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Arnau Aymar, capità i corsari de Mallorca (segles xiv-xv) 

per Maria Teresa Ferrer i Mallol 

El paper dels corsaris al Mediterrani de finals del segle XIV 

A l'Edat Mitjana1 fou molt freqüent un tipus humà que coneixem amb el 
nom de corsari;2 no l'hem de confondre amb el pirata, que era simplement un 
lladre del mar, malgrat que el corsari també podia cometre actes de pirateria, si 
deixava d'observar les normes imposades per les autoritats del port de sortida, 
que prohibien atacar nacionals de països amb els quals hi havia pau.3 

El corsari era un professional de la guerra naval, un home que reunia tant els 
coneixements de la navegació com els de la guerra, i era, a més, un empresari. 
Tenir un vaixell per a exercir la guerra exigia un capital important, ja que un vai-

1. Aquest treball forma part del projecte de recerca La Corona de Aragón potencia mediterrá-
nea: expansión territorial y económica en la Baja Edad Media, concedit per la CICYT (BHA2001-
0192). Es beneficia també de l'ajut atorgat al grup de recerca consolidat La Corona catalano-arago-
nesa, l'Islam i el món mediterrani, per la Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la infor-
mació per al període 2001-2004. 

2. He estudiat alguns d'aquests tipus humans a M. T. F E R R E R I MALLOL, Els corsaris castellans 
i la campanya de Pero Niño al Mediterrani. Documents sobre El Victorial, «Anuario de Estudios 
Medievales», 5 (1968 [1970]), ps. 265-338. Reproduït, traduït al castellà i amb algunes ampliacions 
bibliogràfiques, a Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval (Barcelona, CSIC. 
Institución Milà y Fontanals, 2000), ps. 9-98. Al mateix volum hi ha encara dos estudis més: Vida, 
aventuras y muerte de un corsario castellano: Diego Gonzálvez de Valderrama, alias Barrasa (f 1410), 
ps. 99-242, i Pedro de Larraondo, un corsario vizcaíno en el Mediterráneo oriental (1405-1411), ps. 
243-331. Aquest darrer estudi és una fusió i ampliació de dos treballs anteriors: Una flotta catalana 
contro i corsari nel Levante (1406-1409), a Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna. Studi 
in onore di Geo Pistarino (Gènova, Glauco Brigati, 1997), ps. 325-355, i Transportistas y corsarios 
vascos en el Mediterráneo medieval. Las aventuras orientales de Pedro de Larraondo (1406-1409), 
«Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco», Untzi Museoa-Museo de San 
Sebastián, 2 (1998), ps. 509-524. En curs de publicació: Rodrigo Diez> caballero y corsario. Capturas 
en los mares portugueses (1395-1396), a Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero 
Moreno (Oporto). 

3. M. Dolores L Ó P E Z P É R E Z , Piratería y corsarismo en el Mediterráneo occidental medieval: el 
control de las actividades corsarias en Mallorca a finales del siglo XiV y principios del XV, a La 
Mediterrània. Antropologia i Historia, «VII Jornadas de Estudios Históricos Locales» (Palma 1988) 
(Palma de Mallorca. Institut d'Estudis Baleàrics, 1990), ps. 173-203. M. T. F E R R E R I MALLOL, 

Jurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona, «Anales de la Universidad de 
Alicante», n. «Historia Medieval», 12 (1999), ps. 113-133. 
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xell era car, mantenir-lo en bon estat de navegabilitat comportava moltes despe-
ses cada any i, finalment, tenir aquest vaixell armat, és a dir, amb tripulació i 
combatents, amb els queviures i amb la munició necessaris, representava un cost 
elevadíssim; és a dir, el corsari no podia ésser un home pobre. Perquè aquesta 
empresa funcionés calia un «mercat» de guerra on es pogués treballar; al litoral 
català-valencià i a les Illes hi havia un «mercat» d'aquesta mena que no mancava 
mai: els països musulmans del Magrib, amb els quals hi havia gairebé sempre es-
tat de guerra;4 qualsevol incursió contra vaixells o terres de l'Islam es beneficia-
va, a més, de la consideració de guerra per la fe. Molt més interessant per a l'em-
presari corsari era, però, el «mercat» de les guerres dels estats cristians, on podia 
combatre de manera privada o es podia enrolar en armades oficials, amb guanys 
més segurs, estipulats en un contracte. Aquest «mercat» tampoc no faltà als cor-
saris catalans en els segles xiv i xv.5 

La segona meitat del segle xiv fou una època de guerres constants a la Coro-
na catalanoaragonesa, que provocaren unes despeses enormes per sostenir exèr-
cits i flotes6 i determinaren l'exhauriment dels recursos financers i patrimonials 

4. Cf. sobre aquest tema només de la segona meitat del segle xiv i començaments del xv els lli-
bres següents: Maria Dolores LÓPEZ P É R E Z , La Corona de Aragón y elMagreb en el siglo XIV (1331-
1410) (Barcelona, CSIC. Institución Milà i Fontanals, 1995); Andrés DÍAZ BORRÀS, Los orígenes de 
la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulmana trecentista y la reacción cristiana (Barcelona, 
CSIC, Institución Milà y Fontanals, 1993); IDEM, El ocaso cuatrocentista de Valencia en el tumultuo-
so Mediterráneo 1400-1480 (Barcelona, CSIC, Institución Milá y Fontanals, 2002). Per als articles, 
remeto a la nota de p. 16 del meu treball sobre Pero Niño, a Corsarios castellanos y vascos. 

5. He tractat anteriorment aspectes d'aquestes activitats en els treballs esmentats a la nota 2 i, 
a més: M. T. F E R R E R I MALLOL, El cors català contra Gènova segons una reclamació del 1370, a 
Sardegna, Mediterráneo e Atlántico tra Medioevo ed Età Moderna («Studi Storici in memoria del Prof. 
Alberto Boscolo»), a cura di L . D'ARIENZO (Roma, Deputazione di Storia patria per la Sardegna y 
Bulzoni ed., 1993), vol. II, ps. 271-290. Cf. també Productes del comerç catalano-portuguès segons una 
reclamació per pirateria (1408), «Miscel·lània de Textos Medievals», 6 (1992), ps. 137-163; llpartito 
filocatalano in Corsica dopo la morte di Arrigo delia Rocca, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 24, ps. 65-
87, i Incidència del cors a les relacions amb Orient a l'Edat Mitjana, en Els catalans a la Mediterrània 
oriental a l'Edat Mitjana. Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 16-17 
noviembre 2000) (Institut d'Estudis Catalans). 

6. Cf. una síntesi sobre el regnat de Pere el Cerimoniós a M. T. F E R R E R I MALLOL, 

Reintegracionisme i dificultats polítiques: el regnat de Pere el Cerimoniós, capítol del vol. III d'Història 
de Catalunya (Barcelona, Editorial Salvat, 1978), ps. 73-86. Sobre la guerra amb Castella, cf. M. T. 
F E R R E R I MALLOL, Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres, «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura», 63-4 (1987), ps. 445-508, i La frontera meridional valenciana durant la 
guerra amb Castella dita dels dos Peres, a Pere el Cerimoniós i la seva època (Barcelona, Institució 
Milà i Fontanals. CSIC, 1989), ps. 245-357 («Anuario de Estudios Medievales», annex 24). Cf. una 
visió de conjunt de les relacions amb Castella a M . T. F E R R E R I MALLOL, La Corona catalano-arago-
nesa i Castella (segles XII-XIV) Elements de coincidència i de divergència (Universitat de Lleida-Institut 
d'Estudis Ilerdencs) (El Comtat d'Urgell, 3). Sobre la guerra amb Gènova: G. MEI .ONI , Genova e 
Aragona all'època diPietro il Cerimonioso (Pàdua, Cedam, 1971-1982), 3 vol. Sobre la continuació 
de l'hostilitat a través de la guerra en cors: M . T. F E R R E R I MALLOL, La pace del 1390 tra la Corona 
d'Aragona e la Repubblica di Genova, dins Miscellanea di Storia Ligure in memoria di Giorgio Falco 
(Gènova 1966), ps. 151-191, i Antecedenti e trattative per la pace del 1402 fra la Corona catalano-ara-
gonese e Genova: un tentativo per porre fine alia guerra di corsa, «Archivio Storico Sardo», xxxix 
(1998). Studi in memoria del Prof. Giancarlo Sorgia, ps. 99-138. 
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de la Corona, que va haver d'hipotecar pràcticament tots els recursos que tenia, 
incloses les jurisdiccions locals.7 La manca de recursos impedí la defensa de les 
posicions catalanes a Sardenya i potencià el recurs a procediments d'urgència a 
l'illa, com la confiscació de carregaments de naus per necessitat de guerra, la 
proliferació d'armaments privats per a la defensa de l'espai marítim entre Sar-
denya, les Illes Balears i la costa catalana i valenciana i les costes magrebines i, en 
definitiva, el creixement del cors i de la pirateria.8 

Els inicis de la carrera corsària d'Arnau Aymar 

Un dels corsaris més destacats de l'àrea marítima que denominaré catalana, a 
la darreria del segle xiv, fou Arnau Aymar. Ja vaig donar algunes notícies sobre 
aquest personatge fa molts anys, en un estudi on identificava les persones, llocs i 
fets que protagonitzaven una part de la crònica castellana «El Victorial», la que 
tenia per marc la Mediterrània.9 Més tard, Pinuccia Simbula desenvolupà aques-
tes indicacions i en trobà d'altres, especialment els volums interessantíssims del 
clavari de la seva galera en un llarg servei de guàrdia en els mars de Sardenya.10 

Per ara, no sabem res de la família d'Arnau Aymar ni dels seus orígens, llevat 
que era de Mallorca; podria ésser que hagués iniciat la carrera marítima el 1371, 
com creu Pinuccia Simbula, quan s'enrolà com a escrivà a bord de la galera de 
Pere Bernat,11 un corsari mallorquí que s'incorporà a l'estol d'Olf de Pròixida 
destinat a lluitar contra la revolta dels Arbórea a Sardenya.12 

Durant uns anys no tenim notícies d'Arnau Aymar, però l'any 1378 apareix 
ja com a patró d'una galieta armada. El rei Pere el Cerimoniós volia utilitzar-la 

7. La venda de les jurisdiccions determinà la senyorialització de la major part de Catalunya, 
amb l'única excepció de les grans ciutats i viles reials i el retrocés, per tant, del poder reial en el 
govern del territori: M. T . F E R R E R I MALLOL, El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius juris-
diccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV, «Anuario de Estudios Medievales», 7 
(1970-1971 [1973]), ps. 351-491. 

8. M . T . F E R R E R I MALLOL, La conquesta de Sardenya i la guerra de cors mediterrani, a Els 
Catalans a Sardenya (Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985), p. 35-40; Barcelona i la política 
mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401, dins XIV Congresso di Storia delia Corona 
d'Aragona (,Sassari-Alghero, 1990), i (Sàsser, Cario Delfino ed., 1995), ps. 427-443; La guerra 
dArborea alia fine del XIV secolo, a Giudicato dArborea e Marchesato di Oristano: proiezioni medite-
rranee e aspetti di storia lócale, Atti del Io Convegno Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997), a cura di 
Giampaolo M E L E (Oristany, ISTAR, 2000), ps. 535-620. Cf també P . SIMBULA, Corsari e pirati nei 
mari delia Sardegna (Càller, CNR. Istituto sui rapporti italo-iberici, 1993). 

9 . M . T . F E R R E R , Els corsaris castellans, cit., ps. 2 7 4 i 2 8 6 - 2 9 1 . Citaré la traducció al castellà, 
més recent, que té índex, a Corsarios castellanos y vascos, on les notícies sobre Arnau Aymar són a 
p s . 2 3 , i 3 5 - 4 1 . 

