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Entre les causes que més varen impedir el normal desenvolupament del comer4f a 
PEdat Mitjana cal comptar-hi les marques o represalies. El dret de marca era el que el 
govern d'una nació concedia a un o a alguns deIs seus súbdits i que els permetia de

1 confiscar els béns deis ciutadans d'un estat estranger, del qual aquells havien rebut un 
,I greuge, sense haver pogut obtenir la satisfacció que els era deguda per les vies judicials 

del país del seu adversarioJ 

i 

La pertorbació que portaren al comer4f fou tan gran que els governs intentaren de 
posar-hi algunes limitacions per via diplomatica,2 Així va succeir, al comen4fament del 
segle XIV, entre Fran~a i la Corona catalano-aragonesa: el 27 d'abril de 1313, Felip IV el 
Bell i Jaume 11 signaren un conveni segons el qual, en endavant, no podría exercir-se 
cap marca entre ambdós pobles pel mer fet d'una denegació de reclamacions, sinó que 
havia d'anar precedida d'un requeriment peremptori de nou mesos.J 

Malgrat aquest conveni, es continuaren concedint cartes de marca i els reís, en 
algunes ocasions, varen recórrer a la signatura d'acords amb els concessionaris de les 

,t 

* Hem redactat aquest treba1l com a testimoni d'agraiment envers el que fou nostre mestre, Prof. Emilio S~. 
l. Sobre les marques, en general, vegeu: Renéde MAS LATRIE, D .. ároittÚ marq .. e 011 ároit de repréS4iJkstUlMuyen 

Age, Paris, 1875 (Bibliotheque de l'tcole desChartes, VI • série, t. II);J. E1GLIER, ir..de butoriq..1! _le ároit tÚ marq .. e 
o .. de repréuilles aMarseiJle a/IX XIlI', XIV' et XV" siedes, ManeiIle, Imprimerie Aschero et Sacomant, 1885; A. DEL 
VECCHIO -E. CASANOVA. Le rappresaglie nei rom.. ni meáit:NIi e specüJmente in Finnze, Bologna, Arnaldo Forni 
editore, 1894. Ristampa anastatica, Bologna, ZanicheUi, 1974; Joaquim MIRET I SANS, Les repre:s4Jies a CataI..nya d..rant 
l'EtÚt Mitja:na. Enret de la .RevistaJurídica de Catalunya., Barcelona, 1925; André HAUMANT. LesreprésaU/es, París, ed. 
Maree! Giard. 1934; Ruy de ALBUQUERQUE, As repre:sálias. Esr..do de Hutória do Dinito port .. gués (sea. XV e XVI), 
Lisboa, 1972,2 vols. Sense oblidar I'obra d'Antonío de CAPMANY y DE MONPALAU. Memorias but6ricas de la marina. 
comercio y artes de la antigli4 ciNáaJ de Barcelona. 4 vols., Madrid, 1792. Reedició anotada, 3 vols., Barcelona, Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación, 1961-1963. >, 

2. CAPMANY, Memorias, 1, pago 401 (cÍtem per la reedició); MIRET ISANS, LesrepresaJies, pago 53. 
3. Ed. CAPMANY, Memorias, lI,doc. 137;pags.206iss;ciuCU'MANY, op. cit., l. pags. 401-402; MAS LATRlE, D.. 

droit de mMqw, pag. 16 i nota 3, pago 26 i nota 5; MIRET I SANS, Les repres4Jies, pago 54 i nota l. El document fou 
confirmat el 28 d'octubre de 1335. 
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esmentades canes, per tal d'evitar el desencadenament deis actes de represalia. Un 
exemple d'aixo el tenim en el fet que descriurem tot seguít. 

2. LA MARCA DE FRANCESC CARROS 

Després d'haver-se produit la conquesta de Sardenya, quan l'any 1325 Francesc 
Carros, almirall de Jaume 11, tenia assetjat e1castell de Caller, elcomú de Pisa va enviar 
una gran quantitat de gent i d'aliments per a ajudar els del castell. Veient-se en una 
situació compromesa, Francesc Carros va prendre les mercaderies d'uns mercaders de 
Narbona i de Montpeller, que eren en una coca francesa, el patró de la qual era Bernat 
de Quilhano! Amb motiu d'aixo, el monarca frances Ilavors regnant, Caries IV el Bell, 
va decretar una marca a favor d'aquests mercaders de Narbona í Montpeller contra la 
Corona catalano-aragonesa, ja que les mercaderies de les quals s'havia apoderat 
Francesc Carros havien estat utilitzades en benefici de l'esmentada Corona.; 

