
DOS REGISTRES DE L'« OFFICIUM MARIS » DE GENOVA 
(1402-1403, 1408-1410) 

Competencia de Z'« Officium Maris» 

En data que desconeixem, però molt possiblement dins el segle 
XIV, fou creat a Gènova YOfficium Maris. El nou organisme venia 
a substituir en alguna de les seves funcions l'Officium Gazarie, que 
havia estat creat entre 1313 i 1314 per controlar la navegació i les 
relacions amb l'Orient, control estès després a la navegació en 
general (1). 

El principal objectiu de YOfficium Maris fou el d'assegurar la 
defensa de la flota mercant genovesa, a través del control dels vaixells 
que partien del port de Gènova i de l'organització d'un servei de 
policia marítima quan les circumstàncies ho exigien. Fou també un 
tribunal per als afers relacionats amb la defensa marítima. 

Dos registres de començament del segle XV, procedents de l'es-
crivania de YOfficium Maris genovès i conservats a l'Archivio di 
Stato de Gènova, ens permetran de comprovar el que acabem de dir 

" Vaig tenir ocasió de veure i d'estudiar aquests dos registres durant un 
treball de recerca a l'Archivio di Stato di Genova, portat a terme de mitjan 
octubre a mitjan desembre de 1963 gràcies a una bossa d'estudis que em concedí 
la Universitat de Gènova. Aprofito ara l'ocasió per agrair les facilitats de treball 
que em foren donades llavors, tant per la Universitat com per l'Arxiu. Lamento 
no haver pogut profunditzar més en l'estudi de l'Officium Maris com a institució, 
ja que he redactat aquest treball desde Barcelona i no he tingut a mà ni tota la 
bibliografia ni tota la documentació complementària que hauria desitjat. 

Abreviatures empleades: 
A . C . A . = A R X I U DE LA CORONA D'ARAGÓ (BARCELONA). 
A . S . C . = A R C H I V I O DI S T A T O DI CAGLIARI . 
A . S . G . = ARCHIVIO DI S T A T O DI GENOVA. 
C. = Cancelleria. 
Of. Mar. = Ojficium Maris. 
P. = Reial Patrimoni. 
r. = registre, 
s. = sala. 

( 1 ) V . V Í T A L E , Le fonti del Diritto Marittimo Ligure, a Fonti del Dirilto 
Marittimo Italiano, I, Genova, 1951, pp. 19 i ss. 
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i de seguir de prop el funcionament d'aquesta institució tan poc 
coneguda encara (1). 

El primer d'aquests registres comprèn part dels anys 1402-1403 
i correspon a un exercici d'un any. El volum, relligat en pergamí, 
apareix titulat així a la portada, amb lletra coetània: MCCCCII, die 
prima iullii. Cartularius Diverssorum Officii Maris. Al primer foli, el 
títol hi és reportat altra vegada, ara en tota la seva extensió: 
+ MCCCCII, die prima iullii. Cartularium Diverssorum Negotiorum 
Officii Provisionis Maris, compositum et scriptum manu mey, Iohannis 
de Vesenia, notarii et scribe dicti Officii. Rex, Dominus Ianue. lohan-
nes de Vesenia, notarius. I, en lletra més gran: Diversorum Can-
ceüarie (2). 

Assenyalem, com a nota curiosa, que la compra d'aquest registre 
fou anotada en el compte de les despeses generals de YOfficium: 
el 7 de desembre de 1402 foren reembossats a Giovanni de Vesenia, 
l'escrivà, una lliura i deu sous que aquest havia despès per pagar 
a Paolo Cartaro un llibre o cartulari gros i a més, diu la nota, el 
present cartulari (3). 

L'altre registre de l'Officium Maris comprèn els anys 1408, 1409 
i 1410, el primer i l'últim només en part. Està relligat també en 
pergamí; el títol que apareix a la coberta és: + M°CCCCcVIII. 
Maris (4). Tot i ésser semblant a l'anterior, se'n diferencia per alguns 
detalls que examinarem detingudament més endavant; la diferència 
més important és que mentre que el primer reflecteix un sol exercici 
de l'entitat, però en tots els seus aspectes, fins i tot en el de la 
comptabilitat, el segon abraça un període cronològic més ampli però 
no recull aquests aspectes tan interessants. 

En aquests registres els escrivans copiaven els compromisos assu-
mits pels patrons genovesos, abans de sortir del port, de respectar 
les disposicions de YOfficium; hi copiaven també les ordres d'aquest 
organisme als patrons, en general o en particular, sobre mesures 
defensives, les cartes als consolats dels genovesos a diverses places, 
les sentències de YOfficium en la seva actuació com a tribunal, etc. 

(1) Els registres conservats pertanyents a l'Officium són només aquests dos, 
segons afirma G. G. Mus so, que coneix tant bé l'Archivio di Stato de Gènova, 
a l'article Armamento e navigazicme a Genova tra il Tre e il Quattrocento (Appunli 
e documenti), a Guerra e commercio nell'evoluzione delia marina genovese tra 
XV e XVII socolo, II, Genova, 1973, p. 24. Haig d'agrair al mateix G. G. Musso, 
així com a E. Grendi l'ajut i l'amistat que m'oferiren en el transcurs de la meva 
recerca a l'Archivio di Stato de Genova. 

(2) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 758. 
(3) Ibidem, f. 55v. 
(4) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 757. 
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En efecte, els patrons que es preparaven per sortir de Genova 
havien de presentar-se a notificar-ho a l'escrivania de YOfficium 
Maris, a fi que aquest organisme fes inspeccionar llurs naus i hom 
pogués comprovar que portaven els ormeigs, la tripulació i les armes 
adequats al tonatge dels vaixells i ordenats pels estatuts generals 
de YOfficium Gazarie o per les disposicions especials de YOfficium 
Maris (1). Allí, davant l'escrivà-notari de YOfficium, prometien obeir 
les ordres d'aquest organisme, no sortir de Gènova sense haver passat 
abans satisfactòriament la inspecció o cerca, i pagar, en cas de 
contravenció, una multa determinada, proporcionada a la grandària 
del vaixell. En garantia del pagament d'aquesta multa, si es feia 
efectiva, els patrons obligaven llurs béns i presentaven un o més 
fiadors (2). Des del mes de setembre de 1408, en el segon registre 
de YOfficium, els patrons hagueren de comprometre's, a més, a no 
anar en cors contra amics de la república ligur, a pagar una multa 
crescuda si ho feien, per a la qual cosa havien de presentar nom-
brosos fiadors (3), i a pagar un impost especial destinat a sostenir 
les despeses de l'armament dels vaixells de la guarda de la mar. 
La meitat de totes aquestes multes havia d'ésser ingressada a la 
caixa de YOfficium, mentre que l'altra meitat havia d'ésser destinada 
a la reconstrucció del Castelleto, el 1402, o a les obres del port de 
Gènova el 1409 (4). Si una nau genovesa sortia d'un port ligur que 
no fos Gènova, eren les autoritats del lloc, en representació de YOf-

(1) Des de mitjan segle XIV YOfficium Gazarie havia publicat diverses dis-
posicions sobre l'armament de la tripulació, els ormeigs, etc., que havien de 
portar les naus o galeres amb destí a Romania i Síria o a Occident i havia ordenat 
que els vaixells que partien de Gènova fossin inspeccionats per veure si s'ajus-
taven a aquelles disposicions. La tasca passà després, com veiem, a YOfficium 
Maris. Cf. V . V Í T A L E , Le fonti cit., pp. 89 i ss., 157, 161; 166, 188 i ss.; 96-99, 
187-188, 197. 

(2) A mitjan segle XIV els patrons de vaixell havien de depositar en poder 
de YOfficium Gazarie una quantitat com a garantia de compliment de les dis-
posicions sobre la navegació, que els era retornada, si no les havien transgredides, 
a la tornada a Gènova: ibidem, pp. 100-101, 164-165. Més tard aquest proce-
diment se simplificà amb l'admissió dels fiadors que responien, si calia, del 
pagament de la multa: ibidem, pp. 179-180. 

(3) També des de mitjan segle XIV YOfficium Gazarie havia exigit als patrons 
seguretats especials de no atacar vaixells de nacions en pau amb la república 
ligur: ibidem, pp. 74-76. 

(4) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 758, f. 3; n. 757, ff. 54v-56r. Les 
obres al Castelleto de Gènova foren promogudes pel mariscal Boucicault a fi 
de reconstruir les fortificacions enderrocades el 1398 com a conseqüència d'una 
insurrecció gibel·lina: E. JARHY, Documents diplomàtiques et polítiques. Les ori-
gines de la domination française à Génes (1392-1402), París, 1896, pp. 277-280. 
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ficium, les encarregades d'inspeccionar-la (1). A l'estranger els cònsols 
genovesos portaven a terme aquesta tasca (2). 

Aquestes actes de compromís dels patrons són d'una gran uni-
formitat, a cadascun dels llibres, especialment en el primer registre, 
en el de 1402-1403. Ens ha semblat que no calia transcriure-les i que 
bastava presentar les dades que ens proporcionen d'una manera més 
breu i, a la vegada, més clara, en quadres sinòptics (3). Aquestes 
dades són: el nom del patró, el nom, tonatge i tipus del vaixell, 
el lloc de destí, els noms dels fiadors i l'import de la multa o multes 
previstes en cas de desobediència. En el segon registre manca sempre 
el nom del vaixell i falta sovint la menció del tonatge i del destí. 

Menys dades contenen les ordres de YOfficium als patrons: ordres 
de navegar de conserva, de sortir del port, d'augmentar la tripulació, 
etc., que hem incorporat també als quadres perquè, encara que els 
resten homogeneïtat, d'una banda, els completen i enriqueixen de 
l'altra. Si alguna d'aquestes ordres ens ha semblat prou interessant, 
l'hem transcrita per extens a l'Apèndix. 

Hem afegit encara, als quadres del registre de 1402-1403, les 
dades de la percepció del dret de sortida del port de Gènova, que 
recaptava YOfficium i que hem pres dels comptes que figuren en 
el primer registre. Ens ha semblat que, situades aquestes xifres prop 
dels vaixells causants de l'impost, hom podia apreciar millor llur 
relació amb el tonatge d'aquests o amb llur destí. 

No hem pogut afegir als quadres del segon registre les dades 
de la percepció de l'impost de sortida dels vaixells del port de 
Gènova perquè manquen els comptes d'aquests anys i perquè des 
del mes de setembre de 1408 fou substituït per un nou impost, més 
crescut, destinat a sostenir l'armament de vaixells per a la defensa 
marítima. Sempre que les actes tenen anotat al marge l'impost de 
defensa que corresponia pagar a cada vaixell abans de sortir del 
pórt, hem traspassat aquesta dada als quadres, tal com es presenta 
en el document, és a dir, comptabilitzat partint de la base del salari 
mensual d'un home (equivalent a 7 lliures genoveses): tants salaris 
d'homes per tants mesos; si la durada del viatge prevista inicialment 
era només d'un mes, tan sols consta el primer d'aquests dos elements. 
Però és una informació que es presenta d'una manera molt irregular. 

(1) Apèndix, doc. 7. 
(2) Apèndix, docs. 11, 17, 22-26. 
(3) Una d'aquestes actes de notificació de sortida i de compromís dels patrons 

fou publicada per G . COSTAMAGNA i D. PUNCUH, Mostra storíca del notariato 
medievale ligure, a Atti delia Società Ligure di Storia Patria, IV, 1964, pp. 
104-105. Es la que correspon a Nicolò da Rapallo, patró de la nau < Santa 
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UOfficium Maris no solament controlava els vaixells a la sortida 
del port de Gènova, a fi que portessin l'armament i la tripulació 
necessaris per a llur defensa, sinó que a més podia imposar, si ho 
creia necessari, la navegació de conserva, és a dir, l'obligació de 
navegar juntes dues o tres naus a fi de poder-se ajudar mútuament 
si eren atacades. En aquests casos YOfficium nomenava un dels pa-
trons de les naus afectades capità de l'expedició, amb poders sobre 
les altres naus que havien de navegar amb ell (1). Si calia, les naus 
havien d'esperar-se les unes a les altres a determinats ports, indicats 
també per YOfficium, per navegar de conserva després; les despeses 
que això ocasionava havien d'esser distribuïdes entre els armadors 
i els mercaders. 

El primer registre, que correspon als anys 1402-1403, reflecteix 
un ritme normal de navegació; les conserves imposades no són fre-
qüents i no sembla que els pirates pertorbessin seriosament el tràfic 
marítim. Cal que no oblidem que és justament en aquests anys que 
és negociada i signada una nova pau entre la Corona catalano-ara-
gonesa i Gènova (2), mentre que, quan acaba el registre, les hosti-
litats amb Venècia (1403-1404) no han començat encara. Les úniques 
conserves ordenades en l'exercici de 1402-1403 són les de Giuliano 
Centurione i Giacomo Cappa i de Nicolò de Lomusso i Venturino 
de Ratto de Portovenere. Els primers, patrons de dues naus, havien 
de navegar de conserva fins a Barcelona o bé fins 40 milles mar en-
dins de Barcelona vers Menorca, si es desviaven cap en aquesta illa, 
sota pena de 500 florins d'or si desobeïen l'ordre; fou nomenat capità 
del viatge conjunt Giuliano Centurione (3). Cal tenir en compte que 
la zona era perillosa, els pirates catalans, castellans i barbarescos 
rondaven per aquestes mars i, per bé que era d'esperar que els 
catalans s'abstinguessin d'atacar els genovesos en atenció que en 
aquest moment, agost de 1402, ja havien començat les negociacions 

Maria e San Giuliano », bé que hom ha equivocat l'any: és 1403 i no 1402. 
(1) La navegació de conserva havia estat imposada per YOfficium Gazarie 

a tots els vaixells que anessin a Romania o a l'Occident més enllà de Mallorca 
el 1330, i havia estat reglamentada també l'elecció d'un capità del comboi: 
V . V Í T A L E , Le fonti cit., pp. 103, 105 i ss., 165-167. 

(2) Cf. el text de la pau a Colección de Documentos inéditos del Archivo 
de la Corona de Aragón, publ. per P . DE B O F A R U L L I M A S C A R Ó , I , Barcelona, 
1847, pp. 1-24. Vaig comentar aquesta pau, els seus precedents i les seves 
conseqüències a la meva tesi de llicenciatura El rey Martín y la ciudad de 
Barcelona, presentada a la Universitat de Barcelona el 1963, I, pp. 114-136 
del text mecanografiat. 

(3) Apèndix, doc. 3. 
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per a la pau, els altres continuaven essent un perill cert. Poc temps 
abans, precisament, el 14 de juny, el rei Martí havia ordenat a Pere 
Oliver, patró de la galera del periatge de València, ciutat on es 
trobava llavors el rei, que anés a perseguir els corsaris infidels, cas-
tellans i d'altres que piratejaven per les mars d'Eivissa, Menorca i 
per les costes valencianes (1). 

Pel que fa a Nicolò de Lomusso i a Venturino de Ratto de 
Portovenere, patrons de galera, havien de sortir de Gènova cap a 
Roma. Llur trajecte passava per una zona infestada sempre de cor-
saris i pirates: la costa entre l'illa d'Elba i Piombino, ideal per a 
estar a l'aguait de les possibles preses, i on els corsaris trobaven 
refugi prop de Gerardo d'Appiano, senyor de Piombino. Tan sols 
un any abans, el 1401, els Lomellini genovesos havien organitzat 
una expedició contra Piombino per aquest motiu (2). Per això no és 
d'estranyar que el 12 de setembre de 1402 YOfficium Maris ordenés 
a ambdós patrons que naveguessin de conserva des de Porto Pisano 
a Roma, la zona perillosa, sota pena de 200 florins, i que a més 
sortissin de Gènova aquell vespre mateix, sota pena d'altres 100 lliures 
de multa, bé que hom preveia que Venturino de Ratto no podria 
salpar, ja que no tenia la xurma del seu vaixell preparada; YOfficium 
ordenà, doncs, a Nicolò de Lomusso d'esperar-lo entre Portovenere 
i Porto Pisano durant dos dies, passats els quals, si el seu company 
no havia comparegut encara, podria navegar tot sol. Nicolò de Lo-
musso fou nomenat capità de l'expedició (3). 

En altres ocasions, si hom no podia disposar d'un segon vaixell 
per organitzar una conserva, acudia a l'expedient de reforçar la 
tripulació i l'armament del vaixell que es disposava a emprendre 
un trajecte perillós. Així es féu amb la nau de Pietro Centurione, 
que a mitjan març de 1403 es disposava a sortir cap a Flandes; 
davant les notícies que una nau de pirates rondava per aquelles 
mars, YOfficium Maris considerà necessari reforçar el poder defensiu 
de la nau de Pietro Centurione amb l'enrolament de dotze homes 
d'armes, ballesters, que havien de sumar-se als que havia de portar 
segons les disposicions ordinàries de YOfficium. Les despeses extra-
ordinàries: salaris, galeta, interessos de les assegurances i dels canvis 
que hom hagués de concertar per als salaris d'aquests homes, havien 

(1) A. C. A., C., r. 2245, f. 1, publ. per D. GIBONA I L L A G O S T E R A , Epistolari 
del rey en Martí d'Aragó (1396-1410), a Revista de la Asociación Artístico-
Arqueológica Barcelonesa, VI (1909), pp. 195-196. 

( 2 ) Cf. R. P I A T T O L I , La spedizione dei Lomellino contro il Principato di 
Gherardo d'Appiano (1401), a Giomale Storico e Letterario delia Liguria, VII, 
1931, pp. 1-11. 

(3) Apèndix, doc. 4. 
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d'ésser repartides entre els mercaders genovesos residents a Bruges, 
per als quels la citada nau portava mercaderia, i la mateixa nau (1). 
Per aquest motiu, el tres d'abril del mateix any, fou expedida una 
carta de YOfficium als mercaders genovesos residents a Bruges, noti-
ficant-los la mesura presa per protegir la nau de Pietro Centurione 
i les mercaderies que transportava, i pregant-los de complir llurs 
obligacions en el finançament de la despesa i de controlar al mateix 
temps la presència dels dotze homes enrolats de més, anomenats un 
per un per a major seguretat (2). 

Al segon registre les coses canvien, l'impost de sortida del port 
de Gènova és substituït temporalment, com ja hem dit, per un altre 
impost més crescut destinat a sostenir el servei de vigilància marí-
tima de la galera de la guarda de Gènova; la vigilància sobre l'ar-
mament i la tripulació s'accentua; les ordres perquè les naus nave-
guin de conserva són nombroses, així com les advertències als dife-
rents consolats genovesos sobre el perill de pirates o d'altres possi-
bles enemics, mentre que, al mateix temps, s'introdueix dins el for-
mulari del jurament que els patrons havien de prestar a YOfficium 
Maris, abans de sortir de Gènova, la promesa abans citada de no 
realitzar actes de pirateria contra gent que estigués en pau amb la 
República, senyal que els patrons genovesos queien sovint en aquesta 
temptació. El registre denota, doncs, a través de múltiples detalls, un 
canvi en la situació marítima, relativament tranquil·la en els anys 
als quals pertany el primer registre. En efecte, les relacions catalano-
genoveses han esdevingut més tibants; entre 1408 i 1410 voregen la 
guerra, que no arriba a ésser declarada, però que existeix de fet 
en aigües de Sardenya i fins i tot en el Llevant (3). 

Les primeres mesures defensives registrades en el segon volum 
de YOfficium Maris estan relacionades ja amb aquest clima de mal-
fiança mútua. L'armament de tres naus a Catalunya el 1408 per 
perseguir el corsari Pedro de Larraondo, preocupà a Gènova. El 7 de 
juny YOfficium envià cartes als cònsols i mercaders genovesos a 
Sevilla i als « massers » i mercaders genovesos a Bruges i a Londres 
per advertir-los del perill i pregar-los que prenguessin les mesures 
oportunes en nom seu, és a dir, que vigilessin que les naus geno-
veses de pas anessin ben proveïdes d'homes i d'armes, que les fessin 

(1) Apèndix, doc. 8. 
(2) Apèndix, doc. 10. 
( 3 ) E . P U T Z U L U , Pirati e corsari nei mari delia Sardegna durante la prima 

metà del secolo XV, a /V Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas 
y Comunicaciones, I , Palma de Mallorca, 1 9 5 9 , pp. 1 6 5 - 1 6 6 ; A. B O S C O L O , La 
política italiana di Martirio il Vecchio re d'Aragona, Padova, 1962, pp. 125 i ss. 
i també la meva tesi de llicenciatura, lloc cit. a la p. 192, n. 2. 
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navegar de conserva i que, si calia, imposessin penes i retinguessin 
els vaixells. Al mateix temps els enviaven una nota amb la tripulació 
que havia de portar cada vaixell segons el seu tonatge: 33 homes 
els de 2.000 mines i 10 homes per cada miler de mines més que 
tingués la nau (1). 

Les mesures defensives genoveses en previsió que els catalans 
es desviessin de llur objectiu de perseguir les naus de Pedro de 
Larraondo i ataquessin els vaixells ligurs foren inútils. El 19 de maig 
havien sortit de Barcelona dues naus i dues galiotes, a les quals 
s'uní una altra nau que era a Sant Feliu de Guíxols, per combatre 
Pedro de Larraondo que, segons hom creia, navegava prop d'aquest 
darrer lloc. Però ni aconseguiren llur objectiu ni consta que moles-
tessin cap vaixell genovès. Tornaren a Barcelona el 30 del mateix 
mes (2). 

En canvi, el mateix dia que YOfficium Maris exposava la seva 
preocupació en les cartes abans citades, tres galeres armades geno-
veses compareixien davant Barcelona, no pas amb bones intencions, 
després d'haver cremat al port de València diverses naus i barques 
catalanes (3). 

Potser podien suposar un perill més gran per als genovesos els 
armaments que, amb el mateix objectiu de combatre Pedro de Lar-
raondo, tenien lloc contemporàniament a Sardenya i a Sicília (4), ja 
que els catalans de la primera d'aquestes illes consideraven ober-
tament els genovesos com llurs primers enemics, bé que a Gènova 
preocupaven més els armaments de Sicília, probablement perquè el 
comerç genovès amb aquesta illa era molt intens i per tant el risc 
era més gran. Cartes semblants a les expedides als consolats geno-
vesos occidentals a causa de les naus catalanes, foren expedides 
també per YOfficium, el 3 d'agost, als consolats de Nàpols i de Gaeta 
a causa de les sicilianes (5). Pocs dies després, l'H d'agost, YOfficium 

(1) Apèndix, docs. 11-14 i 32-33; cit. G. G. Musso, Genovesi e Catahgna 
nell'ultimo medioevo: documenti d'Archivio, a Mostra documentaria Liguria-Cala-
logna, XII-XV secólo, Genova, 1969, [1971], p. 43. 

(2) Manual de Novells Ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich Corneli 
Barceloní, ed. per F. S C H W A R T Z Y LUNA Y F. C A R R E R A S Y CANDI, I , Barcelona, 
1892, pp. 155-156; A. C. A., P., Mestre Racional, r. 4512, publ. D . GIRONA I 
L L A G O S T E R A , Itinerari del rei Martí l'Humà (1396-1410), a Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans, V (1913-1914), p. 626. Cf. notícies sobre aquest corsari a 
P. H. D O P P , Un corsaire du quinzième siècle, Pedro de Laranda, < Bulletin of 
the Faculty of Arts Fouad 1 University », X I (El Cairo, 1949); F. M E L I S , Docu-
mentí per la Storia Economica dei secoli XIII-XVI, Florència, 1972, p. 182. 

(3) Manual de Novells Ardits, I, p. 156 
(4) A. S. C., K-3, f. 40; A. C. A., C., r. 2184, f. 58v-59r. 
(5) Apèndix, docs. 15-16. 
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publicava una ordinario sobre les armes que havien de portar els 
vaixells genovesos, ordinario que completava l'anterior sobre les tripu-
lacions. La nova disposició es referia només als vaixells petits com-
presos entre 1800 i 2000 mines: en tots els casos cada home havia 
de portar una espasa; pel que fa a les cuirasses, els vaixells de 1000 
mines n'havien de portar 10, i 15 els de 1500 o 2000 mines; ballestes: 
6 els de 1000, 8 els de 1500 i 10 els de 2000; viratons: una capsa 
els de 1000, 2 els de 1500 i 3 els de 2000 (1). 

En tot cas, passat el perill que poguessin suposar els vaixells 
armats contra Pedro de Larraondo, els armaments catalans continuaren 
essent una preocupació per als genovesos. Els preparatius de guerra 
per a l'expedició a Sardenya, que havia de comandar Martí el Jove, 
s'activaren des de l'estiu de 1408, tant a Catalunya com a Sicília, 
i es traduïren, a mesura que avançava el temps i que començava a 
desenvolupar-se la campanya, en una multiplicació incessant dels in-
cidents entre catalans i genovesos, de tal manera que es pot dir 
que entre 1409 i 1412 hom arribà a un veritable estat de guerra (2). 

D'altra banda, a les mars de Llevant els pirates amb base a 
Mitilene i a d'altres illes gregues pertorbaven constantment la nave-
gació i, bé que es dedicaven, preferentment, a perseguir els vaixells 
catalans, la situació devia inquietar també a Gènova (3). 

