relacions entre ambdós reialmes, no 22 

arriba a reatitzar-se, sembla que a causa de la salut precaria de la infanta • 

Per acabar aquest apartat de les relacions de tipus familiar, direm que 
ens consta que, en alguna ocasió, el reí portugues havia demanat un faleó 

19. ACA, C, reg. 544, fol. 73 v. (1335, man¡, 1). 
20. ACA, C, reg. 544, fols. 73 r.-74 r. (1335, mar~, 1). 
21. ACA, C, reg. 544, fols. 75r .-76 r. (1335, mar~, 1).
22. Més tard, Pcre I de portugal es va casar amb Constan~a, filla de don Juan Manuel, repudiada per 

Alfons XI. Entre les dames que acompanyaven Constanca hi havia la famosa Inés de Castro (J.E. Martlnez 

Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, 1, p. 
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al catala. EIs falcons eren uns ocells que, a l'Edat Mitjana (per herencia del 
passat grec i oriental), es criaven amb la finalitat d'utilitzar-Ios per a ca<;ar 
coloms, conills i altra ca<;a menor. La cacera amb faleons fou practicada 
fonamentalment per la reialesa i per la noblesa i, per aixo, aquestes aus 
foren objecte de regal entre els reis i els nobles. 

Doncs bé, el 23 de setembre de 1331, Alfons el Benigne s'excusa davant 
del portugues de no haver-li pogut enviar el faleó "baIlarin grueco maes
tro", que li demanava a la seva carta del 5 d'agost, ja que tots els falcons 
que li portaren de l'illa de Sardenya ja els havia regalats abans de rebre 
l'esmentada carta; pero li comunica que, tan aviat com n'hi enviln algun 
altre, li trametra amb molt de gust23

• 

2. RELACIONS POLÍTIQUES 

Un deis fets més importants que cal ressenyar entre les relacions de 
caracter poIític que Alfons el Benigne sostingué amb el seu homonim de 
Portugal fou la renovació, en els anys 1328-1329, deis anomenats acords 
d' Agreda, signats uns vint-i-cinc anys endarrera, concretament el 9 d'agost 
de 1304, entre Ferran IV de Castella, Jaume II d'Aragó i Dionís de 
Portugal. 

En que consistien aquests acords? A Agreda, el 9 d'agost de 1304, en 
presencia del rei de Portugal i deIs seus compromissaris, es resolgueren les 
diferencies existents entre Aragó i CasteIla pel que feia al regne de Múrcia, 
i el rei de CasteIla ratifica al rei de Portugal la cessió de l'AIgarve. Es posa
ren en llibertat els presoners de les parts. 1 els esmentats monarques es 
varen comprometre a ser amics de veritat, a no fer-se la guerra entre ells, 
ans al contrari, unir els esfor<;os contra el perill sarraL Si algun d'aquests 
reis al<;ava les armes contra qualsevol deIs altres, la resta s'unirien contra 
seu. Si algun deIs membres d'aquesta avinen<;a actuava contra aquests 
acords, seria excomunicaf24. Curiosament, la ratificació deIs acords 
d'Agreda seria efectuada pels fills de cadascun deIs monarques que els 
havien signats per primera vegada, és a dir, per Alfons XI de Castella-LIeó, 
fiIl de Ferran IV, per Alfons el Benigne de Catalunya-Aragó, fill de Jaume 
II, i per Alfons IV de Portugal, fill del rei Dionís. 

La ratificació d'aquests acords es va produir de la següent manera: 

El 28 d'octubre de 1328, trobant-se Alfons XI de Castella a la ciutat de 
Medina del Campo, fou visitat per Gon<;al Garcia, procurador d'Alfons el 

23. ACA, C, reg. 525, fols. 132 v.-133 r. (1331, setembre, 
24. Sobre els acords d'Agreda del 9 d'agost de 1304, cf. J. Anales de la Corona de Aragón, llib. 