10. P. SIMBULA, Corsari e pirati nei mari della Sardegna, cit. 
11. ACA, MR, reg. 786, ff. 47 r . - 4 8 r., cit. per P. SIMBULA, Corsari e pirati, cit. p. 157. 
12. Cf. sobre aquest corsari: Manuel BECERRA HORMIGO, Corso mallorquín en la ruta atlántica: 

la actuación de Pere Bernat (1360-1361), dins XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó. 
Comunicacions, m (Palma de Mallorca, Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
Institut d'Estudis Baleàrics, 1990), ps. 81-90. 
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per enviar una ambaixada a Sicília encomanada a Joan de Montbui, conseller i 
algutzir del rei, nomenat governador de Sardenya el 24 de febrer d'aquell any. La 
seva galiota fou retinguda molts dies per aquesta causa, del mes d'agost al de se-
tembre; finalment no fou usada per a aquest objectiu, entre altres causes perquè 
la tramesa de l'ambaixada no fou immediata i el rei trobà una altra solució per al 
seu transport.13 

Aquesta galiota, qualificada a vegades de galera sotil, deu ésser la mateixa 
que posseïa en societat amb el també mallorquí Pere Agulló, anomenada «Sant 
Salvador i Santa Clara», segons notícies de 1379; aquest any s'armà en cors con-
tra enemics, en una operació combinada amb la cort reial, per la qual cobrà 
10.895 florins d'or, dels 30.000 que el rei Pere el Cerimoniós havia destinat als 
afers de Sicília, cosa que permet suposar que la seva missió hi estava relacionada. 
Inicià el servei el 9 de juliol de 1379 i l'havia d'acabar el 8 de desembre de 1380. 
Abans de salpar rebé el salari de cinc mesos i les despeses per a pa, calament 
(equivalent a lloguer de la galera) i sèu, quantitat que fou completada, el mes 
d'octubre de 1380, amb 3.185 florins.14 Sembla que la resta de la despesa havia 
d'ésser coberta amb el botí. Era un sistema mixt privat-públic, per aquest motiu, 
l'expedició s'havia organitzat com una empresa corsària particular d'armadors, 
com era habitual en aquests casos,15 en la qual figuraven el mateix infant Martí, 
el secundogènit del rei Pere el Cerimoniós, amb 300 florins, i el seu dispenser 
amb 100 més; la inversió de l'infant s'entén perquè el rei li havia encomanat la 
reivindicació successòria de la branca central de la dinastia a l'herència siciliana 
de la branca menor. Pel setembre de 1380, quan la galera d'Arnau Aymar tornà 
a Barcelona, Francesc d'Aranda, un dels consellers de l'infant, i Bartomeu de 
Bonany, l'auditor de comptes, s'havien d'encarregar de reclamar la part del botí 
que corresponia a l'infant pel capital que hi havia esmerçat.16 

El servei de la galiota d'Arnau Aymar i Pere Agulló fou prorrogat un any 
més, la resta de 1380 i el 1381; formà part del petit estol de tres galeres enviades 

13. Cf. M. T. F E R R E R , La guerra d'Arbórea, cit. ps. 597-598. La notícia sobre la reserva de la 
galiota d'Arnau Aymar: ACA, C, regs. 1261, ff. 167 v.-168 r., i 1262, f. 149 v. (1378, setembre, 8). 
Sobre les aspiracions catalanes a Sicília cf. M . T . F E R R E R I MALLOL, La política siciliana de Pere el 
Cerimoniós, a Els catalans a Sicília (Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 
1992), ps. 35-40. 

14. ACA, C, reg. 2085, ff. 78 v.-79 r. (1380, octubre, 10). Sobre el calament de la galera, cf A. 
GARCIA I S A N Z - N . COLL JULIÀ, Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV (Barcelona, Fundació 
Noguera, 1994), ps. 228-230 i 280. 

15. Sobre aquestes societats cf. M. Dolores LÓPEZ P É R E Z , La financiación de las empresas cor-
sarias catalano-aragonesas durante la Baja Edad Media: los armamentos de naves mallorquines, a El 
comerç alternatiu. Corsarisme i contraban (ss. XV-XVIIl), dins VIIIJornades d'Estudis Histories Locals 
(Palma 1989) (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 1990), ps. 86-105; R. CARIÑENA 

BALAGUER-A. DÍAZ BORRÀS, Les aportacions de les petites societats marítimes a la lluita antibarbares-
ca en el segle XV: l'activitat corsària a Dénia (1410-1420), a Actes III Congrés de la Marina Alta (Dénia-
Benissa-Xàbia-Pedreguer) (1990), ps. 161-170. 

16. ACA, C, reg. 2085, f. 74 v. (1380, setembre, 17). Comentat a M . T. F E R R E R MALLOL, Un 
aragonés consejero de ]uan 1 y de Martín el Humano: Francisco de Aranda, dins Aragón en la Edad 
Media, xiv-xv. Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros (Saragossa, 1999), ps. 531-562, 
concretament, p. 532. 



ARNAU AYMAR, CAPITÀ I CORSARI DE MALLORCA (SEGLES XIV-XV) 5 5 

a Sicília sota comandament de Roger de Montcada i de Ximèn Pérez d'Arenós 
per fer-se càrrec de la persona de la reina Maria de Sicília, que els havia d'ésser 
lliurada pel comte Guillem Ramon de Montcada, que l'havia segrestada i la guar-
dava al seu castell d'Augusta; fet el lliurament, havien d'ocupar-se de defensar la 
reina i el castell. Arnau Aymar i el seu soci aprofitaren l'ocasió per corsejar, so-
vint en benefici propi, oblidant que, com que es tractava d'un armament oficial, 
havien de retre compte del botí.17 

A la fi d'estiu de 1382 sembla que havia acabat el servei de la galiota d'Arnau 
Aymar i a la fi de setembre del mateix any havia tornat a Mallorca; s'encarregà 
llavors de portar cap a Catalunya els quatre síndics mallorquins que havien d'as-
sistir a les Corts generals de Montsó, convocades aquell any per Pere el Cerimo-
niós.18 Probablement s'adreçà directament a Tortosa, on era el rei en aquell mo-
ment. 

El servei de guarda a Sardenya l'any 1383 

A Tortosa, el 13 de gener de 1383, Arnau Aymar negocià amb la cort, en nom 
propi i del seu soci Pere Agulló, els capítols per a un nou servei oficial de defen-
sa de les places catalanes a Sardenya i de guarda de l'espai marítim al voltant de 
l'illa amb la seva galiota o galera sotil «Sant Salvador i Santa Clara», armada per 
a aquest objectiu amb tres homes per banc, còmit, sotacòmit, metge i trompe-
ta, a més de 40 ballesters. La remuneració prevista era de 1.232 florins mensuals 
per quatre mesos a partir del moment que la galera sortís, armada, de Mallorca; 
aquests diners havien de servir per pagar el personal del vaixell, mentre que, a 
part, Arnau Aymar havia de rebre per a «panática» 180 florins, que era el preu 
de 120 quintars per a cadascun dels quatre mesos compromesos; també a part 
havia de rebre 12 florins mensuals per a sèu, mentre que per a calament de la ga-
lera fou estipulada la quantitat de 150 florins mensuals. Tots les diferents parti-
des mencionades sumaven 1.574 florins mensuals, que feien un total de 6.296 
florins d'or per als quatre mesos emparaulats. A part, el rei li havia de fer lliurar 
tots els viratons, és a dir, les sagetes de ballesta, que hagués de menester per a tot 
el temps que la galera estigués en servei oficial. La pròrroga de servei també era 
contemplada en el contracte; hom comptava en principi amb el botí que pogués 
recollir la galera per pagar la continuació del servei, però, en cas que no fos sufi-
cient, el rei havia de trametre-li paga, passat un mes després de la finalització del 
període de quatre mesos pactats. Si la paga no arribava, Arnau Aymar podia tor-
nar a Barcelona o a Mallorca per a desarmar, mentre que el rei li hauria de pagar 

17. P. SIMBULA, Corsari e pirati, ps. 53 i 158. Cf. també M.R. Lo F O R T E SCIRPO, Cronaca di un 
rapimento e di un riscatto, dins XIV Congresso di Storia delia Corona d'Aragona ÇSassari-Alghero, 
1990). La Corona d'Aragona in Italia (secc. Xlll-XVlll), I (Sàsser, Cario Delfino ed., 1995), que pre-
senta una notícia a nota 28. 

18. Mateu SALZKT, Rerum apud Maioricas gestarum ab anno 1372 ad 1408, ed. per J . 

VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, XXI (Madrid 1851), ps. 219-220. 
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el mes i escaig que hagués servit de més. Durant aquest servei suplementari, el rei 
havia de fer lliurar pa a la galera, altrament l'hi havia de pagar després, a raó de 
18 sous de Barcelona per quintar de bescuit. 

El pagament pactat per al servei de quatre mesos havia d'arribar a Mallorca, 
on Arnau Aymar pensava armar la galera, durant el mes després que ell arribés a 
l'illa, però, si la paga no arribava durant aquest mes, mentre tingués manament 
oficial del governador de l'illa o del vicealmirall de regne de fer-li aquest paga-
ment, Arnau Aymar estava disposat a demanar un préstec, amb garantia oficial, 
per començar a adobar la galera, parar taula d'acordar i donar senyal de paga als 
que s'hi allistessin. Si per falta de paga l'armament de la galera no podia anar en-
davant, el rei havia de pagar les despeses fetes. El contracte preveia una partici-
pació d'Arnau Aymar en el botí, com era costum en aquests casos. Arnau Aymar 
obtingué que la dècima part del botí fos per a ell. 

Les obligacions d'Arnau Aymar, segons el mateix contracte, eren: fer guerra 
contra el jutge d'Arborea, no marxar de Sardenya sense llicència dels dos gover-
nadors o almenys d'un d'ells i obeir el governador corresponent quan fos a les 
mars sota la seva jurisdicció. Arnau Aymar hagué de prometre, a més, no posar-
se al servei de cap dels dos papes que es disputaven llavors el govern de la cris-
tiandat, ni tampoc damnificar-ne cap, ja que el rei Pere el Cerimoniós s'havia de-
clarat indiferent, és a dir, neutral. La declaració d'enemics que podien ésser 
atacats formava part de l'acord, com era habitual en aquesta mena de contractes, 
ja que així quedava clar per a les parts signants. Els enemics eren el jutge d'Ar-
borea, els seus súbdits i valedors i tots els reis moros, llevat del sultà de Babilo-
nia i del rei de Granada i els seus sotmesos. Arnau Aymar hagué de jurar que no 
damnificaria a súbdits del rei ni a persones amigues amb qui el monarca tingués 
pau, fossin cristians o moros, i que només en cas de gran necessitat de les places 
catalanes a Sardenya o per a mantenir la seva tripulació, podria confiscar béns 
d'aquells a qui en principi estava prohibit prendre res, però només per ordre dels 
governadors. La transgressió d'aquests compromisos comportaria la considera-
ció de traïdor en el grau màxim, com si hagués mort el rei, consideració que tam-
bé recauria sobre la seva posteritat i els seus béns. Aquests terribles càstigs enca-
ra eren arrodonits amb el jurament que el còmit, el sotacòmit, els ballesters i 
altres responsables de la galera haurien de prestar en poder del governador de 
Mallorca obligant-se a impedir que Arnau Aymar entrés en servei de ningú que 
no fos el rei; si ho feia, l'haurien de portar lligat davant del rei. El contracte pre-
veia també una multa de 2.000 lliures de reals mallorquins que Arnau Aymar 
hauria de lliurar al rei si no observava aquelles obligacions; a més, hauria d'es-
menar els danys o deshonors en què el rei hagués incorregut per la seva culpa i 
encara podia ésser perseguit per la via criminal. Arnau Aymar havia d'obligar la 
seva persona i els seus béns com a garantia del contracte i fer que la seva muller 
signés totes les renúncies acostumades al dot, donacions, obligacions etc. i, a 
més, havia de donar fiadors i la mateixa cosa havien de fer Pere Agulló i la seva 
muller. 

El contracte preveia encara el nomenament pel rei d'un clavari, que adminis-
traria totes les coses i béns que la galera guanyés; ni Arnau Aymar ni la tripula-



ARNAU AYMAR, CAPITÀ I CORSARI DE MALLORCA (SEGLES XIV-XV) 57 

ció no en podrien tocar res, però el clavari estaria obligat a pagar a Aymar la dè-
cima part del botí, acordada amb el rei. La resta del botí seria destinada al pro-
veïment de la galera i a la paga dels seus homes i, si hi havia sobrant, s'hauria de 
lliurar al tresorer del rei. Per a més seguretat, Arnau havia de permetre una ins-
pecció de la galera o «cerca» per part del clavari, que redactaria un inventari de 
tot el que hi hagués, en presència del governador de Mallorca i del vicealmirall i, 
durant la missió, cada mes hauria de fer una inspecció similar.19 Es tractava d'e-
vitar que béns procedents del botí fossin incorporats a l'eixàrcia, aparells i estris 
de la galera. 