Segurament a causa de totes aquestes raons sumades foren preses 
algunes precaucions per al viatge a Quios que Megolo Lercari havia 
d'emprendre amb la seva nau en començar el mes de setembre. 
En la impossibilitat, segurament, d'organitzar una conserva, hom 
l'obligà a prendre vint-i-cinc ballesters, a més dels setanta-tres que 
ja portava, per assegurar la seva defensa contra els pirates. Les des-
peses extraordinàries havien d'ésser repartides, com era normal, entre 
el vaixell, el nòlit i les mercaderies que transportés més enllà de 
Nàpols. Aquestes despeses, tal com eren previstes, foren transcrites 
en el registre de YOfficium, on consten la nòmina dels 25 ballesters 
amb llurs respectius salaris per dos mesos, les despeses per bescuit, 
per assegurances i per interessos d'aquestes quantitats, així com altres 
despeses diverses; pujaven en total a 483 lliures, 17 sous i 6 diners. 

(1) Apèndix, doc. 17. 
(2) Cf. els treballs citats a la p. 194, n. 3. 
(3) Els arrendadors dels drets de la Generalitat de Catalunya es queixaven 

de la disminució de. la recapta a causa de la « guerra de Mallí » i de les activitats 
de les naus armades de Càller, que dificultaven el normal desenvolupament dels 
transports marítims: A. C. A., Generalitat, N. 454, ff. 55v-56r. Pedro de Larraondo 
era un dels pirates amb base a Mitilene, contra el qual també Gènova hagué 
de prendre mesures: R . P I A T T O L I , Genova e Firenze al tramonto delia liberta di 
Pisa, a Giornale Storico e Letterario della Liguria, VI, 1930, p. 324. 
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La pirateria encaria, doncs, notablement els transports. El reforça-
ment defensiu de la nau de Megolo Lercari fou comunicat els dies 
u i tres de setembre als consolats genovesos de Nàpols i Gaeta i 
al « podestà » de Quios, a fi que controlessin, a l'arribada de la nau, 
que tots els homes d'armes enrolats continuaven a bord. Al mateix 
temps YOfficium pregà al cònsol genovès a Nàpols que prengués me-
sures de seguretat semblants respecte a les naus genoveses que pas-
sessin per aquell port, i que les fes navegar de conserva (1). 

L'u d'octubre de 1408 YOfficium decidí armar les naus de la 
custòdia marítima, que hom posava en servei de tant en tant, quan 
calia. Amb aquest motiu, i per sostenir les despeses que comportava, 
els vaixells genovesos que partien de Gènova foren carregats amb 
un nou impost, al qual ja ens hem referit diverses vegades, que 
prenia com a base el salari mensual d'un home, equivalent a set 
lliures genoveses per cada mes de viatge; això era el que corresponia 
pagar als vaixells d'un tonatge comprès entre 1000 i 1400 mines, 
mentre que els altres havien de pagar segons una escala ascendent 
proporcionada a la capacitat de la nau, fins, per exemple, als set 
salaris d'home per a les naus de 7000 o 8000 mines. Aquest impost, 
com ja hem dit, substituí temporalment el de sortida del port de 
Gènova. Com que la durada del viatge podia variar, hom feia pagar 
l'impost segons els mesos per als quals la tripulació del vaixell havia 
rebut la paga (devia ésser la durada mínima del viatge) i els patrons 
havien de donar fiança de pagar la resta a la tornada a Gènova. 
Les quantitats anotades als marges de les actes dels compromisos 
assumits pels patrons, abans de sortir de Gènova, i que hem recollit 
en els quadres, són segurament aquests primers pagaments a 
compte (2). 

Malgrat que la disposició creant aquest impost apareix en el 
registre amb la data del primer d'octubre, el nou impost havia 
començat a ésser recaptat des del 28 de setembre, tal com hom pot 
apreciar en els quadres. La imposició d'aquest dret fou comunicada 
per YOfficium als consolats genovesos de Nàpols, Gaeta, Sevilla, Bru-
ges i Alexandria, als mercaders genovesos a Rodes, als «podestà» 
de Quios i de Pera i al capità de Famagosta, a fi que exigissin el 
pagament de l'impost a tots els vaixells genovesos que no portessin 
un comprovant d'haver-lo pagat a Gènova, i que enviessin els diners 
a la capital (3). 

(1) Apèndix, docs. 18-22. 
(2) Apèndix, docs. 24 i 25. Cf. també els quadres de l'Apèndix. 
(3) Apèndix, doc. 25. 
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Si hem de jutjar pel que fou registrat en el cartulari de YOfficium. 
Maris, de les dues naus de la custòdia, només arribà a armar-se'n 
una: la de Marquado Gentile, en el mes de març de 1409. Tant 
Marquado Gentile com els caporals dels soldats embarcats a la seva 
nau, Gavino Conte de Rapallo, Tommaso de Montevico o Monreale 
i Bartolomeo de Jugo de Polcevera passaren pel control de YOfficium 
entre el 9 i el 28 de març, dia de la sortida del port de la nau (1). 

La vigilància que aquesta nau pogués exercir no eximí els vaixells 
genovesos de prendre precaucions davant la inseguretat en augment 
de les rutes marítimes. El 2 de febrer de 1409 els oficials de la mar 
de Gènova havien escrit al consolat genovès a Sevilla per recomanar 
que controlessin l'armament i la tripulació dels vaixells genovesos, 
ja que sabien que per aquelles contrades navegaven alguns pirates, 
i els recordaven de nou també, de passada, que havien de cobrar 
l'impost de les naus de la guarda (2). També en la ruta cap a Orient 
calia prendre precaucions: l ' l i i el 20 de març Pietro da Voltaggio, 
Giovanni GhiSolfi, Enrico Lecavelli i Giovanni Badinella rebien ordre 
de navegar de conserva des de Messina cap a Orient (3). I el mateix 
calia per a un trajecte tan curt, fins a Gaeta, com el de les naus de 
Damiano de Camilla, Pietro Antonio di Lagneto i Antonio da Bavari, 
a mitjan abril. Com també hagueren de navegar de conserva, cap 
a Occident, Giacomo Marchesano, Nicolò da Levanto i Simone Bairo, 
segons ordre de YOfficium del 26 d'abril, i Paolo Italiano, Monta-
nino Burnengo i Lanzarotto da Borzoli fins a Sicília, segons ordre 
del 23 d'octubre. 

Durant l'any 1410 les mesures de precaució foren també nom-
broses. El 7 de gener els patrons de les catorze naus genoveses anco-
rades en aquell moment a Gènova reberen l'ordre de tenir ben 
ormejades i ben custodiades les naus dins el port, en previsió de 
falconades enemigues semblants a la protagonitzada per corsaris ge-
novesos en el port de València poc temps abans. 

El mes següent fou organitzada una conserva o comboi per a 
la nau d'Angelo de Negro, que anava cap a Nàpols i Romania i que 
havia d'ésser acompanyada per les de Paganino da Biassa, Enrico 
Lecavelli, Giovanni di Ghisolfi o bé Battista Ardimento, i el mes 

(1) Cf. els quadres de l'Apèndix. L'any anterior havia estat armada per 
a la custòdia de la mar la galera de Battista de Montaldo, que cap al juny de 
1408 prengué prop de Sardenya set pirates castellans i catalans, que foren penjats 
a Gènova després: G. S T E L L A E , Anuales Genuenses, R. I. S., Milano, XVII, 1730, 
col. 1217. 

(2) Apèndix, doc. 26. 
(3) Apèndix, docs. 27-31. 



12, 280 

de març una altra cap a Occident amb les naus de Paolo Italiano 
i Megolo Lercari (1). Però potser perquè hom no tenia la seguretat 
que les dues naus, que devien portar un carregament important, 
poguessin acompanyar-se mútuament (hom havia ordenat a Paolo 
Italiano d'esperar Megolo Lercari a Cadis), aquesta ordre de conserva 
fou revocada i substituïda per una circular als patrons genovesos de 
naus de més de 700 bótes que naveguessin cap a Occident manant-los 
de navegar de conserva amb Paolo Italiano i Megolo Lercari (2). 
Però també aquesta ordre fou revocada, i fou expedida en el seu 
lloc una carta patent el 12 de març de 1410, adreçada igualment 
als patrons genovesos que navegaven cap a Occident, ordenant-los de 
navegar de conserva més enllà de Savona. Per aquesta carta sabem 
quin era el motiu de tantes precaucions: la presència de quatre 
naus armades catalanes que, segons YOfficium,, anaven en cors contra 
els genovesos (3). És una mica difícil d'identificar aquestes quatre 
naus catalanes en un moment en què els armaments marítims eren 
tan nombrosos a Catalunya a causa de la campanya contra els rebels 
sards. És possible, però, que es refereixi, tot i que sortiren un mes 
i mig més tard, a les quatre naus armades, capitanejades pels nobles 
Anton de Cardona i Pere de Montcada, que partiren de Barcelona 
el 7 de maig de 1410 cap a Provença per tallar el pas a les naus 
que des d'aquella costa havien de portar reforços al vescomte de 
Narbona, que capitanejava els rebels a Sardenya. Consta que algunes 
galeres i altres vaixells havien d'acompanyar aquestes naus, entre 
elles la de Bernat Bisbe, que el mes de gener havia pres una nau 
genovesa prop d'Alacant (4). Els temors de Gènova eren, doncs, 
comprensibles, tant per la proximitat d'aquesta petita flota al seu 
port, com per la conducta anterior d'algun dels seus components. 

# e e 

El control i la defensa de la navegació no eren l'única com-
petència de YOfficium Maris, que, com ja hem dit, era també un 
tribunal marítim per a les causes relacionades amb ]a defensa, tal 
com hom pot comprovar gràcies a les sentències, registrades en el 

(1) Per a totes les ordres de navegar de conserva precedents cf. Apèndix, 
quadre 11. 

(2) A. S. G., Officiurn Maris, s. 43, n. 757, f. 56r. 
(3) Apèndix, doc. 34. 
(4) A. C. A., C., r. 2314, f. 24r; 2185, f. 113r-v; 2237, f. 143r-v; 155r i 

65v-66r i 68v de la segona part del mateix registre; Manual de Novells Ardits, 
I, p. 167. 
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llibre de 1402-1403, sobre l'afer de la reclamació de Tobia Lomel-
lini, Giovanni Oliva i Alberto Cicogna contrata Francesco Vacca 
de Savona. 

El plet té interès perquè es relaciona amb un episodi marítim 
que posà en commoció tota la zona del golf de Lleó el 1401. 

El mes d'octubre de 1401 Diego de Valderrama, àlias de Bar-
rasa, un cavaller sevillà dedicat al cors contra els genovesos, protegit 
pel rei Martí I de Catalunya-Aragó i pel rei Lluís d'Anjou (1), havia 
recalat a Toló per reparar les seves tres naus. Assabentats els geno-
vesos d'això hi enviaren quatre galeres i dues naus grosses per cap-
turar-lo. L'empresa no reeixí del tot perquè els de Toló defensaren 
el corsari i, per no prendre la ciutat, tal com afirma Giovanni Stella, 
cosa que podia portar desagradables conseqüències polítiques i podia 
perjudicar els mercaders genovesos allí establerts, la flota ligur, 
comandada per Nicolò da Moneglia, arribà a un acord amb les 
autoritats de la ciutat: hom posà en lloc segur Barrasa i els seus 
homes i els genovesos destruïren les tres naus d'aquests (2). Tres anys 
després, quan Pero Niño passà per Toló, veié encara, encallades a 
terra, les tres naus de Diego de Barrasa (3). 

Mentre la flota genovesa assetjava Toló, Francesco Vacca de 
Savona, que hi era de pas amb la seva coca, fou requerit per Nicolò 
da Moneglia perquè romangués amb la flota genovesa i l'ajudés en 
la lluita contra Barrasa, però aquell s'hi negà si doncs no li eren 
pagats 262 florins. Nicolò da Moneglia hi accedí i li lliurà en penyora 
i per aquest valor una quantitat de pastell, que pertanyia a Tobia 
Lomellini, Giovanni Oliva i Alberto Cicogna, que ara la reclama-
ven. El pastell en qüestió havia estat carregat en la galiassa de 
Battista da Savignone, que fou presa pel corsari Juan González, 
un compatriota i amic de Diego de Barrasa, que també s'havia refu-
giat a Toló, i havia estat recuperat després per la flota genovesa. 
Els propietaris del pastell hagueren de rescatar-lo i pagar a South-
ampton, on el portà Francesco Vacca, els 226 florins en penyora dels 
quals li havia estat donat. 

Aprofitant la circumstància que la coca de Francesco Vacca, 

(1) Tinc molt avançat un treball sobre aquest corsari que espero poder pu-
blicar pròximament. 

( 2 ) G . S T E L L A E , Armales cit., coll. 1 1 8 6 - 1 1 8 7 . 
( 3 ) G . D Í E Z DE G A M E S , El Victorial, Crónica de Don Pero Niño, conde de 

Buelna por su alférez, publ. per J . DE M A T A CABRIAZO , Madrid, 1 9 4 0 , p. 1 1 0 ; 
M . T . F E B R E R I M A L L O L , Els corsaris castellans i la campanya de Pero Niño al 
Mediterrani (1404). Documents sobre El Victorial, a Anuario de Estudios Me-
dievales, 5 , 1 9 6 8 [ 1 9 7 0 ] , pp. 2 6 5 - 3 3 7 . 
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patronejada per Tommaso Fórmica de Savona, era ancorada a Gè-
nova, els tres genovesos perjudicats adreçaren una protesta a YOffi-
cium Maris, demanant que hom els retornés o els fes retornar aquella 
quantitat, que els havia estat reconeguda com a deute i inscrita en 
els llibres de YOfficium, però que encara no havien cobrat. Els 
oficials de la mar traspassaren l'afer al Consell dels Ancians i al 
governador de Gènova, tot al·legant que no sabien què calia fer en 
aquest cas; el 26 de juliol, però, aquests els el retornaren amb 
l'ordre que el resolguessin. El 31 de juliol, doncs, els oficials de la 
mar donaren la sentència: Francesco Vacca havia de retornar els 226 
florins als tres genovesos i ell quedava com a creditor de Y(?fficium 
per aquella quantitat, ja que, argumentaren, Nicolò da Moneglia, 
el capità de l'exèrcit genovès, no podia disposar, sense permís dels 
amos, d'una cosa que no era seva. 

Però la sentència no havia tingut en compte el fet que Nicolò 
da Moneglia havia recuperat el pastell, que Tobia Lomellini i els 
seus socis reclamaven ara, de les mans del corsari Juan González — 
els tres reclamants havien tingut cura de no fer-ne esment — la 
qual cosa l'autoritzava a disposar-ne en part, i tot seguit, el mateix 
dia, els quatre oficials proclamaren una altra sentència complemen-
tària de la primera, en la qual, en atenció a aquella circumstància, 
condemnaren els tres reclamants a pagar a YOfficium Maris, quan 
haguessin cobrat els 226 florins de Francesco Vacca, 54 florins, pel 
benefici obtingut en llurs béns gràcies a la intervenció de l'exèrcit 
genovès (1). 

Amb el mateix afer de l'exèrcit contra Diego de Barrasa es 
relaciona encara la decisió presa pels oficials de la mar el 23 de 
gener de 1403 de pagar 18 lliures i 15 sous genovesos a Giovanni 
Spinola del fu Bernabò en recompensa dels serveis prestats en aquella 
empresa (2), en la qual havia participat a requesta de YOfficium i 
també, segurament, per motius personals, ja que la seva nau havia 
estat presa a finals del 1399 o a començaments del 1400 a Cadis 
per aquell corsari (3). Efectuada abans la consulta de rigor amb els 
oficials de la mar precedents, el pagament fou fet efectiu l'endemà 
mateix a través de la banca de Percivalle Vivaldi, tal com hom pot 
comprovar en els comptes d'aquesta banca amb YOfficium i en els 
del mateix Giovanni Spinola (4). 

(1) Apèndix, docs. 1 i 2. 
(2) Apèndix, doc. 5. 
(3) A. C. A., C., r. 2172, £. 66v-67v. 
(4) Apèndix, quadres 3 i 6. 
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El personal de l'Officium. Maris 

L'Officium Maris era presidit per quatre oficials, un dels quals 
ostentava la dignitat de prior. Dels dos llibres que comentem no 
es desprèn la forma d'elecció, però sembla que eren de nomenament 
del Consell dels Ancians (1). L'elecció tenia lloc cada any el dia 
29 de juliol: així consta almenys en el registre de YOfficium de 
1402-1403, on, sota la data d'aquest dia i en el marge d'un espai 
destinat segurament a contenir l'acta de l'elecció, però que malau-
radament fou deixat en blanc, hom escriví: electio officialium (2). 

Però si bé l'elecció tenia lloc el 29 de juliol, la presa de possessió 
no sembla pas que fos immediata, almenys en aquest any 1402, ja 
que el 31 de juliol els oficials cessants, Nicolò Centurione, prior, 
Raffaele de Vilanuccio, notari, Giulliano de Castro i Benedetto de 
Pisano, actuen encara en el judici de l'afer al qual ens acabem de 
referir (3). D'altra banda, els comptes de la recaptació de l'impost 
de sortida del port de Gènova, que figuren a la darrera part d'aquest 
registre de 1402-1403, si bé conclouen lògicament el 28 de juliol de 
1403, comencen, amb un retard notable, el 28 d'agost de 1402 (4). 
Podria ésser, doncs, que en aquest any 1402 alguna circumstància 
anòmala que desconeixem retardés la presa de possessió dels nous 
oficials. Aquests foren: Marco Beorso, prior. Tommaso de Fornario, 
draper, Luchino Usodimare i Lodisio Doria, que fou a més el masser 
o administrador de YOfficium en aquest exercici (5). 

El registre de 1408-1410 ens proporciona menys informació sobre 
els oficials de la mar: el 1408 ho eren Giovanni Lomellini, prior, 
Bartolomeo Giustiniani olim de Castro, Nicolò Sauli i Cassano Do-
ria (6). El 1409 ho eren Paolo Lercari, prior, Giovanni da Zoaglio, 
Raffaele Squarzafico i un altre que desconeixem (7). Els noms dels 
oficials de 1410 no ens han pervingut a través del llibre. 

(1) Així ho afirma J . H E E R S , Gènes au X V È M E siècle. Aclivité économique 
et problemes sociaux, París, 1961, p. 606. 

(2) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 758, f. 3r. No m'ha estat possible 
de consultar un manuscrit titulat Officia provisionis marís, que figura en el catàleg 
dels magistrats, p. 15 de l'Archivio di Stato di Gènova i que possiblement conté 
dades que haurien completat les que podrem extreure dels nostres dos registres. 

(3) Apèndix, docs. 1 i 2. 
(4) Cal fer notar, però, que els comptes del masser Lodisio Doria i els seus 

socis s'allarguen amb algunes operacions de transferència fins al mes d'octubre: 
Apèndix, quadres 2, 3, 7. 

(5) Apèndix, docs. 4 i 5; I, quadre 7. 
(6) Apèndix, doc. 17. 
(7) Apèndix, doc. 28 i A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 757, f. 38r, 

44r i 45v. 
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Del registre de 1402-1403 es desprèn que el càrrec de prior de 
YOfficium Maris era exercit per rotació almenys pels dos primers 
oficials de mar. Marco Beorso ho era el mes de setembre, Tommaso 
de Fornario ho fou el mes de gener i el mes de març i Marco Beorso 
ho tornava a ésser en el mes d'abril (1). 

Els quatre oficials de YOfficium Maris se solien reunir, al menys 
en el bon temps, sota els porxos de la casa deis Cicogna, ais Banchi, 
la plaça prop del port i prop de la Casa di San Giorgio que encara 
avui subsisteix i que llavors era el centre dels afers. Allí tenien llur 
audiència i allí prenien les decisions que convenien a la seguretat 
del tràfic marítim genovès en general o d'algun vaixell en parti-
cular (2). A l'hivern cal suposar que es reunien a la Casa de San 
Giorgio, on tenien la seu els organismes semblants. 

Altres càrrecs depenents de YOfficium Maris eren els massers o 
administradors, al cap dels quals figurava un dels oficials de la mar. 
El 1403 ho eren Lodisio Doria i uns socis anònims (3). 

UOfficium tenia al seu servei dos notaris: un de titular i un 
lloctinent. El 1402-1403 Giovanni de Vesenia era l'escrivà titular de 
YOfficium i Giovanni da Cogorno el seu lloctinent. Aquest darrer 
substituí el primer en el càrrec, des del mes d'agost de 1402, en 
marxar aquest a Orient (4). Entre el 22 d'agost de 1403 i el 26 d'abril 
de 1409, si més no, Giovanni Stella, potser el mateix autor dels 
«Annales Genuenses», era l'escrivà de YOfficium i tenia com a 
lloctinent Raffaele da Chiavari (5), bé que el 1409 intervingué sovint 
en els afers de YOfficium el notari Raffaele di Cristiano (6). 

UOfficium disposava també d'uns uixers o nuncii, que eren els 
qui s'encarregaven, segons que sembla, d'inspeccionar els vaixells, 
trametre ordres, etc. Del 1402 consta el nom de Bartolomeo de Sas-
sello (7), i del 1409 i 1410 els de Luciano de Marini i Lucano 
Aguario (8). 

(1) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 758, f. 8v; lOv i l l r ; llv. 
(2) Cf. per exemple: Apèndix, docs. 1, 2 i 8. 
(3) Apèndix, quadre 7. 
(4) Apèndix, doc. 9; quadres 8 i 9. 
(5) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 757, f. 3v, 37v, 44r, 45v. Sobre 

Giovanni Stella, continuador dels Annales Genuenses del seu germà, cf. G. B A L B I , 
Giorgio Stella e gli «Annales Genuenses >, a Miscellanea Storica Ligure, II, 
pp. 123-215. Fou posteriorment canceller de la república de Gènova: ibidem, 
p. 127. 

(6) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 757, f. 43r, 55r. 
(7) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 758, f. 3r. 
(8) A. S. G., Officium Maris, s. 43, n. 757, f. 27v i 60v; 53r. 
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L'administració de l'Officium Maris 

Els comptes inclosos en el registres de YOfficium Maris de 1402-
1403 ens permeten de conèixer com funcionava l'administració de 
YOfficium. Aquests comptes, una mena de llibre major, són per par-
tida doble. Hi ha el compte de la recaptació de l'impost de sortida, 
el de cada un dels banquers que treballaren amb YOfficium, els 
comptes dels creditors, els dels massers, els dels empleats i el compte 
de les despeses generals. Tots es corresponen i es complementen 
perfectament. 

El compte de la recaptació de l'impost de sortida comprèn, al 
deure, la llista dels patrons que devien l'impost, i a l'haver la data 
de pagament, les quantitats pagades, els intermediaris, banquers, ofi-
cials de YOfficium etc. que reberen aquests pagaments i les banques 
on foren dipositades aquelles quantitats o bé els massers o els cre-
ditors de YOfficium que les reberen en pagament de llurs crèdits (1). 

Els banquers de YOfficium foren Percivalle di Vivaldi i Fran-
cesco Calvo, que recolliren, sobretot el primer, moltes de les quan-
titats pagades pels patrons, i s'encarregaren, després, de fer diversos 
pagaments per compte de YOfficium (2). El banquer Cosmo Lomel-
lini treballà també per a YOfficium, però més aviat com a inter-
mediari, bé que en el compte de Lodisio Doria i socis, massers de 
YOfficium, figura com a dipositari final d'una petita suma (3). 

Es feren càrrec de les sumes recaptades per YOfficium, a més 
dels banquers esmentats, Nicolò Centurione, que havia estat prior 
de YOfficium durant part del 1402 i al qual aquesta entitat devia 
15 lliures (4), Lodisio Doria i els seus socis, massers, i Giovanni da 
Cogorno, notari i escrivà de YOfficium, que cobrà directament el 
seu sou (5). 

Les sumes abonades pels vaixells en concepte d'impost de sor-
tida oscil·len entre 7 lliures amb 10 sous i 2 lliures. La quantia sembla 
estar relacionada amb la grandària i també amb el destí de la nau. 
En iguals condicions de tonatge paga més la que va més lluny: 
així, per exemple, la nau de Paganino da Biassa, de 3000 a 4000 
mines, que va a Eivissa paga 5 lliures, mentre que la de Raffaele 
Squarzafico, del mateix tonatge, destinada a Romania, paga 7 lliures 

(1) Apèndix, quadre 2. 
(2) Apèndix, quadres 2, 3 i 4. 
(3) Apèndix, quadres 2 i 7. 
(4) Apèndix, quadre 5; doc. 6. 
(5) Apèndix, quadres 7 i 9. 
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i 10 sous, i la mateixa quantitat paga la nau de Gioffredo Spinola, 
de 2000 a 3000 mines, que va a Flandes. Hi ha, però, excepcions: 
la nau de Giuliano Lomellini, de 3000 a 4000 mines, que surt cap 
a Romania paga només 5 lliures. Totes les naus destinades a Flandes 
paguen 7 lliures i 10 sous, i la mateixa suma paguen, en general, 
les naus més grans, encara que tinguin altres destinacions; les excep-
cions, com les citades, poden ésser degudes a tracte de favor. A 
mesura que disminueix el tonatge i la durada del viatge, la tarifa 
de l'impost també disminueix fins a arribar a les dues lliures que 
paga la nau de Giacomo Cappa, de 2000 mines, que es dirigeix a 
Catalunya, una vegada, i a Sicília una altra, o la de Nicolò da 
Rapallo, del mateix tonatge, que fa dos viatges a Sicília. 

El total recaptat per mitjà de l'impost de sortida fou de 132 
lliures i 15 sous durant onze mesos, del 28 d'agost de 1402 al 28 
de juliol de 1403 (1). 

Els registres de l'Officium Maris 

Tant les actes dels compromisos assumits pels patrons respecte 
a l'Officium Maris com les ordres d'aquest organisme als patrons 
dels vaixells genovesos proporcionen, com ja hem dit, una sèrie de 
dades: època de sortida del port, tonatge, nom, patró i destí del 
vaixell, que són d'un gran interès per a qui vulgui conèixer la 
composició, volum i intensitat del tràfic de la flota genovesa mercant 
durant els anys compresos en els dos registres de YOfficium que 
estudiem. 