V, cap. LXVI; Cf. lambé ACA, C, reg. 522, fols. 199 v.-2oo V. 
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Benigne, el qual, actuant en nom d'aquest darrer monarca, es va compro
metre a respectar els pactes d' Agreda i digué que retria homenatge al rei 
de Castella i al rei de Portugal per tal de fer més ferma aquesta decisió. El 
reí de Castella accepta la proposta del procurador del rei d'Aragó i ell, al 
seu tom, es comprometé també a acatar les avínences signades pel seu pro
genitor. Per a major ferman\a, ambdós juraren sobre els Evangelis el com

pliment dels acords. 
El reí catalano-aragones aprova totes les coses a les quals s'havía com25 

promes el seu procurador Gon\al Garcia davant del rei de Castella • 

Aíxo succela, com hem dit, el 21 d'octubre de 1328; dones bé, al 
comen\ament de l'any següent2\ es varen trobar a Agreda Alfons XI de 
Castella i Alfons el Benigne d'Aragó. El reí castella acompanyava la seva 
germana Elionor que anava a casar-se amb Alfons el Benigne i aquest, jun
tament amb els seus germans, els infants Pere i Ramon Berenguer i tota la 
cavalleria d' Aragó l'anaven a rebre2

? 1 a la repetida vila d'Agreda, a 
l'església de Sant Miquel, situada al Mercadal, els dos monarques varen 

revalidar els acords previs de Medina del Camp0
2H. 

Les Corones de Castella i d'Aragó ja havien corroborat els pactes 
d'Agreda; faltava només la ratificació per part de la Corona portuguesa. 
Aquesta no es féu esperar. En efecte, uns quants mesos més tard, el 2 de 
novembre de 1329, essent Alfons el Benigne a Valencia, va acudir a eH 
Lope Ferrández, conseller í "merino" major del rei de portugal, el qual 
actuava com a procurador del seu senyor i, ratificant les postures dels reís 

29 

de Castella i d'Aragó, ho jura així sobre els Evangells • 

3. RELACIONS ECONOMIQUES 
Un deis motius de caracter economic que va portar com a COnseqüencia 

una relació entre ambdós monarques homonims fou el fet que els súbdits 
de l'un i l'altre regne estiguessin en possessió de cartes de marca, la qual 
cosa demostra que es produlen molts atacs de vaixells catalans a vaixells 

25. ACA, C, 522, fols. 200 v.-203 v.26. "el primero del mes de enero". scgons el document (ACA, C, reg. 522, fol. 198 r.) i "un martes 
postrero de enero", scgo Zurita (J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, libro Vll, cap. VII). 

27. J. Zurita, Anales
ns
de la Corona de Aragón. llib. VII, cap. VII. Cf. també J.E. Martínez Ferrando, Els 

fills de Jaume [J, Barcelona, Ed. Ayma, 1950, p. 99.
28. ACA, C, reg. 522, fols. 198 r.-198 V.; J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, llib. Vl1, cap. VIL 

Crónica de Alfonso el Onceno de este nombre de los reyes que regnaron en Castilla y en León, parte prime
ra, Madrid, 1787, cap. LXXXI. La Cronica sHua aquests fets en cl1327. En rcalitat es produ'iren al final de 
I'any 1328. CL tarobé R. Olivar Bertrand, Bodas reales de Aragón con Castílla, Navarra Y Portugal, 

Barcelona, 1949, p. 98. 
29. AeA, e, reg. 522, fol. 198 r. 
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lusitans i viceversaJO
• El dret de marca era el que el govern d'una nació con

cedía a un deis seus súbdits, cosa que li permetia de confiscar els béns deis 
ciutadans d'un estat estranger, del qual aquell súbdit hagués sofert un 
greuge, no havent pogut obtenir la satisfacció que li era deguda per les vies 
judicials del país del seu adversari31 La marca es diferenciava del cors per• 

que aquest era el dret que el sobíra podia concedír en temps de guerra 
declarada a un o més deis seus vassalls, contra el d'una altra nació amb que 
estava en guerra; en canvi, el dret de represalia o marca no es concedia 
més que en temps de pau per la reparació d'un greuge individual, després 
de la negacíó de justícia, sense arribar a hostílitats generals entre els estats 
als quals pertanyien ambdues parts. Veiem, dones, com els reís tenien 
excel.lents relacions entre ells, malgrat haver concedit recíprocament car
tes de marca o represaIia32

• 

I aquest era el cas que es dona també entre els reis catalano-aragonesos 
i portuguesos, com podre m comprovar tot seguit. 