Les precaucions eren moltes, doncs, perquè una missió d'aquesta mena no 
generés abusos. Calgué, però, encara, prendre'n una altra. La doble patronia del 
vaixell, a causa de la propietat compartida, preocupava el rei, que pensava que 
podia originar tensió a bord, quan el que convenia era una única autoritat. Es 
possible que aquesta preocupació provingués de notícies sobre relacions no gai-
re bones entre ambdós propietaris. Per evitar problemes, el rei volgué que la part 
del vaixell corresponent a Pere Agulló fos estimada per gent experta i Arnau Ay-
mar l'hi pagués. Sembla que es féu així i Arnau Aymar quedà com a únic res-
ponsable de la galera.20 

El contracte amb Arnau Aymar formava part del pla per resistir una ofensiva 
marítima del jutge d'Arborea, totalment imprevista perquè els sards no tenien 
marina de guerra. El jutge havia adquirit una galiota de 22 bancs (o 25, els do-
cuments tan aviat donen una xifra com l'altra) i l'havia armada a Longosardo; a 
més, havia llogat una galera als genovesos i se sabia que en feia armar una altra. 
Només amb la galiota havia aconseguit espantar els catalans de Sardenya, que no 
gosaven sortir de port. El rei decidí enviar a l'illa dues galeres, una de València i 
una de Barcelona; per això ordenà als diputats del regne de València que armes-
sin una galera sotil, que llavors Diego Cetina havia tornat de Sicília i Sardenya, 
que havia de patronejar Bernadí Coloma, i als consellers de Barcelona que li dei-
xessin per dos mesos la seva galera de la guàrdia, que tenien armada per prote-
gir la costa i les mars pròximes contra corsaris sarraïns.21 Però tot seguit arriba-
ren males notícies, que demostraren que la previsió feta no seria suficient: la 
galera genovesa a sou del jutge havia pres la galiota d'en Fortesa de Càller i n'ha-
via penjat el patró i quatre o cinc tripulants, havia fet embarrancar, a la Linaira, 
dos llaguts de sotmesos del rei Pere i havia cremat una tafurea (una barca plana 
d'origen xipriota) que el rei tenia a Sardenya. Per això el 8 de gener de 1383 el 
rei decidia enviar-hi tres galeres, una de Barcelona, una de València i una de Ma-
llorca, que devia ésser la d'Arnau Aymar, que contractà pocs dies després, com 
sabem.22 Però l'armament devia anar lent per qüestions financeres i, pel febrer, 
l'infant Joan i la seva esposa, Violant de Bar, s'oferiren a empenyorar les joies 

19. ACA, C, reg. 1405, ff. 67 r.-69 v., publicat per P . SIMBULA, Corsari e pirati, doc. n, ps. 279-
286, comentat a ps. 165-171. 

20. ACA, C, reg. 1405, ff. 70 r.-73 r. Comentat per P . SIMBULA, Corsari e pirati, ps. 166-167. 
21. ACA, C, reg. 1281, f. 35 r.-36 r., 37 r.-38 r. (1382, desembre, 11 i 12). 
22. ACA, C, reg. 1281, f. 38 v. (1382, desembre, 12), 55 v.-57 r.-v. (1383, gener, 8). 
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d'aquesta princesa per tal d'obtenir diners per a pagar durant quatre mesos dues 
galeres de guàrdia a Sardenya a fi que, amb la galera que pensava trametre-hi el 
rei, fossin tres per enfrontar-se a les tres que hi tenia, en aquell moment, el jutge 
d'Arborea.23 La galera d'Arnau Aymar encara no estava llesta el 23 de març. Lla-
vors ja havia arribat a Tortosa la notícia de l'assassinat del jutge d'Arborea Hug 
III, i de la seva filla, en el transcurs d'una revolta popular a Oristany, i per aquest 
motiu el rei instà Arnau Aymar perquè s'apressés; si abans, deia, el servei de la 
seva galera a Sardenya era tan necessari, ara ho era molt més. El rei li manava de 
sortir immediatament, de presentar-se al governador de Càller i de seguir les se-
ves instruccions. A causa de l'esperança que el rei tenia llavors que els sards el re-
coneixerien com a rei, li recomanava de no atacar-los. Abans de sortir, Arnau 
Aymar havia de fer els juraments i seguretats acostumats en poder del governa-
dor de Mallorca.24 

L'arribada a Sardenya de la galera d'Arnau Aymar degué produir-se a la dar-
reria d'abril, ja que la seva primera actuació documentada és del 5 de maig. Eren 
uns moments d'incertesa perquè no se sabia com es desenvoluparia la successió 
del jutge. Hi havia forces autòctones que aspiraven a constituir un comú, aliat 
amb Gènova, mentre que les dues germanes del jutge difunt també aspiraven a 
la successió. Precisament Brancaleone Doria, aliat dels catalans fins llavors, anà 
a Catalunya per tal de demanar ajuda per aconseguir l'herència d'Arborea per a 
la seva esposa Elionor i el seu fill Frederic, herència pretesa també per la germa-
na gran, casada amb el vescomte de Narbona. Mentre Brancaleone Doria era a 
Catalunya, la seva esposa Elionor recorregué les terres d'Arborea i aconseguí el 
reconeixement del territori a favor d'ella mateixa i del seu fill. Des que havia arri-
bat la notícia de l'assassinat del jutge d'Arborea, el mes de març de 1383, el rei 
havia demanat l'ajuda de les Corts generals que s'estaven celebrant a Montsó per 
a una intervenció militar urgent a l'illa; el rei creia que era la millor ocasió que hi 
havia hagut mai per conquerir les terres d'Arborea, que des de feia gairebé vint 
anys li feien la guerra; calia evitar, a més, l'aliança dels genovesos amb els sards 
revoltats; però els esforços del rei resultaren inútils perquè els parlamentaris exi-
gien abans la satisfacció dels greuges contra els oficials reials i els consellers, acu-
sats uns de responsabilitats polítiques per les guerres amb Gènova i Castella, 
causants de la ruïna del país, i altres de corrupció i malversació en l'administra-
ció pública. El rei havia aprofitat la presència de Brancaleone Doria per negociar 
un acord amb ell per tal d'acabar la guerra i li havia concedit el seu guiatge. Però 
les notícies sobre l'èxit d'Elionor en la consecució de l'herència d'Arborea varen 
provocar molt de recel i deixaren el seu marit Brancaleone en una posició difícil, 
en una mena de ratera. Les Corts no es fiaven del que pogués fer quan arribés a 
Sardenya i no el volien deixar marxar.25 

2 3 . F . SOLSONA, Relaciones de la Corona de Aragón con la isla de Cerdeña durante el último ter-
cio del siglo XIV. Don Juan duque de Gerona y sus preparativos sardos, a Atti del VI Congresso. 
Internazionale di Studi Sardi (Càller 1959), doc. xm. 

24. ACA, C, reg. 1282, f. 5 v.-6 r. (1383, març, 23). El rei també escriví al governador de 
Mallorca i als prohoms de la ciutat. 

2 5 . M . T . FKRRKR, La guerra dArborea alia fine del XIV secolo, ps. 6 0 6 - 6 1 5 , on hom trobarà la 
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Sembla que en una situació tan incerta, en què es podia aconseguir la pau o 
consolidar l'estat de guerra, hauria convingut fer algun gest per banda catalana 
que afluixés la tensió, especialment en el bloqueig que s'exercia sobre les costes 
del domini d'Arborea per impedir-hi el comerç exterior; però aquest gest no es 
produí, potser perquè les notícies que arribaven d'Arborea no eren encoratjado-
res, i les ordres d'Arnau Aymar no foren canviades. La seva missió era la de na-
vegar al voltant de l'illa i apoderar-se de totes les embarcacions que intentessin 
burlar el bloqueig imposat als ports d'Arborea, bloqueig que, de temps, havia es-
tat notificat a totes les potències amigues i figurava als tractats de pau, però que 
era conculcat de manera força continuada. Quedaven exceptuats d'aquestes me-
sures els vaixells dels súbdits del monarca que entressin als ports sards per car-
regar i portessin el càrrec a Càller o a l'Alguer;26 és a dir era permès d'anar-hi a 
buscar gra, atesa la permanent carestia que hi regnava. La tasca de persecució 
dels vaixells que violaven el bloqueig es veié facilitada per rumors sobre presèn-
cia de naus o per informacions d'espies i, a més, per la tasca de vigilància de l'ho-
me de guàrdia, a la cofa de dalt del pal de la galera, que per cada avistament so-
lia rebre, després, algun premi; més endavant, Arnau Aymar comptà amb la 
cooperació d'un llagut armat de l'Alguer, amb quatre homes, que acompanyà 
la galera en la missió d'impedir que cap barca pogués sortir dels ports sota do-
mini dels Arbórea sense que fos presa; l'alguerès coneixia perfectament la costa 
i la podia vigilar de més a prop, per tant degué ésser una ajuda important. 

L'actuació de la galera d'Arnau Aymar en aquesta missió a Sardenya es pot 
seguir perfectament a través dels comptes del clavari, o administrador, de la ga-
lera, Bernat Mir, una persona de la confiança del rei, que l'havia nomenat per a 
aquest càrrec; els seus comptes, publicats per P. Simbula, on inventarià i valorà 
el botí obtingut per la galera, anotà els ingressos de la venda d'aquests béns i les 
despeses de manteniment de la mateixa galera, són ara preciosos per seguir l'ac-
tuació d'Arnau Aymar, especialment els comptes de 1383.27 

La primera captura recollida en el llibre de comptes correspon al 5 de maig; 
estant en el port de Bonifacio, a Còrsega, des d'on es tenia visibilitat sobre la cos-
ta septentrional sarda, la persona de guàrdia de la galera d'Arnau Aymar avistà 
una barca que sortia d'un port dominat pels Arbórea; la galera inicià la persecu-
ció i, a causa de l'encalçament a què era sotmesa, la barca finalment naufragà en 
una cala de Còrsega. La gent d'Arnau Aymar només pogué treure'n una part del 
càrrec, ja que foren atacats amb sagetes des de terra per la gent de Bonifacio. Les 
mercaderies foren portades després a Càller, on foren encantades i venudes; la 
mateixa cosa es va fer amb les captures següents. El 19 de maig, Arnau Aymar 
efectuà una altra presa, un pàmfil que sortia de Longosardo, llavors en mans dels 

bibliografia precedent, especialment el treball de M. E . CADHDDU, Vicende di Brancaleone Doria 
negli anni 1383-1384, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 18 (1994), ps. 21-52. 

26. ACA, C, reg. 1282, f. 122 r.-v. (1383, agost, 1). El rei aprovà les instruccions donades pel 
governador de Càller a Aymar, que aquest havia comunicat al rei. 

27. ACA, MR, reg. 2320, f. 1 r. publicat per P. SIMBULA, Corsari e pirati, doc. n C, ps. 289-321, 
i li D, ps. 322-342. A la nota 40 de p. 171, aquesta autora proporciona notícies biogràfiques de 
Bernat Mir, que era alguerès i havia ocupat aquest càrrec de clavari en altres ocasions. 
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Arbórea; el 28 de maig foren preses al golf de Bosa, a la costa occidental sarda, 
dues barques que havien sortit d'Oristany i el 15 de juny les mercaderies d'una 
nau castellana que hi volia entrar. Es devia considerar que la galera sotil d'Arnau 
Aymar no era de port suficient per enfrontar-se a aquesta gran nau, de la qual es 
tenien informacions prèvies; per aquest motiu, d'acord amb el governador de 
Càller, Joan de Montbui, fou organitzada una conserva de la galera d'Arnau Ay-
mar amb una nau també castellana, que es trobava a Càller i que havia estat con-
fiscada prèviament.28 

Durant el mes de setembre, la galera féu una incursió vers Barbaria amb el 
suport de la «tafurea» de Càller, que el governador armà perquè l'acompanyés. 
Era un objectiu no previst en la missió d'Arnau Aymar i sembla que era destinat 
només a obtenir botí per tal de millorar les finances tant de la governació com 
dels tripulants de la galera. Les preses no foren especificades en el llibre de 
comptes, només el guany net per a la galera d'Arnau Aymar, que pujà a la res-
pectable quantitat de 737 lliures, 13 sous i 2 diners alfonsins, que era, doncs, la 
meitat del botí obtingut. 