Jaume 11 no va arribar a un acord amb els mercaders perjudicats per Carros i morí 
sense haver-los indemnitzat.& 

Pel que fa al seu fill i successor, Alfons el Benigne, poc temps després decomen~ar 
a regnar es va haver d'ocupar d'aquest afer perque, el 21 de desembre de 1327, uns 
representants deIs mercaders damnificats li reclamaren un cen pagament al·ludint a un 
pacte establen amb J aume n. Alfons el Benigne, a causa de les despeses que li produia 
la seva coronació, no pogué satisfer-los la quantitat que li demanaven (que no s'especi
fica en el document), pero es va comprometre a fer-la efectiva en el termini de tres anys, 
a panir de la festa de Nadal de l'esmentat any de 1327, pagant una tercera pan a la fi de 
cada any, pero els mercaders no varen acceptar aquesta solució.7 

• Temorós el Benigne de trencar les relacions amb Fran~a, encarrega la resolució 
d'aquest afer a dos ambaixadors que va trametre a la con francesa. El primer en va 
ser el cavaller i ciutada de Barcelona, Ramon de Melany, a qui prega quedemanés al reí 
de Fran~a que no permetés quecomencessin les represalies contra la Corona catalano
aragonesa, ja que estava disposat a indemnitzar els mercaders llenguadocians, no tan 
soIs en els danys propiament dits, sinó també en l'interes que componaria la demora en 
el pagament, de tal manera que no en -sofririen cap perjudici. També encarrega a 
l'ambaixador que obtingués dels mercaders l'acceptació d'un acord.~ 

4. Arxiu de la Corona d'Aragó (en enclavant ACA), Cancelleria (en endavant C), registre (en endavant reg.) 522, fols. 
183 v.-185 v. Aquesta notícia es troba en el fol. 185 r. CitJoaquínMlRETI SANS, Ramón de Melany, emb4jadorde Alfonso 
IVen la rortede Fr4nd4, _Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona., 11 (Barcelona, 1903-19(4), pago 193 i 
nota 1. Vegeu també Jerónimo ZURITA, Anales de la eomn.. de Ar4gón, IIibre VII, capítol LXVI (EdícÍÓ preparada per 
Ángel CANELLAS LÓPEZ. III, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1978). 

. 5. -occupata el capta per díctum nobílem Franciscurn Carrocii conversa el expensa fuisse in utilitatem, comodum et 
honorem maximum ipsius et sui regni. (ACA, C, reg. 498. fol. 221 v.). 

6. -per ~ car los dits mercadés no-s valien acordar ab el! [Jaume n] de les convinences e encartaments. (ACA. C, reg. 
522, fols. 183 v.-185 v.: 185 r. Cit. MIRÉTI SANS. R4món de Melany, pag. 193) 

7. ACA, e, reg. 519, fols. 33 r.-33 v. (1327, desembre, 21. Barcelona). 

8.. lbidem. 
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El 13 d'octubre de 1329, Melany comunica al monarca catalano-aragones el seu 
fracas en I'intent de resoldre l'afer derivat de )'actuació de Francesc Carros; li manifes
tava el convenciment que els mercaders francesos acabarien per ponar a terme la marca, 
així com la seva impotencia per aconseguir cap solució, ates el poe temps que li 
quedava per a romandre a Fran~a.9 

Davant la imminent tornada de Melany a Catalunya, Alfons el Benigne decidí 
d'enviar a Fran~a un altre ambaixador, Bernat Cervia, igual que Melany ciutada de 
Barcelona i fidel conseller reial. 

El 24 d'octubre de 1329, el reí Alfons ja anunciava per cana al monarca franees 
I'arribada del nou emissari, tot pregant-li que l'excusés de no haver pogut encara 
compensar els mercaders Ilenguadocians de les perdues sofenes: tornava a repetir que li 
ho havien impedit les despeses ocasionades per la seva coronació i per la guerra contra 
els sarrains de Granada. Demanava a Felip VI de Valois que volgués donar-li algun 
temps més de marge i que escoltés el que li diria de pan seva Bernat Cervia.10 

En les instruccions que Alfons el Benigne lliuci a l'ambaixador Cervia, hom 
insistía en el mateixos punts: obtenirdel reide Fran'la una prorroga de 6, 4 ó 3 anys per 
a pagar als mercaders francesos les quantitats que els eren degudes, les quals els serien 
abonades bé sobre les rendes de Sardenya bé sobre altres rendes, i evitar les represalies, 
«com sia molt desconvinent cosa que entre los dits reys aia neguna desamor per marcha 
ne per altres coses per grans deutes de parantech e bona amistat que són entre el1s».l! 