Per a aquests curts períodes, un any de 1402 a 1403 i uns dos 
anys i mig de 1408 a 1410, els dos registres esmentats ofereixen 
l'avantatge, sobre altre tipus de documentació, d'ésser una font homo-
gènia, especialitzada i — així cal suposar-ho — completa. Si prenem 
com a exemple el tràfic de Gènova amb Flandes veurem que, del 
mes d'agost de 1402 al de juliol de 1403, YOfficium registra cinc naus 
amb destí a aquella regió, mentre que per tot el 1402 Doehaerd i 
Kerremans, a través dels protocols notarials genovesos, només en 
registren una, i cap per a tot el 1403 (2). 

Pel que fa als anys posteriors, els mateixos autors registren cinc 
viatges a Flandes el 1408, bé que quatre d'aquests viatges són ante-

d i Cf. l'apèndix, quadres 1 i 2. 
(2) Apèndix, quadre 1 ; R . D O E H A E R D - C H . K E R R E M A N S , Les relations com-

merciales entre Génes, la Belgique et VOutremont, d'après les Archives Notariales 
Génoises, 1400-1440, Bruxelles-Rome, 1952, quadre II, i docs. corresponents. 
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riors al 23 de juliol, data inicial del segon volum de YOfficium Maris, 
que al seu torn, per a la resta de l'any, en registra dos, indicant 
expressament com a punt de destí Flandes i altres quatre amb la 
referència més vaga d'« Occident». Tot sembla indicar que aquests 
viatges a Occident són, en realitat, a Flandes; ho confirma el fet 
que Giorgio Aspirano declari un dia que va a Occident i l'endemà 
que va a Flandes, i així mateix que la nau de Giovanni da Passano, 
que segons el nostre registre va a Occident, figura com a destinada 
a Flandes en l'obra citada més amunt (1). Com a cas dubtós d'aquesta 
identificació entre Flandes i Occident cal citar el de la nau de 
Bartolomeo de Benedetto, que va a l'Occident el mes de setembre 
a fi de carregar sal; aquesta rara menció del carregament a prendre 
per la nau podria fer pensar que el seu destí era més pròxim, Eivissa 
potser o la costa occitana, però podria ésser també que després 
de carregar sal en algun d'aquests llocs la nau continués viatge a 
Occident. 

Pel que fa a l'any 1409, el registre de YOfficium Maris no 
indica sovint el destí dels vaixells, però així i tot ens dóna notícia 
de dues naus destinades a Flandes i de quatre més destinades a 
Occident; per bé que de dues no n'indica el destí, hom pot suposar-lo 
ja que van de conserva amb una altra dirigida a Occident. Per a 
aquest mateix any Doehaerd i Kerremans han trobat notícia de quatre 
vaixells relacionats amb Flandes: un d'ells, el de Pietro Natone de 
Savona, queda fora de tota comparació perquè YOfficium només 
registra els vaixells genovesos o del seu districte; un altre, el d'An-
freone Squarzafico, no surt de Gènova, sinó de Cadis, amb destí a 
Anglaterra i Flandes, i un tercer, el de Baliano Pinelli, retorna de 
Southampton a Gènova i per tant no podia ésser registrat (2). El 
quart vaixell és el de Francesco da Asti, del qual, precisament, YOf-
ficium Maris indica la sortida, però no el destí, de manera que tots 
els viatges a Flandes o a Occident indicats més amunt són desco-
neguts d'aquells autors (3). 

Pel que respecta al 1410, el registre de YOfficium, que continua 
mancat sovint d'indicacions de destí, registra, malgrat tot, fins a mitjan 

( 1 ) Apèndix, quadre 1 1 ; R . D O E H A E H D - C H . K E B B E M A N S , Les relations cit., 
quadre II. Giovanni da Passano passà pel control el 8 de novembre de 1408, 
acceptà una comanda per Flandes i reconegué a altres part de la propietat del 
seu vaixell el 13 de novembre de 1408: ibidem, docs. 29 i 30. 

( 2 ) Apèndix, quadre 1 1 ; R . D O E H A E R D - C H . K E B R E M A N S , Les relations cit., 
quadre II i docs. 37 i 38. 

( 3 ) Apèndix, quadre 1 1 ( 1 4 0 9 , gener, 1 ) ; R . D O E H A E B D - C H . K E B B E M A N S , 
Les relations cit., quadre I I i doc. 3 1 ( 1 4 0 9 , gener, 4 ) . 
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octubre, quan conclouen les seves anotacions, tres viatges a Occident, 
dels quals només un coincideix amb les notícies de Doehaerd i 
Kerremans. Dels setze viatges entre Gènova i Flandes que assenyalen 
aquests autors en llur quadre, quatre són naus de Savona i la resta 
dels vaixells o retornen de Flandes a Gènova o bé fan la travessada 
a Flandes des d'altres punts: Sicília, Cadis etc. (1). 

En conjunt, doncs, la informació proporcionada pels registres de 
l'Officium, malgrat les deficiències — són particularment de doldre 
les llacunes freqüents en les indicacions del destí dels vaixells — 
és més completa que la que hom pugui extreure dels protocols 
notarials conservats. 

Però no ens fem il·lusions desmesurades: els llibres de l'Officium 
no reflecteixen més que una petita part del tràfic del port de Gènova, 
en queda exclòs el moviment de la flota de guerra i així mateix tot 
el tràfic de cabotatge: el de les barques, llenys i llaguts que devien 
sostenir el transport marítim entre els ports de les dues Riviere i 
la capital i que cal suposar que tenia a Genova, com a Barcelona (2), 
una part molt important en el moviment portuari. En queda exclòs 
igualment tot el tràfic foraster, que també havia d'ésser molt im-
portant. Més encara, ni tan sols el moviment de la flota d'altura 
genovesa no hi queda totalment reflectit. En efecte, en el primer 
volum, en queda exclòs, desgraciadament, el tràfic amb els països 
no cristians, potser perquè, én ésser afectat per altres impostos més 
crescuts, quedava exent del de sortida de Gènova o bé perquè el 
pagava a un altre organisme que controlava aquest tràfic; en el segon 
volum, bé que són nombroses les mencions de l'Orient i d'Espanya 
com a destí de les naus, no tenim tampoc la seguretat que tot el 
tràfic amb els països musulmans hi sigui registrat; el terme Orient 
sembla indicar la ruta d'Egipte, Síria i segurament també Turquia, 

( 1 ) Apèndix, quadre 1 ; R. D O E H A E H D - C H . K E H H E M A N S , Les relations cit, 
quadre II. Les naus de Savona són la de Pietro Natone, Federico Aicardi, Stefano 
Colombeto i Melchione Vecerio. Tommaso Embrono fa la travessada Cadis-Sout-
hampton; Giovanni de Aycardo la de Nàpols-Southmapton; Andreotto Gentile la 
de Sicília-Southampton; Bartolomeo Pinelli la de Sicília-L'Écluse; Raffaele Squar-
zafíco la de l'Écluse-Sicília; Giofredo Spinola la de Southampton-Gènova; Giovanni 
de Fació, Leonardo da Savignone i Anfreone Squarzafico la de Southampton-
Gènova; Giovanni da Passano no surt tampoc de Gènova, encara no ha tornat del 
seu viatge a Occident emprès anteriorment: ibidem, docs. 43; 45, 46; 55; 56, 57, 
58; 62; 71 i 72; 64, 71 i 72; 69. Lodisio da Capriata és el patró, dels que passen 
pel control a Gènova amb destí a Occident, que està documentat per Doehaerd-
Kerremans, doc. 48. De Paolo Italiano, que marxà cap a Flandes el març de 1410, 
no en documenta més que la tomada el mes d'agost: ibidem, docs. 71 i 72. 

(2) Cf. C L . CAHRÈHE, Le droit d'ancrage et le mouvement du port de 
Barcelone au milieu du XVè m e siècle, a Estudios de Historia Moderna, III (1953), 
pp. 114 i ss. i pp. 90^92. 
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mentre que el d'Espanya pot indicar el regne de Granada; no tenim 
cap menció, doncs, de cap port del Nord d'Africa com a destí de 
les naus, cosa estranya, perquè sabem que eren freqüentats pels 
genovesos, bé que hi ha la possibilitat que quedessin englobats en 
la vaguetat del terme Occident, que cal identificar generalment amb 
la ruta de Flandes, o bé que no fossin mencionats perquè no consti-
tuïen caps de línia sinó simples etapes en la ruta envers Flandes. 
Cal afegir encara que, ni tan sols en el cas que el segon llibre de 
YOfficium fos realment complet i recollís totes les sortides del port 
de Gènova, tampoc no ens permetria de seguir tota l'activitat de la 
flota genovesa, ja que la comparació entre els documents publicats 
per R. Doehaerd i Ch. Kerremans i els llibres de YOfficium Maris 
ens permet de constatar que les naus genoveses entre viatge i viatge 
no toquen obligatòriament a Gènova, sinó que sovint van directament 
d'Orient cap a Flandes o viceversa, estalviant així temps i despeses (1). 

El volum de 1402 a 1403 registra la sortida de trenta vaixells, 
vint-i-cinc dels quals són diferents i només cinc repeteixen viatge. 
Les compareixences dels patrons devant YOfficium Maris o les ordres 
d'aquest organisme a aquells no ens proporcionen la data exacta de 
la partença de llurs vaixells, però bé que aquesta es produeixi al cap 
d'un o dos dies o bé al cap d'una quinzena, les dates de compa-
reixença tenen sempre un valor indicatiu i serveixen per a seguir el 
ritme de la navegació: vuit vaixells passen pel control en el mes 
d'agost de 1402, sis en el mes de setembre, dos només en el mes 
d'octubre, cap en el mes de novembre i dos en el mes de desembre. 
Començat l'any 1403, només un vaixell passa pel control per cada 
un dels mesos de gener, febrer i març, tres en el mes d'abril, un en 
el mes de maig, un altre en el mes de juny i dos en el mes de juliol. 
Cal tenir en compte que el mes d'abril de 1403 Boucicault havia 
sortit de Gènova amb la seva flota cap a Xipre per posar fi a la 
rebel·lió del rei Jano (2), això explicaria les migrades sortides de 
vaixells genovesos durant la primavera i l'estiu, quan precisament el 
tràfic hauria hagut d'animar-se. De tota manera, per al període 
anterior a la preparació de la flota de Boucicault, el tràfic és també 
minso; només n'explica la poca consistència tot el que hem dit abans, 
especialment que entre viatge i viatge sovint els vaixells genovesos 
no tocaven en llur port d'origen, cosa confirmada per l'aparició repe-

lí) Cf. p. 206, n. 2 i 207, n. 1. 
(2) Cf. sobre aquest tema: F. SUHDICH, Genova e Venezia fra Tre e Quat-

trocento, a Atti delta Società Ligure di Storia Patria, VII (1967), especialment 
pp. 238 i ss. 
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tida, com deiem, només de cinc naus sobre trenta durant un any. 
El tipus de vaixell és, amb comptades excepcions, la nau, tant 

en aquest registre com en el següent. J. Heers ha notat, per tot el 
segle XV, aquest predomini gairebé exclusiu de la nau sobre la 
galera o la galiassa a Gènova, i l'ha atribuït a la dedicació dels 
genovesos al transport de primeres matèries pesants, com l'alum (1). 
En el primer registre de l'Officium Maris, entre trenta vaixells només 
apareixen una galiassa, la d'Andrea Vento, una galera i una galiota. 
La resta són naus o coques, aquestes darreres són sempre de petit 
tonatge. D'una de les naus, la d'Urbano da Finale, hom precisa que 
és castellana. 

El tonatge varia molt. Les naus més grans solen ésser les desti-
nades a Flandes, que oscil·len entre les 4000 i les 5000 mines; les 
més grans que apareixen en aquest registre són la de Lorenzo Badi-
nella, de 5000 a 6000 mines, que es dirigeix a Flandes l'octubre de 
1402, i la « Santa Maria e San Giovanni» d'Argono Doria, del mateix 
tonatge, bé que aquesta arriba només en el seu viatge fins a Mallorca, 
València i Barcelona. Les altres naus que van a Flandes són les de 
Giuliano Centurione, de 4000 a 5000 mines, que marxa el juliol de 
1402, la de Giofredo Spinola, que malgrat ésser de petit tonatge 
— de 2000 a 3000 mines — també es llança cap a l'Atlàntic el setem-
bre del mateix any, la de Giacomo Dentuto, de 4000 a 5000 mines, 
que hi va contemporàniament, i la de Pietro Centurione. 

Les naus destinades a Orient són d'un tonatge semblant o lleu-
gerament inferior. Hi van les naus de Raffaele Squarzafico, de 3000 
a 4000 mines el 16 d'agost; la d'Urbano da Finale, de 2000 mines, 
només fins a Rodes, el mes de desembre; la d'Andalò Pinelli de 
2000 a 3000 mines l'abril de 1403; la de Leonardo i Andreotto Gen-
tile, de semblant tonatge, que marxà cap a Nàpols i Quios el mateix 
mes, i la de Giuliano Lomellini, de 3000 a 4000 mines, que es dirigí 
a Romania el mes de maig. 

Als Països Catalans anaren Paganino da Biassa, que marxà a 
Eivissa el mes d'agost de 1402 amb la « Santa Maria, San Giovanni 
e San Antonio», de 3000 a 4000 mines; Andalò Pinelli, amb la seva 
de 3000 mines, també a la mateixa illa i el mateix mes d'agost; 
Giacomo Cappa, amb la «Santa Clara» de 2000 mines, i Giuliano 
Lomellini, que marxà de conserva amb ell també el mes d'agost 
cap a Catalunya; Cristoforo Calvo de Sestri amb la « Santa Maria», 
de 2000 mines, que marxà el mes de desembre, i finalment el ja citat 

(1) J. H E E H S , Génes cit., pp. 271 i ss. 



252, 23 

Argono Doria amb la «Santa Maria e San Giovanni» de 5000 a 
6000 mines, que hi marxà pel juny de 1403. 

Pel que fa a Paganino da Biassa cal creure que no marxà a 
Eivissa sense alguna seguretat de no ésser molestat; en efecte, les 
relacions de Paganino amb els catalans no es pot dir que fossin 
massa bones; feia només tres anys que amb la seva nau, armada 
pel Comú de Gènova, havia robat a Pisa la nau de Ramon de 
Banys de Cotlliure. La qüestió havia suscitat un cert enrenou inter-
nacional perquè la nau presa, carregada de blat, tenia un guiatge 
especial dels pisans i anà a parar primer a Gènova i després a 
Flandes, on el el rei Martí hagué de reclamar-la per mitjà de dues 
cartes al duc de Borgonya, que no sabem si obtingueren satis-
facció (1). 

Naus de tonatges semblants a les que anaren a Catalunya rea-
litzaren viatges a Occitània i a diferents punts d'Itàlia. A Sicília 
marxaren les naus de Pietro da Voltaggio, de 2000 a 3000 mines, 
el mes d'agost de 1402; la de Nicolò da Rapallo, de 2000 mines, 
l'abril de 1403; la de Giacomo Cappa, també de 2000 mines, el 
mateix mes, i Nicolò da Rapallo de nou el mes de juliol (2). Asse-
nyalem que aquest darrer patró sembla estar molt lligat a l'àmbil 
català: a començament de 1401 era a Mallorca, on fou empresonat 
com a represàlia per algun atac genovès contra naus catalanes; fou 
deslliurat, junt amb altres mercaders genovesos, per ordre del rei 
Martí, el mes de febrer del mateix any (3). 

Pel que fa al volum de 1408-1410, hi són registrats disset viatges 
en el 1408 (del 23 de juliol a la fi de l'any), seixanta-dos durant el 
1409 i trenta-cinc el 1410 (fins al catorze d'octubre). És a dir, que 
per un temps de dos anys i tres mesos el total de viatges realitzats 
per la flota mercant genovesa fou de cent catorze, acomplerts per 
vuitanta vaixells diferents; dels trenta-cinc viatges restants, vint-i-vuit 
corresponen a vaixells que durant tot aquell transcurs de temps rea-
litzaren dos viatges amb escala a Gènova, mentre que un en realitzà 
cinc, un altre quatre i un altre tres. Aquesta freqüència de viatges 
correspon a vaixells especialitzats en viatges a llocs propers. Així, 
per exemple, la meta de la nau de Lanzarotto da Bozzoli, que 
realitzà els cinc viatges esmentats, fou Sicília, almenys per a quatre 

(1) A. C. A., C„ r. 2173, f. 113v-114r. Ja anteriorment Paganino havia estat 
a Catalunya: el 3 d'abril de 1398 havia obtingut un guiatge del rei Martí per 
a la seva nau: ibidem, r. 2166, f. 127r-. 

(2) Cf. per a tot el que precedeix l'Apèndix, quadre 1. 
(3) A. C. A., C„ r. 2173, f. 174v-175r. 
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dels viatges, ja que del cinquè no consta el destí. La de la nau de 
Brancaleone Maruffo, de 2000 o 1900 mines, que realitzà tres viatges, 
és una vegada Catalunya i una altra Sicília, de la tercera no consta 
el destí; la de la nau de Giuliano de Remezano, de 2000 mines, és 
Sicília en dos dels quatre viatges que realitzà, dels altres tampoc 
no consta el destí. Les naus més grans que feien travessades més 
llargues, no solien tocar al port de Gènova, com ja hem dit, amb 
tanta freqüència. 

Com en el registre anterior, les naus de major tonatge són les 
que van a Occident o Flandes o bé a Orient. Van a Occident i 
Flandes les naus de Leonardo da Savignone, de 4000 mines, que 
hi fa dos viatges, la de Giorgio Aspirano, de 5000, la d'Acelino Sal-
vago, de 7000 a 8000 mines, la d'Angelo di Negro, de 5000 a 6000. 
Però hi arriben també naus d'un tonatge mitjà, com ara les de 
F. Fattinanti, de 3900 mines, la de Francesco da Asti, de 3400, la 
de Gioffredo Spinola, de 3000 a 4000, la de Bartolomeo di Bene-
detto, de 2500 mines — bé que d'aquesta no sabem si arribà a Flan-
des en el seu camí cap a Occident, com ja hem assenyalat abans —, 
la de Nicolò da Levanto, també de 2500 mines, la de Giacomo Mar-
chesano, de 2000, i fins i tot alguna de tonatge tan feble com la de 
Giovanni da Passano, de 1400 mines. 

Desgraciadament desconeixem el tonatge de la resta de les naus 
que anaren cap a Occident: de les de Simone Bairo, Megolo Lercari 
i Paolo Italiano, bé que del d'aquesta darrera en tenim notícia per 
la crònica de Giovanni Stella, contemporani seu, que afirma que tenia 
10.000 càntars, és a dir, unes 6000 mines (1). 

Algunes de les náus de gros tonatge es dirigeixen també a 
Orient, potser no amb la mateixa proporció que a Occident, però 
encara en quantitat notable: la d'Acelino Salvago de 7000 a 8000 
mines, la d'Enrico Lecavelli de 5000 a 6000, les de Giovanni (Jhisolfi 
i de Giovanni Badinella de 4900, la de Nicolò da Savignone de 4000 
a 4500. També hi van algunes de tonatge mitjà com les de Pietro 
da Voltaggio i d'Antonio de Nuxilia, de 3900 mines, la de Branca 
Doria de 3000, la de Luca Maroso de 2200, la de Battista de Car-
madino de 2000, així com una de petita: la de Giovanni de Coriasco 
de 1400 mines, deixant de banda aquelles de les quals desconeixem 
el tonatge: les de Megolo Lercari, Constantino Lercari, Corrado de 
Manarolis, Paganino da Biassa (bé que la seva podria ésser encara 

(1) G . S T E L L A E , Anuales cit., col. 1229. Per a l'equivalència entre càntars 
i mines cf. J. H E E H S , Génes cit., p. 269, n. 1 3 . 
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la « Santa Maria, San Giovanni i San Antonio » de 3000 a 4000 mines 
que posseïa el 1402) i Battista Ardimento. 

És un fet destacable, d'altra banda, que algunes de les naus 
més grosses entre les mencionades en el registre de 1408-1410 es 
dirigeixen cap a Sardenya. El mes de maig de 1409 hi anaren les 
de Tommaso da Savignone de 5000 mines, Bernabò Dentuto de 8000, 
Nicolò Andrea Lomellini de 7000 i Francesco Spinola de 5000; el 
mes de juliol de 1410 hi anaren la de Bernabò Dentuto novament 
i la de Leonello Usodimare de 6000 mines. Hi anaven a carregar sal a 
Càller o bé cal relacionar alguns de llurs viatges amb l'ajut prestat pels 
genovesos als rebels sards? La segona hipòtesi té moltes probabilitats 
d'ésser certa. El mateix mes de maig de 1409 en què sortien de Gènova 
algunes de les naus citades, o poc abans, en sortien també quatre 
naus, tres galeres i una galiota genoveses que anaren a combatre els 
nobles corsos de la facció catalana i a portar ajut a Brancaleone 
Doria a Sardenya, sis de les quals foren atacades per sorpresa i 
derrotades per la flota catalana al golf d'Asinara l'u de juny (1). 
És, doncs, poc probable que les naus mercants genoveses gosessir anar 
als ports en poder dels catalans a Sardenya, Càller, l'Alguer i Longo-
sardo, en aquestes circumstàncies, si ja des de feia temps la pau vigent 
entre la Corona catalano-aragonesa i Gènova a penes era respectada 
a l'illa. Per això sembla lògic pensar que les naus genoveses es 
dirigien als ports en poder dels rebels, on qui sap si portavan armes 
o provisions. Altra cosa era dirigir-se als ports catalans, on els oficials 
reials, més controlats pels organismes centrals de la Corona, feien 
respectar els tractats (2). Així, per exemple, el mateix Bernabò Den-
tuto pogué marxar tranquil·lament a Eivissa uns mesos després. 

El registre de 1408-1410, molt més incomplet que el de 1402-
1403, ens deixa sense saber el tonatge i el destí de moltes naus 
genoveses. Desconeixem, per exemple, el destí de la nau d'Urbano 
Centurione, de 5000 mines, de la d'Ottaviano Imperiale, de 7000 a 
8000 etc. entre les més grosses. 

Les naus de tonatge mitjà i petit acostumen a fer, tret de les 
excepcions que ja hem comentat, travessades curtes: Sicília, que és 
la destinació que apareix amb més freqüència en els dos registres 
de YOfficium Maris, diferents punts d'Itàlia: Roma, Nàpols, Gaeta, 
la Pulla etc., alguns viatges a la costa occitana: Hyères, Aigües 
Mortes, i als Països Catalans. En el registre de 1408-1410 hi ha cons-
tància de quatre viatges a Catalunya i d'un a Evissa; no és molt 

(1) G. S T E L L A E , Annales cit., col. 1218; A. B O S C O L O , La política cit., p. 126. 
(2) Cf. la meva tesi de llicenciatura cit., a la p. 192, n. 2. 
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comparat amb els dinou viatges a Sicília, però cal pensar que això 
no és tot, la major part de les naus amb destí a Occident degueren 
tocar a Barcelona i altres punts del litoral català i valencià, a més 
de les Illes. 

Les naus amb destinació a Catalunya foren la de Battista di 
Assereto, de 2000 mines, que sortí de Gènova el juliol de 1408, la 
de Giovanni Rasperio del fu Nicolò, de 2400 mines, i la de Branca-
leone Maruffo, que sortiren el setembre o potser l'octubre del mateix 
any, així com la de Raffaele de Lascagna, de 1400 mines, que sortí 
el mes d'octubre. Més endavant del registre, les notes sobre les 
destinacions dels vaixells es fan rares, i quan tornen a aparèixer amb 
una certa regularitat, cap al final del volum, ja no hi trobem cap 
altra menció de Catalunya, a causa probablement de la tibantor de 
les relacions entre catalans i genovesos (1). 

La nau de Battista di Assereto no fou gaire afortunada en el seu 
viatge, o en els seus viatges, a Catalunya. El 18 d'agost de 1408 
el rei Martí li concedí un guiatge per a ell i per a la seva nau, la 
« Santa Caterina» (2); el guiatge era necessari per a esquivar l'exe-
cució de la marca concedida pel rei contra els genovesos arran de 
l'atac d'algunes naus ligurs contra els vaixells ancorats al Grau de 
València dos mesos abans (3); però no sabem si perquè el guiatge 
fou revocat després o perquè la «Santa Caterina» tocà de nou a 
Barcelona quan ja no era vàlid, el cas és que fou arrestada per dues 
galeres reials, i les mercaderies que portava, 22 coves de sal i 45 
quintars de llana, foren venudes per indemnitzar els beneficiaris 
d'aquella marca. La protesta del marquès de Montferrat, capità de 
Gènova després de l'expulsió de Boucicault, enviada 1*11 de gener 
de 1410 al rei Martí, sembla que no obtingué satisfacció imme-
diata (4); un guiatge estès per la cancelleria catalana el 25 de gener 
a favor de Battista di Assereto (Atzaren segons el guiatge) no fou 
expedit (5), bé que l ' l i de febrer el rei suspengué per mig any les 
actuacions contra els genovesos derivades de la marca concedida 
al mercader barceloní Bernat Des-Coll el 22 de març de 1409 (6), en 
virtut de la qual havia estat incautada la nau de Battista di Assereto. 
Si aquesta mesura afavorí sens dubte la seva causa, la indemnització 

(1) Apèndix, quadre 11. 
(2) A. C. A., C„ r. 2186, f. 57r-v. 
(3) Cf. p. 195, n. 3. 
(4) A. C. A., C., cartes reials de Martí l'Humà, n. 1266. 
(5) A. C. A., C„ r. 2185, f. 105r-106r. En el marge consta que no fou 

expedit. 
(6) A. C. A., C., r. 2186, f. 184v. 
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degué tardar a arribar-li: els rebuts de les despeses ocasionades per 
la guarda i conservació de la nau, descarregament de les mercaderies 
etc. copiats en un quadern del notari barceloní Tomàs de Bellmunt, 
van del 2 d'agost de 1410 al 23 de febrer de 1413 (1) i segurament 
li foren descomptades quan la indemnització degué fer-se efectiva 
en aquest any, que és precisament el de la treva signada per Ferran I 
d'Antequera amb Gènova, que hom aprofità, probablement, tal com 
era costum, per liquidar els afers pendents d'aquesta mena (2). 