De retorn d'aquesta incursió, la galera prengué dos pàmfils que entraven en 
el port d'Oristany, que foren rescatats amb el carregament i igualment foren res-
catats una galiassa i un «pamfilot» vells que també entraven a Oristany; el rescat 
era un procediment força usat en el cors entre cristians perquè a l'agressor li per-
metia cobrar una quantitat en diners, sense despeses de descarregar mercaderies, 
posar-Ies a la venda etc., mentre que l'agredit en sortia, normalment, menys per-
judicat perquè sempre era més convenient poder conservar les mercaderies i co-
mer cialitzar-les. En el darrer cas que he mencionat fou tingut en compte, per 
concedir el rescat, que les embarcacions pertanyien a gent d'Oristany i que la jut-
gessa d'Arborea amenaçava considerar la captura com un «casus belli»\ foren ex-
ceptuades del tracte, però, mercaderies de pisans, que foren venudes. Fou l'únic 
gest amistós envers el nou govern d'Elionor d'Arborea. 

Els comptes del clavari de la galera són interessants també perquè permeten 
apreciar el funcionament d'aquestes operacions executives del bloqueig, que no 
diferien gaire de les de cors privades; hi ha diversos pagaments a favor de la tri-
pulació per treballs especials o com a recompensa, per exemple, de l'avistament 
de vaixells que foren abordats després, despeses de descàrrega de mercaderies 
preses, lloguer de botigues per emmagatzemar-les, despeses de venda de merca-
deries, despeses per adobar algun dels vaixells presos etc.29 

Els quatre mesos de servei pagats a Arnau Aymar ja havien passat i també el 
mes de pròrroga automàtica. El botí recollit no permetia continuar el servei, de 
manera que, segons el text del contracte, Arnau Aymar tornà a Barcelona per 
fer-se pagar el que li era degut. El 27 de desembre el rei ja tenia notícia de l'arri-
bada d'Aymar a la platja de Barcelona i li manifestà el seu desplaer perquè no 
hauria volgut que deixés Sardenya, on feia tanta falta. Li anuncià que li trametia 

2 8 . Sobre la conserva cf. M. T. F E R R E R I MALLOL, La navegació de conserva a l'Edat Mitjana, 
«Anuario de Estudios Medievales», 2 4 ( 1 9 9 4 ) , ps. 4 5 3 - 4 6 4 . 

2 9 . A C A , M R , reg. 2 3 2 0 , publicat per P . SIMBULA, Corsari e piratiy doc. N C , ps. 2 8 9 - 3 2 1 . 
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paga per a la galera i li manà que no desarmés perquè Berenguer de Relat, Joan 
Llull o Berenguer Simón li proporcionarien les armes, eixàrcia, pa o gent que ha-
gués de menester a fi que pogués tornar a Sardenya.30 El rei volgué, però, agrair-
li els serveis prestats i li concedí primer 500 florins d'or i després 200 més, que 
podria retenir del botí que fes la galera, sempre que fos de bona guerra.31 Cobrar 
el que li era degut, però, fou tasca difícil perquè la cort i Aymar no es posaven 
d'acord en la quantitat deguda; es tractava d'una qüestió de canvi de moneda; el 
clavari de la galera, estant a Sardenya, li havia pagat en alfonsins menuts, que la 
cort comptava a menys valor del que havia fet Aymar per pagar els seus homes, 
per la qual cosa hi perdia diners.32 El rei donà instruccions perquè tingués prio-
ritat per adquirir tots els rems que necessités i perquè a la drassana li lliuressin 
tots els viratons que caiguessin. Puix que la galera ja havia estat espalmada a Bar-
celona, el rei ordenà que marxés directament a Sardenya, sense passar per Ma-
llorca, com havia disposat abans.33 

Nou servei de guarda a Sardenya l'any 1384 

El contracte de 1383 havia estat renovat per al 1384 i els diners per pagar Ar-
nau Aymar foren buscats per diferents procediments, fins i tot fent-ne pagar una 
part a Brancaleone Doria.34 

Justament llavors, a final de 1383, Brancaleone Doria havia negociat un 
acord amb el rei i amb l'infant primogènit que li havia de permetre tornar a Sar-
denya acompanyat pel noble Bernat de Senesterra, que havia estat nomenat go-
vernador de Càller i Gallura, el 7 de desembre de 1383, per tal d'aconseguir la 
pacificació de l'illa.35 Per garantir la seva bona fe, Brancaleone Doria s'havia 
compromès a lliurar el seu fill Frederic en rehenes. Si Brancaleone no podia 
aconseguir que li fos lliurat el seu fill, es comprometia a romandre a Càller en po-
der de Bernat de Senesterra dos anys, temps durant el qual negociaria la pau 
amb la seva muller Elionor i amb el poble sard, amb tot de garanties comple-
mentàries. Les Corts desaprovaren l'acord, però el rei continuà ferm en el seu 
projecte. El 29 de febrer de 1384 el rei Pere el Cerimoniós nomenà Bernat de Se-
nesterra capità de dues galeres, la «Victòria», patronejada per Jaume Maymó, i 

30. ACA, C, reg. 1281, f. 196 r.-v. (1383, desembre, 27). El rei ordenà a Gabriel Sapila, de la 
tresoreria, que trametés a Barcelona els 4.000 florins que havia de rebre de la batllia general de 
València per tal de poder pagar a Arnau Aymar: reg. 1105, f. 44 r. (1383, desembre, 31). 

31. ACA, C, reg. 1280, f. 31 r.-32 r. (1383, desembre 29 i 1384, gener, 6). El clavari de la gale-
ra, Bernat Mir, rebé ordre de pagar-li aquestes quantitats malgrat els manaments que tenia en con-
trari. 

32. ACA, C, reg. 1047, f. 128 v., cit. P. SIMBULA, Corsari e pirati, p. 180. 
33. ACA, C, reg. 1047, f. 128 r. i reg. 1281, f. 204 r. i 207 v. (1384, gener, 9 i 14). 
3 4 . P . SIMBULA, Corsari e pirati, ps. 1 7 9 - 1 8 1 . 

35. En aquell moment era governador del regne de València dellà Xixona, cf el seu perfil bio-
gràfic i activitats a: M. T . FKRRHR I MALLOL, Organització i defensa d'un territori fronterer. La gover-
nació d'Oriola en el segle XIV (Barcelona, Institució Milà i Fontanals. CSIC, 1990), ps. 132-141, per 
al nomenament de governador de Càller, p. 136. 
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la galera d'Arnau Aymar, amb les quals Brancaleone Doria havia de passar a Sar-
denya.36 

El rei comunica a Arnau Aymar el nomenament de Bernat de Senesterra com 
a capità de la seva galera el darrer dia de febrer, quan potser ja havia salpat cap 
a Sardenya, on era pel març de 1384.37 El 18 d'abril, el monarca li recomanava 
Beneta d'Arborea, filla de Joan, un dels germans del jutge Marià IV, i de Sibil·la 
de Montcada. Beneta era vídua del noble Joan Carròs i volia tornar a Sardenya 
amb els seus fills per tal de recobrar les terres que havien estat del seu pare i les 
del seu marit. El rei volia que Arnau Aymar l'ajudés en tot el que fos possible.38 

Mentrestant, a Barcelona continuaven els preparatius per al viatge de la 
«Victòria»; pel juliol de 1384, el nomenament de Bernat de Senesterra fou re-
novat i hom li lliurà les instruccions per al viatge.39 Semblava que ja estava a 
punt de salpar, però finalment ell i la galera «Victòria» romangueren a la cos-
ta empordanesa, a causa de la guerra del rei amb el comte d'Empúries, i fou 
Bartomeu de Togores, el lloctinent de Bernat de Senesterra a la governació 
d'Oriola, qui s'encarregà de portar Brancaleone Doria a Sardenya, on roman-
gué en presó uns quants anys perquè Elionor no volgué lliurar en ostatge el pe-
tit Frederic.40 

Així doncs, Arnau Aymar, que havia de quedar sota la jurisdicció de Bernat 
de Senesterra, continuà tot sol les activitats de guarda del mar de Sardenya, com 
l'any anterior. Un altre llibre de comptes, que només comprèn les despeses i 
que, per tant, és menys complet que el de 1383, ens dóna una idea de la seva ac-
tivitat.41 Pel març de 1384 ja havia iniciat la seva tasca; probablement la situació 
política ambigua que s'estava vivint i els tractes amb Brancaleone Doria, que no 
se sabia com acabarien, devien haver produït una relaxació a les places catala-
nes, on la gent devia intentar de mantenir relacions comercials amb les terres 

3 6 . M. T . FERRER, Organització i defensa, p. 1 3 6 . Cf el nomenament de Jaume Maymó com a 
patró a ACA, C, reg. 1 2 8 7 , f. 8 r.-v. ( 1 3 8 4 ^ febrer, 1 7 ) . El rei recomanà al regent de la governació 
del General de Catalunya, Jaume Nicolau, que apressés l'armament de la galera Victòria (reg. 1240, 
f. 312 r.-v.). 

37. ACA, C, reg. 1240, f. 312 r.-v. (1384, febrer, 29). 
38. ACA, C, reg. 1287, f. 47 r. (1384, abril, 18). Cf també f. 46 r. i 92 v. El 6 de juny encara 

no havia marxat i demanava poder endur-se'n quatre o cinc sards lliures. Per a la genealogia de 
Beneta cf L. L. BROOK, F. C . CASULA, M. M. COSTA, A . M. OLIVA, R. PAVONI, M. TANGHLRONI, 

Genealògic medioevali di Sardegna (Sàsser, Pubblicazioni delia Deputazione di Storia Patria per la 
Sardegna-Due D Editrice Mediterránea, 1984), quadres xxxm i xxxiv i p. 393. La darrera notícia 
que tenen aquests autors de Beneta és del 1379, de manera que les noves dades allarguen la seva vida 
uns quants anys més. 

3 9 . ACA, C, reg. 1 2 8 2 , ff. 1 5 2 r.-v. ( 1 3 8 4 , juliol, 2 5 ) i 1 5 3 - 1 5 5 r. Cit. a M . T . FKRRHR, 

Organització i defensa, p. 1 3 6 . El primer document fou publicat per A. de CAPMANY Y DL; 

MONTPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 
reed. anotada de E. GIRAI.T Y RAVENTÓS i C. BATLLE Y GALLART (Barcelona, Cámara Oficial de 
Comercio y Navegación, 1 9 6 1 ) , II, doc. 2 2 9 . 

4 0 . M . T . FERRER, Organització i defensa, p. 1 3 6 . Cf. aquestes instruccions a M . E . CADKDDU, 

Vicende di Brancaleone Doria, ps. 4 4 - 4 6 . 