3. L'ACORD 

Arribem a la tardor de l'any 1331 sense que s'hagués resolt rafer de la marca 
provocada per l' almirall Francesc Carros. Pero, el 13 de novembre de l' esmentat any, 
es produí un fet molt imponant: es va concenar una avinen~a entre Alfons el Benigne i 
els mercaders damnificats, representats per Berenguer Bonet i Jaume Arquiaire, de 
Narbona, en nom deIs damnificats de Narbona; Salvador d'Antonicis iJoan Calvet, en 
nom deIs damnificats de Montpeller. Tots aquests acudiren a la presencia del reí, a la 
ciutat d'Alzira (Valencia), i allí, gracies a la intervenció deis nobles Jaume de Xerica í Ot 
de Monteada, hom va arribar al desitjat acord. 

El reí Alfons, tot acceptant que les mercaderies que va prendre Francese Carros 
foren utilitzades en benefici de la Corona catalano-aragonesa, es va reconeixer deutor 
de la quantitat de 42.000 Iliures barceloneses de tern, que, si bé no podia pagar 
immediatament i tot d'un plegat, a causa de la Huita contra els sarrai'ns de Granada, es 

9. MIRETI SANS,R4món de Melany, pag.. 198-199. 
10. ACA, C, reg. 522, fols. 172 v.-I73 r. (1329, octubre, 24. Valencia). 
11. ACA, C, reg. 522, fols. 183 v.-lBS v.: 185 r. i v. El parentiu entre Alfons el Benigne i Felip VI de Valois, a que 

aHudeix el document, és conseqúencia del casament que tingué lIoc entre Isabel, filia de Jaume 1 el Conqueridor i germana de 
Pere el Gran, i Felip III l'Atrevitde Fran", (1270-1285), avide Felip VI de Valois (1328-1350). 

http:Cervia.10
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comprometia a fer efectiva de la següent manera: en pagaría 10.500 lliures cada any, en 
la festa de Sant Joan Baptista (24 de juny), durant quatre anys consecutius, fins que 
quedés completament liquidada la suma. D'aquestes 42.000 lliures barceloneses, 
27.791lliures, 6 sous i 5 dinerscorresponien a Jaume i Berenguerde Narbona; i 14.208 
lliures, 3 sous i 7 diners a Salvador i Joan de Montpeller. 1, de cadascun deIs desembos
sos parcials de 10.500 lliures, 6.947 lliures, 19 sous i 1 diner penocaven a Jaume i 
Berenguer de Narbona, mentre que 3.552 lliures i 11 diners penanyien a Salvador i 
Joan de Montpeller. 

Les diferents liquidacions es farien a la vila de Perpinya, en el convent deIs Frares 
Predicadors. 

Alfons el Benigne es comprometé, sota jurament, a les següents coses: 
- Tindria cura que aquests pagamentses complissin de manera indefectible i 

sense cap ajornament, ni a causa de la guerra contra els sarrains, ni per la celebració 
d'algun esdeveniment, ni per cap més motiu. 

- No demanaria mai ni al papa ni al reí de Francia cap privilegi o gracia que el 
dispensessin de complir el pacte. 

- Rescabalaria els mercaders de qualssevol danys o despeses que poguessin sofrir 
a causa de l'incorrecte compliment deIs acords, sense que calgués cap judici. Creuria, 
senzillament, en Bur paraula i no li caldria cap prova. 

- Es preocuparía de fer que l'infant Pere, el seu primogenit, ratifiqués í aprovés 
aquests compromisos, per si l'hagués de succeir en el tron abans de ser completament 
liquidada la quantitat, i tindria cura també que els tornés a confirmar en arribar a Pedat 
de catorze anys. 

- Si els beneficiats per la marca sofrien cap per;udici per pan de persones 
marcades residents a Fran\fa, el rei Alfons manaria que els fossin restituits·els danys 
sofens i ordenaria als seus oficials que no causessin danys als posseidors de la carta de 
marca. 