D'entre les naus destinades a Flandes, tocaren a Catalunya les 
de Leonardo da Savignone, de Paolo Italiano i de Megolo Lercari. 
Leonardo da Savignone, que portava mercaderies de catalans, sortí 
de Gènova cap a Flandes el mes d'octubre de 1409 i poc abans 
rebé un guiatge reial català (3). També Paolo Italiano, que sortí de 
Gènova a començament de març de 1410, havia rebut un guiatge 
reial català, a favor d'ell i del seu germà Tommaso, el 29 de no-
vembre de 1409, amb validesa fins al Nadal de 1411 (44). El seu fou 
un viatge una mica accidentat. Quan passà per devant de València, 
en el seu camí cap a Flandes, el 22 de març, tingué un encontre 
amb el corsari Diego de Barrasa, en el qual aquest fou vençut i 
mort. Malgrat que Diego de Barrasa havia vingut molt a menys 
després de la topada del 1401 amb els genovesos, a la qual ja ens 
hem referit, la seva mort produí gran alegria a Gènova, on no havien 
estat oblidades les seves malifetes. Paolo Italiano rebé una recom-
pensa substanciosa: l'exempció d'impostos pels queviures i pel vestir, 
i la seva gesta passà amb tots els honors als Anuales Genuenses (5). 
Com Paolo Italiano, amb el qual havien de navegar de conserva cap 
a Flandes, també Megolo Lercari i el seu germà Novello reberen 
un guiatge reial català per vuit mesos el 4 de març de 1410 (6). 
D'altra banda, Agostino da Rapallo, del qual no consta el destí en 
el registre de YOfficium Marts, es dirigí també cap a Catalunya o 
cap a Flandes, ja que el 21 d'abril de 1410, una mica abans de 
sortir de Gènova, sol·licità i obtingué guiatge per sis mesos, per a ell 
i per a la seva nau, la «Santa Maria» (7). 

(1) A.H.P.B., T. de Bellmunt, Çuaterni apocharum faciencium pro vene-
rabili Guillelmo Ça Trilla, cive Barchinone, receptore pecuniarum procedencium ex 
seu de nave Babtisti de Azareto ianuense et rerum que in ipsa navi erant honuste. 

( 2 ) Sobre aquest tractat cfr.: J . CAMARENA M A H I Q U E S , Tratado de paz entre 
Aragón y Gènova en 1413, Valencia, 1953. 

(3) A. C. A., C., r. 2188, f. 46r. 
(4) A. C. A., C., r. 2188, f. 118r-v. 
( 5 ) G . S T E L L A E , Annales cit., col. 1 2 2 9 . 
(6) A. C. A., C., r. 2188, f. 135r-v. 
(7) A. C. A., C„ r. 2186, f. 198r-v. 



28, 280 

De tant en tant, amb una mica de sort, dades disperses proce-
dents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, com en aquests darrers casos, 
0 bé la documentació publicada per Doehaerd i Kerremans, ens per-
meten d'omplir les llacunes que presenta el registre de 1408-1410, 
massa freqüents pel que fa al tonatge i al destí de les naus. Però 
així i tot les llacunes continuen essent tant abundoses que no és 
possible aventurar hipòtesis sobre les èpoques de l'any més propícies 
1 més aprofitades per als viatges a Occident o a Orient ni sobre les 
destinacions preferides per les naus genoveses; solament podem fer 
ressaltar que cap mes no sembla enemic de la navegació, bé que, 
en general, sembla que la primavera i la tardor són les èpoques 
preferides, sobretot per a emprendre viatges llargs a Occident i a 
Orient. 

Amb les dades que posseïm, que no són tan completes com 
voldríem, ens sembla útil de donar, finalment, els tonatges totals 
del tràfic marítim genovès, segons les destinacions, tal com ens apa-
reixen en els llibres de YOfficium Maris. De l'agost de 1402 al juliol 
de 1403, els tonatges registrats són els següents: Flandes, entre 15.000 
i 19.000 mines, sense comptar una nau de tonatge desconegut; Ro-
mania i illes gregues, entre 14.000 i 18.000 mines: Països Catalans, 
entre 15.000 i 17.000 mines (6.000 a 7.000 de les quals corresponen 
només a Eivissa), més una nau de tonatge desconegut; Occitània, 
entre 8.000 i 11.000 mines, més una nau de tonatge desconegut; 
Sicília, entre 8.000 i 9.000 mines i Roma, Nàpols i Piombino, entre 
7.000 i 9.000 mines, més una nau de tonatge desconegut. El tonatge 
destinat a Flandes i el destinat a Romania i illes gregues és, doncs, 
més o menys equilibrat. És molt important el tonatge destinat als 
Països Catalans, mentre que el de Sicília i el d'Occitània apareixen 
igualats (1). 

En el segon volum, les llacunes en la indicació de la destinació 
i dels tonatges no permeten de sumar els tonatges totals més que 
en la primera part, de juliol a desembre de 1408. Són els següentes: 
Flandes, de 12.000 a 13.000 mines; Occident, 12.900 mines; Espanya, 
de 3.000 a 4.000; Catalunya, 8.000; Sicília, 12.100; Manfredònia, 2.500; 
Orient, 10.100, més una nau de tonatge desconegut, i Romania, 

(1) Pel que fa al comerç marítim amb els Països Catalans, els volums del 
Drictus Catalanorum, editats recentment, quan aquest nostre treball era ja en 
premsa confirmen la importància del moviment marítim i dels intercanvis entre 
l'àrea catalana i la genovesa. Cf. R . C A L L U B A C E C C H E T T I - G. L U S C H I - S . ZUNINO, 
Genova e Spagna nel XIV secólo. II < drictus Catalanorum » (1386, 1392-93), 
Genova, 1 9 7 0 , i S . ZUNINO - N. D A S S O H I , Genova e Spagna nel XV secofo. II 
* drictus Catalanorum » (1421, 1453, 1454), Genova, 1970. 
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3.000 mines. Hi ha nou naus més de les quals desconeixem la desti-
nació i que no han pogut ésser sumades. Aquí, doncs, Flandes sobre-
passa en tonatge en gran manera a Romania i sobrepassa també el 
tonatge destinat a Orient en 2.000 mines. Sumant, però, Flandes i 
Occident resulten 24.900 mines, tonatge molt superior al d'Orient i 
Romania junts: 13.100 mines. Continua essent important el tonatge 
destinat als Països Catalans, bé que és inferior al de Sicília en aquesta 
ocasió. Cal lamentar que la irregularitat en la indicació de la desti-
nació no ens permeti de prendre a examen un temps més llarg. 

En contrast amb tals llacunes no ens falten mai, en canvi, els 
noms dels fiadors, que no tenen gaire interès per a nosaltres, bé que 
hom comprèn que el tinguessin per a YOfficium Maris, ja que en cas 
que el patró cometés alguna falta castigada per YOfficium i hagués de 
pagar una multa, els fiadors garantien aquest pagament. Sovint els 
fiadors són familiars dels patrons, tal com hom pot apreciar fàcilment 
en els quadres, però moltes vegades són gent de negocis, especia-
litzats en assegurances, la qual cosa fa pensar que potser aquestes 
fiances personals, que es presenten amb divisió del risc entre diverses 
persones, com a les assegurances, es prestaven també mitjançant una 
prima, per petita que fos. Abona aquesta sospita el fet que alguna 
vegada intervé un corredor, així per exemple Tommaso Aspirano, que 
prega Antonio da Montoggio de sortir fiador de Bartolomeo de Jugo 
de Polcevera, un dels caporals de la nau de la guàrdia, el 14 de 
març de 1409 (1). D'entre els fiadors que es dediquen sovint a les 
assegurances podem destacar: Antonio Badinella, que surt fiador de 
Francesco Fattinanti el 29 de gener de 1409; Gabriele Calvo, que 
surt fiador de Giacomo di Murta el 3 d'abril de 1403 i d'Enrico 
Lecavelli el 12 de març de 1410; Giovanni Cattaneo, que surt fiador 
de Nicolò da Levanto el 18 d'abril de 1409; Bartolomeo Cibo, fiador 
de Tommaso da Savignone el 28 de març de 1409; Giuliano Cen-
turione, fiador d'Urbano Centurione l'I de febrer de 1409 i de Pietro 
da Voltaggio el 23 del mateix mes; Percivalle Centurione, fiador de 
Georgio Aspirano el 24 de setembre de 1408; Anfreone Fallamonica, 
fiador de Tommaso da Savignone el 28 de març i el 7 de maig de 
1409; Gerolamo Giustiniani olim da Moneglia, fiador de Destrino de 

(1) Apèndix, quadre 11. Tommaso Aspirano era mestre dels corredors a 
Gènova: R . D O E H A E R D C H . K E R R E M A N S , Les relations cit., doc. 2 2 . A Catalunya 
tenim constància d'alguna penyora rebuda per alguns fiadors en formalitzar llur 
fermança. Així, per exemple, els tres fiadors que respongueren del corredor bar-
celoní Bernat d'Alcalà, en començar aquest a exercir la seva professió, reberen 
d'ell un anell d'or amb una turquesa en penyora: Arxiu Històric de Protocols 
de Barcelona, Pere Bastat, manual de 2 maig - 20 octubre 1457, f. 16r. 
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Strozollo da Sestri el 5 d'octubre de 1408; Giacomo Giustiniani, 
fiador de Pietro Antonio da Lagneto el 15 d'abril de 1409; Leonardo 
Grillo, fiador de Bernabò Dentuto el 16 d'octubre de 1409; Raffaele 
de Guiso, fiador de Pietro de Valletari el 6 de febrer de 1409; Idetto 
Lercari, fiador de Battista Ardimento el 17 de desembre etc. (2). 

És ciar que cap també la possibilitat que els fiadors dels patrons 
fossin els mercaders que havien carregat mercaderies en les respec-
tives naus, però no disposem de les dades necessàries per a com-
provar-ho. 

Com a conclusió, direm finalment que, malgrat les llacunes tan 
evidents i sempre que hom les tingui en compte, els dos llibres de 
YOfficium Maris que presentem poden ésser una guia eficaç per a 
l'estudi de la marina i del comerç genovesos en aquests anys. 

MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

(1) Apèndix, quadres 
cit., docs. 122, 333, 352, 
1 0 6 , 1 2 4 , 1 3 1 etc.; 3 4 1 , 
1 3 5 ; 5 6 ; 3 6 5 , 3 9 1 etc. 

1 i 1 1 ; R . D O E H A E B D - C H . 
3 5 8 etc.; 1 4 2 ; 4 9 , 5 9 etc.; 
3 5 0 , 3 6 7 etc.; 5 6 , 5 7 , 2 9 5 

K E R R E M A N S , Les relations 
5 5 , 1 1 1 , 1 2 7 , 1 3 2 , 1 4 0 ; 
etc.; 3 1 , 1 9 3 ; 1 2 8 , 1 3 0 ; 
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1 - VAIXELLS GENOVESOS CONTROLATS AL PORT 

Foli 
(1) 

Data Nom del 
vaixell 

Tonatge (2) Patró Destí 

1402 Giuliano de Mari: ha de 
3 r 29-VII sortir del port abaas del 

10 d'agost (3) 

5 v 4-VIII « Sta. Maria, de 3000 Paganino da Biassa Eivissa 
S. Giovanni e a 4000 m. 
S. Antonio » 

5 v 11-VIII « Sta. Maria » de 3000 Rafïaele Squarzafico Romania 
a 4000 m. 

6 r 16-VIII « S. Raffaele e de 3000 m. Andaló Pinelli Eivissa 
S. Giovanni » (4) 

6 r 21-VIII de 4000 Giuliano Centurione Flandes 
a 5000 m. 
(5) 

6 v 22-VIII « Sta. Maria » de 2000 Pietro da Voltaggio Sicilia 
a 3000 m. 

6 v 27-VIII « Sta. Clara » 2000 m. Giacomo Cappa Catalunya 

7 r 28 VIII Giuliano Lomellini i Gia-
como Cappa: han de na- Barcelona 
vegar de conserva, el pri-
mer serà el capità 

7 v 31-VIII « Sta. Cate- de 2000 Urbano da Finale Aigües 
rina » a 3000 m. Mortes 

(1) Del Cartularius Diversorum Oficií Maris de 1402-1403, A. S. G., sala 
43, n. 758. 

(2) El tonatge aproximat és indicat en mines; el vaixell, si no s'indica el 
contrari, és una nau. 

(3) El manament es fa a favor dels mercaders de la nau de Giuliano de 
Mari. Fou presentat per escrit a l'interessat el 31 de juliol pel nunci Barto-
lomeo de Sazello. 

(4) Mentre que aquí hom la qualifica de nau, en els comptes apareix con 
a coca. 

(5) En els comptes es diu que té dues cobertes. 
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GENOVA PER UOFFICIUM MARIS DE 1402 A 1403 

65 

Fiadors (1) 
Multa 

prevista (2) 

Impost de 
sortida (3) Data de 

pagament (4) 
Multa 

prevista (2) 
lliures sous 

Data de 
pagament (4) 

Benedetto Marini, per 250 1. 
Nicolò del Poggio, per 250 1. 
Pasquale Giudice, not., per 250' 1. 

750 1. 5 1403-1-17 

Cario Pinelli, per 250- 1. 
Clemente Squarzafico, per 250 1. 
Antonio Squarzafico, per 250 1. 

750 1. 7 10 1402-X-9 

Giannotto Lomellini, per 250 1. 
Gianni Pinelli, per 250 1. 
Cario Pinelli, per 2.50' 1. 

750 1. 5 1402-XII-15 

Gianni Maruffo, per 250 1. 
Pietro da Voltaggio, per 250 1. 
Anfreono Marocello, per 250 1. 
(fill emancipat de Lorenzo) 

750 1. 7 10 1402-VIII-28 

Giuliano Centurione, per 250 1. 
Bartolomeo Marchesano, per 250 1. 

500 1. 3 15 1403-1-23 

Leonello Usodimare 200 1. 2 10 1402-IX-20 

Andrea di Maddalena, per 250 1. 
Giacomo Fattinanti del fu Bartolomeo, per 
250 1. 

500 1. 3 15 1402-X-25 

(1) Responen que el patró obeirà les disposicoins de YOfficium Maris i que 
no sortirà sense llicència del port de Gènova. 

(2) Indicada en florins d'or o en lliures indiferentment. En la fiança de 
cada fiador hom indica l'equivalència en florins: 250 1=200 fl. 

(3) Aquestes dades són preses dels comptes que segueixen. 
(4) ídem. 
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Foli Data Nom del 
vaixell 

Tonatge Patró Destí 

7 v 5-IX « Sta. Maria > de 2000 
a 3000 m. 
galeassa 

Andrea Vento Hyères 

8 r 5-IX de 2000 
a 3000 m. 

Gioffredo Spinola, fill 
emancipat de Filippone 

Flandes 

8 r 5-IX de 4000 
a 5000 m. 

Giacomo Dentuto Flandes 

Sv 12-IX galera 
galiota 

Nicolò de lo Musso 
Venturino de Ratto; han 
de navegar de conserva de 
Porto Pisano a Roma; han 
de marxar el mateix dia 

Roma 

9 r 28-IX de 2000 
a 3000 m. 

Ambrogio Ardimento 

9 r 2-X de 5000 
a 6000 m. 

Lorenzo Baldinella Flandes 

9 v 3-X « Sta. Maria » 1000 m. Daniele Pallavicino Nàpols 

9 v 1-XII < Sta. Maria » 2000 m. Cristoforo Calvo, de Sestri Catalunya 

10 r 1-XII 

1403 

« Sta. Cate-
rina > 

2000 m. 
nau cas-
tellana 

Urbano da Finale del fu 
Cristoforo 

Rodes 

10 r 30-1 « Sta. Maria 
e Sta. Anna » 

de 2000 
a 3000 m. 

Gianni Maruffo (la nau és 
a Savona) 

Nàpols 

49 r 14-11 Gianni Maruffo (de nou): 
demanda als oficials de Sa-
vona d'inspeccionar la seva 
nau 

11 r 16-111 Pietro Centurione: ha 
d'augmentar la tripulació 
de la seva nau en 10 
homes 

Flandes 

35 65 

Fiadors Multa 
prevista 

Impost de 
sortida Data de 

pagament 
Multa 

prevista 
lliures sous 

Data de 
pagament 

Pietro da Voltaggio 200 fi. 

Andalo Pinelli, per 250 1. 
Leonello Usodimare, per 250 1. 

500 1. 7 10 1402-X-7 

Giovanni Cancelliere, per 250 I. 
Lodisio da Capriata, per 250 1. 
Paolo Lercari, per 250 1. 

600 fi. 7 10 1402-X-3 

Bonaccoiso AlderoUi, de Florència, mer-
cader de Gènova 
Giovanni di Grazioto, senyor de la galiota 
de Venturino 

200 fl. 
cadascú 

100 fl. 

Marco Gentile del fu Leonello, per 250 1. 
Bartolomeo Ardimento, per 250 1. 

500 1. 5 1402-X-12 

Bernabò Dentuto, per 250 1. 
Paganino da Biassa, per 250 1. 
Cario Lomellini, per 250 1. 

750 1. 7 10 1402-X-7 

Simone Marabotto 200 fl. 

Leonello Usodimare 500 1. 3 15 1402-XII-15 

Nicolò da Savignone 500 1. 

Federigo Ceba 
Nicolò da Moneglia 

500 1. 5 1403-11-17 
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Foli Data Nom del 
vaixell 

Tonatge Patró Destí 

11 v 3-IV « S. RafFaele e 
S. Giovanni» 

de 2000 
a 3000 m. 

Andalo Pinelli Romania 

12 r 3-IV « Sta. Maria e 
S. Antonio » 

de 4000 
a 5000 m. 

Giacomo di Murta Aigües 
Mortes 

12 r 11-IV « Sta. Maria e 
S. Giuliano » 

2000 m. Nicolò da Rapallo Sicília 

12 v 12-IV « Sta. Maria > de 2000 
a 3000 m. 

Leonardo i Andreotto Gen-
tile 

Nàpols i 
Quios 

12 v 25-IV « Sta. Clara » 2000 m. 
coca 

Giacomo Cappa Sicília 

13 r 2-V • Sta. Maria e 
S. Giovanni » 

de 3000 
a 4000 m. 

Giuliano Lomellini Romania 

13 r 18-VI < Sta. Maria e 
S. Giovanni 

de 5000 
a 6000 m. 

Argono Doria Mallorca, 
València, 
Barcelona 

13 v ío-vir < Sta. Maria e 
S. Giuliano • 

Nicolò da Rapallo Piombino, 
Sicília 

13 v 23-Vil « Sta. Maria 
e S. Nicolò » 

Leonello Lercari Hyères 

36 65 

Fiadors 

Giannotto Lomellini del fu Manuele, per 
250 1. 
Vincenzo Imperiale, per 250 1. 
Grimaldo de Grimaldi, per 250i 1. 

Cattaneo de Mari, per 250 1. 
Gabriele Calvo, per 250 1. 
Benedetto de Valletari, per 250 1. 

Nicolò da Rapallo del fu Benvenuto 

Simone Salvago del fu Babilano, per 200 fl. 
Melchione Gentile del fu Luca, per 200 fl. 
RafFaele Portonari del fu Constantino, per 
200 fl. 

Teramo da Moneglia 

Giorgio Aspirano, per 200 fl. 
Allegro da Rapallo, per 200 fl. 
Morello Lomellini del fu Morello, per 
200 fl. 

Agostino Spinola, per 200 fl. 
Antonio Doria di Filippo, per 200 fl. 
Angelo Ceba, per 200 fl. 

Cario Lomellini del fu Napoleone 

Novello Lercari 

Multa 
prevista 

Impost de 
sortida Data de 

pagament 
Multa 

prevista 
lliures sous 

Data de 
pagament 

750 1. 

600 fl. 7 10 1403-IV-4 (1) 

200 fl. 2 10 1403-IV-13 

600 fl. 3 15 1403-IV-14 

200 fl. 2 10 1403-IV-25 
(pagà per dues 
sortides) 

600 fl. 5 1403-VI-7 

600 fl. n i 10 1403-VI-18 

200 fl. 2 10 1403-VII-10 

600 fl. 6 5 1403-VII-28 
(li havia 
estat re-

baixat 1 fl.; 

(1) Aquest pagament no apareix en el compte general de la peTcepció de 
l'impost de sortida del port de Genova, i sí, en canvi, en el del banquer Fran-
cesco Calvo. 
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ADMINISTRACIÓ DE L'OFFICÍUM MARIS, 1402-1403 

2 - COMPTE DE LA RECAPTACIÓ DE L'IMPOST 

D E U B E 

Data Patrons Impost de Data Data 
sortida 

Giuliano Centurione 1402-VIII-28 
Giacomo Cappa 1402-IX-20 
Nicolò da Rapallo 1402-X-3 
Giacomo Dentuto 1402-X-3 
Gioffredo Spinola 1402-X-7 
Lorenzo Baldinella 1402-X-7 
Raffaele Squarzafico 1402-X-9 
Ambrogio Ardimento 1402-X-12 
Urbano da Finale 1402-X-25 
Nicolò da Rapallo 1402-X-25 
Andalo Pinelli 1402-XII-15 

Cristoforo Calvo 1402-XII-15 
Paganino da Biassa 1403-1-17 
Pietro da Voltaggio (de l'any 1403-1-23 

anterior) 
Gianni Maruffo 1403-11-17 
Aleramo Grimaldi 1403-11-26 
Pietro di Monte 1403-III-1 
Ambrogio Benicono 1403-III-3 
Pietro Centurione 1403-111-16 

1. s. 

Nicolò da Rapallo 2 10 1403-IV-13 
Leonardo i Andreotto Gentile 3 15 1403-IV-14 

Andalo Pinelli 5 1403-IV-17 
Giacomo Cappa (per dues sortides) 2 10 1403-IV-25 

2 10 
1403-VI-6 Giuliano Lomellini 5 1403-VI-7 
1403-VI-18 Argono Doria 7 10 1403-VI-18 
1403-VII-10 Nicolò da Rapallo 2 10 1403-VII-10 

1403-VII-23 Leonello Lercari (obtingué rebaixa 6 5 1403-VII-28 
d'un fi.) 

2871 39 

DE SORTIDA DEL PORT DE GENOVA 

H A V E R 

Intermediari Banquer, creditor o VI 0} |H V) Foli « masser » de l'Officíum 3 O (A 
Foli 

cobrat a través de: per: 

Percivalle di Vivaldi, banquer 7 10 52v-53r 
Percivalle di Vivaldi, banquer 2 10 52v-53r 

Cosmo Lomellini, banquer Percivalle di Vivaldi, banquer 2 10 52v-53r 
Percivalle di Vivaldi, banquer 7 10 52v-53r 
Percivalle di Vivaldi, banquer 7 10 52v-53r 
Percivalle di Vivaldi, banquer 7 10 52v-53r 

Luchino Usodimare Percivalle di Vivaldi, banquer 7 10 52v-53r 
Cosmo Lomellini Percivalle di Vivaldi, banquer 5 52v-53r 
Filippo de Camilla Percivalle di Vivaldi, banquer 3 15 52v-53r 
Nicolò Lomellini Percivalle di Vivaldi, banquer 2 10 52v-53r 
Giannotto Lomellini i de Percivalle di Vivaldi, banquer 5 52v-53r 
Cosmo Lomellini 
Francesco Calvo Percivalle di Vivaldi, banquer í> O 15 52v-53r 
Cosmo Lomellini Percivalle di Vivaldi, banquer 5 52v-53r 

Nicolò Centurione, 
creditor de l'Officium. 3 15 52v-53r 
Francesco Calvo, banquer 5 53v-54r 
Percivalle di Vivaldi, banquer 4 52v-53r 
Percivalle di Vivaldi, banquer 3 15 52v-53r 
Francesco Calvo, banquer 3 15 53v-54r 
Nicolò Centurione, 7 10 52v-53r 
creditor de l'Officíum 

Nicolò Centurione, creditor 2 10 53v-54r 
Cosmo Lomellini i socis Lodisio Doria i socis, 3 15 53v-54r 

massers de l'Officium 
Francesco Calvo, banquer Lodisio Doria i socis, massers 5 53v-54r 

Giovanni da Cogorno, not., 5 53v-54r 
escrivà de l'Officíum 

Percivalle di Vivaldi, banquer Lodisio Doria i socis, massers 5 49v-50r 
Percivalle di Vivaldi, banquer Lodisio Doria i socis, massers 7 10 49v-50r 

Nicolò Centurione, 2 10 49v-50r 
creditor de l'Officium 

Cosmo Lomellini Lodisio Doria i socis, massers 6 5 49v-50r 
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3 - COMPTE DE PERCIVALLE 

D E U R E 

Data Intermediaris Patrons Lliures Sous 

Cobrat a través de: de: 

1402-VIII-28 Antonio Curio Giuliano Centurione 7 10 
1402-IX-20 Leonello Usodimare Giacomo Cappa 2 10 
1402-X-3 Cosmo Lomellini Nicolò da Rapallo 2 10 
1402-X-3 Giacomo Dentuto 7 10 
1402-X-7 Gioffredo Spinola 7 10 
1402-X-7 Lorenzo Baldinella 7 10 
1402-X-9 Luchino Usodimare Raffaele Squarzafico 7 10 
1402-X-12 Cosmo Lomellini Ambrogio Ardimento 5 
1402-X-25 Filippo de Camilla Urbano da Finale 3 15 
1402-X-25 Nicolò Lomellini Nicolò da Rapallo 2 10 
1402-XII-15 Giannotto Lomellini Andalo Pinelli 5 
1402-XII-15 Francesco Calvo Cristoforo Calvo 3 15 
1403-1-17 Cosmo Lomellini Paganino da Biassa 5 
1403-11-26 Aleramo Grimaldi 4 
1403-V-l Pietro di Monte 3 15 

Total 75 5 

4 - COMPTE DE FRANCESCO 

D E U H E 

Data Patrons Lliures Sous 

1403-11-17 
Cobrat de: 

Gianni Maruffo 5 15 

1403-III-3 Ambrogio Benicono 3 15 

1403-IV-4 Giacomo di Multa (per Murta) 7 10 

16 5 

r 
289 65 

CALVO, BANQUER (2) 

CALVO, BANQUER (1) 

H A V E B 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-IV-4 Pagament a Giovanni de Vesenia, notari i escrivà de 
YOjficium 

Total 

16 5 Pagament a Giovanni de Vesenia, notari i escrivà de 
YOjficium 

Total 

16 5 Pagament a Giovanni de Vesenia, notari i escrivà de 
YOjficium 

Total 16 5 

(1) Fols. 50v-51r. Aquest compte fou ratllat amb una ratlla obliqua. 
(2) Fols. 54v-55r. Aquest compte fou ratllat amb una ratlla obliqua. 
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5 - COMPTE DE NICOLO CENTURIONE. 