41. ACA, MR, reg. 2323, ff. 22 r.-37 v., publicat per P. SIMBULA, Corsari e pirati, doc. II D, ps. 
322-342. 
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d'Arborea, tan convenients per a l'economia pròpia; això explicaria que Arnau 
Aymar acordés amb el governador fer crida pública de la prohibició a les em-
barcacions de la vila de freqüentar els ports del judicat d'Arborea; de fet, doncs, 
hi havia hagut un enduriment del bloqueig, perquè l'any anterior era permès 
anar-hi a carregar gra, si era destinat a Càller o a l'Alguer. Malgrat la crida, en-
tre els vaixells capturats per Arnau Aymar per haver trencat el bloqueig hi figu-
ren una coca de Tortosa, patronejada per Salvador Muntsó, que havia anat a 
carregar blat a Oristany per a homes de l'Alguer, presa el mes de maig, i una 
nau o coca tinglada, patronejada per un mallorquí, Bernat Gentil, que havia 
carregat a Oristany formatge que pertanyia a Joan Magadins, també mallorquí, 
la qual fou presa el mes de juliol, amb el concurs de la galera d'un corsari pro-
cedent de Xipre anomenat Joan Alfonso; aquest corsari es trobava a Càller i 
col·laborà durant un breu període de temps amb Arnau Aymar, facilitant la pre-
sa de vaixells grossos.42 

Durant el mes d'abril de 1384, Arnau Aymar vigilava la costa propera a l'Al-
guer. Al Port del Comte, prengué una barca que havia sortit de Bosa, que porta-
va pells i formatges, i dues barques de Piombino que transportaven vi. Pel juny 
prengué un llagut que havia sortit de Bosa, un llagut armat d'Oristany i, nave-
gant novament per la costa septentrional, dues barques més de Piombino; el ma-
teix mes de juny, s'apostà novament a les rodalies d'Oristany i capturà, amb 
combat, una nau carregada de vi que volia entrar en aquest port; a l'operació, hi 
participà la galera de Joan Alfonso, que poc després també prengué part en la 
presa de la coca del mallorquí Bernat Gentil, que ja he mencionat; es repetí, 
doncs, l'estratègia de l'any anterior, quan es preveia que el vaixell a capturar era 
massa gros per a les possibilitats tàctiques de la petita galera d'Aymar, es busca-
va la col·laboració d'algun altre vaixell que assegurés la captura, encara que cal-
gués renunciar a la meitat del botí.43 

Durant aquesta segona etapa de la seva missió de guarda dels mars sards es 
registraren alguns abusos; en col·laboració amb un corsari, mallorquí com ell, 
anomenat Joan Maluer, Arnau Aymar havia pres dues barques de corallar a l'Al-
guer i havia obligat alguns dels pescadors catalans de ben bé vint barques de co-
rallar a embarcar-se per remar o fer altres tasques a la seva pròpia galera; aquests 
excessos li foren recrimináis pel rei Pere el Cerimoniós, que li ordenà de retor-
nar la presa i d'alliberar els pescadors obligats a fer de remers, indemnitzant-los, 
a més, pel temps en què els havia fet treballar. Sembla que, en companyia tant de 
Joan Maluer com de Joan Alfonso de Xipre, Arnau Aymar havia participat en 
atacs contra vaixells de pisans i genovesos que es trobaven en pau amb el rei, i 
que no es reflecteixen en el llibre de comptes, perquè Arnau Aymar devia ésser 
conscient que no eren legals; es devia tractar d'una activitat per completar els 
seus ingressos. El rei també l'amonestà per aquestes transgressions, i per la pre-
sa d'un lleny de Montserrat Pons, de Menorca, que havia anat a carregar gra a 
Oristany per ordre del governador Joan de Santa Coloma perquè calia proveir 

42. Ibídem, doc. II D, ps. 324 i 331, comentat a ps. 184 i 187. 
4 3 . P . SIMBIJLA, Corsari e pirati, doc. II D, ps. 3 2 2 - 3 3 1 i 3 3 2 , comentat a ps. 1 8 3 - 1 8 7 . 
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l'Alguer, on hi havia carestia, i encara una altra barca carregada de pa fresc i de 
blat igualment per a l'Alguer.44 

Sembla que el mes d'agost de 1384 Arnau Aymar deixà les seves tasques de 
guàrdia i anà a Barcelona per tal de cobrar el que li era degut pel servei de la ga-
lera; aconseguí el suport del primogènit, l'infant Joan, que recomanà el paga-
ment tant al seu pare com al tresorer Pere Desvalí. Probablement, Arnau Aymar 
havia anat a visitar-lo, perquè l'infant es trobava prop, a Vilassar; des d'aquest 
moment, Arnau Aymar apareix designat amb el títol de cambrer de l'infant, fins 
i tot després que accedís al tron. Suposem, doncs, que el primogènit volgué 
agrair amb aquesta concessió honorífica els serveis prestats pel mallorquí.45 El 
rei aprofità l'ocasió de la presència de la galera d'Arnau Aymar per ordenar que 
carregués vitualles i altres coses que eren necessàries per a la guarda de la vila de 
l'Alguer, mentre que l'infant li demanà que li enviés un parell de captius que tin-
guessin de 14 a 20 anys.46 Ignorem si Arnau Aymar pogué complaure'l. 

Abans de la seva partida, el rei regulà les relacions entre la galera d'Arnau 
Aymar i la del capità Bernat de Senesterra, confirmant els capítols precedents 
amb Arnau Aymar, salvant en molts aspectes la seva independència, punt que ell 
mateix devia haver exigit. Senesterra era, certament, capità de la galera d'Arnau 
Aymar, però tot el botí que guanyés aquest darrer havia de quedar en poder seu 
i no n'hi havia de retre comptes fins que Senesterra arribés a Sardenya; fins i tot 
després de la seva arribada no li hauria de lliurar cap presa que fes, si Bernat de 
Senesterra o el seu fill no hi eren presents. El botí que guanyessin totes dues ga-
leres s'hauria de destinar a pagar el que era degut a la galera d'Arnau Aymar fins 
que totes dues galeres es trobessin igualades en finançament. Després, de la part 
corresponent a la «Victòria», Senesterra estava autoritzat a retenir-se 4.500 sous 
que el rei li devia. Senesterra no estaria autoritzat a posar cap capità substitut per 
sobre d'Arnau Aymar, només ell mateix o el seu fill, i no podria cobrar dret de 
capitanatge sobre la presa que fes Arnau Aymar; tampoc ño^podria prendre tri-
pulació a Arnau Aymar.47 

Suposem que cap a la fi de setembre o octubre Arnau Aymar degué marxar 
de nou cap a Sardenya. Abans, entre el 20 i el 21 de setembre, el rei li envià di-
verses instruccions sobre el comerç amb els ports d'Arborea: volia que es corre-
gís l'abús d'alguns vaixells que anaven a l'Alguer per fer port, però no per des-
carregar, cosa que feien de nit per carregar les mercaderies a llaüts, que les 
portaven fraudulentament a les terres d'Arborea, burlant el bloqueig i defrau-
dant, a més, els impostos de duana; disposava que els vaixells tinguessin dos dies 

44. ACA, C, reg. 1047, f. 167 r.-v. (1384, juliol, 28). A. ERA, Le raccolte di carte specialmente di 
re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio del Comune di Alghero (Sàsser 1927), p. 
63, i P. SIMBULA, Corsari e pirati, ps. 188-189. 

45. ACA, C, reg. 1669, f. 100 v.-lOl r. (1384, setembre, 13) i reg. 1960, f. 84 r. (1393, febrer, 
19). 

4 6 . ACA, C, reg. 1 1 0 6 , f. 1 2 v . - 1 3 r. ( 1 3 8 4 , agost, 1 9 ) i reg. 1 6 6 9 , f. 1 0 0 v., aquest darrer 
comentat per P . SIMBULA, Corsari e pirati, p. 1 5 9 . 

47. P. SIMBULA, Corsari epirati, ps. 185. Publica els capítols, doc. n B, ps. 287-288, procedents 
de reg. 1047, f. 163 r-v. 
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per descarregar. Els que entressin o sortissin dels ports del jutjat d'Arborea sen-
se llicència haurien d'ésser confiscats. Les llicències haurien d'ésser concedides 
per tots dos governadors i pel capità, Bernat de Senesterra. Els vaixells que con-
fisqués els podria trametre, d'acord amb el clavari, cap a les costes peninsulars o 
de Mallorca, amarinats, a risc de la cort. El rei advertí també a Arnau Aymar que 
ell mateix havia concedit llicències per treure blat d'Oristany, mentre, però, els 
concessionaris no hi portessin res.48 

En algun cas aquests manaments foren desobeïts. Amb autorització del go-
vernador de l'Alguer, per exemple, fou desviat a aquesta vila, per a proveir-la, el 
lleny de Vicenç Dalmau, que havia carregat blat a Oristany, per compte de Gis-
pert de Campllong; el blat havia d'ésser portat a Sant Feliu de Guíxols i estava 
destinat a l'exèrcit que encara operava en la guerra contra el comte d'Empúries. 
El rei protestà per aquest abús el mes de febrer de 1385, però no sembla que re-
cuperés el gra.49 

Abans, el mes de desembre de 1384, s'havia apoderat d'un pàmfil d'Agde i pot-
ser de dos llenys més, bé que és difícil de saber si els llenys pels quals el clavari ano-
tà despeses eren acabats de capturar o eren de preses anteriors.50 El pàmfil d'Agde 
deu ésser el lleny de Joan Saluda, que originà un procés, confiat a Bernat Despont, 
un dels doctors en lleis que solien actuar com a jutge de l'audiència reial i que, a 
més, era canceller de la reina. Arnau Aymar havia confiscat el lleny perquè havia 
violat la prohibició d'entrar a terres d'Arborea, malgrat que els pretesos infractors 
tenien una llicència del governador català del Cap de Logudor, la demarcació a la 
qual pertanyia l'Alguer. Arnau Aymar assegurava que la concessió del governador 
infringia els manaments reials, però a la fi calgué respectar el compromís assumit 
per aquell oficial i atendre les queixes que havien arribat des del consell del rei de 
França al Llenguadoc i des de la ciutat de Montpeller. El 1387, doncs, el rei Pere 
ordenà al tresorer reial que pagués als damnificats 1.222 11. 9 sb, tant pel valor de 
les mercaderies perdudes com pels interessos i les despeses fetes.51 

A començaments del 1385 hi ha constància de la captura d'una nau de Bar-
celona, d'Antoni Cabrera, que havia portat mercaderies a Oristany i hi havia car-
regat blat, i de la nau de Simó Trilla de Menorca; cal assenyalar que Cabrera 
pagà el rescat del vaixell. Arnau Aymar féu prendre, a més, per mitjà d'un llagut 
que féu armar, un altre llagut de l'Alguer, que havia anat a Bosa a carregar, sen-
se autorització. El mes de gener o febrer de 1385 fou pres el lleny de Bernat Pi, 
de l'Alguer i durant aquest darrer mes Arnau Aymar prengué un llagut d'Oris-
tany; vers el mes de març capturà una coca de pisans davant d'Oristany.52 La 
missió d'Arnau Aymar a Sardenya conclogué, sembla, el mes de març de 1385. 

48. ACA, C, reg. 1047, f. 162 r.-163 r. i 164 r.-v. (1384, setembre, 21 i 22). 
4 9 . ACA, C, reg. 1 0 4 7 , f. 1 8 3 v. Cit. per P . SIMBULA, Corsari e pirati, p. 1 9 2 . 

50. P. SIMBULA, Corsari e pirati, doc. II D , ps. 333-335, comentat a p. 190. A la taula vi s'indi-
ca que aquest pàmfil era de Catalunya, quan el llibre de comptes diu que era d'Agde i, per tant, era 
del Llenguadoc. 

51. ACA, C, reg. 1974, ff. 26 v.-27y r. (1387, octubre, 25) i ff. 34 r.-36 r. 
5 2 . P . SIMBULA, Corsari e pirati, doc. II D , ps. 3 3 5 , 3 3 6 i 3 3 7 - 3 4 2 , comentat a ps. 1 9 0 - 1 9 3 . El 

patró de la nau és anomenat dues vegades Antoni Cabrera, i una altra, Bartomeu Cabrera. 
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La guarda dels mars empordanesos l'any 1385 

Conclosa la missió a Sardenya, Arnau Aymar tornà cap a Catalunya, on hi ha 
constància de la seva presència el mes d'abril. Possiblement, intentà avituallar-se 
per mitjà de procediments poc ortodoxos perquè el rei li recriminà que s'hagués 
apoderat d'algun lleny que portava viandes cap a Sant Feliu de Guíxols. Per tal 
de proveir l'exèrcit que s'enfrontava al comte d'Empúries a l'Empordà el rei ha-
via ordenat que s'hi portessin vitualles, blat, ordi, civada, vi, etc., i per culpa 
d'Arnau Aymar els vaixells es desviaven cap a altres ports, en perjudici del rei. Li 
ordenà, doncs, que no solament no els ataqués sinó que els protegís.53 Arnau Ay-
mar romangué a les mars empordaneses per a col·laborar en les operacions con-
tra el comte d'Empúries i, concretament, pel maig li fou encomanada a ell i a 
Bernat de Senesterra, que també patrullava amb la seva galera per aquelles mars, 
la missió de prendre possessió de Roses, que es volia retre al rei.54 