Les marques es caracteritzaven per ser uns processos molt llargs que 
generalment s'arrossegaven durant més d'un regnaL Així, per exemple, en 
temps del rei Dionís de Portugal, pare d'Alfons IV, l'almirall portugues 
Manuel Pessanha33 va prendre 120 gerres de ví a uns mercaders de 
Valencía. Com que aquests mercaders no obtingueren justícia del dit almi
raH, varen recórrer al rei Jaume II de Catalunya-Aragó, el qual va dema
nar també justícia al rei Dionís í a l'almirall. En no obtenir-ho tampoc, con
cedí llicencia o carta de marca als susdits mercaders per a poder prendre 
béns als homes de Portugal fins a obtenir l'import de les 120 gerres de vi 
amb les despeses corresponents. Una conseqtitmcia a llarg termini d'aques
ta carta de marca fou que, en els anys que ens ocupen i concretament el 
1332, els mercaders catalano-aragonesos, en el port de Valencia, varen fer 
presoner el mercader de Lisboa, Juan Pérez de Limpas, i li varen exigir una 
gran quantitat de diner per a redimir-se. Davant d'aquest fet, el mercader 
s'adre\a al rei de Portugal i aquest monarca, el 26 de febrer de l'esmentat 
any de 1332, va demanar al Benigne que ordenés que es fes justícia. 

30. eL L. Adao de Fonseca, Navegación y corso en el Mediterráneo occidental. Los portugueses en el 
XV, 	"euadernO'S de Trabajos de Historia", 8 (Pamplona, Universidad de Navarra, Facultad de 

y Letras, 1978), p. 14. 
31. R. de Mas Latrie, Du droit de marque ou droit de repré.'iIlille.~ au Moyen Age, Paris, 1885, p. 4. eL 

també R. de Alburquerque, As represó/íos. Esrudo de Hístória do Direito portugués (seculos XV e XVI), 
Lisboa, 1972.2 vols. 

32. R. de Mas Latrie. op. cit., pp. 5-6; ef. Míchel Mollat, Evsai d'orientation pour /'érude de la guerre de 
course et la piratérie (Xllle e XVe), "Anuario de Estudios Medievales", 10 (1980), pp. 743-749. 

33. Manuel Pessanha descendia de la familia genovesa deis Pessagno (eL José Benedito de Almeida 
Pessanha, Os almirantes Pessanhas e a sua descendilncia, Porto, 1923). 
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Fou llavors que el Benigne s'informa de com havia succelt aquest fet i 
així ho comunica al seu parent, és a dir, que els mercaders valencians no 
volien altra cosa que rescabalar-se a costa de Juan Pérez de Limpas 
d'aquell 120 gerres de vi que, uns quants anys endarrera, havien estat es
preses pels portuguesos als súbdits de la Corona d' Aragó, a la qual cosa 

tenien dret en virtut de la carta de marca que posselen. Alfons el Benigne 

manifestava al seu parent Alions IV de Portugal que Juan Pérez de 

Limpas, en queixar-se de l'agressió que havia sofert, no havia dit tota la 

veritat, ja que no era cert que ti haguessin fet cap dany personal ni que 

l'haguessin obligat a "fer avinen¡;a", sinó que fou el mateix Juan Pérez qui 

va pactar amb aquells mercaders perque li tomessin allo que li havien preso 

El sobira de Catalunya-Aragó es queixava al rei de Portugal i ti retreia que 

demanés que Juan Pérez fos rescabalat quan, a Portugal, en temps del rei 
34 

Dionís, no s'havien volgut escoltar les peticions formulades per Jaume II • 

Aportem, ara, un altre exemple, a l'inrevés de l'anterior. En aquest cas, 
els primers atacants foren els catalano-aragonesos: l'any 1333, el rei de 
Portugal i el govem municipal de Lisboa manifestaren llurs queixes a 
Alfons el Benigne pel fet que la nau del mercader de Lisboa, Francisco 
Pérez de Bar¡;elos, que havia estat tramesa a Mallorca a fi de comprar 
altres mercaderies a l'illa, hagués estat atacada per unes galeres conduldes 
per I'almirall catalano-aragones, Francesc Carros

35 
Deien que els havia • 

estat presa la nau amb tot el carregament. Una part del homes que hi ana
ven foren morts i l'altra part seriosament perjudicats. Davant d'aquesta 
reclamació, Alfons el Benigne recapta tota la informació que li fou possi
ble sobre el fet i manifesta, tant al reí de portugal com al govem municipal 
de Lisboa que l'almirall catalano-aragones no havia fet cap presoner sinó 
que havia demanat als de la nau que calessin la vela, segons se solia fer per 
"costum de mar"36. EIs de la nau no tan soIs no volgueren calar la vela, sinó 
que presentaren batalla als de les galeres i fou en aquesta Huita que alguns 
homes de la nau varen morir i uns altres sofriren danys. Per aixo, el monar
ca catalano-aragones considerava que, segons el "costum del mar", ni el 
capita ni els homes de les galeres no eren culpables. Malgrat tot, en atendó 
al vincle familiar i a la bona amistat entre les famílies reials catalana i por
tuguesa i volent complaure la petició d' Alfons IV de portugal, el Benigne, 
el 30 de mar¡; de 1333, manava al portantveus de procurador en el regne de 
Valencia per l'infant Pere, primogenit i procurador reial, que si acudien a 
la seva presencia alguns portuguesos queixant-se de l'atac que havien 