- Alfons el Benigne podria descomptar de l'últim desembós el valor de tot a110 
que hagués estat confiscat als seus súbdits; els concessionaris de la marca en restarien, 
pero, Ímmunes i els marcats no els podrien demanar res. Seria el rei qui els hauria 
d'indemnitzar o concertar algun tracte amb ells. 

- Demanaria al monarca frances que volgués confirmar aquesta avinen\fa. 
- Si, per atzar, es posés fi a la guerra contra els sarrains, el rei avan\faria aIs 

mercaders els pagaments que manquessin. 
- No es consentiría que els marcats causessin cap dany als beneficiaris de la marca 

ni als francesos. 
- De cada pagament, hom en faria una apoca o rebut, on constarien les deduc

cÍons que s'haguessin anat produint. 1, a la darrera liquidació, els mercaders restituÍ
rien l'instrument que contenia l'avinenlfa que comentem, les canes de concessió de la 
marca i els documents en els quals Jaume II s'havia reconegut deutor. Es redactaria, 
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finalment, el rebut definidu. 
Alfons el Benigne es va comprometre a complir tot aixo, obligant-hi tots eIs seus 

béns. 
Signaren aquest acord, al costat del rei, Jaume, senyor de Xerica, Arnau Roger de 

Pallars, Bernat, vescomte de Cabrera, Ramon Cornell, Gon\fal Garcia, Bernat de 
Boixadós, Felip de Boil, tresorer, Jaume Calvet, vice-canceller i legista, Bonanat SiI.
pera, notari i linent deis segeUs reials, Í Arnau Ballester, escriva de ració. Actuaren com 
a testimonis: Pere de Xerica, Bernat de Sarria, Berenguer d'Anglesola, Blai Ma\fa de 
Vilamerxant, Berenguer de Sentmenat, Jaume d'Aners i Ramon Vall. 

D'aquesta avinen\fa se'n feren tres copies, una per al reí, una altra per a Jaume i 
Berenguer, de Narbona, i una tercera per a Salvador i Joan, de MontpellerP 

A contínuació, tal com s'hi havia compromes, Alfons el Benigne va demanar al seu 
filI, l'infant Pere, que es trobava a Saragossa, que confirmés aquesta avinen\fa, la quallí 
trametia. Li pregava que la volgués refermar llavors i quan complís catorze anysY Al 
mateix temps, suplicava a l'arquebisbe de Saragossa que tingués cura que l'infant signés 
el documento Altrament -afegia el rei-, en podrien derivar greus danys per als 
mercaders i deshonor per a ell, ja que hi estava obligat per via de juramento ¡.¡ 

El mateíx día, encara, el Benigne va demanar Q Felip VI de Valois que ratifiqués el 
compromís que acabava de signar davant deis mercaders francesosY 

4. ELFINANC;AMENT 

Després d'haver subscrít aquests acords, Alfons el Benígne va haver-se d'ocupar de 
finan\far els pagaments als quals s'havia compromes amb eIs mercaders llenguadocians. 

Per tal de procedir al primer pagament de les 10.500 lliures, que havia de produir
se, com hem vist, en la festa de Sant Joan Baptista (24 de juny) de l'any 1332, el rei 
Alfons hi va destinar, per una banda, 100.000 sous de la marmessoria de Jaume II 11> i, 
per una altra, 110.000 sous procedents deis tributs que pagaven eIs jueus deis seus 
regnes. D'aquesta manera, es reunirien 210.000 sous barcelonesos, és a dir, les 10.500 
lliures. El rei disposava que es fes així successivament durant quatre anys, fíns a assolir 
la suma total de les 42.000 lliures. Alfons el Benigne comunica aquesta decisió al seu 
conselIer i escriva de racÍó, Arnau Ballester, tot ordenant-li que eIs diners procedents 
de la marmessoria de Jaume II els obtingués dels marmessors d'aquest monarca i els 
finan\fats pels jueus els demanés al tresorer, Felip de BOII, i que efectués, cada any, el 
pagament reglamentari, en el convent deIs Frares Predicadors de Perpinya i obtingués 

12. ACA, C, reg. 498, fols. 221 r.·224 r. (1331, novembre, 13. Alzira). 
13. ACA, C, reg. 498, fols. 224 r.-224 v.; 224 v.-225 r. (\331, novembre, 13. Alzira). 
14. ACA, C, reg. 498, fo!. 225 r. (\331, novembre, 13. Alzira). 
15. ACA, C, reg. 498, foL 225 r. (1331, novembre, 13. Alzira). 
16. Eren uns diners destinats a pagar els cleutes contretS per Jaume n. De fet, aquest n'era un. Recoroern que t'lete 

piritic de Francesc CarrOs es produí en ternp' d'aquell monarca. 
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l'apoca corresponent, tal com havia estat concertat, i en el darrer any, l'apoca final i les 
altres garantiesY . . 