En el transcurs d'aquesta nova missió, a la fi de maig o començaments de 
juny, Arnau Aymar capturà, prop de Cadaqués, una galiota de moros que li pro-
porcionà 65 captius; el rei li'n concedí 50 perquè els pogués vendre i rescabalar-
se una mica pel servei prestat; el rei calculava que cadascun valia 40 lliures, de 
manera que eren 2.000 lliures que Arnau Aymar podia recuperar.55 Aquests mo-
ros van portar alguns problemes, el rei en reclamà dos, que llavors es trobaven 
en mans del batlle o de gent de Palau Saverdera, perquè devia considerar que li 
pertocaven pel quint sobre les preses i, molt més endavant, els diputats del Ge-
neral de Catalunya es negaven a pagar a Arnau Aymar l'estipendi que li devien 
pel seu servei perquè no admetien la retenció dels 50 sarraïns del botí; calgué 
que Joan I els prometés que, com que el seu pare els hi havia concedit perquè pa-
gués a la xurma, ell defensaria el General si les Corts o els oïdors els demanaven 
comptes per aquells captius.56 

Durant el seu servei a Catalunya Arnau Aymar tingué alguns incidents: li fugi 
un home de la galera, que el rei féu empresonar, i, cap a la fi de juliol, la seva gent 
fou atacada pels veïns de Cotlliure; podem suposar que alguna malifeta havien 
fet els homes de la galera per provocar la reacció aïrada dels veïns que, convocats 
a so de campana, sortiren a la punta del port amb ballestes i tiraren viratons con-
tra el còmit i gent de la galera, que resultaren nafrats; el rei exigí que Berenguer 
d'Ortafà, capità i batlle de Cotlliure, li enviés el procés contra els responsables 
de l'atac contra persones que eren al seu servei.57 

Des del mes de juny de 1385 el rei es preocupà del pagament de la galera 
d'Arnau Aymar i encomanà al procurador de les rendes reials de Mallorca que li 

53. ACA, C, reg. 1107, f. 80 r.-v. (1385, abril, 29). 
54. ACA, G, reg. 1289, f. 169 v. i 170 r. (1385, maig, 11). 
5 5 . ACA, C, reg. 1 2 8 8 , f. 1 3 0 v. Cit per P . SIMBULA, Corsari e pirati, p. 1 9 4 . 

56. ACA, C, reg. 1107, f. 125 v. (1385, juny, 20. Girona), reg. 1923, f. 115 v.-116 r. (1387, 
juliol, 18). 

57. ACA, C, reg. 1288, f. 183 r. (1395, juliol, 4. Vilanova), reg. 1290, f. 167 v. (1385, agost, 6?), 
reg. 1291, f. 54 r.-v. (1385, agost, 25). 
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pagués el servei a Sardenya i a altres llocs. Sembla, però, que la col·laboració en 
la guerra a l'Empordà anava a càrrec del General de Catalunya; aquest servei ja 
havia conclòs el 15 de setembre, però Arnau Aymar es queixava que no li havia 
estat pagat; per aquest motiu el monarca ordenà als consellers i al clavari de Bar-
celona que no paguessin la composició que havien acordat per a redimir la mo-
bilització per l'usatge «Princeps namque», que havien de lliurar a la Generalitat, 
a fi de pressionar aquesta institució perquè pagués a Aymar. Però el 1387 enca-
ra no havia cobrat perquè els col·lectors de fogatge imposat el 1385 discrepaven 
amb Arnau Aymar sobre el salari que li havia estat assignat. Joan I consultà gent 
que havien assistit ales reunions del consell del General de Catalunya i aclarí que 
el salari promès era de 1.564 d'or al mes, com el que el rei li pagava a Sardenya.58 

L'any 1388, Arnau Aymar buscà una nova empresa en la qual esmerçar la 
seva galera i decidí armar-se en cors contra sarraïns i en defensa de les mars. El 
6 d'abril d'aquell any Joan I concedí guiatge als que s'hi enrolessin, amb les ex-
cepcions habituals,59 i pel juny obtingué a Mallorca una llicència per exercir el 
cors i lliurà una fiança de 4.000 florins d'or d'Aragó i quinze fiadors.60 Dels re-
sultats d'aquesta empresa no en sabem res. 

Al servei dels Anjou i del papa Climent VII 

Una altra ocasió de treball i guany per a la seva galera sorgí l'any següent, el 
1389, a causa de l'empresa conjunta dels Anjou i del papa d'Avinyó, que prepa-
raven una expedició a Nàpols, on Lluís II d'Anjou reivindicava el tron, mentre 
que el papa hi veia una via per entrar a Roma i la possibilitat d'unificar sota la 
seva tiara-l'Església dividida pel Cisma. Era una expedició molt ben vista a la Co-
rona catalanoaragonesa, tant a causa de l'obediència avinyonesa de Joan I com 
de la nova amistat amb els Anjou. En efecte, Joan I, tan bon punt accedí al tron, 
l'any 1387, donà l'obediència al papa avinyonès, capgirant la política del seu 
pare i pactà el matrimoni de la seva filla Violant amb Lluís II d'Anjou. En aques-
tes circumstàncies, és comprensible que Arnau Aymar acceptés de participar en 
aquesta expedició. Per als Anjou era un enrolament interessant perquè Arnau 
Aymar era una persona amb una llarga experiència en la marina de guerra i tenia 
la seva pròpia galera. Aquesta incorporació ja s'havia produït l'any 1389, com ho 
prova el fet que, pel juny i pel juliol de 1389, la Cambra apostòlica fes alguns pa-
gaments a Arnau Aymar pel servei a l'Església i al rei Lluís amb la seva galera, 
que aquestes fonts anomenen «Roja»; el primer de juny cobrà 961 florins, 25 
sous i 3 diners, i el 20 de juliol en cobrà mil. Segons aquests documents, pel juny 
i juliol de 1389 Arnau Aymar es trobava a Nàpols.61 Com en altres ocasions, tam-

58. ACA, C, reg. 1288, f. 131 r. (1385, juny, 14), reg. 1291, f. 110 v. (1385, setembre, 15) i reg. 
1922, £. 80 r. (1387, març, 10). 

59. ACA, C, reg. 2015, f. 5 v.-6 v. (1388, abril, 6). 
6 0 . M . D. L Ó P E Z P É R E Z , La Corona de Aragón y el Magreb, p. 6 0 6 . 

61. N . VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident, II (París 1896), p. 143, n. 4. 
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bé tingué dificultats per cobrar la totalitat del seu salari. La Cambra Apostòlica 
li devia encara 4.993 florins d'or de cambra i 5 grossos i 15 diners de moneda 
d'Avinyó l'any 1395, motiu pel qual Joan I manà a Jaume de Ribes, precentor de 
l'església de Mallorca i col·lector de les rendes i drets de la Cambra apostòlica, 
que pagués a Arnau Aymar aquella quantitat dels diners de la Cambra que eren 
en el seu poder.62 

L'any 1390 Arnau Aymar havia tornat a les costes catalanes, però pel juliol es 
preparava per incorporar-se novament a les forces de Lluís II d'Anjou. Aprofi-
tant aquesta avinentesa, la reina Violant, esposa de Joan I, li demanà que portés 
a Avinyó Jaume de Besanta, de la tresoreria del rei, amb 11.000 florins del dot de 
la infant Violant.63 Pocs dies abans, el rei Joan I havia concedit guiatge a tots els 
que s'embarquessin a la galera d'Arnau Aymar, dedicada segons ell a la guarda 
de les mars, a la lluita contra els moros i al servei del papa i fins i tot li havia do-
nat 40 rems nous dels que hi havia a la drassana.64 

Després d'haver participat en el victoriós establiment de Lluís II d'Anjou a 
Nàpols, segurament Arnau Aymar degué continuar encara en aquelles mars, en 
tot cas el mes d'octubre de 1391 tenia la seva galera armada perquè el rei Joan I 
recorregué a ell i a un altre capità i corsari, Guerau Desguanecs, perquè es diri-
gissin immediatament a Sardenya per assegurar-ne la defensa contra Brancaleo-
ne Doria, malgrat qualsevol compromís que tinguessin, prometent que els tra-
metria el salari. El rei duplicà les cartes perquè dos llaüts les portessin a fi de 
tenir més possibilitats de trobar els corsaris.65 El tractat de pau amb el judicat 
d'Arborea havia estat signat per Joan I l'any 1388, però, per causa de diferents 
problemes, Brancaleone no havia estat deslliurat fins l'any 1390. Poc després de 
l'alliberament, com era previsible, començà de nou la revolta i els sards, en poc 
temps, aconseguiren recuperar el territori que havien hagut de lliurar als catalans 
per obtenir la pau.66 Per aquest motiu, el rei hagué de recórrer a qui ja estigués a 
punt per tal de portar socors a Sardenya. Era l'avantatge dels corsari^ sempre 
eren a punt i per això els monarques els comportaven els abusos que cometien. 

62. ACA, C, reg. 2019, ff. 116 V.-117 r. (1395, juliol, 15. Barcelona). 
63. ACA, C, reg. 2056, f. 25 r. (1390, juliol, 8). 
64. ACA, C, reg. 2015, f. 16 r.-v. (1390, juny, 13), cit. per P. SIMBULA, Corsari e pirati, p. 160, i 

reg. 1873, f. 63 v. (1390, juny, 14). 
65. ACA, C, reg. 1961, ff. 140 r.-141 r. (1391, octubre, 16) cit. a M . T . F E R R E R , Els corsaris, p. 

287 i a Corsarios castellanos y vascos, p. 37. 
66. El tractat fou publicat per P. TOLA, Còdex diplomaticus Sardiniae (Torí 1861), doc. CL. Cf. 

també B. Fois, Su un trattato di pace mai siglato fra Eleonora d'Arborea e Pietro IV d'Aragona: valu-
tazioni e consigli di un contemporáneo, «Medioevo. Saggi e Rassegne», 1 8 ( 1 9 9 3 ) , ps. 4 4 5 - 4 7 9 . Sobre 
la situació a Sardenya abans i després de la revolta, B . ANATRA, Dalí'unificazione aragonese aiSavoia, 
a J . D A Y , B . ANATRA, L . SCARAFFIA, La Sardegna medievalle e moderna (Torí 1 9 8 4 ) , ps. 2 8 8 - 2 9 4 i 2 9 7 -

2 9 8 . Cf també F. C . CASULA, Car te reali diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d'Aragona, 
riguardanti Vitalia (Pàdua, Cedam, 1 9 7 7 ) , docs. 1 4 1 - 1 4 5 , i I D . , La Sardegna Aragonese. 1. La Corona 
d'Aragona (Sàsser, Chiarella, 1 9 9 0 ) ; M. E. CADEDDU, Vicende di Brancaleone Doria, p. 4 0 . Sobre la 
represa de la guerra, A . OLIVA - O . SCHENA, La seconda presa arborense di Villa di Chiesa nel 1 3 9 1 , 

«Medioevo. Saggi e Rassegne», 9 ( 1 9 8 4 ) , ps. 1 1 9 - 1 3 4 . Cf. també una síntesi dels fets a M. T. F E R R E R , 

La guerra d'Arborea, ps. 6 1 2 - 6 1 5 . 
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Participació en l'expedició a Sicília de 1392 

L'expedició de l'infant Martí a Sicília, l'any 1392, proporcionà a Arnau Ay-
mar una altra possibilitat de col·laborar en una empresa militar. L'expedició te-
nia l'objectiu de tornar a situar en el tron sicilià la reina Maria, que s'havia casat 
amb el fill de l'infant, Martí el Jove; malgrat una llarga preparació diplomàtica, 
que havia intentat aconseguir un retorn pacífic, hi hagué guerra i per tant resul-
tava inestimable el servei d'un home com Arnau Aymar, que tenia una llarga ex-
periència i que a més disposava de la seva pròpia galera. Es possible que Arnau 
Aymar marxés amb l'estol de l'infant, que sortí el 17 de febrer,67 però no en te-
nim constància; només sabem que era a Sicília el mes d'abril del mateix any.68 

Des de començaments de febrer del 1393 tornava a ésser a Barcelona per inten-
tar cobrar el que se li devia, com veurem més endavant. 