34. ACA. C, reg. 526, fols. 163 v.-164 v. (1332, febrer, 8).
35. Frances¡: CarrOs fou almirall de la Corona catalano-aragonesa en temps de Jaume n. 
36. L'ús de mar, observat des de molt antic, permetia a un estol de galeres de requerir a un altre vaixeU 

de calar la vela i damnificar-lo si s'hi oposava. 

RELACIONS ENTRE ALFONS EL BENIGNE DE... 

sofert, els fos fet complement de justícia. La mateixa data, Alfons el 
Benigne feia saber aquesta decisíó al reí de Portugal, a la reina Isabel i al 
govem municipal de Lisboa37 

• 

Encara podem donar compte d'un altre acte piratic que dona lloc a una 
intensa correspondencia entre tots dos monarques homonims i en el qual 
es produí la intervenció deIs consellers de Barcelona, de l'una banda, i deIs 
prohomes de Lisboa, de l'altra38 

• L'any 1334, el rei de Portugal i els proho
mes de Lisboa es queixaren a Alfons el Benigne del següent fet: a causa de 
la penúria de blat que hi havia a Portugal, el govem municipal de Lisboa 
havia trames a l'iIla de Sicília, i concretament als lIocs de La Licata i 
Sciacca, deu i sis naus, respectivament, per tal de carregar-Ies de blat, pero 
les sis naus de Sciacca, ja carregades, els foren preses per vuit galeres de 
catalans. EIs mercaders portuguesos, en presencia del capita de les galeres i 
del notari públic de l'iIla, varen manifestar que aquelles naus eren del reí 
de Portugal i deis ciutadans de Lisboa, tot remarcant la bona amistat exis
tent entre les famílies reials catalano-aragonesa i portuguesa; pero el capita 
no escolta aquelles raons, mana detenir els mercaders i patrons de les naus, 
i després els envia cap a Barcelona. Una vegada allí, els mercaders es varen 
queixar als oficials reiaIs de la ciutat, pero aquests no els varen voler fer 
justícia. El monarca portugues lamentava que no s'hagués tingut en comp
te que eIs catalano-aragonesos en terres portugueses havien estat tractats 
favorablement; si més no, en aquell mate ix any de 1334, aIguns catalans 
capturats per genovesos en el mar foren deixats en llibertat per l'alcalde, 
jutges i prohomes de Lisboa. Per aixo, tant el rei portugues com els proho
mes de Lisboa demanaven al monarca catalano-aragones que fossin resti
tults eIs danys causats. 1 així fou: el 8 de juny de 1334, Alfons el Benigne 
manava als consellers de Barcelona que, atesa la bona amistat entre cata
lans i portuguesos, els restitui'ssin el blat confiscat o el seu valor amb 
interes i despeses. El Benigne hi afegia que, com que no volia defraudar el 
rei de Portugal, els obligava a complir aquesta ordre. EIs demanava, pero, 
que si tenien raons justes per no haver de fer aquesta restitució, que les hi 
exposessin i ell determinaria allo que fos de justícia39 

• 

Pocs dies després, el 22 de juny, els consellers de Barcelona escrivien a 
Alfons el Benigne i l'informaven del fet del qual es lamentaven els portu

37. ACA, C, reg. 527, fols. 49 v.-50 v. (1333, mar~, 30). 
38. Jaume Sobrequés Callicó ja dona noticia d'aquest fet en la comunicació titulada Secuestro de naves 

portuguesas en Cataluña, presentada al "Congreso Luso-Espanhol de Estudos Medievais", celebrat a Porto 
(Portugal), del 18 al 23 de juny de 1968. InMit. Un resum de la Comunicació va ser publicat al Catálogo del 
Congrés, pp. 227-228. Cf. també Luis Adao de Fonseca, Navegación y corso en el Mediterráneo occidental. 
Los portugueses en el siglo XV, cit., p. 14. 