D E U R E 

Data Patrons Lliures Sous 

Cobrat de: 

1403-1-26 Pietro da Voltaggio 3 15 

1403-111-26 Pietro Centurione, fill de Nicolò 7 10 

1403-IV-13 Nicolò da Rapallo 2 10 

1403-VII-10 Nicolò da Rapallo 2 10 

Total 16 5 

6 - COMPTE DE GIOVANNI SPINOLA. 

D E U R E 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-1-23 Cobrat de Percivalle di Vivaldi, banquer 

Total 

18 15 1403-1-23 Cobrat de Percivalle di Vivaldi, banquer 

Total 18 15 

291 

CREDITOR DE L'OFFICIUM (1) 

65 

H A V E R 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-1-23 Crèdit anterior a favor seu 15 

1403-VII-27 Pagat a Cosmo Lomellini, i aquest a Lodisio Doria 1 5 

Total 16 5 

CREDITOR DE L'OFFICIUM (2) 

H A V E R 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-1-23 Crèdit anterior a favor seu 18 15 

Total 18 15 

(1) Fols. 54v-55r. 
(2) Fols. 56v-57r. 
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7 - COMPTE DE LODISIO DORIA I 

D E U B E 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-IV-14 Cobrat a través de Cosmo Lomellini de Leonardo i 
Andreotto di Gentile, patrons de nau 3 15 

1403-IV-17 Cobrat a través de Francesco Calvo, d'Andalo Pinelli, 
patró de nau 5 

1403-VI-7 Cobrat a través de la banca de Percivalle di Vivaldi de 
Giuliano Lomellini, patró de nau 5 

1403-VI-18 Cobrat a través de la banca de Percivalle di Vivaldi 
d'Argono Doria, patró de nau 7 10 

1403-VII-28 Cobrat a través de Cosmo Lomellini de Leonello Ler-
cari, patró de nau 6 5 

1403-VII-28 Cobrat a través de Cosmo Lomellini de Nicolò Centu-
rione, creditor de VOfficium 1 5 

Total 28 15 

8 - COMPTE DE GIOVANNI DI VESENIA, 

D E U B E 

Data Concepte Lliures Sous 

1402-IX-5 Cobrat de Percivalle di Vivaldi, banquer 5 

1402-XII-15 Cobrat de Percivalle di Vivaldi pel seu salari 37 10 

1403-IV-4 Cobrat de Percivalle di Vivaldi [pel seu salari] 14 

1403-IV-4 Cobrat de Francesco Calvo, banquer 16 5 

1403-IV-28 Cobrat de 
(4 fl.) i a 
Marco de 

Lodisio Doria a la banca de Francesco Calvo 
la de Cosmo Lomellini (2 fl.), a través de 
Pezono, per completar el seu salari anual 7 10 

65 

SOCIS, «MASSERS» DE VOFFICIUM (1) 

H A V E B 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-IV-28 Pagament, a través de Marco de Pezono a Giovanni de 
Vesenia, notari, per completar les 75 1. del salari anual 
d'aquest darrer 7 10 

1403-IX-12 Pagament a VOfficium Maris, traspassat a Cosmo Lomel-
lini i socis, banquers 8 15 

1403-X-19 Pagament a la banca de Percivalle di Vivaldi. Referència 
al llibre de VOfficium de 1403, fol. 58. 12 10 

Total 28 15 

ESCRIVÀ DE L'OFFICIUM (2) 

H A V E B 

Data Concepte Lliures Sous Diners 

1402-VII-l Pel seu salari anual fins al I e r de juny de 1403 75 

1402-IX-5 Per despeses 3 2 

1402-XII-7 Per despeses 2 15 6 

1402-XII-7 Pel pagament fet a Paolo Cartaro 1 10 

(1) Fols. 57v-58r. 
(2) Fols. 50iv-51r. Aquest compte no fou tancat perquè el deure i haver 

no quedarem igualats. El deure puja a 80 lliures i 5 sous, mentre que l'haver 
puja a 82 lliures, 7 sous; 6 diners. La diferència a favor de Giovanni de Vesenia, 
que no sembla que li fos pagada en aquest exercici, era, doncs, de 2 lliures, 
2 sous i 6 diners. 
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COMPTE DE GIOVANNI DA COGORNO, 

D E U R E 

Data Concepte Lliures Sous 

1403-IV-25 Cobrat de Giacomo Cappa, patró de nau 5 

Total 5 

10 - COMPTE DE DESPESES GENERALS 

DE L'OFFICIUM MARIS (1) 

Data Concepte Lliures Sous Diners 

1402-IX-5 a Giovanni de Vesenia, notari i escrivà 
de l'Officium, per les despeses de fer 
descarregar la galera de Giorgio Ricci 3 2 

1402-XII-7 a Giovanni de Vesenia, per les despeses 
de descarregar la galera de Paolo di 
Corvaria 2 15 6 

1402-XII-7 a Giovanni de Vesenia pel pagament a 
Paolo Cartaro d'un llibre o cartulari 
gros i pel present llibre o cartulari 1 10 

1402-VII-l a Giovanni de Vesenia, pel salari d'un 
any fins al I e r de juny de 1403 75 

1402-VIII-l a Giovanni da Cogorno, pel salari del 
mes d'agost 5 

(1) Fols 55v. 

295 

ESCRIVÀ DE L'OFFICIUM (1) 

47 

r H A V E R 

Data Concepte Lliures Sous 

1402-VIII-l Pel seu salari del mes d'agost 5 

Total 5 

i 

(1) Fols 56v-57r. 
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11 - VAIXELLS GENOVESOS CONTROLATS AL PORT 

Foli (1) Data Tonatge 
del vaixell (2) 

Patró 

1408 
2 v 23-VII 2000 m. Battista di Assereto 

3 r 16-VIII de 3000 a Gioffredo Spinola di Luccoli 
4000 m. 

3 v 22-VIII Megolo Lercari (control de l'armament. 
Altre control l'I de set.) (3). 

3 v 31-VIII 2700 m. Lanzarotto da Borzoli 
6 v 10-IX 2500 m. Bartolomeo di Benedetto 

7 r 13-IX 3000 m. Branca Doria del fu Enrichetto 
7 v 15-IX 3500 m. Antoniotto Lercari i 

Giovanni Burgaro 
8 r 17-IX 4000 m. Leonardo da Savignone 
8 v 24-IX 5000 m. Giorgio Aspirano 
9 r 24-IX 2500 m. Antonio Ocello 
9 v 25-IX 5000 m. Giorgio Aspirano (de nou) 

10 r 25-IX Antonio Ocello (de nou) 
10 v 28-IX 2400 m. Giovanni Rasperio del fu Nicolò 
11 r 28-IX 2200 m. Brancaleone Maruffo 
11 V 28-IX 3500 m. Giovanni Burgaro (de nou) i 

Antoniotto Lerèari 
12 r 1-X 1400 m. Giovanni Coriasco 
13 r 5-X 2400' m. Destrino Strozollo de Sestri 
13 v 5-X de 7000 a Acelino Salvago 

8000 m. 
14 r 6-X 1400 m. Antonio Carbone 
14 v 9-X 1400 m. Raffaele de Lascagna 

15 r 9-X 2200 m. Luca Maroso 

(1) Del registre de l'Officium Maris de 1408-1410, A. S. G., sala 43, n. 757. 
(2) El tonatge aproximat és indicat en mines; el vaixell és una nau, si no 

és especificada altra cosa. Els parèntesis quadrats, tant pel que fa al tonatge com 
al destí, indiquen que la dada no es troba en el foli corresponent sinó més 
endavant o més endarrera, o bé en altres fonts que he indicat en el text. 

(3) Cf. l'Apèndix, doc. 18. 

9 

GENOVA PER L'OFFICIUM MARIS DE 1408 A 1410 

65 

Destí Fiadors (1) Impost de 
defensa (2) 

Multa 
prevista (3) 

Catalunya Babilano, fill emancipat de Sebastiano de 400 fl. 
Nigro 

Espanya Urbano Italiano 500 1. 

Orient a l'arbitri dels 
oficials. 

Sicília Gabriele Sinistrario 300 fl. 
Occident (per Galeazzo da Levanto 400 fl. 
a carregar sal) 
Romania Branca Doria del fu Odoardo 400 fl. 
Sicília Paolo Lercari 400 fl. 

Occident Argono da Savignone 400 fl. 
Occident Percivalle Centurione, fill de Giovanni 500 1. 
Manfredònia Tommaso Paterio 500 1. 
Flandes Matteo Lomellini, fill de Leonello 

Tommaso Paterio 
Catalunya Pietro Rasperio, draper 2 x 2 mesos 

500 1. Catalunya Filippo Maruffo 2 500 1. 
Sicília Giovanni de Nigro del fu Tommaso 3? x 2 mesos 

Adriano Lercari, germà d'Antoniotto 
Orient Oberto Usodimare del fu Luchino 1 x 3 mesos 
Sicília Gerolamo Giustiniani olim da Moneglia 2 x 2 mesos 200 fl. 
Flandes Bernabò Vivaldi del fu Leonello 6 x 3 mesos 

Oberto Marenco, ferrer 1 x V/i mes. 
Catalunya Nicolò de Marco 1 x 2 mesos 

Durante Assereto, fuster 
Orient Andreollo da Caneto del fu Bartolomeo 2 500 1. 

Melcione, germà de Luca i Nicolò Giudice 
del fu Gabriele responen del pagament de 
la taxa el 16-X 

(1) Garanteixen que el patró obeirà les disposicions de l'Officium Maris i 
que no sortirà sense llicència del port de Gènova i que pagarà l'impost creat 
el mes d'octubre per a la defensa marítima. Més endavant garanteixen també 
que el patró no exercirà el cors; en aquests casos ho indico. 

(2) És indicat en estipendis mensuals d'un homme. Aquest estipendi equivalia 
a 14 lliures genoveses per mes. 

(3) És indicada en florins d'or o en lliures genoveses indiferentment. 
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Foli Data Tonatge 
del vaixell 

Patró 

1408 

16 v 5-XI 2000 m. Battista di Carmadino 
17 r 6-XI 2000 m. Giannone di Sant'Ambrogio 

(galiassa) 
17 v 8-XI 1400 m. Giovanni da Passano 

18 r 14-XI 4500 m. Nicolò da Savignone 
18 r 28-XI 2900 m. Pietro di Alegro 
19 r 3-XII 3400 m. Francesco da Asti, ciutadà de Gènova 
19 v 5-XII 4000 m. Nicolò da Savignone (de nou) 
20 v 10-XII 2400 m. Antonio Bono 
21 r ii-xri 1000 m. Dagnano Giustiniani 
21 v 11-XII 1900 m. Tommaso de Vallettari 
22 r 12-XII Dagnano Giustiniani (de nou) 

22 v 17-XII Battista Ardimento 

10 
65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Orient Benedetto de Nigrono del fu Lanfranco 
Bartolomeo Lomellini 

Occident Giacomo da Passano, notari 
Durante Assereto, fuster 

Orient Tommaso da Savignone 
Battista di Leonardo 
Giovanni Balloggio 
Battista Salvago del fu Giovanni 
Andreollo Adorno 
Benedetto de Vallettari, fill de Giovanni 
Pietro de Vallettari, draper 
Argono Giustiniani, per 500 1. 
Bartolomeo Giustiniani olim de Santo Teo-
doro, per 500 1. 
Daniele Ghisolfi, per 200 fl. 
Clemente Squarzafico, per 200 fl. 
Percivalle Centurione, per 200 fl. 
Imperiale Ricci, per 200 fl. 
Paolo Lercari, per 200' fl. 
Idetto Lercari, per 200 fl. 
Cipriano Spinola, per 20G fl. 
Salvago Spinola, per 200 fl. 
Pagano de Marini, per 200 fl. 
Pietro de Mari del fu Antonio, per 200 fl. 

2 

154 

1 

indeterm. 
indeterm. 
indeterm. 
indeterm. 
indeterm. 
indeterm. 

indeterm. 

1000 1. (per 
pirateria) 

2000 fl. (pei 
pirateria) 
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Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

1409 

23 r 4-1 Francesco da Asti (de nou) 

23 v 5-1 2400 m. Benvenuto di Torre de Rapallo 
8-1 Benvenuto di Torre de Rapallo (de nou) 

24 v 16-1 2000 m. Giuliano de Remezano, de Chiavari 

25 r 16-1 1000 m. Giovanni Novello de Levanto 
(navícula) 

25 v 16-1 2900 Bartolomeo de Berengerio, 
(trip.: 33 h) representat pel seu parent 

Domenico de Borzoli de Levanto 

26 r 19-1 de 5000 a Angelo de Nigro 
6000 m. 
(trip.: 65 h) 

26 v 22-1 [5000 a 6000 m.] Angelo de Nigro (de nou) 
27 r 24-1 Bartolomeo di Berengerio de Levanto, 

representat pel seu cunyat Lanzarotto 
da Borzoli (de nou) 

11 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Riccino da Bogliasco, per 500 1. 
Teramo Centurione, per 500 1. 
Ambrogio de Bellengerío, per 500 1. 
Giovanni Grepo, pellicer, per 500 1. 
Nicolò Giudice del fu Gabriele 
Nicolò Giudice del fu Gabriele 

Domenico di Borzoli de Levanto i 
Domenico di Fossatello, per 250 fi. 
Giovanni de Fazio di Clemente, per 250. fl. 
Domenico di Borzoli de Levanto 

indeterm. 

indeterm. 

indeterm. 

2000 1. (per 
pirateria) 

1000 1. (1) 
1000 1. (per 
piratería) 
500 fl. 

Domenico di Borzoli de Levanto 2J4 

Occident 
Pietro de Mari del fu Antonio, per 200 fl. 
Benedetto de Vaüettari di Giovanni, per 
200 fl. 

5 
2000 fl. (per 
pirateria) 

Opizzo Fieschi, per 200 fl. 
Guiro Spinola del fu Luciano, per 200 fl. 
Antonio Spinola de Motri, per 200 fl. 
Antonio Spinola (2), per 200 fl. 
Andrea Panzano del fu Giorgio, per 200 fl. 
Tommaso Paterio, burgès de Quios, per 
200 fl. 
Pietro de Marini, per 200 fl. 
Percivalle Centurione, per 200 fl. 
Gabriele Lomellini di Corrado 
Giovanni di Borzoli de Levanto, per 500 I. 
Antonio Doria del fu Filippo, per 500 1. 
Andreollo Doria del fu Alaone, per 500 1. 

5 1500 1. 

(1) Multa si abandonava al port sense llicència de 1 'Officium. 
(2) Cunyat d'Antonio Spinola de Motri, i gendres ambdós de Gioffredo di 

Vivaldi. 



64, 312 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

1409 
27 v 24-1 Federigo Aicardo, de Savona (Paolo di 

Vuelina, notari, és parçoner de la nau) 

28 r 24-1 3.400 m. Lodisio da Capriata 
(trip.: 38 h) 

28 v 29-1 1600 m. Domenico Grimaldi 
(navícula) 

29 r 29-1 5000 m. Urbano Centurione 
(trip.: 63 h) 

29 v 29-1 1600 m. Giovanni da Coronata 
(navícula) 
(trip.: 48 h) 

30 r- 29-1 3900 m. Francesco Fattinanti 

31 r l-II Urbano Centurione (de nou) 

12 
65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

prohibició de 1000 fl. 
sortir del port 
sense llicència 
especial, revo-
cada el 29-1 
(1) 

Pietro de Recallo, notari 3 500 1. 

Giovanni de Nigro del fu Tommaso 
Andaló, pare de Domenico, signa el 30-1 

Raffaele Centurione, fill de Giovanni 500 1. 

Tommaso di Angelo, a precs de Jaume l'A 
Reverdit 

Antonio Garreto, per 200i fl. 3'A 2000. fl. (per 
Martino di Bandino, per 200 fl. pirateria) 
Vincenzo Fattinanti, per 200 fl. 

pirateria) 

Domenico Fattinanti, per 200 fl. 
Benedetto di Viale, per 200 fl. 
Raffaele Beguccio, llaner, per 200 fl. 
Bartolomeo Carrega, per 200 fl. 
Benedetto de Valletari, per 200 fl. 
Antonio Badinella, per 200 fl. 
Pietro di Fomari, draper, per 200' fl. 
Martino di Bandino, notari 500 1. 

Raffaele Centurione di Giovanni, per 500 fl. 2000 fl. (per 
Giuliano Centurione, per 300 fl. pirateria) 
Nicolò Centurione del íu Bechigís, per 
200 fl. 
Pietro da Voltaggio, per 200 fl. 
Teramo Centurione, per 200 fl. 
Benedetto Centurione, per 200' fl. 
Antonio de Nuxigia, per 200 fl. 
Percivalle Centurione, per 200 fl. 

(1) La prohibició fou comunicada a l'interessat per Luciano Marini, nunci. 
La revocació, per ordre del lloctinent, del consell i de llur vicari, en atenció que 
Federigo tenia salconduit, fou comunicada al notari de l'Officium Maris per mitjà 
de Massimo di Giudïce, notari i canceller. 



64, 312 305 13 65 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

i 
Destí Fiadors Impost de 

defensa 
Multa 

prevista 

31 v 

1409 

6-11 1400 m. Pietro de Vallettari, i per ell 
Durante Assereto 

Raffaele de Guiso l x l mes. 
= 14 1. 

31 r bis 6-II 2000 m. Melchione Maroso 
; 

Aigües Mortes Battista Doria del fu Pietro l'À 500 1. 

31 v bis 12-11 Lodisio da Capriata (de nou) Tommaso da Murta, colteller, per 500 1. 
Pietro de Lusoro, cotoner, per 500 1. 
Pietro de Recatto, notari, per 500 1. 

1500 1. (per 
pirateria) 

32 v 

33 r 

12-11 

13-11 

3900 m. 
(trip.: 48 h) 
4900 m. 
(trip.: 58 h) 

Pietro da Voltaggio 

Giovanni Ghisolfi 

[Orient?] 

[Orient?] 

Teramo Centurione 

Teramo Centurione, per 500 1. 
Bartolomeo de Nigrono, per 500 1. 
Antonio de Nuxigia, per 500 1. 
Ottobono Ghisolfi, per 500 1. 
Enrico Squarzafico, per 500 1. 
(els tres darrers signaren el 16-11) 

3/a 

4yí 

500 1. 

2000 fl. (per 
pirateria) 

32 r 16-11 Giovanni Ghisolfi (de nou) Teramo Centurione 500 1. 

33 v 20-11 [5000 a 6000 m.] 
(trip.: 65 h) 

Enrico Lecavelli [Orient?] Antonio Lomellini, per 500 1. 
Benedetto Centurione, per 200i fl. 
Luca Lercari, per 200 fl. 
Imperiale Ricci, per 200 fl. 
Beda Imperiale, per 200 fl. 
Giovanni Spinola di Nicolò, per 200 fl. 
Bartolomeo de Ricobono, per 200 fl. 
Filippo Maruffo, per 200 fl. 
Francesco Doria, per 200 fl. 

5 2000 fl. (per 
pirateria) 

34 r 23-11 Pietro da Voltaggio (de nou) 

1 

Giuliano Centurione, per 400 fl. 
Giuliano Leardo, per 400 fl. 
Bartolomeo da Voltaggio, per 400 fl. 
(germà de Pietro) 
Alessandro de Camilla, per 200' fl. 
Bartolomeo Marchesano, per 200 fl. 

2000 1. per 
pirateria) 

34 v 25-11 Marquado Gentile Marco di Vivaldi, per 200 fl. 

(continuen els fiadors en el quadro següent) 

2000 1. (per 
pirateria) 



64, 
312 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

1409 

35 r 5-III 4900 m. 
(trip.: 59 h) 

Giovanni Badinella 

35 v 5-1II 1800 m. Giovanni da Capriata 

36 r 5-III 1800 m. Bartolomeo di Costa 

36 v 9-III Giovanni Badinella (de nou) 

37 r 9-III nau de Marquado Gentile 
Gavino Conte da Rapallo, que hi és 
caporal de 30- homes, presta jurament 
a l'Officium 

37 v l l - I I I Pietro da Voltaggio (de nou): ha d'es-
perar a Messina a G. Ghisolfi, E. Le-
cavelli i G. Badinella per navegar de 
conserva 

37 v l l -III Giovanni Ghisolfi (de nou) igual ma-
nament que a l'anterior (1). 

(1) El manament fou consignat pels oficials Paolo Lercario i Raffaele Squar-
zafico en ambdós casos. 

14 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Paolo Lercari, per 200 fl. 
Giacomo Marchesano, per 200 fl. 
Matteo Lomellini, per 200 fl. 
Percivalle Usodimare, per 200 fl. 
Salvago Lomellini, per 200 fl. 
Franco Lomellini di Napoleone, per 200 fl. 
Giovanni Spinola di Nicolò, per 200 fl. 
Anfreono Ebriaco, per 200 fl. 
Pietro Spinola di Baldassare, per 100 fl. 
Leonello Usodimare, per 100 fl. 

[Orient?] 
Lorenzo Badinella, pare de Giovanni 

500 tí. 

Tommaso da Murta, colteller 

Tommaso da Murta, colteller 

Lorenzo Badinella, pare de Giovanni, per 
500 1. 
Giovanni Grillo di Brancaleone, per 500 1. 
Giacomo Giustiniani di Antonio, per 500 1. 
Nicolò Usodimare, per 250 1. 
Luciano Doria di Luciano, per 250' 1. 

VA 

VA 

200 fl. 

200 fl. 

2000 fl. (per 
pirateria) 

Custòdia de 
la mar 

Giovanni de Ritiliario, ciutadà de Gènova 
500 fl. 

Calabria, 
Messina, 
(Orient?) 

1000 fl. 

Calabria, 
Messina, 
Orient 

1000 fl. 



64, 312 

38 r 14-111 Antonio Bono, condemnat per haver sor-
tit de Gènova sense llicència i sense 
passar la cerca (1). 

38 r 14-111 
(partença: 
28-111) 

nau de Marquado Gentile 
Tommaso de Montevico o Monreale, que 
hi és caporal de soldats, presta jurament 
a l'Officium 

38 v 14-111 nau de Marquado Gentile 
Bartolomeo de Jugo de Polcevera, que 
hi és caporal de soldats, presta jurament 
a l'Officium 

39 v 16-111 Dagnano da Montaldo 

37 v 20-111 3900 
(trip.; 

m. 
48 h) 

Enrico Lecavelli (de nou): ha d'esperar 
a Messina a G. Ghisolfi, P. da Vol-
taggio i G. Badinella per navegar de 
conserva 

40 r 20-1II Melchione Maroso, per mitjà de Bene-
detto di Dondedio, i després per mitjà 
de Battista Doria 

40 v 28-111 [5000 m.] Tommaso da Savignone (sortí el 29-111) 

(1) El mateix dia fou renovada una vella multa de 25 1. a Giacomo Lomel-
lini i una altra de 20 a Leonardo de Grotta, ex-patrons, pels mateixos motius, 
amb la mateixa bonificació en cas de pagar aviat. He inclòs la notícia ¿'Antonio 

300 65 

multa efecti-
va: 20' 1 con-
donable en % 

Custòdia de 
la mar 

Pietro Re del fu Antonio, per 100 fi. 
Ottobono Cigala, per 100 fl. 
Gerolamo Grillo, per 100 fl. 
Giovanni Centurione, per 100 fl. 
aquests dos darrers signaren el 28-111 

400 fl. 