Alfons el Benigne, per la seva banda, va tenir cura de sol·licitar les esmentades 
quantitats a les següents persones: els diners de la marmessoria de Jaume II els demana 
a Pon~, bisbe de Barcelona, ates que era eU un dels encarregats de pagar els deutes 
contrets per Jaume n. Lí va requerir 100.000 sous per al primer pagament i 300.000 
més per als anys successius. 18 Per tal de tenir més probabilitats d'exit, el reí va recórrer 
al seu germa Joan, arquebisbe de Tarragona, que ostentava el títol de patriarca 
d'Alexandria, al qual va pregar que manés als encarregats de la marmessoria de Jaume 
II que volguessin facilitar les quantitats mencionades.19 

EIs diners procedents deIs jueus, el reí els va reclamar al tresorer Felip de B011, 
després d'haver-lo informat de la seva decisió.20 

Tant al bisbe Pon~ com a Felip de Boil els va manar que lliuressin les respectives 
sumes a l'esmentat Amau Ballester.21 

Pe! que fa als jueus, va costar un mica d'obtenir-ne el numerari sol·licitat, com 
veurem a continuació: 

A la primavera de I'any 1332 i poc abans d'haver-se d'efectuar el primer pagament, 
Alfons el Benigne manava al porter reíal Arnau Gassol, recaptador deis tributs deis 
jueus de Girona, que deis diners que havía de recollir per raó del subsidi imposat a 
l'aljama de jueus de I'esmentada ciutat, a causa de la campanya contra Granada, en 
lliurés, a mitjan mes de juny, una cena quantitat a Arnau Ballester, per tal que aquest 
reunís la suma necessaria per a poder pagar als mercaders francesos allo que els era 
degut en virtut de la carta de marca. El rei insistía en el fet que es veia obligat afer 
aquesta liquidació sota jurament i, si no ho complia, en podrien derivar greus danysP 

La mateÍxa ordre era donada pel rei aPere Folquet, recaptador deis tributs deIs 
jueus de Barcelona i Vilafranca del Penedes.2J Com que Folquet va posar algun 
inconvenient a lliurar a Ballester la quantitat de 56.000 sous barcelonesos, el rei la hi va 
haver de reclamar i hagué de manar al veguer de Barcelona que li exigís l'esmentat 
tribut.u 

Hem comprovat documentalment que, mentre va durar el deute als mercaders 
francesos, tant l'any 1333 com el 1334, Alfons el Benigne es va veure obligat a 
pressionar els recaptadors del subsidi i deis altres impostos deIs jueus de les aljames de 

17. ACA, C, reg. 498, fo!. 233 v.-234 r. (1331, desembre, 9. Valencia) (Apendix, doc. 1). 
18. ACA, C, reg. 498, fol. 234 r. (1331, desembre, 9. Valencia); fols. 234 r.-234 v. (1331, desembre. 9. Valencia). 
19. ACA, C, reg. 498, fols. 235 r.-235 v. (1331, desembre, 11. Valencia). 
20. ACA, C, reg. 498, fols. 234 v.-235 r. (1331, desembre, 9. Valencia). 
21. ACA, C, reg. 498, fols. 234 r.;234 r.-234v.¡234 v.-235 r. (1331, desembre, 9. Valencia). 
22. ACA, C, <eg. 499, fols. 29v.-30r. (1332, maig, I}(Apendix,doc. 3). Sobreelsubsidi, vegeu:DavidROMANO, El 

reparto del subsidio de 1181 entre las aljamas Cilt4Lmas, .Sefarad., XIII (1953), ¡>ags. 73-86. 
23. ACA, C, reg. 499, fol. 30 r. (1332, maig, 1. Xinva). 
24. ACA, C, reg. 499, fols. 30 r.-30v. (1332, maig,2. Xitiva). 
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Barcelona, Vilafranca i Girona perque n'obtinguessin la quantitat exigida i la lliuressin 
a Arnau Ballester, a fi que aquest darrer la pogués tenir abans del mes de juny.!; 