39. ACA, C, reg. 465, fol. 236 r.-v. (1334, juny, 8). 
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guesos. Com en el cas anterior, la versió deIs fets era düerent segons la 
donava l'una o l'altra parto EIs consellers de Barcelona deien que les sis 40 

coques carregades de blat havien estat apresades per Galceran Marquet , 

llavors capita de l'armada organitzada per la ciutat de Barcelona contra els 
genovesos; i, a causa de la gran carestía de cereal que patia la capital cata
lana, Galceran Marquet les porta a la platja de Barcelona, després de posar 
un home cataUi a cada vaixell. Com que els barcelonins ignoraven qui era 
l'amo d'aquell blat, varen requerir als patrons i mercaders que ho declares
sin per tal d'ajudar-Ios a vendre'l, buidar les coques i poder marxar de la 
platja de Barcelona amb l'import del blat. EIs oferien dues possibilitats: 
l'una era que cadascun deIs mercaders vengués la quantitat de cereal que 
portava; i l'altra, que fossin els consellers qui s'encarreguessín de vendre'l i 
després pagar-los a prorrata. Finalment, es designaren dues persones ido
nies, ciutadans de Barcelona, les quals s'ocuparen de vendre el blat i el 
pagaren als mercaders a prorrata, segons la quantitat de blat que cadascun 
d'ells portava. Així es féu constar en document público Una part de l'esmen
tat blat fou venut a 26 sous barcelonesas la quartera i l'aUra part a 24 sous 
la quartera. Consta que de la venda d'aquest blat, els consellers encara 
teníen per pagar 2.318 lliures, 6 sous i 3 diners barcelonesos, que sembla que 
eIs mercaders no volgueren rebre. Aquesta suma fou posada a les mans deis 
clavaris de la dutat de Barcelona i els consellers estaven disposats a lliurar
la als prohoms de Lisboa o a la persona que ells designessin, a Barcelona o 
bé a Sevilla, sempre que el lliurament es fes a qui tenia els poders i amb 
l'apoca de pagament41 • Després d'haver rebut aquesta informacÍó per part

l
deis consellers de Barcelona, Alfons el Benigne, el 4 de julio de 1334, 
demanava a Alfons IV de Portugal que excusés els consellers de Barcelona, 
atesa la carestia de blat que hi havia a la ciutat<2, ja que estaven disposats a 
satisfer els mercaders portuguesos. Ho aprofitava per agrair-li que hagués 
donat ordre de posar en llibertat els catalans captius de genovesos que 

40. O. Marina Mitja, Galcerán Marquet en la armada barcelonesa de 1330 a 1335, "Divulgación 

Histórica de Barcelona", X, Ayuntamiento de Barcelona, 1959, pp. 77-P;¿. 
41. ACA, C, reg. 529, fols. 59v.-60 v. (1334, juny, 22). 
42. Volem recordar aqu! que, per tal d'obtenir blat en temps de carestía, la ciutat de Barcelona feia ús 

d'un privilegi del qual gaudia, anomenat vi vel gratia (per la fon;a o de bon grat), i que consistía a poder 
obligar qualsevol carregament de cereal que passés prop de la ciutat (tant per mar com per terra) a desca
rregar la mercadería a Barcelona, sense tenir en compte la destinació que portava. Després es pagaya el 
cereal al seu amo amb els corresponents regatejos. El prívilegi vi vel grana va ser concedit a la ciutat de 
Barcelona el18 de gener de 1328, bé que, amb anterioritat a aquesta data, ja s'havíen produ'it caSOS de pira
teríes barceloneses d'aquest tipus ¡Cf. J. Mutgé Vives, La ciudad de Barcelona durante el reinado de 

Alfonso el Benigno (1327-1336), Madrid-Barcelona, CSIC, 1987, p. 76).
Ens consta que, el 23 de juny de 1333, els consellers de Barcelona ordenaven a Galceran Marquet, 

capita de l'armada de la ciutat, que amb I'esquadra harcelonina i tres galeres de Mallorca anés a SiC11ia a 
cercar blat i que, a més, s'apoderés de tots els vaixells que trobés carregats de cereal i els fes anar a desca
rregar a Barcelona (AHCB, Consell de Cent, Serie 1: L1ibre del ConselJ, 12, fo.!. 69 v.). Fou, segurament, a 
conseqüencía d'aquesta ordre deIs consellers, o d'alguna aUra en el mateix sentil, que Oalcenm Marquet 

apresa els vaixeJls portuguesos que cornentem. 