Custòdia de 
la mar 

Martino di Bandino, notari 
Antonio da Montoggio, torner (a precs de 
Tommaso Aspirano i d'Antonio di Palodio 
Rabaroli) 

el seu salari 

Giovanni de Nurono 
Giovanni de Nurono, per 1500 1. 
Leonello Marini, per 500 1. 
Nicolò, fill de Lazaro de Franchi de Goano, 
per 500 1. 
(els dos darrers signaren el 27-111) 

3'A 500 1. 

2000 fl. (per 
pirateria) 

Sicília 
[Orient?] 

l'A = 
30 1, 10 s. 

Anfreone Falamonica 
Imperiale Ricci, per 200 fl. 
Troilo Spinola, per 200 fl. 
Bartolomeo Cibo, per 200 fl. 
Cipriano Spinola, per 200 fl. 
Giovanni Grillo di Brancaleone, per 200 fl. 

indeterm. 500 1. 
2000 fl. (per 
pirateria) 

Bono en el quadre perquè probablement coincideix amb la seva tornada al port 
de Gènova després del viatge emprès el 1408-XII-10. 



F 
62 310 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

1409 

41 r 28-111 Marquado Gentile promet obeir les or-
dres del capità o del comissari durant 
el seu servei 

41 r 
i 42 v 

29-111 2800 o 2900 m. 
(trip.: 30 h) 

Pietro Antonio da Bavari 

41 v 29-111 Dognano de Camilla 

42 r 30-111 2900 m. 
(trip.: 35 h) 

llario de Mari 

311 63 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Custòdia de 
la mar 

Corrado Cigala, per 200 fl. 
Enrico Squarzaflco, per 200 fl. 
Pietro Centurione di Nicolò (en blanc) 

a l'arbitri dels 
oficials 

Giacomo Leardo del fu Grillo, per 200 fl. 
Nicola Giudice, per 200 fl. 
Pietro da Zoagli del fu Anfreone, per 100 fl. 
Galeazzo Spinola, per 100 fl. 

2/, 1500 1. (per 
pirateria) 

Corrado Cigala, per 1001 fl. 
Sardetto Corrado, per 2001 fl. 
Enrico Squarzaflco, per 200 fl. 
Nicola Doria di Domenico, per 200 fl. 
Luca Lercari, per 200 fl. 
Benedetto Centurione, per 200 fl. 
Cattaneo de Camilla, per 200 fl. 
Antoniotto de Camilla, per 200 fl. 

500 1. 
2000 1. (per 
pirateria) 

Gregorio de Mari, fill d'Uario 
Luciano Malocello, per 100 fl. 
Carlotto de Nigro, per 100' fl. 
Melchione Vento, per 100 fl. 
Napoleone Salvago, per 100 fl. 
Anfreono Pinelli, per 100 fl. 
Georgio de Mari, per 100 fl. 
Cosmo Cattaneo, per 100 fl. 
Martino de Mari, per 100 fl. 
Staco de Mari, per 100 fl. 
Battista Salvago, per 1001 fl. 
Pietro de Marí, per 100' fl. 
Sisto Cigala, per 200 fl. 
Francesco Doria, per 200 fl. 
Leonardo de Marini, per 100 fl. 

2 j á 2 (1) 
2000 1. (per 
pirateria) 

(1) Li fou rebaixada de gratia la contribució a 2 homes. 



64, 312 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

1409 

42 v 3-IV 3900 m. Antonio de Nuxigia 

44 r 13-IV Damíano de Camilla (de nou): ha 
navegar de conserva amb Antonio 
Bavari (1) fins a Gaeta 

de 
da 

44 r 13-IV Pietro Antonio da Lagneto: ha da 
vegar de conserva amb Damiano 
Camilla fins a Gaeta 

na-
de 

44 r 15-IV Pietro Antonio da Lagneto (de nou) 

44 v 16-IV 2000 m. Teramo da Capriata 

43 r 16-IV 2500 m. Lanzarotto da Borzoli 

43 v 17-IV 1900 m. Brancaleone Maruffo 

(1) La comunicació li fou feta per RafFaele Squarzafico. 

313 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Bartolomeo Porco 500 1. 

Gaeta 500 fl. 

Gaeta 

Bartolomeo Rosso, notari 
Giacomo Giustiniani, fill d'Antonio, per 
200, fl. 
Bartolomeo de Sovranis del fu Benedetto, 
per 200 fl. 

Antoniotto Calvo 
Pietro de Lisorio, cotoner, per 200 fl. 
Leonardo Malpagato, formatger, per 200 fl. 
Tommaso da Murta, colteller, per 200 fl. 
Giacomo de Zaeba, paleta, per 200 fl. 

500 fl. 

200 fl. 

1000 1. 

Sicília Baldassare Grillo del fu Quilico 
Giovanni da Lagneto, per 200 fl. 
Donato Tarigo, per 200 fl. 
Pietro di Fornari, per 200' fl. 
Antonio Doria del fu Filippo, per 200 fl. 
RafFaele da Santo Mateo, per 200 fl. 

2y* 2 (i) 200 fl. 
1000 fl. (per 
(piratería) 

Sicília Andreolo da Caneto 
RafFaele da Moneglia, per 200 fl. 
Antonio Maruffo di Lorenzo, per 200 fl. 
RafFaele Dondo, per 300 fl. 
Pietro di Fornari, per 300 fl. 

200 fl. 
1000 fl. (per 
(piratería) 

(1) Només pagà per dos homes al·legant una rebaixa concedida per Raffaele 
Squarzafico; obtingué l'apodixia de RafFaele di Cristiano, notari. 



64, 314 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

45 r 18-IV 2500 m. 
(trip.: 30 h) 

Nicola da Levanto 

45 v 26-IV 2000 m. 
(trip.: 29 h) 

Giacomo Marchesano: ha de navegar 
de conserva amb Nicolò da Levanto i 
Simone Bairo tant com pugui 

45 v 26-IV Nicola da Levanto: idem 

45 v 26-IV Simone Bairo: idem 

46 v 26-IV 6000 m. Leonello Usodimare (1) 

45 v 

46 r 

28-IV 

29-IV de 7000 a 

Giacomo Marchesano (de nou): que no 
marxi sense passar el control de les 
armes i la cerca (2). 
Ottaviano Imperiale 

46 r 29-IV 8000 m. Simone Bairo (de nou) 

46 v 30-IV 1000 m. Francesco Luciano, substitut de 
Leonello Usodimare 

47 r 30-IV 2000 m. 
(trip,: 29 h) 

Giuliano de Remezano 

47 r 30-IV de 1600 a 
1900 m. 

Raffaele de Lascagna 

(1) Fou substituït el dia 30 per Francesco Luciano; vegeu més avall. 
(2) En nota hom adverteix que marxà sense les armes necessàries i sense 

passar la cerca. 

312 314 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Antonio di Zignaculo (1) 
Ambrogio Traverio, per 100 fl. 
Giovanni Cattaneo, per 100 fl. 
Leonardo de Marini, per 100 fl. 
Galeazzo Spinola, per 100 fl. 
Giovanni de Castiglione, fill de Battista, 
per 200 fl. 
Giorgio de Canicia, per 200 fl. (2). 

2 200 fl. 

1000 fl. (per 
pirateria) 

Occident Giovanni de Nigro del fu Tommaso 2 = 24 1. 
(amb re-
baixa) 

200 fl. 

idem 

idem Simone Maraboto 5'A (amb 
rebaixa) 

500 fl. 

400 fl. 

Domenico Grillo 

Bartolomeo da Montaldo, cunyat seu 

6l/í (amb 
rebaixa) 
1 

500 fl. 

Leonello Usodimare 5'A 500 fl. 

Carlotto de Nigro 2 200 fl. 

Eliano de Lascagna, germà de Raffaele l'A = 15 1. 200 fl. 

(1) En nota hom adverteix que N. da Levanto no donà fiança de pagar la 
taxa en el futur i que marxà de Gènova mal armat i sense llicència, després 
de passar la cerca-, per tant queda obligat Antonio de Zignaculo. 

(2) En onta marginal hom fa constar que queden 200 fl. sense fiador. 



64, 316 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

47 v 
1409 

7-V 5000 m. Tommaso da Savignone 

47 v 7-V 8000 m. Bernabé Dentuto 

48 r 8-V 7000 m. Nicolò Andrea Lomellini 

48 r 8-V 5000 m. Francesco Spinola 

48 v 17-V 1400 m. Lodisio de Rosano 

49 r 3-VIII 2000 m. Lanzarotto da Borzoli 

48 v 23-VIII de 7000 a 
8000 m. 

Acelino Salvago 

49 r 3-1X Constantino Lercari 

49 v 8-X navícula Giovanni da Capriata 

49 v 11-X [3000 a 4000 m.] Gioffredo Spinola 

50 r 11-X [4000 m.] Leonardo da Savignone 

50 r 16-X [8000 m.] Bernabò Dentuto 

312 316 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Sardenya Anfreono Falamonica 4/, 500 fl. 

Sardenya Percivalle Centurione sy 500 fl. 

Sardenya Oberto Cicogna 6 500 fl. 

Sardenya Pietro Spinola del fu Baldassare 5 500 fl. 

Pietrosanto de Porto 1 200 fl. 

Sicília 

Orient 

Domenico di Borzoli 
Antonio de Nuxüia, per 500 fl. 

Bernabò Vivaldi del fu Leonello (reafirma 
la seguretat donada anteriorment per un 
viatge a Flandes) 

200 fl. 
1000 fl. (per 
pirateria) 

Orient Francesco Doria, per 500 fl. 
Antoniotto Lercari, per 500 fl. 
Paolo Doria, per 500 fl. 
Giorgio Ricci, per 500 fl. 

1000 fl. (per 
pirateria) 

Sicília Tommaso da Murta, colteller 500 fl. 

Flandes Cattaneo de Marini, per 250 1. 
Giovanni Lomellini del fu Giovanni, per 
250 1. 
Gerolamo Spinola, per 250 1. 
Ricardo Spinola, per 250 1. 

1000 fl. (per 
pirateria) 

200 fl. 

Flandes Battista Fattinanti 800 fl. 

Eivissa Percivalle Oltremarino (1) (per la taxa) 
Leonardo Grillo, per 500 fl. 
Giacomo Dentuto, per 500 fl. 
(continuen els fiadors en el quadre següent) 

2000 fl. (per 
pirateria) 

(1) En nota marginal hom diu que Percivalle Oltremarino ha de pagar 
una quantitat, que quedà en blanc. 



64, 
318 

Foli Data 
Tonatge 

del vaixell 
(i tripulació) 

Patró 

1409 

50 v 16-X Teramo da Capriata 

50 v 19-X Paolo Italiano 

51 r 23-X Paolo Italiano (de nou) 
Montanino Burnengo 
Lanzarotto da Borzoli 

51 v 4-XI Lodisio de Rosano 

51 r 8-XI Giovanni de Vignale 

51 v 

52 r 

12-XI 

2-XII 

1600 m. 
(navícula) 

Bartolomeo de Cosco 

Giuliano de Remezano 

52 r 2-XII Agostino Spinola del fu Meliadux 

52 v 17-XII Giorgio Imperiale 

52 v 17-XII Brancaleone Maruffo 

53 r 24-XII Luco Maroso 

312 318 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Percivalle Oltremarino, per 500 fl. 
Bartolomeo Brondo, per 500 fl. 

Sicília Giacomo Dentuto, per 200 fl. 
Giacomo da Murta, per 200 fl. 

400 fl. 

Sicília 

Sicília: conser-
va fins a l'illa 

Pietro di Fomari, draper, per 1000 fl. 
Urbano Italiano, per 1000 fl. 

2000 fl. 

Sicília Bernardo da Recco, per 250' fl. 
Nicolò di Alberto, per 250 fl. 

Lodisio da Capriata, per 500 fl. 
Tommaso da Murta, per 500 fl. 

500 fl. 

1000 fl. (per 
piratería) 

Sicília Tommaso da Murta, colteller 500 fl. 

Sicília Domenico di Borzoli, per 250 1. 
Giacomo Julia, per 250 1. 

500' 1. 

Yspania Opicino Spinola del fu Obizzo 500 1. 

Alexandria Adam de Nigrono, per 300 fl. 
Francesco Luciano, per 300 fl. 
Ambrogio Centurione, olim Traver, per 

300 fl. 

Mervaldo Maruffo, per 200 fl. 
Pietro di Fornari, draper, 300 fl. 

Giovanni Burgaro, ciutadà genovès 

1000 fl. (per 
pirateria) 

500 fl. 

400 fl. 



64, 
312 

Foli Destí Tonatge 
del vaixell 

Patró 

53 r 

1410 

7-1 Manament de 1 'Officium Maris als patrons de naus ancorades 
Els patrons són: 

Leonello Usodimare 
Francesco Spinola 
Enrico Lecavelli 
Antonio de Foo 
Antonio Ocello 
Bernabò Dentuto 
Giovanni Ghisolfi 

53 v 28-1 [3900 m.] Francesco Fattinanti 

53 v 28-1 Antonio de Locavo 

54 r 18-11 Paolo Italiano 

54 r 18-11 [5000 a 6000 m.] Angelo de Nigro 

54 v 18-11 Corrado de Manarolis 

54 v 

55 v 

28-11 

l-III 

Angelo de Nigro (de nou): ha d'esperar 
la nau de Paganino da Biassa o la 
d'Enrico Lecavello, o la de Giovanni 
di Ghisolfi o altra de més de 700 bótes, 
per navegar de conserva 
han de navegar de conserva amb A. de 
Nigro si els ho demana: Battista Ardi-
mento, Paganino da Biassa, Enrico Le-
cavello, Giovanni Ghisolfi 

73 65 

a Gènova de tenir-les ben ormejades i ben custodiades. 

Megolo Lercari 
Bartolomeo de Nigrono 
Angelo de Nigro 
Francesco Fattinanti 
Lanzarotto da Borzoli 
Paolo Italiano 
Lodisio de Çabata 

Giorgio Granello, per 100 fl. 
Bartolomeo de Belforte, per 100 fl. 
Lodisio de Confono, per 100 fl. 
Bartolomeo da Voltaggio, per 100 fl. 

Antonio de Foo, ciutadà de Gènova 

Tommaso de Fomario, draper 

Norasco Gentile 

Pietro da Gavi, banquer 

500 1. (per 
pirateria) 

500 1. (per 
pirateria) 

500 1. (per 
pirateria) 

300 fl. 
pirateria) 

500 fl. 

per pirateria 

1000 fl. 

1000 fl. 



64, 312 

Foli Data Tonatge 
del vaixell 

Patró 

1410 

55 v 5-1II Paolo Italiano (de nou): ha de navegar 
de conserva amb Megolo Lercari i ha 
d'esperar-lo, si cal, a Cadis (1) 

55 v 5-III Megolo Lercari: ha de navegar de con-
serva amb Paolo Italiano (2) 

56 v 12-111 Enrico Lecavello (de nou) 

56 v 12-111 Lodisio da Capriata 

57 r 12-111 Megolo Lercari (de nou) 

57 r 12-111. Lanzarotto da Borzoli 

57 v 17-111 Giovanni Ghisolfi 

57 v 17-111 Zaccaria Pichoni 

58 r 11-IV Bartolomeo de Nigrono 

58 r 26-IV Augusto da Rapallo 

58 v 20-V j Antonio Ocello 

(1) No tingué lloc aquest manament perquè fou expedida una carta patent 
sobre el mateix. 

(2) El manament fou lliurat a Megolo pel notari Raffaele de Cristiani. 
segueix una circular a tots els vaixells genovesos de més de 700 bótes que 

323 65 

Destí Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Occident 1000 fl. 

Occident 1000 fl. 

Orient Raffaele da Poggio, per 200 fl. 1000 fl. 
Enrico Squarzafico, per 200 fl. 
Bartolomeo da Voltaggio, per 200 fl. 
Gabriele Calvo, per 200 fl. 

Domenico Fattinanti, per 300 fl. 500 fl. 
Nicolò Massolla, per 200 fl. 

Novello Lercari, per 500 fl. 1000 fl. 
Ottobono Ghisolfi, per 500 fl. 

Antonio Doria di Filippo 500 fl. 

Daniel Ghisolfi, per 250 fl. 500 fl. 
Antonio de Nuxilia, per 250 fl. 

Augusto de Lazzaro, per 250 fl. 500 fl. 
Dagnano Jhota, per 250 fl. 

Nicolò de Nigrono, fill emancipat de 400 fl. 
Gregorio 

Manfredo Gropallo 300 fl. 

Galeazzo da Levanto per 150 fl. 300 fl. 
Simone Giustiniani, per 150 fl. 

naveguen cap a Occident a fi que vagin de conserva amb Megolo Lercari o amb 
Paolo Italiano, sota pena de 500 fl., però no fou expedida perquè fou substituïda 
per una altra carta patent; vegeu Apèndix, doc. 39. 



64, 312 324 

Foli Data Tonatge 
del vaixell 

Patró 

58 v 

1410 

20-V Luchino de Guano 

58 v 20-V Bartolomeo da Voltaggio 

59 r 23-VI Giuliano de Remezano 

59 r 3-VII [8000 m] Bernabò Dentuto 

59 v 4-VII [6000 m] Leonello Usodimare 

59 v 4-VII [3900 m] Antonio de Nuxilia 

60 r 17-VII Leonino Grafiono de Sestri 

60 r 17-VII Giovanni de Capriale 

60 v 28-VII Benvenuto da Torre: ha de prestar cau-
ció i passar la cerco abans de marxar 

60 v 28-VII Simone Bairo de Voltri: idem (1) 

60 v 28-VII Giacomo da Valletrebbia: idem 

60 v 28-VII Giovanni Serriasco: idem 

60 v 28-VII lleny de 1200 m. Pasqualino Rosso: idem 

61 r 31-VII Remo Grillo 

61 r 31-VII Antonio da Asti, per mitjà de Francesco, 
germà seu 

(1) El manament li foui lliurat per Luciano Marini nunci del 'Officium el 
30 de juliol. 

65 

Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Giovanni de Maraboto 300 fl. 

Pietro da Voltaggio, germà seu 400 fl. 

Sicília Giovanni de Remezano 500 1. 

Sardenya Percivalle Oltremarino 400 fl. 

Sardenya Antonio da Struppa, per 200 fl. 
Gregorio Sauli alias Pasquarotto, per 200 fl. 

400 fl. 

Orient Nicolò da Moneglia 400 fl. 

Sicília Lodisio de Conforto, per 200 1. 
Tommaso da Murta, colteller, per 200 1. 

400 1. 

Sicília Lodisio de Conforto, per 200 1. 
Tommaso de Murta, colteller, per 200 1. 

400 1. 

Sicília de 25 a 200 1. 

idem 

idem 

idem 

idem 

Sicília Lorenzo Grillo 400 fl. 

400 fl. 



64, 
312 

Foli Data Tonatge 
del vaixell 

Patró 

61 v 8-VIII Benvenuto de Torre 

62 r 1-IX Domenico di Borzoli (marxà sense llicèn-
cia i sense passar la cerca) 

62 r 3-IX Leonardo de Franchi, de Tortona 

61 v 5-IX Giovanni Pindebene 

62v 14-IX Raffaele i Anfreono Squarzafico: mana-
ment que no surtin de Porto-Venere sen-
se anar ben armats 

78 65 

Fiadors Impost de 
defensa 

Multa 
prevista 

Sicília Benedetto de Vallettari 

Sicília Pietro de Proferpersio, per 200 fl. 
Simone Doria, per 200 fl. 
Ambrogio Spinola, per 200' fl. 
Giovanni de Franchi, agricultor, per 200 fl. 

Sicília Francesco Luciano 

Sicília Tommaso da Murta, colteller 

200 fl. 

1000 1. 

200 fl. 

200 fl. 

* 
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1. 

1402, juliol 31, Gènova. 

Sentència de Z'OfFicium Maris condemnant Francesco Vacca de Savona, patró 

de coca, a pagar 226 florins a Tobia Lomellini, Giovanni de Oliva i Alberto 

Cicogna, valor (Tuna quantitat de pastell que els pertanyia i que havia estat 

lliurada a aquell per Nicolò da Moneglia, capità de les naus genoveses que asset-

aren el corsari Barrosa a Toló, en pagament de la seva participació en el combat 

contra Barrosa. Queda salvat el dret de Francesco Vacca contra POfficium per 

aquella quantitat. 

A. S. G., Antico Comune, Cartularius Diverssorum Officii Maris de 1402, 
sala-43, n. 758, ff. 3v-4v. 

Pro Thobia Lomelino et sociis (1). 
In nomine Domini. Amen. M° CCCC IIo, indiccione nona, secundum cursum 

Ianue, die XXXIo iullii, circha tercias, in Banchis sub porticu illorum de Ciconiis, 
Officium et officiales dominorum quatuor provisionis maris civitatis Ianue (2), in 
sufficienti et legiptimo numero congregatum (3), et quorum quidem officialium 
nomina sunt hec: domini Nicolaus Centurionus, prior, Iullianus de Castro, Raffael 
Vilanucius, notarius, et Benedictus de Pissano, commissarii in hac parte illustris 
domini domini (4) gubernatoris et consilii Ianuensis, vigore rescripti eorumdem 
domini gubernatoris et consilii, scripti et signati manu Iulliani Panizarii, cancellarii 
hoc anno, die XXVI iulii et cuiusquidem rescripti tenor infra est insertus: 

« Illustri et excelsso domino domino regio gubernatori civitatis et communis 
Ianue vestroque provido consilio venerabilium ancianorum supplicant Thobias 
Lomelinus, Iohannes de Oliva et Albertus Ciconia, vestri cives, quod veritas est 
quod tempore quo exercitus vester et communis Ianue erat in Tollono, de quo 
vestra dominatio est informata, in dicto exercitu se invenit quedam galleacia 
que fuerat patronizata per Baptistam de Savignonis, súper qua galleacia dicti 
supplicantes habebant certas quantitates gualdorum, et dum ibi tune esset quedam 
cocha Francisci Vache de Saona, que nunc est in portu Ianue, et Nicolaus de 
Monelia, ibi tune capitaneus nostri exercitus, de consilio et deliberacione tune 
sui consilii et Ianuensium ibi tune adstantium, deliberasset preliari naves Baraxie, 
que ibi tune in obsidione dicti nostri exercitus erant, dictus Nicolaus imposuit 
et mandavit dicto Francisco quod preliari deberet una cum aliis Ianuensibus ibi 
tune adstantibus, qui Franciscus hoc facere renuit, ymo quod magis dictus Fran-
ciscus voluit de loco discedere sine preliando et respondidit quod, si volebat 
quod esset in dicto prelio cum cocha sua, quod omnino volebat a dicto capitaneo 
florenos auri ducentos viginti sex cum effectu, licet antea forent facta verba de 
pluri, sed ad conclusionem effectualiter devenerunt quod dictus capitaneus sibi 
dare promisit dictos florenos auri CCXXVI pro diebus duobus, quibus ibi dictus 

(1) Escrit en el marge esquerre-, socii a l'original. 
(2) Ianue: escrit a l'espai interlineal. 
(3) Segueix commissa ratllat. 
(4) Escrit dominis, amb la s ratllada. 
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Franciscus stare promisit cum dicta cocha, et non habens dictus capitaneus unde 
solvere tradidit dicto Francisco ad pignus sachos goaldorum dictorum supplican-
tium I.XXXVI ex illis gualdis que in dicta galleada dicti supplicantes habebant, 
quos sachos dictus Franciscus deportavit Anthonam, in quo loco habuit pro dictis 
supplicantibus dictos florenos CCXXVI, quia aliter noluit dictos gualdos in Antona 
restituere, modo est quod cocha dicti Francisci Ianuam venit et apricuit et dicti 
supplicantes petierunt coram Officio maris quod dictum Oíficium solvat seu solvi 
faciat dictis supplicantibus dictos florenos CCXXVI, máxime quia dicti suppli-
cantes facti sunt et scripti creditores dicti Officii maris ad libros dicti Officii 
de dictis florenis CCXXVI, quod Officium respondet quod dicti supplicantes ad 
vestram dominacionem recurrant, cum ygnorant utrum habeant a dicto Francisco 
dictam pecuniam exigere an non. Quare supplicant quatenus dignemini et vel-
litis mandare dicto vestro Officio maris quod provideat in dicta solucione fíenda 
dictis supplicantibus de dictis florenis CCXXVI, quos dicti supplicantes debito 
modo habere debent per illum modum et viam qua debebitur ut cum effectu 
possint dicti supplicantes habere solutionem predictam. 

+ M°CCCC II, die XXVI iullii. 

Responsio prefatorum illustris domini regii gubernatoris Ianuensis etc. et 
consilii ancianorum, in legiptimo numero congregati, est quod venerabile Officium 
maris, visis videndis et audictis audiendis, ministrent dictis supplicantibus iusticiam 
de predictis. Extractum est ut supra de actis publicis regie cancellarie com-
munis Ianue. 