Com sempre, tingué dificultats per cobrar el servei a Sicília. Dels 6.500 flo-
rins d'or que l'infant li devia pel seu servei, el mercader Francesc de Casasaja, 
que era el tresorer del rei de Sicília, havia donat ordre a Leonardo Cesset o Sas-
setti, un mercader italià resident a Barcelona, perquè li'n pagués la meitat el 3 de 
febrer i l'altra meitat un mes després. Però el 26 de febrer Arnau Aymar havia 
aconseguit cobrar només mil florins, amb penes i treballs, i per això Joan I reco-
manà l'afer al seu germà.69 

En començar l'any 1393 Joan I recorregué altra vegada a Arnau Aymar per a 
solucionar una nova situació d'emergència a Sardenya, on els Arbórea amenaça-
ven les places catalanes a l'illa i li demanà que adobés la galera, armés i hi anés 
immediatament, ja que ell li trametria diners.70 Sembla que no arribà a acudir a 
Sardenya responent a aquesta crida d'urgència, però un mes després el monarca 
l'enviava a Mallorca per a demanar una galera a Joan Vivot.71 Com que mentres-
tant ja es devia haver preparat, el mes de maig es posà al servei de la ciutat de 
Barcelona, que l'inclogué en el nombre de les deu galeres que armava per a l'es-
tol que havia de portar el rei Joan I a Sardenya; no era l'únic mallorquí de l'estol 
barceloní, també hi figurava la galera de dos mallorquins més, Joan Vivot i Lluís 
Sanglada, que ell mateix s'havia encarregat de contactar, per encàrrec dels con-
sellers barcelonins; el clavari li pagà immediatament un avançament de 165 lliu-
res del salari que tindria durant el seu temps de servei a la ciutat.72 El 2 de juny, 
el rei el convocava perquè fos a Portfangós el primer d'agost i prometia pagar-li 
amb el do de Mallorca, sense tenir en compte que hi anava a sou de Barcelona, 
tal com consta a la convocatòria d'uns dies després per a totes les deu galeres de 

67. Manual de Novells Ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní. I. Anys 
1390-1446, a cura de F . SCHWARTZ Y LUNA i F . CARRERAS Y CANDI (Barcelona, Ajuntament, 1892), 
p. 26. 

68. Archivio di Stato di Palermo (ASP), R. Cancelleria, reg. 20, f. 196 v. (1392, abril, 13). 
69. ACA, C, reg. 1882, f. 114 r. (1393, febrer, 26). 
70. ACA, C, reg. 1943, £ 34 v. (1393, gener, 19). 
71. ACA, C, reg. 1960, f. 84 r. (1393, febrer, 19). 
72. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Clavaria, 17, f. 194 r. (1393, maig 1). 
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Barcelona.73 Pel setembre, Bernat de Cabrera, que estava aplegant tropes i vai-
xells per socorrer l'infant Martí, que havia d'afrontar una greu insurrecció a Si-
cília, demanà els serveis de la galera d'Arnau Aymar, però malgrat que fins i tot 
el rei Joan estava disposat a permetre que canviés la destinació, la ciutat no vol-
gué deslliurar-lo del compromís amb ella. A mitjan octubre fou convocat perquè 
anés a Barcelona, on havia de fer-se la cerimònia de salutació del petit estol —a 
partir de la qual començava a comptar el servei de quatre mesos estipulat— i di-
rigir-se després a Portfangós, d'on havia de salpar l'estol reial.74 La cerimònia se 
celebrà, efectivament, el 27 d'octubre, i l'endemà marxaren cap a Portfangós; el 
17 del mateix mes havia salpat de Barcelona cap a Sicília Bernat de Cabrera amb 
tres galeres, entre les quals no hi fou la d'Arnau Aymar.75 Finalment, el rei aban-
donà el projecte i una part dels vaixells i tropes aplegades roren enviats a l'infant 
Martí a Sicília.76 Arnau Aymar marxà, doncs, a Sicília amb l'estol de deu galeres 
de Barcelona, que passaren per Mallorca a primers de gener de 1394 i que sorti-
ren el 17 cap a Sicília. Segons les notícies aplegades en el Cronicon Mayoricense, 
les que pasaren per Mallorca foren només les vuit patronejades per ciutadans i 
mercaders de Barcelona; les dues galeres mallorquines d'Arnau Aymar i Joan Vi-
vot, enrolades per Barcelona devien haver marxat pel seu compte;77 tornaren en-
tre els mesos de setembre i octubre de 1394. Les dues galeres mallorquines es 
quedaren a Mallorca, on desarmaren.78 

També en aquest cas costà de cobrar el servei prestat. La tripulació i balles-
ters no s'avenien a raons i exigien als oficials reials de Mallorca que obliguessin 
Arnau Aymar a pagar-los la resta del salari degut, però el rei Joan I decidí, pel se-
tembre de 1395, que no podia ésser forçat a pagar si ell mateix no havia cobrat, 
només havia de pagar proporcionalment al que ell havia cobrat pel temps trans-
corregut des que la galera havia saludat en el port de Mallorca fins que s'havia 
acomiadat de l'infant Martí a Sicília.79 

Queixes semblants es produïren un any més tard, després d'un viatge d'Alr-
nau Aymar per portar a terres provençals el bisbe d'Osca, destinat com a am-
baixador a Avinyó. En aquest cas era el papa qui li havia quedat a deure una 

73. ACA, C, reg. 1965, f. 45 r. (1393, juny, 10) i reg. 2015, f. 21 r.-v. cit. aquest darrer per P. 
SIMBULA, Corsari e pirati, p. 161. Sobre la jurisdicció que havien de tenir els capitans, cf. A . de 
CAPMANY, Memorias históricas, n, doc 241. 

74. AHCB, Llibre del Consell, 26, f. 39 v. (maig, 31), 42 bis r., 47 r.-v. (setembre, 3 i 13 j, 53 r.-
54 r. (octubre, 14, 15 i 21). Sobre l'acceptació pel rei de la idea que Arnau Aymar passés a Sicília 
juntament amb la galera de Guerau Desguanecs i la del vicealmirall, cf. ACA, C, reg. 1965, f. 143 v.-
144 r. (1393, setembre, 2). 

75. Manual de Novells Ardits, ps. 40-41. 
76. Sobre aquesta expedició fallida cf F. SOLDEVILA, Una nota su Giovanni I d'Aragona e la 

Sardegna, «Archivio Storico Sardo», xxiv (1954), ps. 425-435 i E . PUTZULU, La mancata spedizione 
di Giovanni 1 d'Aragona in Sardegna, dins VI Congresso Internazionale di Studi Sardi, I (Càller 1962), 
extret de 77 ps. 

77. Cronicon Mayoricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1806, per A. 
CAMPANER Y F U E R T E S (Palma de Mallorca 1881), p. 80. 

78. Manual de Novells Ardits, p. 47-48. 
79. ACA, C, reg. 1998, f. 118 r. (1395, setembre, 1). 
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quantitat important, que havia d'anar-se pagant a terminis a càrrec dels drets de 
la Cambra apostòlica, però els ballesters i acordats de la galera exigien ésser pa-
gats tot seguit; la cort reial, consultada com en el cas anterior, decidí, però, que 
Aymar no podia ésser obligat a pagar si ell tampoc no havia cobrat.80 

El premi als serveis prestats: la vegueria forana i la de Ciutat de Mallorca 

El rei Pere el Cerimoniós fou el primer a agrair els serveis d'Arnau Aymar tant 
a Sardenya com al comtat d'Empúries, en el moment de la guerra contra el com-
te, el 1385. El 20 de novembre d'aquest darrer any, el monarca li concedí la ve-
gueria forana de Mallorca, amb caràcter vitalici a partir de la festa de Pentecosta 
de 1386. Però com que els estatuts del càrrec ho devien impedir, la concessió era 
anual i renovada; no era automàtica; per això trobem tants nomenaments al seu 
favor per un any. Sembla que el rei Martí, en començar el seu regnat li havia de-
negat el càrrec, potser per l'intent de cancel·lar totes les donacions vitalícies de 
càrrecs del seu germà, però poc després rectificà i l'hi confirmà.81 

El càrrec comportava la defensa dels drets del monarca i l'exercici de la justí-
cia, per això calia tenir taula a l'acabament de l'exercici per tal que les persones 
que es consideressin perjudicades per la seva actuació poguessin presentar la de-
manda corresponent. Es força probable que Arnau Aymar no exercís aquest càr-
rec personalment, sinó per mitjà d'un substitut, ja que una bona part de l'any era 
fora de Mallorca, navegant; una de les concessions del càrrec, de 1387, ja ho deia 
expressament, però altres no, per això, el 10 de maig de 1390, quan Arnau Aymar 
era en servei del papa, Joan I ordenà al governador de Mallorca que, mentre fos 
absent, encomanés l'ofici a una persona adequada.82 També el mes d'abril de 1392, 
per tal de no prescindir del seu servei a Sicília, l'infant Martí demanà al seu germà, 
el rei Joan, que Arnau pogués regir per substitut la vegueria de fora de Mallorca.83 

L'any 1394 li fou concedida, també, la vegueria de la ciutat de Mallorca, que 
només exercí un any.84 

Arnau Aymar havia aconseguit, doncs, una recompensa als seus serveis a la 
corona amb càrrecs de govern a l'illa natal, un amb caràcter vitalici, el de veguer 
del territori no urbà, la vegueria forana, i un altre, el de la vegueria de la ciutat 
de Mallorca, en una ocasió. 

80. ACA, C, reg. 2329, f. 22 v.-23 r. (1396, octubre, 15). 
81. La concessió del rei Pere fou confirmada pel rei Joan el 15 de juny de 1387. El mateix dia 

li fou concedida per un any i encara en dues concessions, la segona de les quals admetia que el càr-
rec fos regit per substitut: ACA, C, reg. 1991, f. 88 v.-89 v., 93 v. i 113 V.-114 r. (1387, juny, 15. 
Barcelona). Li fou concedida també el 1390, el 1392, el 1395 i el 1397: reg. 1993, f. 81 r.-v. (1390, 
abril, 9), reg. 1995, f. 144 v. (1392, setembre, 22), reg. 1999, f. 53 r.-v. i 65 r.-v. (1395, novembre, 10 
i 13), reg. 2263, f. 8 v. (1397, juny, 4) i reg. 2167, f. 1 r. (1397, juny, 14). El rei se li adreçà poc des-
prés perquè resolgués un procés contra Llorenç Dolcet: reg. 2263, ff. 30 v. i 48 v.-49 r. (1397, juliol, 
16 i 25). 

82. ACA, C, reg. 1993, f. 81 v. (1390, maig, 10). 
83. ASP, R. Cancelleria, reg. 20, f. 196 v. (1392, abril, 13). 
84. ACA, C, reg. 1996, f. 146 r. i 160 v. (1393, març, 15 i novembre, 13). 
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El decantament cap a Vactivitat corsària alternada amb alguns serveis oficials 

Des de 1396 fins a la seva mort l'any 1404, Arnau Aymar prestà serveis espo-
ràdics al rei Martí i al seu fill el rei de Sicília, al rei Lluís d'Anjou, aspirant al tron 
de Nàpols, i al papa Benet XIII, però a més exercí com a corsari per compte 
propi, associat sovint a corsaris castellans. 

Sabem que pel setembre de 1396 Arnau Aymar era al servei del papa Be-
net XIII i que havia tornat d'una missió a Roma, juntament amb Pere Guaita, un 
altre corsari de Mallorca. El papa retingué al seu servei aquest darrer, per tal que 
guardés el Roine i les mars veïnes, on proliferaven els corsaris, mentre que Ay-
mar retornà a Catalunya.85 Sembla que li devia faltar personal perquè prengué al-
menys un home de Torroella de Montgrí; els vaixells de rem, com les galeres, es-
pecialment si eren en missió oficial, recorrien als enrolaments forçats de remers 
a les poblacions marineres perquè generalment no hi havia prou personal volun-
tari, cosa comprensible si els costava tant de cobrar; en aquest cas, però, Arnau 
Aymar rebé una ordre severa de la reina Maria perquè deslliurés l'home que ha-
via pres, perquè era parent del secretari reial Guillem Ponç.86 

Quan l'infant Martí, esdevingut rei per mort del seu germà Joan I, tornà a Ca-
talunya a la primavera de 1397, passant abans per Avinyó per tal de visitar el 
papa Benet XIII, Arnau Aymar era a Mallorca i, juntament amb altres vaixells 
mallorquins, anà a Avinyó per retre homenatge al nou rei i després formar el se-
guici que l'acompanyà fins a Barcelona.87 

Durant els anys següents tenim poques notícies d'Arnau Aymar potser per-
què s'havia posat al servei de Lluís II d'Anjou. L'any 1399 navegava associat amb 
Guerau Desguanecs i amb Pere Fluvià i a començaments d'abril es trobava pels 
volts de les illes Hyeres; juntament amb tres naus catalanes que anaven en cors^ 
s'apoderaren de la nau de Bartomeu «Michel», que venia de Pisa, segons els fac- ) 
tors de la companyia Datini a Avinyó. Les autoritats provençals els ordenaren de 
retornar-la, però com que no ho feien, foren confiscades les mercaderies de ca-
talans a Marsella; també es deia que havien atacat una nau veneciana que anava 
de buit a carregar blat a Leucata.88 A l'estiu totes tres galeres eren als mars de Si-
cília com ho demostra el fet que el rei Martí el Jove ordenés a les autoritats por-
tuàries de l'illa que permetessin a Arnau Aymar, a Guerau Desguanecs i a Pere 
Fluvià treure el blat, bescuit, llegums i altres vitualles que necessitessin per al 
proveïment de les tres galeres que patronejaven.89 

Sabem que pel març de l'any 1400, potser quan portà ambaixadors de Sicília 
a Barcelona, Arnau Aymar havia fet arribar notícies al rei d'un perill per als in-
teressos catalans, que foren confirmades des de Gènova i que causaren gran pre-

8 5 . R . B R U N , Anuales Avignonaises de 1382 à 1410, extraites des Archives de Datini, «Mémoires 
de l'Institut Historique de Provence», xiv (1937), p. 34. 