RELACIONS ENTRE ALFONS EL BENIGNE DE... 

varen anar a parar a Lisboa43 A les autoritats municipals de Lisboa, Alfons • 

el Benigne els presentava les mateixes excuses en nom deIs consellers de 
Barcelona. 1 hi afegia que els havia manat que satisfessin els mercaders por
tuguesos en tots els danys i perjudicis. El veguer i tots altres oficials reials 
de Barcelona tenien, al seu tom, l'obligació de fer-Ios complir. 

4. ALTRES QÜESTIONS 

Per acabar aquesta comunicació, donarem notÍcia de diversos afers que 
portaren com a conseqüi'mcia una relació entre la monarquia portuguesa i 
la catalano-aragonesa. 

a) Exportació de cavalls 

No cal dir que els cavalIs tingueren una gran importancia a l'Edat 
Mitjana. Per aixo, en moltes ocasions, la seva exportació era prohibida. El 
fet que, entre 1291 i 1327, Jaume II concedís nombroses llicencies especials 
d'exportació cap a Narbona, Perpinya, Montpeller, Portugal, Cort Pontificia 
demostren que la treta de cavalls a la Corona d'Aragó era vedada45 

• 

La prohibició de treure cavalls de la Corona d'Aragó continuava, i ben 
rigorosament, amb Alfons el Benigne. Pero aquest monarca va fer també 
algunes excepcions i, entre aquestes, s'hi compten personalitats portugue
ses. Així, per exemple, el Ir de juny de 1330, aquest rei manava al veguer 
de Girona i Besalú, al batlle de Figueres i a aquells qui a les fronteres vigi
laven la sortida de coses vedades que, malgrat la prohibició existent, per
metessin que l'abat del monestir portugues de Sant Joan de Carancha, 
nunci del rei de Portugal, pogués treure de la Corona d'Aragó dos cavalls, 
un de pel beix cIar, marcat amb ferro a la crina i sellat en el front, i l'altre 
de pel bru, i que permetessin que l'esmentat abat pogués transitar lliure
mento La durada del permís d'extracció d'aquests cavalls no podia ser 
superior a un mes46

• El mateix succei'a 1'11 d'agost de 1335_ Ara l'autoritza

43. ACA, C, reg. 529, fol. 59 r.-v. (1334, juliol, 4). 
44. ACA, C, reg. 529, fol. 61 r. (1334, juliol, 4). 
Una qtiestió semhlant a la que acabem de relatar és estudiada per C.H. Baquero Moreno, Carta de D. 

Afonso Y aos eonselheiros de Barcelona sobre o apresamento d'um navío portugués, "Revista de Ciéncias 
do Homero da Universidade de Louren~o Marques", 1, serie A (1970), pp. 5-8. 

45. Jean Regné, C~lIaux d'Espagne el Narbonne, "Bulletin Philologíque et Historíque du Comité des 
Travaux Historiques" (Paris, 1938-1939), pp. 189-203. Apud Yves Renouard, Un sujet de reeherehes: l'expor
tation de chevaux de la Péninsule lbérique en Franee et en Angleterre, "Homenaje a Jaime Vicens Vives", 1, 
Universidad de Barcelona, 1965, p. 573, nota 18. 

46. ACA, C, reg. 481, fol. 191 r.-v. (1330, juny, l): " ...non ohstante inhihicione quacumque super hoc 
facta, possít de terra nostra extrahere seu extrahi facere duos equos, alterum de pilo bagío claro, signatum 
cum ferro in crine et scellatum in fronte, et alteruro de pilo bruno ...." 



491 

\ - .... _...... _._-_ ..•'"~_.~_ 

490 JOSEFA MUTGÉ I VIVES 

ció era concedida a Pere de Corbignyato, doctor en lleis i ambaixador del 
reí de PortugaL Tant aquest personatge com el seu nunci podien treure de 
la Corona quatre rossins, bé que els oficials reials havien de vigilar que, 
sota aquest permís, no es tragué s un nombre més gran d'equids. A més, 
havien de notificar als oficials del rei de Mallorca que l'ambaíxador lusita 
treia aquests rossins de la Corona catalano-aragonesa comptant amb el 
beneplacit reial47 