Rex dominus Ianue. I[ulianus] Pfanizarii], notarius et cancellarius >. 
Viso dicto rescripto et contentis in eo et audicta requisicione verbo facta 

coram dicto Officio per dictos supplicantes, responssione et contradicione Thome 
Formiche de Saona, nunc locumtenentis patroni navis predicti Francisci Vache, 
viso quodam salvoconductu (1) concesso navi predicte per prefatum dominum gu-
bernatorem et consilium coram dicto Officio presentato per dictum Thoma Formi-
cam nomine predicto necnon audictis aliquibus participibus navis predicte et quic-
quid in predictis et circa predicta dicere, opponere et monstrare voluerunt habitaque 
super premissis informacione verídica cum Nicolao de Monelia, superius in dicto 
rescripto nominato, tune capitaneo etc., et cum aliquibus aliis fidedignis personis 
in armata predicta tune existentibus, et demum visis et audictis ac consideratis (2) 
ómnibus his et singulis que in predictis et circa predicta videnda, audienda et 
consideranda fuerunt et super predictis habita plena, matura, penssata et diligenti 
deliberatione, Christi nomine invocato et Deum semper habendo pre oculis et 
in mente, omni iuri, via, modo et forma quibus melius potuit et poterit, ex pote-
state et baylia dicto Officio attributis vigore supradicti rescripti (3), ooncorditer 
in his scriptis dixit, sentenciavit, pronuntiavit, condemnavit et reservavit ut infra: 
videlicet quia sententiavit et pronuntiavit goalda predictorum supplicantium non 
potuisse dari seu obligari dicto Francischo per dictos capitaneum et consilium 
dicte armate sine volúntate et consenssu ipsoram, et per consequens condemnavit 

(1) Segueix vusi-, ratllat. 
(2) ac consideratis: escrit a l'espai interlineal. 
(3) Segueix omnes, ratllat. 
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dictum Franciscum, tanquam patronum dicte navis et dictam navim et naula 
eius (1) ad dandum, solvendum et restituendum dictis Thobie, Iohanni et Alberto 
supplicantibus dictos florenos auri ducentos viginti sex, hábitos per ipsum pa-
tronum (2) ex dictis goaldis ut supra. Reservato dicto Francisco patrono omne 
ius quod habet et sibi competit contra dictum Officium maris, quod nunc est 
vel pro tempore fuerit, occasione eius quod dictus Franciscus cum dicta sua navi 
stetit duobus diebus vel circa in loco Toloni et promissionis sibi facte per dictum 
Nicolaum de Monelia, tune capitaneum ut supra et suum tune consilium, cuy 
iuri per presentem sentenciam non intendit dictum Officium preiudicare, ymo 
sit sibi salvum et illesum. Et de predictis dictum Officium mandavit per me 
notarium infrascriptum confici debere presentem publicam scripturam in testimo-
nium premissorum. 

2. 
1402, juliol 31, Gènova. 

Nova sentencia de fOfficium Maris rectificant l'anterior en el sentit que 

Tobia Lomellini, Giovanni de Oliva i Alberto Cicogna hauran de pagar a TOfficium 
54 florins dels 226 que cobraran de Francesco Vacca, pel millorament obtingut 

en llurs béns gràcies a l'exèrcit genovès, que recuperà llur pastell, pres per Juan 

González, pirata refugiat Uavors a Taló. 

A. S. G., ibidem, f. 5r. 

Pro Officio (3). 
In nomine Domini. Amen. MCCCCII0, indiccione nona secundum cursum 

Ianue, die XXXIo iulii, circha tercias, in Banchis sub porticu illorum de Ciconiis, 
Officium et officiales dominorum quatuor provisionis maris civitatis Ianue in quo-
quidem Officio (4) omnes IIIIo r interfuerunt et quorum nomina sunt hec: domini 
Nicolaus Centurionus, prior, Iullianus de Castro, Raffael Vilanucius, notarius, et 
Benedictus de Pissano advertens hodie (5) paulo antea protulisse quamdam sen-
tenciam, scriptam manu mey, notarii infrascripti, per quamquidem sentenciam 
dictum Officium condemnavit Franciscum Vacham de Saona, patronum cuiusdam 
sue navis, in portu Ianue presentialiter existentis, et dictam navim ac participes 
ipsius ad dandum, solvendum et restituendum Thobie Lomelino, Iohanni de Oliva 
et Alberto Ciconia florenos auri ducentos viginti sex, hábitos per dictum Fran-
ciscum ex certis gualdis dictorum Thobie, Iohaimis et Alberti, alias dicto Fran-
cisco nomine pignoris tradditos per Nicolaum de Monelia, tune capitaneum exer-
citus facti contra Degum de Barraxa, et hoc quia dictum Officium cognovit dictum 
Nicolaum de Monelia, capitaneum predictum, non potuisse dare dictos gualdos 
ad pignorem sine licentia et volúntate dictorum Thobie, Iohannis et Alberti, et prout 
et sicut in dicta sentencia continetur, cum reservacione tamen infrascripta: vide-
licet quia reservavit dicto Francisco patrono omne ius quod habet et sibi competit 

(1) Segueix et participes ipsius, ratllat. 
(2) patronum, escrit a l'espai interlineal. 
(3) Escrit en el marge esquerre. 
(4) Officio: escrit a l'espai interlineal 
(5) Segueix modo ratllat. 
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contra dictum Officium Maris, quod nunc est vel pro tempore fuerit, occasione eius 
quod dictus Franciscus cum dicta sua navi stetit duobus diebus vel circa in loco 
Tolloni et promissionis sibi facte per dictum Nicolaum de Monelia, tune capi-
taneum ut supra et suum tune consilium, cuy iuri per dictam sentenciam non 
intendit dictum Officium preiudicari dicto Francisco, ymo sit sibi salvum et 
illesum. Considerans igitur dictum Officium quod dicta goalda dictorum trium 
capta fuerant et perdita per lohannem Gonzales, piratam, qui se in dicto loco 
Toloni reduxerat, et recuperata per exercitum Communis supradictum, cuius occa-
sione dictus Nicolaus capitaneus, forte de iure, potuisset de dictis goaldis partem 
aliquam obligare, et quia non meruit dulcia qui non gustavit amara, iddeo, 
corrigendo dictam sentenciam, dixit et declaravit ac sentenciavit ut infra, vide-
licet: quia dicti Thobias, Iohannes, Albertus, habitis et receptis dictis florenis 
ducentis viginti sex a dicto Francisco patrono seu a nave vel participibus eius, 
teneantur et debeant, semper ad requisicionem dicti Officii vel successoris eius-
dem, daré et solvere eydem Officio florenos quinquaginta auri ex dictis florenis 
auri CCXXVI, in quibus dictum Officium eosdem Thobiam, lohannem et Albertum, 
vigore presentis sentencie melioratis, condemnavit, considerato inelioramento habito 
per ipsos de dicto exercitu in dictis goaldis et mercibus que perdita forent nisi 
fuissent exercitum supradictum. Et de predictis dictum Officium mandavit per 
me, notarium infrascriptum confíci debere presentem publicam scripturam in testi-
monium premissorum. 

3. 

1402, agost 28, Gènova. 

L'Officium Maris ordena a Giuliano Centurione i a Giacomo Cappa, patrons 

de dues naus, que en la travessada que emprenen cap a Barcelona naveguin de 

conserva i nomena Giuliano Centurione patró de Vexpedició. 

A. S. G., ibidem, f. 7r. 

+ M°CCCC IIo die XXVIII augusti. 

Tractatus et ordo Officii et dominorum ... officialium constitutorum super 
provisione navigandi et merchantia Ianuensium dactus et commissus vobis, Iulliano 
Centuriono et Iacobo Cappa, patronis duarum navium, nunc in portu Ianue 
existentium et de proximo recessurarum: primo, namque vobis committitur, iniun-
gitur et expresse mandatur pro parte iam dicti Officii et dictorum dominorum 
officialium quatenus sub pena vel penis alias vobis impositis, videlicet de florenis 
auri quingentis pro quolibet et a quocumque vestrum quisquís contrafecerit 
penitus infferenda, iré et navigare debeatis insimul in conserva et societate et 
vos ad invicem expectare, morari, iré simul et recedere (1) debeatis a portu 
presenti Ianue quousque in partibus Barchinonie sive supra Barchinoniam pro 
miliaria quadraginta vel circa navigantes intus insullam Minorche et navigare 
semper debeatis et velifichare quanto magis prope potestis, sic quod una non 
relinquat alteram a se solam, propter quod alteri vel utrique posset aliquod incon-

(1) Segueix de et in quocumque loco, ratllat. 
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veniens evenire; insuper omni iure, via, modo et forma quibus melius potuit et 
potuerunt, ellegerant et eonstituerunt dictum Iullianum in capitaneum et pro 
capitaneo toto dicto viagio quousque ad locum supradictum Barchinonie cum 
potestate et baylia precipiendi, mandandi et iniungendi dicto Iacobo, officia-
libus et marinariis dictarum riavium ac navigandi secundum quod discreccioni sue 
melius videbitur expedire, mandans etc. 

4. 

1402, setembre 12, Gènova. 

L'Officium Maris ordena a Nicolò de Lo Musso i a Venturino de Ratto de 

Portovenere, patrons de galera, que des de Porto Písano a Roma naveguin de 

conserva. Si Venturino no té la tripulació a punt i no pot marxar, Nicolò de 

Lo Musso l'haurà d'esperar dos dies, passats els quals podrà marxar sol lliurement. 

Nicolò de Lo Musso queda nomenat patró de Vexpedició. 

A. S. G., ibidem, f. 8v. 

Pro Officio (1). 
Die XII septembris, in terciis. 
Officium et oficiales provisionis maris in (2) sufficienti et legiptimo numero 

congregatum et illorum que his interfuerunt nomina sunt hec: Marchus Beorssus, 
prior, Thomas de Fornariis, draperius, et Luchinus Ususmaris, volentes saluti et 
indempnitati mercatorum habentium merces et raubam in gallea patronizata per 
Nicolaum de Lo Musso et in gallea patronizata per Venturinum de [en blanc] 
Portu Venere providere ac Ianuensium navigantium in dictis galleotis, preceperunt 
et in mandatis dederunt dicto Nicolao de Lo Musso et Iohanni de Gracioto, 
domino galleóte patronizate per dictum Venturinum et pro dicto Venturino de 
Rapto promittendo etc. (3), presentibus, audientibus et intelligentibus, quatenus 
ipsi a Portu Pissano ultra quousque Romam navigent in conserva et societate 
insimul (4) ad invicem alter alterum morantes et expectantes toto dicto viagio 
quousque Romam ut supra (5) et navigare et velifficare semper deberent toto 
dicto viagio ut supra quanto magis prope poterint, ita quod una non relinquat 
alteram a se sollam, propter quod alteri vel utrique posset aliquod inconveniens 
evenire. Et hoc sub pena florenorum auri ducentorum a quolibet contrafaciente 
irremisibiliter aufferendorum, iniungentes insuper dictis Nicolao de Lo Musso et 
Iohanni de Gracioto, dicto nomine, quatenus de presenti portu Ianue velifficient 
hodie intra vesperas sub pena florenorum auri centum, et quia forte dictus Ven-
turinus ihusmam suam non habet presentialiter paratam, preceperunt dicto Nico-

(1) Escrit en el marge esquerre. 
(2) Segueix quo officio, ratllat. 
(3) et pro dicto... etc., escrit a l'espai interlineal. 
(4) Segueix et, ratllat. 
(5) Segueix ita ut alter quod, ratllat. 
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lao, presente et audiente ut supra (1), quatenus debeat et teneatur ad penam 
florenorum auri centum dictam galleotam dicti Venturini morari et expectare 
duobus diebus tantum Ínter Portu Venerem et Portum Pissanum, quod si expe-
dictus non fuerit dictus Venturinus tune et eo casu, transato dicto termino, 
liceat eydem Nicolao velificare et navigare in viagium suum predictum, non 
obstantibus premissis. Insuper omni iure, via, modo et forma quibus melius 
potuerunt, ellegerunt et conslituerunt in capitaneum dictarum duarum gallearum 
toto dicto viagio dictum Nicolaum de Lo Musso cum plena baylia etc. Man-
dantes etc. Pro quibus quidem actendendis et firmiter observandis pro dictis pa-
tronis ut supra verssus dictum Officium videlicet, pro dicto Nicolao, solempniter 
intercessit et fideiussit Bonacurssus Alderoti de Florencia, mereator Ianuensis, et 
pro dicto Venturino (2) Iohannes de Gracioto predictus suo proprio et privato 
nomine. Sub etc. Renunciantes etc. 

5 

1403, gener 23, Genova. 

/VOfficium Maris concedeix a Giovanni Spinola del fu Bernabò divuit lliures 

i quinze sous genovesos com a recompensa pels serveis prestats en l'expedició 

contra Barrosa. 

A. S. G., ibidem, f. lOv. 

Die XXIII ianuarii. 
Pro Iohanne Spinulla (3). 
Nobilles et prudentes domini Thomas de Fornariis, draperius, prior, Marchus 

Beorssus, Luchinus Ususmaris et Lodisius de Àuria, oficiales Officii provisionis 
maris, considerantes lohannem Spinullam quondam Bernabonis se bene gestum in 
factis exercí tus et (4) processus contra Barraxiam anno proxime elapso, in quem 
personaüter se transtullit, absque eo quod sibi mercede aliqua provisum extiterit, 
et ob hoc dignum foret sibi retribuere, requisitioni ipsins annuentes tanquam iuste, 
providerunt de pecunia dicti Officii dicto Iohanni dari debere, prius habita 
informacione cum Officio precedenti quod predicta fuerunt vera et ad instancian) 
dicti Officii illuc iverat et fatigaverat, que honoris fuerunt Communis et Officii 
supradicti, libras decem octo et soldos quindecim Ianuenses omni iure, via, modo 
et forma quibus melius potuerunt. 

(1) presente et audiente ut supra, escrit a l'espai interlineal. 
(2) Segueix Nic-, ratllat. 
(3) Escrit en el marge esquerre. 
(4) exercitus et, escrit a l'espai interlineal. 
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1403, gener 23, Gènova. 

L'Officium Maris reconeix un deute envers Nicolò Centurione de quinze 

lliures genoveses. 

A. S. G., ibidem, f. lOv. 

Ea die. 
Pro Nicolao Centuriono (1). 
Officium supradictum in pleno numero congregatum, audicta requisitione Ni-

colai Centurioni requirentis dicto Officio sibi solutionem fieri per dictum Officium 
de libris quindecim et solidis Ianuensibus de quibus creditor apparet Officio domi-
norum magistrorum rationalium communis Ianue, habita de dicto crédito plenaria 
informacione cum Lodisio de Andora notario et scriba dicti Officii, qui iuramento 
suo iuravit dictum Nicolaum fore creditorem de dicta quantitate pecunie, requi-
sicioni ipsius annuentes tanquam iuste, deliberavit dictum Nicolaum fieri deberi 
creditorem de dicta quantitate pecunie dictarum librarum XV,m Ianuensium, actento 
máxime quod dictam pecuniam solvit pro agendis et negociis dicti Officii. 

7 

1403, febrer 14, Gènova. 

Els oficials de l'Officium Maris preguen a Golestano Pinelli, « podestà » de 

Savona, que faci inspeccionar per mitjà dels seus oficials la nau de Gianni 

Maruffo, preparada per a emprendre viatge, a fi de controlar si s'ajusta a les 

ordinacions de FOfficium Maris, de les quals li trameten una còpia, 

A. S. G., ibidem, f. 49r. 

Nobilli et egregio domino Golestano Pinello, honorabili potestati Saone, fratri 
honorabilissimo. Nobilis et egregie domine et frater honorabilis, salutem in Eo 
qui est salus omnium. Comparuit coram nobis et Officio nostro Ianus MarrufFus, 
patronus cuiusdam sue navis pórtate minarum IIIra in IIIIm, presentialiter in 
portu Saone existentis, parate, ut asseruit, de proximo navigare, et, volens facere 
que debet et tenetur dicto nostro Officio ne in penam aliquam incurrat, requisivit 
a nobis quod in Saonam transmitterímus inquisitores pro (2) dicto nostro Officio 
ad (3) inquirendum dictam navim secundum morem et consuetudinem (4) statu-
torum et ordinamentorum prefati Officii aut quod aliter provideremus in predictis 
circha indempnitatem et expedicionem dicte eius navis (5), prout predicto nostro 
Officio (6) videretur et placeret. Nos autem circha predicta providere volentes, 
requisitioni ipsius Ianus patroni tanquam iuste annuentes, vos ortamur et rogamus 

(1) Escrit en el marge esquerre. 
(2) inquisitores pro, escrit a l'espai interlineal després de de sercatores, ratllat. 
(3) Segueix sercandum et, ratllat. 
(4) Segueix prefati Officii, ratllat. 
(5) navis, escrit a l'espai interlineal. 
(6) Segueix visum foret, ratllat. 
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quatenus per (1) inquisitores civitatis Saone inquirí et diligenter cerchari (2) 
faciatis dictam navim dicti Ianus iuxta formam ordinamentorum dicti nostri 
Officii (3), exemplum quorum vobis presentibus transmittimus interclusu et facta 
dicta cercha nobis et Officio nostro exemplum placeat destinare ut, si qua defuerint 
dicta cercha nobis et Officio nostro exemplum placeat destinare ut, siqua defuerint 
dicte navi (4) que in dictis nostris ordinibus continetur, valeamur eundem Ianus 
vobis ad semel et ad queque grata. Datum Ianue, M°CCCC IIIo, die XIIII 
februarii (5). Officium et oficiales dominorum quatuor provisionis maris etc. 

8 

1403, març 16, Gènova. 

L'Officium Maris disposa que la nau patronejada per Pietro Centurione, que 

es dirigeix a Flandes, enroli dotze homes més dels ordenats anteriorment a fi que 

pugui defensar-se dels corsaris que pillardegen per les mars. 

A. S. G., ibidem, f. l l r . 

Die XVI marcii. 
Pro Petro Centuriono et eius navi (6). 
Officium (7) dominorum ... quatuor officialium súper provisione maris et mer-

chantiarum etc. existentium in Banchis ac in sufficienti numero eorumdem con-
gregatum nomina quorum sunt hec: domini Thomas de Fomariis, prior, MaTchus 
Beorssus, Luchinus Ususmaris et Lodisius de Àuria, cupientes in quantum eis 
possibille est providere salubri navis patronizate per Petrum Centurionum, pre-
sencialiter párate, Deo previo, navigare ad partes Frandrie, et ut pro tuicione 
dicte navis et mercium onustarum in ea se comittere possit ad dictas partes 
absque eo quod periculum, propter non copiosam provisionem factam dicte navi, 
possit aliqualiter evenire, ad quod potuisset antea provideri, quam pirate, qui 
quotidie maria vagantur, a quibus plerumque naves damnificantur, deffectu tenuis 
armamenti, ea propter cum audiverunt presentialiter circa illas partes iam paratam 
quandam navim piratarum, qui iam predantur, ut (8) dicta navis dicti Petri et 
merces in ea onuste tute conducaiitur et ne possint omni modo, iure, via et 
forma quibus melius potuerunt, assumentes in hac parte bayliam eorum, delibe-
raverunt, decreverunt, ordinaverunt et providerunt ut infra: videlicet, quod dictus 
Petrus ultra gentem sibi ordinatam ex serie dicti Officii iam sibi dacta circa 
numerum gentium per eum stipendiandarum possit et valleat ac teneatur stipen-
diare et addere in dicta navi usque in socios duodecim sufultos armis et balistis 
suis, solucioni quorum teneantur et obligati sint et intelligantur ex nunc universsi 

(1) Segueix sercatores, ratllat. 
(2) et diligenter cerchari, escrit a l'espai interlineal sobre et sercari, ratllat. 
(3) Segueix nobis, ratllat. 
(4) Segueix dicte, ratllat. 
(5) Segueix Thomas de, ratllat. 
(6) Escrit en el marge esquerre. 
(7) Segueix et officiales, ratllat. 
(8) Segueix merc-, ratllat. 
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merchatores lanuenses que presentialiter ressidenciam íaciunt et commorantur in 
Bruges, illi videlicet quibus super dicta navi aliqua pars seu quantitas mercium 
quovis modo sit conducta seu appodiata, aut in ipsa navi aliquam partium mer-
cium habeant seu haberi videantur in hunc modum, videlicet, quod teneantur tam 
pro stipendio et schoto (1) dictorum sociorum duodecim quam pro quocumque 
interesse cambii et securitatum quod et que cadent seu flent occasione monete 
et constey dictorum sociorum duodecim pro rata secundum valores navis et mer-
cium existentium in dicta navi. Ita quod dicta navis et merces oblígate sint ad 
dicta stipendia, scota, interesse cambiorum et securitatum. Mandantes et decer-
nentes ex nunc prout ex tune per dictos mercatores et quoscumque participes 
dicte navis prout supra observari debere. 

Al marge: videatur littera in presenti in carta XXXXVIIII. 

9 

1403, abril 3, Genova. 

Els oficials de /'Officium Maris nomenen Qiovanni da Cogorno, notari, escrivà 

de FOfficium Maris des del primer de juliol .Mentre, actuarà com a lloctinent de 

Giovanni di Vesenia, predecessor seu, que marxa a Ultramar. 

A. S. G., ibidem, f. l l v . 

+ MCCCC IIIo, die III aprilis. 

Nobiles et prudentes viri domini Marchus Beorcius, prior, Thomas de For-
nariis, Luchinus Ususmaris et Lodisius de Auria, oficiales provisionis maris, exi-
stentes in Bancis ubi insimul se congregarunt pro agendis opportunis dicti eorum 
Officii, advertentes lohannem de Vezenia, notarium, eorum scribam et Officii 
eorumdem de proximo navigaturum ad partes ultramaris, cuius recesu Officium 
vacat scriba huiusmodi, de quo vollentes providere, confisi de legalitate et virtute 
Iohannis de Cucurno, notarii, ipsum subrogarunt loco dicti Iohannis pro locum-
tenente ipsius huic ad kalendas iullii proxime venturas et a kalendis iullii predictis 
ex nunc prout ex tune ipsum lohannem elligunt in scribam dicti Officii cum 
obvencionibus et salario consuetis usque beneplacitum dictorum dominorum offi-
cialium. 

10 

1403, abril 3, Genova. 

Els oficials de /'Officium Maris comuniquen als mercaders genovesos residents 

a Bruges que, per raons de seguretat contra els pirates, han obligat Pietro Cen-

turione a enrolar dotze homes més en la seva nau, que anomenen un per un 

perquè puguin controlar si hi són tots al terme del viatge, i els ordena que 

reparteixin aquesta despesa suplementària entre tots els qui tenen interessos o 

mercaderies en la dita nau. 

A. S. G., ibidem, f. 49v. 

(1) Et schoto, escrit a l'espai interlineal. 
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Nobilibus et prudentibus viris mercatoribus universsis Ianuensibus presentia-
liter in Bruges commorantibus honorabilissimis. Nos, Officium (1) quatuor officia-
lium provisorum maris etc., universsis et singulis merchatoribus Ianuensibus ad 
presens in Bruges commorantibus, salutem. Cum ad evitacionem imminentis peri-
culi in quod invadebat navis Petri Centurioni et merces existentes in ea, ex 
piratis, quibus faciliter obviare potuisset ad illas partes navigando, delibera-
vimus solempni decreto (2), cuius exemplum mittimus interclusum, quod dictus 
Petrus ultra in summam debitam stipendiare posset socios duodecim, ad solu-
cionem quorum tam pro stipendio et schoto eorumdem quam pro interesse et 
cambio ac securitatibus, siquod et sique fient seu forent pro moneta solucionis 
ipsorum, obligavimus navim dicti Petri et merces que in dicta navi sunt et per 
consequens vos, quibus dicte merces transfferuntur, prorata secundum (3) porciones 
et valores navis et mercium predictarum et prout in dicto decreto continetur. Com-
mitimus igitur vobis tenore presentium litterarum quatenus aprichata dicta navi 
ad partes illas, informationem eo ipso habere studeatis, si (4) iuxta concessionem 
et deliberacionem predictam dictus Petrus habuit et stipendiavit ac conduxit 
dictos socios duodecim et quantum pro eius, ut premittitur, potuit persolvisse, etiam 
si servierunt et ipsam navim sequiti fuerunt, quorum nomina sociorum duodecim 
predictorum dacta per dictum Petrum Ianue sunt hec: Laurencius Buragius, 
Antonius Antinorffo, Christoforus Ricius de Finaro, Michael de Caffa, Iohannes 
Graciani de Varagine, Iohannes de Nicia, Philippus de Peyra, Georgius de Roddo, 
Petrus de Roddo, Manuel de Garrixio, Georgius (5) Constancii de Idra, Iullianus 
de Trapena. Insuper scituris quod per dictum Petrum dictosque duodecim socios 
fuerint servata que decrevimus, mandamus vobis antedictis expresse quatenus 
dicto Petro et ad ipsius simplicem requisicionem solvere et respondere debeatis, 
iuxta tenorem dicte deliberacionis, quantum inveneretis expendidisse et solvisse, 
tam pro stipendio et schoto ipsorum quam pro interesse, cambio et securitatibus 
pecunie perinde capte occasione predicta, in predictis autem taliter vos habentes 
ut continuo animus sit vobis etiam patronis ad salutem mercium vestrarum semper 
et (6) promptualiter providendi. Datum Ianue die IIIa aprilis. 

11 

1408, juny 7, Genova. 

Els oficials de f Officium Maris preguen als cònsols i als mercaders genovesos 

residents a Sevilla que controlin Varmament de les naus genoveses de pas i que 

les facin navegar de conserva, en previsió de possibles atacs de les tres naus 

catalanes que s'han armat contra Pedro de < Leranda ». 