86. ACA, C, reg. 2327, f. 2 r. (1396, maig, 22). 
87. Cronicon Mayoricense, p. 83. 
88. R . B R U N , Annales Avignonaises, p. 27. 
89. ASP, R. Cancelleria, reg. 29, f. 159 r.-v. (numeració a llapis) (1399, agost, 2). 



ARNAU AYMAR, CAPITÀ I CORSARI DE MALLORCA (SEGLES XIV-XV) 73 

ocupació a la cort. Sembla que devia tractar-se del rumor que Ladislao d'Anjou-
Durazzo armava deu galeres a Nàpols, rumor recollit també pels factors de la 
companyia Datini a Avinyó en una carta del mes de maig, on ja suposaven que la 
notícia preocuparia molt Barcelona, segurament per la por que Ladislau volgués 
atacar Sicília, reiniciant l'antiga guerra per la reunificació de l'illa amb el regne 
napolità, anomenat oficialment de Sicília.90 

Uns mesos després, a mitjan agost, quan sorgí una emergència a Còrsega, on 
el cap de la facció filocatalana, Arrigo delia Rocca, es trobava assetjat a un cas-
tell, el rei hagué de recórrer als serveis d'alguns corsaris amics per tal d'enviar-li 
ajuda, ja que tenien els seus vaixells armats en el mar; foren previnguts, en espe-
cial, Arnau Aymar, Guerau Desguanecs i un corsari castellà al servei del rei 
Lluís II d'Anjou, Juan Gonzálvez de Moranza, als quals el rei demanà que anes-
sin a auxiliar Arrigo ella Rocca.91 

L'any següent, el rei hagué de recórrer novament als corsaris per a desasset-
jar Longosardo, un castell situat a la costa septentrional de Sardenya, que guar-
dava pel cantó meridional l'estret de Bonifacio i que, des de la pau de 1388 amb 
els Arbórea, era en mans catalanes. A finals de juny es trobava assetjat pels Ar-
bórea i en gran perill de perdre's perquè només podia ésser fornit per mar; per 
aquest motiu, el rei havia decidit enviar-hi les tres galeres armades pel pariatge, 
l'organització naval a mitges entre el rei i les ciutats marítimes dels seus regnes, 
acordada en el Parlament de 1400; també ordenà a dos corsaris súbdits seus, Ar-
nau Aymar i a Guerau Desguanecs, que ja es trobaven en aquelles aigües, que 
anessin immediatament a Longosardo, mentre que a un altre corsari que no era 
súbdit seu, Diego Gonzálvez de Barrasa, que llavors exercia el cors amb tres 
naus armades, li pregava que també hi anés; a més, el rei ordenà a tots els patrons 
catalans que poguessin ésser localitzats i avisats, que hi anessin; totes les cartes 
foren duplicades perquè un exemplar fou lliurat als jurats i defensors de la mer-
caderia de València, que havien armat un llagut de 16 rems per avisar els corsa-
ris esmentats i tots els patrons «de nostra nació» que trobessin pel camí; un altre 
exemplar fou enviat als consellers de Barcelona perquè també armessin un llagut 
per enviar el segon exemplar. El rei esperava que, amb aquest sistema, hi havia 
més probabilitats de trobar-los aviat els destinataris.92 

Pocs mesos després, pel novembre del 1401, el monarca tornà a demanar als 
corsaris, Arnau Aymar, Jaume Anglès, Joan Bartomeu, Joanutzo Famias, Diego 
Gonzálvez de Valderrama i Nicolás Jiménez que passessin de tant en tant per 
Sardenya per vigilar l'illa i defensar-la si calia, tot prometent-los remuneració i 
premi, a més d'acolliment a Càller, l'Alguer i Longosardo, per a la qual cosa els 
oficials reials dels dits llocs rebrien manaments en aquest sentit. La petició del 
monarca es devia als rumors que corrien sobre armaments de cristians i d'infi-
dels, amb els quals volien arrabassar-li el regne.93 

90. ACA, C, reg. 2243, ff. 71 v. i 72 r.-v. (1400, març, 6 i 9). R. B R U N , Annales avignonaises, xv 
(1938), p. 34. 

91. ACA, C, reg. 2243, f. 109 v. (1400, agost, 16). 
92. M.T. F E R R E R , Corsarios castellanos y vascos, ps. 136-137 i docs. 41-45. 
93. Ibidem, p. 137 i doc. 50. 
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Una nova missió oficial li fou encomanada, l'any 1402, pel rei Martí el Jove 
de Sicília, que l'envià cap a Catalunya per acompanyar Blanca de Navarra, amb 
la qual s'havia casat per poders, i que, de Catalunya, havia de viatjar cap a Sicí-
lia. Com que la sortida s'allargà per la dificultat del rei Martí a trobar més vai-
xells per acompanyar la reina, sembla que, mentrestant, Arnau Aymar es dedicà 
a treballar pels mars propers i, en data que desconeixem, prengué en la rodalia 
de Cartagena béns valorats en 200 ducats de dues galeres que menava Pietro di 
«Gracioly» d'Imola, el qual era nebot de Pietro di Cussignano, metge físic del rei 
de Castella. No sabem si la presa fou més grossa i només coneixem aquesta re-
clamació, que fou feta pel rei de Castella. 

Segons consta en la resposta del rei Martí al requeriment del rei de Caste-
lla, Arnau Aymar navegava llavors de conserva amb un altre corsari, anomenat 
Juan de Castrillo, és a dir, navegaven junts amb pacte d'ajuda mútua i de re-
partiment de beneficis. Ja hem vist abans, quan hem comentat la missió de 
guàrdia d'Arnau Aymar a Sardenya entre 1383 i 1384, que la seva galera sotil 
necessitava el concurs d'alguna altra galera o nau per combatre vaixells més 
grossos. L'associació devia respondre a aquesta conveniència. Juan de Castri-
llo era un cavaller que havia hagut d'exiliar-se de Castella, perquè durant les 
lluites civils que pertorbaren la minoria del rei Enric III havia assassinat, amb 
Pedro de Lobete, Diego de Rojas, un partidari del comte Alfonso Enríquez, fill 
bastard del rei Enric II. Juan Gonzálvez de Moranza, un cavaller castellà com 
ell, que era al servei de Lluís II d'Anjou, li havia deixat la seva galera perquè es 
dediqués al cors. 

A la petició d'indemnització per part del rei de Castella pel robatori del qual 
havia estat víctima el nebot del seu metge físic, respongué el rei Martí que no po-
dia procedir contra Arnau Aymar perquè tenia guiatge del rei de Sicília i perquè, 
a més, es trobava en aquells moments novament a Sicília; de tota manera, oferia 
atendre el damnificat si volia venir a reclamar a la seva cort i prometia indemnit- \ 
zar-lo si trobava béns dels acusats.94 

L'associació d'Arnau Aymar amb Juan de Castrillo continuava encara l'any 
1404, segons «El Victorial», la crònica de Pero Niño, que aquell any havia estat 
enviat pel rei de Castella al Mediterrani per tal de perseguir corsaris amb un pe-
tit estol de policia marítima. «El Victorial» afirma que tant Arnau Aymar com 
Juan de Castrillo es trobaven llavors amb les seves galeres al servei del papa Be-
net XIII a Marsella; aquesta darrera precisió és molt versemblant, perquè el Papa 
Luna preparava en aquells moments el seu primer viatge a Itàlia per a entrevis-
tar-se amb «l'intrús de Roma», viatge que no pogué portar a terme fins al 1405;95 

però no sembla que Arnau Aymar pogués trobar-s'hi realment perquè un docu-

9 4 . A C A , C, reg. 2 2 4 5 , f. 6 3 v. ( 1 4 0 2 , desembre, 2 ) cit. a M . T . F E R R E R , Corsarios castellanos y 
vascos, ps. 2 3 i 3 5 - 3 7 . 

95. M. T. F E R R E R , Corsarios castellanos y vascos, ps. 23 i 35-41. Sobre el viatge del papa cf. M. 
DEALPARTILS , Chronica actitatorum temporibus domini Benedicti XIII, ed. por F . E H R L E (Paderborn 
1906), ps. 145, 149 i ss., 353-355, de la qual ara hi ha una nova edició i traducció a cura de J. A. 
SESMA M U Ñ O Z i M . M . AGUDO R O MER O (Saragossa, Gobierno de Aragón. Centro de Documentación 
Bibliográfica Aragonesa, 1994). 
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ment català l'esmenta com a difunt el mes de febrer de 1404;96 la seva galera, 
però, sí que hi era capitanejada ara per Bernat Aymar,97 potser un germà o pot-
ser un fill. 

La darrera notícia que tenim d'Arnau Aymar és posterior a la seva mort. Pel 
febrer de 1404 el rei manà al governador de Mallorca que, dels béns del difunt 
Arnau Aymar, indemnitzés un teixidor de Perpinyà, anomenat Jaume Mas, a qui 
havia pres 38 draps de llana i 54 gillats, moneda de Nàpols, que portava en una 
bossa, a més d'altres quantitats. Jaume Mas, que sembla que comercialitzava di-
rectament la seva producció, havia anat a vendre a Palerm i després volia vendre 
la resta de la seva càrrega a Roma; s'adreçà a Gaeta, dins del regne de Nàpols, i 
hi noliejà un rampí per tal de continuar el viatge cap a Roma. A l'indret conegut 
com la «Fos de Roma»,98 fou aturat per Arnau Aymar, que li prengué les merca-
deries i els diners. Suposem que la raó d'aquest comportament devia trobar-se 
en el fet que Jaume Mas havia tocat al port de Gaeta, pertanyent al regne de Nà-
pols i que, amb un vaixell segurament napolità, es dirigia a Roma, llocs enemics 
de dos dels senyors a qui Aymar servia, Lluís d'Anjou, que havia hagut de reti-
rar-se de Nàpols l'any 1400, derrotat l'any 1399 per Ladislau d'Anjou-Duraz-
zo," i Benet XIII, oposat al papa de Roma en el Cisma d'Occident, que llavors 
dividia l'Església. Però la cort del rei Martí no aprecià els fets de la mateixa ma-
nera i, com acabem de dir, ordenà la restitució de béns a Jaume Mas.100 

Per concloure, podem dir que Arnau Aymar és un bon exemple del corsari 
contractat per a serveis oficials, que seguí força en la seva actuació les regles de 
guerra indicades pel senyor a qui serví, almenys molt més que altres, i no pirate-
jà de manera indiscriminada. 

96. ACA, C, reg. 2267, f. 108 v. (1404, febrer, 20). 
97. R . B R U N , Annales Avignonaises, xv (138), p. 51. 
98. Deu ésser una adaptació de «Foce di Roma», la desembocadura del Tíber. 
9 9 . A . C U T T O L O , Re Ladislao d'Angiò-Durazzo (Nàpols, A . Berisio ed., 1 9 6 9 2 ) , ps. 2 0 7 - 2 3 9 . Cf 

també N. VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident, vol. II. 

100. ACA, C, reg. 2267, f. 108 v. (1404, febrer, 20). 