• En aquests moments, la prohibició de treure equids de la 
Corona era rigorosa. Per aixo, el Ir de desembre de 1331, el nostre monar
ca ordenava no tan sois als oficials i guardians de les fronteres de 
Catalunya sinó també als del rei de Mallorca que, malgrat l'esmentada 
prohibició, no posessin cap impediment a Gil Martín, tresorer de l'església 
de Braga i nunci del rei de Portugal, que amb un cavall idos rossins es tras
lladava a la Cúria romana48 1, quatre anys més endavant, la situació era la • 

mateixa. Comprovem, així que, el 8 de setembre de 1335, Alfons el 
Benigne va haver d'intervenir a favor de fra Joan, abat del monestir 
d'Alcoba<;a, i deIs seus acompanyants, els quals, amb cavalleries, acudien a 
la presencia del Sant Pare per tractar de diferents afers del rei de Portugal i 
temien que, a causa de la prohibició existent de treure cavalls i rossins, els 
oficials reials catalano-aragonesos no els posessin algun obstacle49 

• 

b)Jueus 

Sembla que, pel que fa als jueus, la política seguida per Alfons IV de 
Portugal era, en alguns aspectes, més rigorosa que la d'Alfons IV d'Aragó. 
Alfons IV de Portugal a les Corts de Santarem, del 1331, ja va prohibir els 
contractes d"'onzenas" entre cristians i jueus i acabaria interdint totalment 
l'usura el 13405°. En canvi, Alfons IV d'Aragó, molt més tolerant, el 15 
d'octubre de 1331, deia a l'arquebisbe de Braga, per tal que ho transmetés 
al rei de Portugal que, si els jueus de la Corona d'Aragó no podien ser 
prestadors amb interes, no hi podrien subsistir5'. 

47. ACA, C. reg. 489, fol. ISO v. (1335, agost, 11): ..... non obstante inhíbicione per nos inde facta in 
extrahendis de terra nostra, dictis quatuor roncinis, dicto ambaxiatorí vel eius nunciis nullum impedimen
lum seu obstaculum apponatis ... caventes attentius ne, pretextu huiusmodi mandati noslri, dictus ambaxa
lor seu eius nuncii pIures roneinos aterra nostra extrahere valeanl uno modo". 

48. ACA, C, reg. 484, fols. 61v.-62 r. (1331, desembre, 1): " .. .ipsum nuncium cum uno equo et duobus 
roncinis, familia et aliis equitaturís ...transire, absque impedimento seu obstaculo aliquo permittatis, inhibi
cione aliqua ... non obstante ..." 

49. ACA, C, reg. 489, fol. 172 v. (1335, setembre, 8). 
50. María José Pimenta Ferro, Os judeus em Portugal no século XlV, Lisboa, 1970, p. 91. 
51. ACA, C, reg. 525, fol. 97 r.-v. (1331, octubre, 15): " ...los judíos no aurian vida sino diesen a logro en 

la manera que les es consentida antigament e ahún dubdamos que se'n sigería danno, porque, por aventura 
los cristianos se farían logreros, si los judíos no prestavan a logro". 

RELACIONS ENTRE ALFONS EL BENIGNE DE. .. 

Alfons IV de Portugal fou el primer monarca portugues que posa en 
practica la disposició del Concili del Latera, del 1215, segons la qual els 
jueus s'havien de distingir deIs cristíans pel vestit o per qualsevol signe 
externo Mentre que els seus predecessors en la Corona no varen fer cas de 
la disposició lateraniana, per la qual cosa varen rebre dures crítiques per 
part del dergat portugues i de l'església romana, Alfons IV ordena que els 
jueus portessin un senyal groc al cape1l52 A la Corona d'Aragó, els jueus • 

també havien de portar un distintiu extern, consistent en una roda 
("rulla"), vermella i groga. Per aixo, en aquest punt, interessa ressenyar la 
notícia referent a la Ilicencia que Alfons el Benigne dona a Mosse Calutx, 
jueu de Portugal i domestic de la reina Isabel, perque, sense incórrer en 
pena, pogués circular per la Corona d'Aragó, juntament amb un deixeble 
seu, "absque carato sive rota", és a dir, prescindint de la senyal circular que 
portaven al vestit. El Benigne concedeix també a aquest jueu portugues 
que no hagi de pagar res per a redempció de la seva persona i el fa franc i 
immune53