A. S. G., Antico Camune, Officium Maris de 1408, sala 43, n. 757, f. 2r. 

(1) Sequeix dominorum, ratllat. 
(2) Sequeix quibus exemplum, ratllat. 
(3) Sequeix valorem, ratllat. 
(4) Sequeix de, ratllat. 
(5) Escrit a Vespai interlineal sobre Manuel, ratllat. 
(6) Semper et, escrit a Vespai interlineal. 
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... Officium provisionis navigiorum Ianuensium. Nobilibus et prudentibus 
viris ... consulibus et mercatoribus Ianuensibus in Sibilia commorantibus. Hono-
rabiles amici carissimi. Quia cauta provisió semper utilis est, utilior tamen cum 
certius pericula instant, cum enim in partibus Catalonie armate sint nuperime 
tres Catalanorum naves contra quendam emulum suum Petrum de Leranda, ne 
tamen sub tali nomine in nostris navigiis aliquid possit eveníre sinistri, comittimus 
et rogamus nobilitatem vestram ut ibidem loco nostri super salute navigiorum 
Ianuensium illac transeuntium consulatis, provisuri presertim quod navigent in 
conservam vel saltem quod suis armis et hominibus et aliis necessariis sint oppor-
tune munita, sic quod scelestorum predonum quorumlibet insidias perinpendant 
tuta, penas patronis ipsorum navigiorum prout fuerit expediens imponendo et 
ea navigio retinendo. In quibus licet secundum ordines nostras essent parate, possitis 
addere secundum exigentiam casuum expensis sive raube sive naulorum et navis 
prout melius videbitur vobis. Et quicquid semper feceritis nobis rescribere vos 
non gravet. Datum Ianue MCCCCVIII, die VII iunii. 

12 

1408, juny 7, Genova. 

Tripulacions i armes que han de portar els vaixells segons llur tonatge. 

A. S. G., ibidem. 

Navis pórtate minarum IIm secundum ordines nostros habere debet homines 
XXXIII; minarum 111™ homines XXXXIII; minarum 1IJI™, LII I ; minarum V™, LXIII 
et sic multiplicando secundum portatam suam usque in homines centum pro maiori 
navigio. Cum suis etiam bombardis, balistis de turno et de gamba ac capsiis 
veretonorum ac coraciis, cerveleriis, colariis, et clipeis pro marinariis et famulis 
ultra arma propria sociorum. 

13 

1408, juny 7, Gènova. 

Carta de Z'Officium Maris als « massers » i mercaders genovesos residents a 

Bruges iqual que la destinada als de Sevilla. 

A. S. G., ibidem, f. 2v. 

Ea die similis littera scripta fuit ... massariis et mercatoribus Ianuensibus 
in Brugis commorantibus. 
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14 

1408, juny 7, Gènova. 

Carta igual que Vanterior als « massers > i mercaders genovesos a Londres. 

A. S. G., ibidem. 

Ea die similis littera scripta fuit ... massariis et mercatoribus Ianuensibus 
in Lundone existentibus. 

15 

1408, agost 3, Gènova. 

Els oficials de Z'Officium Maris preguen als cònsols i als mercaders genovesos 

residents a Nàpols que controlin l'armament de les naus genoveses de pas i que 

les facin navegar de conserva en previsió de possibles atacs de les naus i galeres 

que s'armen a Sicilia contra Pedro de « Leranda ». 

A. S. G., ibidem, f. 4r. 

... Officium provisionis navigiorum Ianuensium (1). Consuli et mercatoribus 
Ianuensibus in Neapoli. Honorabiles amici carissimi. Continua meditacione curantes 
quod navigia nostrorum Ianuensium tute navigent et predonum insidias perinpen-
dant, nunc máxime audito quod in Sicilia parantur naves et galee aliquot hominibus 
et armis munitissima sub nomine contra Petrum de Leranda emulum sibi, ne sub 
tali simulationi etiam nostra navigia minus cauta aliquod incurrat periculum, 
providimus ea notificanda vobis, rogantes instanter ut ibidem, nomine nostro, 
vices nostras geratis súper salute quorumcumque navigiorum Ianuensium illac 
transiturorum, ut navigent tuta sive in conserva sive aliter, dummodo tuta sint, 
sufficienter fulcita armis, hominibus et aliis opportunis, sive expensis raube sive 
navis, prout discretioni vestre videbitur, eisdem nostra parte sub qualibet pena 
precipiendo, inde nobis quicquid semper feceritis rescripturi, ut possimus obedientes 
digne commendare et inobedientes debita castigatione puniré, súper quibus ómni-
bus onus vestre prudentie relinquimus, prout supra diximus, nostri parte ibidem 
providere et consulere, prout fuerit opportunum. Datum Ianue, die IIIa augusti. 

16 

1408, agost 3, Gènova. 

Carta igual que l'anterior al cònsol i mercaders genovesos a Gaeta. 

A. S. G., ibidem. 

Ea die similis littera scripta fuit consuli et mercatoribus Ianuensibus in Gaieta. 

(1) Escrit en el marge esquerre. 
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27 

1408, agost 11, Gènova. 

Ordinario de Z'Officium Maris sobre les armes que han de portar els vaixells 

segons llur capacitat, completant les disposicions de í'Officium Gazarie. 

A. S. G., ibidem, f. 4v. 

+ MCCCCVIII, die XI augusti. 

Egregii et prudentes viri domini Iohannes Lomelinus prior, Bartolomeus (1) 
Iustinianus olim de Castro, Nicolaus Sauli et Casanus de Àuria, existentes et 
sedentes in Bañéis, quatuor oficiales provisionis navigiorum Ianuensium, volentes 
providere quod etiam navigia parva sint munita armis pro eorum tutela et salute, 
deliberaverunt et statuerunt ex potestate sibi concessa et attributa vigore bailie 
eorum Officii: quod navigia predicta parva servent ordines Officii Gazarie in 
hominibus et comitiva dicte navis ac sarciis et aliis opportunis et ultra arma prout 
infra portare teneantur: navigium pórtate minamm mille habeat coiracias decem et 
balistas sex et capsiam unam veretonorum et ultra pro quloibet homine spatum (2) 
unam. Navigia minarum mille quingentarum coiracias duodecim et balistas octo 
et capsias duas veretonorum et ultra spatam unam pro quolibet homine. Navigia 
minarum circa IIm coiracias quindecim, balistas decem et capsias tres veretonorum 
et ultra pro quolibet homine spatam unam. 

18 

1408, setembre 1, Gènova. 

Els oficials de Í'Officium Maris disposen que la nau de Megolo Lercari, 

que va a Quios, enroli, a més dels 73 homes que li corresponen pel seu tonatge, 

25 ballesters, a fi cTassegurar la seva defensa contra els pirates. Segueix la llista 

d'aquests homes amb llur sou i la de les despeses per bescuit, seguretats i d'altres. 

A. S. G., ibidem, f. 5r-v. 

Pro Mergollo (3). 
Nos, ... oficiales maris seu provisionis navigiorum Ianuensium, universis et sin-

gulis presentes litteras inspecturis notum facimus et testamur quod nuper, pro 
salute navis viri nobilis Megolli Lercarii, iture ad partes orientales, ut quorum-
cumque predonum insultus perinpendere possit, eidem Megollo patrono, ultra comi-
tivam solitam dicte navis, que est homines septuaginta tres, superaddimus homi-
nes balistarios vigintiquinque pro presenti viagio usque Syum, de quibus scriba 
dicte navis separatim reddere rationem teneatur, quorum balistariorum viginti-
quinque expensas scilicet cibi et scotí ac stipendium et alias expensas infrascriptas 

(1) Segueix de, ratllat. 
(2) Segueix suam, ratllat. 
(3) Escrit en el marge esquerre. 
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solvere teneantur pro rata ad soldum et libram dicta navis et naula atque rauba 
seu merces in dicta nave onuste seu onerande in presenti viagio que exonera-
buntur in Gaieta et Neapoli et aliis locis ultra Neapolim versus partes orientales 
et meridiei. Quocirca ut, si opus erit, eidem Megollo de premissis ubilibet iusticia 
ministretur, sibi has nostras litteras patentes concedi iussimus nostri sigilli robore 
communitas. Datum Ianue M CCCC VIII, die prima septembris. Nomina vero 
dictorum stipendiatorum et stipendia pro duobus mensibus sunt ut infra: 

Benedictus Musca lib. XII s. X 
Gonzallus de Vivero lib. XII s. X 
Nicolaus Monaghinus lib. XII s. X 
Nicolaus de Fegino lib. XIII s. XV 
Guillelmus Ricius lib. XV 
Lancarotus Marihonus lib. XV 
Iacobus de Supracruce lib. XIII s. XV 
Iohannes Martini de Bisaia lib. XIII s. XV 
Andriolus de Nervio de Sinuso lib. XIII s. II d. VI 
Sanctinus de Bonifacio lib. XII s. X 
Thomas Malfante lib. XIII s. XV 
Petrus Dondara lib. XIII s. XV 
Ioham Peres lib. XIII s. XV 
Pasqualinus Burzeise lib. XIII s. XV 
Iacobus Grande lib. XIII s. XV 
Antonius de Columnis lib. XV • 
Matheus de Licotena lib. XV 
Colla de Licotena lib. XV 
Antonius Ricius lib. XV 
Ieronimus Bondinarius lib. XIII s. XV 
Benedictus Berreta et socius alter de Saona lib. XXX (1) 
Matheus Graciosus lib. XIII s. XV 
Iohannes de ladra (2) lib. XVI s. V 
Guillelmus pater noster lib. XV 

in summa lib. CCCLI, s. XVII, d. VI 

Item pro scoto, libras centum octo sive lib. CVIII 
Item pro expensis securitatum et censarum 
pro dicta peccunia lib. XX 
Item pro aliis expensis minutarum lib. m í 

in summa libre quadringente octoaginta tres 
s. XVII d. VI sive lib. CCCCLXXXIII s. XVII, d. VI 

(1) Escrit a Vespai interlineal, sobre una altra quantitat ratllada. 
(2) Escrit a Vespai interlineal sobre Antonius de Eres, raülat. 
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19 

1408, setembre 1, Gènova. 

Carta semblant adreçada als cònsols i mercaders genovesos a Nàpols. 

A. S. G., ibidem, f. 6r. 

Die prima septembris. 
Scripte fuerunt littere in forma opportuna pro parte Officii provisionis navi-

giorum ete. consulibus et mercatoribus Ianuensibus in Naepoli continentes specia-
liter ut monstram fieri facerent a supradicto Megollo causa nobis remisuri. 

20 

1408, setembre 1, Gènova. 

Carta semblant al cònsol i als mercaders genovesos a Gaeta. 

A. S. G., ibidem. 

Ea die. 
Símiles littere de dicta materia scripte fuerunt consuli et mercatoribus Ianuen-

sibus in Caieta. 

21 

1408, setembre 1, Gènova. 

Carta semblant al < podestà » de Çuios. 

A, S. G., ibidem. 

ítem ea die similes littere de predictis ... potestati Syi. 

22 

1408, setembre 3, Gènova. 

Els oficials de Z'Officium Maris preguen als cònsols i als mercaders genovesos 

a Nàpols que inspeccionin la nau de Megolo Lercari i que comprovin la presència 

dels 25 ballesters que li han ordenat de prendre i els enviïn la relació de llurs 

noms i dels altres homes d'armes de la nau. Els demanen també que vetllin per 

la seguretat dels vaixells genovesos i que prenguin les mesures oportunes. 

A. S. G., ibidem. 

Officium Maris etc. ... Consuli et mercatoribus Ianuensibus in Neapoli. 
Carissimi: quia nuper superaddimus navi viri nobilis Megolli Lercari, propter 

predonum pericula, balistarios vígintiquinque, ultra comitivam suam, que est 
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homines LXXIII, comittimus et rogamus nobilitatem vestram ut incontinenti visa 
presenti littera navi dicti Megolli tune appulse diligentem cercam faciatis eidem 
Megollo ac dictis balistariis et aliis prestito iuramento. Quorum cercam et nomina 
et cognomina balistariorum et comitive nobis in scriptis transmittatis omnino. 
Et denique, prout per alias scripsimus vobis, circa salutem omnium navigiorum 
Ianuensium illac transiturorum ibidem vices nostras geratis in superaddendo eis 
homines et arma et faciendo ea navigare in conserva, expensis sive raube sive 
navis prout fuerit opportunum ac vestre discretioni videbitur, nobis semper quic-
quid feceritis rescrípturi, ut penas exigere possimus a contrafacturis forte et obe-
dientes meritis laudum commendare preconiis. Datum Ianue III septembris. 

23 

1408, setembre 3, Gènova. 

Carta semblant al < podestà » de Quios. 

A. S. G., ibidem. 

Item ea die similis littera scripta fuit ... potestati Syi. 

24 

1408, octubre 1, Gènova. 

Taxes imposades als vaixells genovesos, segons llur capacitat, per sostenir 

l'armament de les naus de la custòdia marítima. En consideració al nou dret 

queden eximits de la taxa ordinària de sortida. 

A. S. G., ibidem, f. 12v. 

M CCCC VIII, die prima octobris. 
Taxatio navigiorum facta per dominos officiales provisionis navigiorum Ianuen-

sium pro armamento navium custodie maris (1). Navigium pórtate minarum M 
solvere debet dicto Officio, ad rationem librarum septem in mense, stipendium 
pro medio homine (2) 

h. 
pórtate minarum MCCCC pro homine uno h. I 
pórtate minarum IIm in IImCCCC pro hominibus duobus h. I I 
pórtate minarum IImDCCCC pro hominibus duobus et medio h. II 
pórtate minarum IIIm in IIImCCCC pro hominibus tribus h. III 
pórtate minarum IIImDCCCC pro hominibus tribus et medio h. III 
pórtate minarum IIIImCCCC pro hominibus quatuor h. IIII 

(1) Seguenx facto per, ratllat. 
(2) Rectificat per una nota al marge-, nota quod exinde deliberaverunt quod 

non solvatur stipendium medii hominis sed pro uno quavis sit parvum navigium 
dummodo sit pórtate minarum mille. 

medium 

medium 

medium 
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medium 

medium 

pórtate minarum IIIImCCCC in IlIImDCCCC pro hominibus 
quatuor et medio h. I I I I 

pórtate minarum Vm in VmCCCC pro hominibus quinqué h. V 
pórtate minarum VmCCCC in VmDCCCC pro hominibus quin-

qué et medio h. V 
pórtate minarum VIm in VIIm pro hominibus sex h. VI 
pórtate minarum VÍIm in VI I Im pro hominibus septem h. VI I 

Et ab inde supra arbitrio ipsorum dominorum officialium stipendium vero unius 
hominis est libre septem Ianuenses in mense. ítem ea die deliberaverunt dicti 
domini oíficiales pro alleviatione oneris navigiorum ulterius ea navigia non gravari 
a sólita taxatione navium pro exitu eorumdem. 

25 

1408, octubre 1, Gènova. 

Els oficials de í'Officium Maris comuniquen al cònsol i als mercaders geno 

vesos a Nàpols que han decidit armar dues naus per a la custodia de la mar 

i la persecució dels corsaris i que, amb aquest motiu, han creat un impost que 

han d'exigir als patrons de vaixells genovesos segons la taula que els trameten, 

si aquests no porten un paper signat pel notari de Z'Officium a Gènova. 

Cartes iguals foren enviades: als cònsols i mercaders genovesos a Gaeta i a 

Sevilla, al masser i als mercaders genovesos a Bruges, als podestà de Çuios i 

de Pera, als mercaders genovesos a Rodes, al cònsol i als mercaders genovesos 

a Alexandria i al capità de Famagosta. 

A. S. G., ibidem, ff. 15v-16r. 

... Officium provisionis navigiorum Ianuensium. Nobilibus et prudentibus viris 
... consuli et ceteris mercatoribus Ianuensibus in Neapoli. Honorabiles amici caris-
simi: pro salute navigiorum ianuensium ad persecutionem et exterminium pira-
tarum provisum est ab hoc communitate duas armari naves custodie, quarum (1) 
expensa exigí debet a quolibet patrono navigiorum Ianuensium pórtate a minis 
mille usque in maiorem quantitatem, videlicet pro toto tempore quo ipsa navigia 
erunt in suis viagiis dabunt et solvent ipsi patroni Officio nostro stipendium medii 
hominis sive unius usque in octo homines arbitrio nostro diminuendos ipsis patrón 
ex numero comitíve sue secundum ordines nostros prout continetur in tabula infra-
scripta. Quocirca ut res ipsa tam utilis bonum sortiatur effectum, vobis expresse 
committimus sub pena florenorum auri ducentorum pro quolibet vestrum, quatenus 
decetero a quolibet patrono dictorum navigiorum illac transiturorum exigatis pecu-
niam secundum ordinem dicte tabule pro tempore quo dederint pagam sue comi-
tíve et de solvendo ad eandem rationem abinde ultra usque quo redierint Ianuam 
cautionem ydoneam capiatis prout discretioni vestre videbitur, ipsam nobis pecu-
niam inde transmisuri salvo si dictus talis patronus propterea a nostro foret expeditus 

(1) Segueix exemplus, ratllat. 
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Officio vobisque cedulam manu notarii nostri signatam ostenderet. Insuper, ut 
navigia ipsa Ínterin) navigent in conserva, hominibus et armis fulcita secundum 
ordines nostros prout per alias vobis scriptum est continuo vigiletis, ibidem vices 
nostras gerendo. Et quicquid semper feceritis rescribatis nobis. Datum ianue 
M CCCC VII I die unu octobris (1). 

Similis littera scripta fuit consuli et mercatoribus Ianuensibus in Caieta. 
Item similis littera missa fuit consulibus et mercatoribus Ianuensibus in Sibilia. 
Item similis littera missa fuit massario et mercatoribus Ianuensibus in Brugis. 
Item ... potestati civitatis et insule Syi. Item ... potestad Peire. Item ... merca-
toribus Ianuensibus in Rodo. Item ... consuli et mercatoribus Ianuensibus in Alexan-
dria. Item ... capitaneo Fama guste. 

Tabula vero subinserta his litteris est registrata in cartis precedentibus (2). 

26 

1409, febrer 2, Gènova. 

Els oficials de la mar de Genova, assabentats que per aquelles contrades 

ronden corsari, preguen als cònsols i als mercaders genovesos a Sevilla que con-

trolin l'armament i la tripulació dels vaixells genovesos de pas i que els exigeixin 

Fimpost especial per a la defensa marítima. 

A. S. G., ibidem, f. 39r. 

... Officium provisionis navigiorum Ianuensium. Consulibus et mercatoribus 
Ianuensibus in Sibilia commorantibus. Honorabiles amici carissimi: sicut per alias 
vobis scriptum est, iterum replicamus, máxime audito nuper in partibus illis aliquos 
predones maria illa discurrere, comittimus et rogamus nobilitatem vestram qua-
tenus circa salutem quorumcumque navigiorum illac transiturorum ibidem loco 
nostri vices nostras geratis, provisuri prout discretioni vestre videbitur circa eorum 
munitionem, tam hominum quam armorum et aliorum necessariorum, quodque 
presertim navigent in conservam, eisdem nostri parte penas imponendo si inobedire 
presumerent. Item pro armamento duarum navium custodie maris, prout per alias 
scripsimus, exigere a patronis predictis stipendium ab uno homine usque in octo 
secundum navigiorum portatam, salvo si fuissent in Ianua a nostro expediti 
Officio. Et quicquid semper feceritis rescribatis nobis. Datum Ianue die IIa 

februarii, M CCCC VIIII. 

(1) Al marge esquerre diu: spacium pro litteris. 
(2) Al marge dret diu: spacium ut supra pro litteris. 
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27 

1409, març 11, Gènova. 

L'Oflicium Maris mana a Pietro àa Voltaggio, patró de nau, que esperi fins 

a 20 dies a Messina les naus de Giovanni Badinella, de Giovanni di Ghisolfi i 

la d'Enrico Lecavelli per navegar de conserva amb elles, sota pena de 1000 

florins d'or. 

A. S. G., ibidem, í. 37v. 

+ M CCCC VIIII, die XI martii. 

Precipiatur de mandato egregiorum dominorum officialium provisionis navi-
giorum Ianuensium Petro de Vultabio, patrono euiusdam navis, quatenus teneatur 
et debeat, cum expeditus fuerit a partibus Calabrie cum dicta nave, expectare 
pro navigando in conservam per dies decem incoandos a die appulsus sui in 
Mesana, expensis dicti Petri seu ratis sue dicte navis, videlicet navem Iohannis 
Badinelle, navem Iohannis de Guisulfis et navem Enrici Lecavellum. Et si intra 
dictum terminum non venirent naves predicte teneatur et debeat dictus Petrus 
cum dicta nave iterum expectare dictas naves per alios dies decem expensis raube 
et navis dicti Petri et deinde cum ipsis navibus si appulerint, prout mos est, ut 
speratur, navigare in conservam. Sub pena florenorum auri mille applicandorum 
pro dimidia dicto Officio et pro alia opeti porUis et moduli. 

28 

[1409, març 11, Gènova] 

Giovanni Stella, notari, declara que el manament anterior fou consignat 

personalment en la nau de Pietro da Voltaggio pels oficials de la mar Paolo 

Lercari i Raffaele Squarzafico. 

A. S. G., ibidem. 

Ea die. 

Simile mandatum in scriptis adiecto nomine mei, Iohannis Stelle notarii, 
datum fuit personaliter per dominos Paulum Lercarium et Rafïaelem Squarzaficum 
duos ex officialibus provisionis maris in nave dicti Petri ad cercam extra portum 
Ianue, ut mihi retulerunt. 

29 

[1409, març 11, Gènova] 

L'Officium Maris mana a Giovanni di Ghisolfi, patró de nau, que entre 
Calabria i Messina navegui amb precaució i que aquí esperi durant deu dies 
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les naus de Pietro da Voltaggio, Enrico Lecavelli i Giovanni Badinella per navegar 
de conserva amb elles cap a Orient. 

A. S. G., ibidem. 

Ea die. 

Precipiatur de mandato egregiorum dominorum officialium Officii provisionis 
navigiorum Ianuensium Iohanni de Guisulfis, patrono navis, quatenus sub pena 
florenorum auri mille applicandorum dicto Officio pro dimidia et pro reliqua 
dimidia operi portus Ianue cum fuerit in partibus Calabrie et Mesane prudenter 
naviget et in dicto loco Mesane per dies decem expectet et naviget in conservam 
versus Oriens cum navibus Petri de Vultabio, Enrici Lecavellum et Iohannis 
Badinelle, prout per dictos dominos oficiales ordinatum est. Et de presentatione 
presentis mandati latori ipsius dabitur plena fides. 

30 

[1409, març 11, Gènova] 

El manament anterior fou presentat personalment a l'interessat pels mateixos 

oficials de la mar. 

A. S. G., ibidem. 

Ea die. 

Comissa fuit presentatio supradicti mandati per dictos dominos oficiales dicto 
Petro et ipsemet Pel rus fuit monitus parte sua (1). 

31 

1409, març 20, Gènova. 

Iqual manament que Vanterior fou presentat a Enrico Lecavelli. 

A. S. G., ibidem. 

ítem similis presentatio Enrico Lecavellum die XX martii et ipsemet Enricus 
admonitus pro parte sua. 

32 

1409, març 25, Gènova. 

Els oficials de la mar de Gènova recorden al cònsol i als mercaders genovesos 

a Nàpols que han d'exigir als vaixells genovesos rimpost per a la defensa marítima. 

A. S. G., ibidem, f. 39r. 

... Officium provisionis navigiorum Ianuensium. Consuli et mercatoribus Ianuen-
sibus in Neapoli. Honorabiles amici. Iam per duas aut tres litteras scripsimus 
vobis, miramur nullum habuisse responsum, nam a quolibet patrono Ianuensi 

(1) fuit monitus parte sua, escrit a l'espai interlineal. 
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navigii illac transituri, nisi fuisset in Ianua a nostro expeditus Officio, exigere 
debetis pro paga viagii sui pecuniam pro taxatione navium armandarum pro custodia 
maris ad rationem librarum VII in mense pro paga unius hominis, videlicet pro 
quolibet navigio pórtate minarum mille in MCCCC pro homine uno, et a minis 
MCCCC in DCCCG pro homine uno et dimidio, et a minis IIm in IIm CCCC 
pro hominibus duobus, et a minis IImCCCC in IImDCCCC pro hominibus duobus 
et dimidio et sic successive ad eandem rationem pro rata secundum portatam 
navigii. Quapropter in premissis hortamur vos diligenter advertere. Et quicquid 
hactenus contigit et in futurum continget per vestras litteras rescribatis nobis. 
Datum Ianue, die XXV martii. 

33 

1409, març 29, Gènova. 

Carta igual que l'anterior al consol i als mercaders genovesos a Gaeta. 

A. S. G., ibidem. 

Item ea die similis scripta fuit ... consuli et mercatoribus Ianuensibus in Gaieta. 

34 

1410, març 12, Gènova. 

Carta patent de /'Officium Maris als patrons genovesos que naveguen cap 
a Occident ordenant que més enllà de Savona naveguin de conserva com a 
precaució contra quatre naus armades catalanes que van en cors contra els 
genovesos. 

A. S. G., ibidem, fol. 56r. 

Universis et singulis patronis quarumcumque navium Ianuensium navigantibus 
ad partes occidentales, ad quos presentes nostre littere advenerint, strictius pre-
cipiendo mandamus harum serie nos, oficiales provisionis maris Ianuensium, quia 
cerciorata relatione nuper accepimus naves quatuor Catalanorum armatas predo-
nibus per maria hinc inde discurrentes ad offensam et lesionem navium et 
mercatorum Ianuensium totis conatibus intendere, quatenus a Saona ultra versus 
partes occidentales cum vestris navibus navigantes iré et navigare in conservam 
et consociam debeatis, doñee vestra ad que fueritis destinati viagia compleveritis, 
ita quod ubicumque terrarum, locorum, portuum sive pelagi presentes fuerint 
vobis littere preséntate earum sensuram subiré debeatis, sub pena florenorum 
quingentorum usque in mille a vestrum quolibet patronorum si secus feceritis 
aufferendorum; scituris ómnibus quod si inhobediencie causis vos comprehende-
remus penam prenominatam sine remissione solveretis. Regentibus etc. Datum 
Ianue M CCCC X, die XII martii. 