• 

c) Les relíquies de Sant Vicenf 

Finalment, donarem compte d'un afer que constituí un motiu més de 
relació entre els dos monarques homonims i contemporanis deIs quals trac
temo Aquest afer fou la reclamació, per part d'Alfons el Benigne a Alfons 
IV de Portugal, de les relíquies de Sant Vicen<;, ardiaca del bisbe de 
Saragossa, Valeri, que fou martiritzat a Valencia en temps de l'emperador 
Dioclecia i per ordre del governador Dacia. El martiri de Sant Vicen<; fou 
exultat per Prudenci en el Peristephanon. La seva festa es celebra el 22 de 
gener-54 La petició de les relíquies es féu mitjan<;ant l'ambaixador Bosom • 

Eiximeni<;, jutge de la cort del Benigne. El Ir de mar<; de 1335, aquest 
ambaixador rebé les instruccions de l'ambaixada que havia de portar al reí 
de Portugal. Entre altres coses5S, de part del rei d'Aragó i de l'arquebisbe 
de Saragossa, i atesa la devoció envers Sant Vicen<;, natural de la Corona 
d'Aragó, havia de demanar al rei de Portugal que li volgués lliurar el bra<; 
d'aquest sant, a fi de portar-lo a l'església de Sant Salvador de Saragossa 

52. M.J. Pimenta Ferro, Os jueus em Portugal no seeulo XIV, pp. 60-61. 
53. ACA, C, reg. 481, fol. 289 T.-V. (1333, gener, 13). 
54. Cf., entre altres, Acta Sanetorum, collegit loannes BoHandus, lanuarii, 11, Antuerpie, 1643; E. 

F1orez, España Sagrada, vol. VIII, Madrid, 1860, pp. 185-194; Bibliotheca Hagiographica Latina. Antiquae 
et Mediae Aetatis. Ediderunt Socií Bollandiani, vol. 2, Bruselas, 1901, pp. 1249-1250; A. Fábrega, 
Passionario Hispanico, s. VII-XI, Madrid-Barcelona, 1953, pp. 92-107. 

55. En aquesta ambaixada es va traetar també del easament de la infanta Blanca, neboda d'Alfons el 
Benigne, amb el fill del rei de Portugal, tal com ja ho hem ressenyat en el lloc corresponent d'aquesta 
comunÍCaciÓ. 

~ 
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on eren coronats els monarques catalano-aragonesos. Sí el reí de Portugal 
accedía a donar als catalano-aragonesos les relíquies de Sant Vicen<; "fará 
muyt grande pla<;er al senyor rey e el díto arcebispo tener gelo ha en gracia 
e en mercé e el rey ganará de Dios e del dito santo muyt gran mercet por
que aurá part en las oraciones, almosnas e romerías e otras buenas obras 
de piedat que se farán en la díta ecclesía de Sant Salvador por devoción e 
reverencia del dito santo"56. 

Com havien anat a parar a Portugal les relíquies de Sant Vicen<;? El cos 
del Sant romangué a Valencia fíns que puja al tron de Cordova el califa 
Abd al-Rahman 1, entre el 755 i el 788. Intentant els cristians de Valencia 
assegurar les relíquies de Sant Vicen<;, les varen treure de la CÍutat i les por
taren a Portugal, a la regió de l' AIgarve, al promontori situat a l'anomenat 
Cabo San Vicente, on edificaren una petita església que es mantingué allí 
fins que uns moros mataren els vells i deixaren els joves57. Les croniques 
portugueses concorden en relatar aquests fets. A la historia d'Alfons I de 
Portugal, llegim que en la victoria que aquest monarca obtingué contra 
cinc reis moros l'any 1139, varen ser fets presoners alguns cristians que des
cendien d'aquells qui vivien a l'Algarve amb el cos de Sant Vicen<;, els 
quals en de manar la llibertat pel fet de ser cristians, varen manifestar que 
eren oriünds de VaH:ncia, des d'on, per temor d'Abd al-Rahman, varen 
sortir amb el cos del martir i arribaren a l' Algarve. Després, el cos del sant 
fou traslladat a Lisboa, prop del temple de les Santes Justa i Rufina, en el 
lloc anomenat Puerta de San Vicenté8

• 

56. ACA, C, reg. 544, fols. 75 v.·76 r. (1335, mar~, 1). 
57. Crónica del moro Rasís. Edición de D. Catalán y M.S. de Andrés, Madrid, 1975, cap. CLX; Acta 

Sanctorum, vol. cit. p. 407; E. F1órez, España Sagrada, vol. VIII, pp. 187-188. 
58. Portugaliae Monumenta Historica, Scriptores, I, Olisipone, 1856 (Kraus Reprint, Nendeln, 1967, pp. 

95 ss.); E. Florez, España Sagrada, VIII, pp. 188·189. 