Per tal de for~ar els jueus de Barcelona i de Vilafranca a pagar les sumes demana
des, Alfons el Benigne va haver de recórrer als batlles de les respectives ciutats, ja que 
els esmentats jueus sol·licitaven que els fossin concedides prorrogues en Ilurs tributa
cions, i aixo tant l'any 1333 com l'any 1334.26 

Ates que els pagaments als mercaders llenguadocians havien de fer-se a la vila de 
Perpinya, Alfons el Benígne prega ellloctinent del rei de Mallorca en l'esmentada vila 
que donés auxili, consell i favor a Arnau Ballester, cada vegada que s'hi hagués de 
traslladarP 1, en una altra ocasió, ho demana al mateix rei de Mallorca, Jaume nI,2~ 

Igualment, el Benigne es va preocupar de garantir la seguretat d'Arnau Ballester en 
el moment d'anar a Perpinya amb els diners. Per aixo, 1'11 de desembre de 1331, va 
sol·licitar al veguer de Barcelona i Valles que volgués acompanyar Arnau Ballester amb 
una comitiva de genets i d'ínfants, des de Barcelona fíns a Girona.29 I al veguer de 
Girona li va requerir que escortés l'esmentat Ballester des d'aquesta ciutat fins a 
Perpinya.30 

Uns dos mesos abans dellliurament de la suma corresponent al segon termini, que 
havia de produir-se per la festa de SantJoan de l'any 1333, el rei Alfons tornava a repetir 
la mateixa petició al veguer de Barcelona: que si Ballester li ho demanava, el volgués 
acompanyar fins a Girona amb una comitiva de genets i d'infants.J' 1, la mateixa data, 
pregava el reiJaume III de Mallorca que, quan l'esmentat Ballesterfos a Perpinya, li fos 
donat consell i ajuda.n 

Recordem que un deIs capítols de l'acord que Alfons el Benigne va signar amb els 
mercaders de Narbona i Montpeller deia que el valor de tot allo que hagués estat 
confiscat als súbdíts del monarca catalano-aragones, a causa de la marca, podria ésser 
descomptat en el darrer pagament que hauria de fer-Ios el reí; els concessionaris de h 
marca en restarien, pero, immunes i els marcats no els podrien reclamar res, sinó que 
seria el reí quí hauría de compensar-los o pactar-hí.JJ En efecte, tant la legislació 
francesa com la catalana sobre aixo disposaven que tot posse1dor d'una carta de marca 
que cometés una robería es veía oblígat a fer estimar el valor d'allo que havía pres, 
fer-ho vendre í descomptar-ho del valor total de la marca. A Narbona, era costum que 

25. Pel que fa a les aljames de Barcelona i Vilafranca: ACA, C, reg. 462, fol. 97 r. (1333, maig, 12. Montblanc); reg. 502, 
fols. 177 v.-178 r. (1334, febrer, 25. Terol). Pel que fa a I'aljama de Girona: ACA, C, reg. 502, fol. 186 r. (1334, febrer, 21. 
Terol). . 

26. ACA, C, reg. 462, fo!. 97 r. (1333, maig, 12. Montblanc); rej!.. 502, fols. 177v.-178 r. (1334, febrer, 25. Terol). 
27. ACA, C, reg. 498, fol. 233 r.; fols. 235 v.-236r. (1331, desembre, 11. Valencia). 
28. ACA, C, reg. 500, fol. 236 v. (1333, abril, l. Barcelona). En .que.t moment, Jaume III de Mallorca comptava 

divuit anys i es trobava sota la protecci6 del consell de regencia i la tutoría del seu oncle Felip, canonge d'Elna. 
29. ACA, C, reg. 498, fol. 235 v. (1331, desembre, 11. Valencia)(Apendix, doc. 2). 
30. ACA, C, reg. 498, fol235 v. (1331, desembre, 11. Valencia)(Apendix, doc. 2). 
31. ACA, C, reg. 500, foL 236 v. (1333, abril, 1. Barcelona). 
32. ACA, C, reg. 500, fol. 236 v. (1333, abril, 1. Barcelona). 
33. ACA, C, reg. 498, fols. 221 r.-224 r. AqueSt capitOl es trobaen el fol. 223 r. 
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els consols guardessin els productes de les roberies fins a arribar a la completa 
satisfacció de la pan damnificada, i les vendes ana ven a canee deIs consoIs esmentats. A 
la Corona d'Aragó, els productes confiscats es posaven en mans deIs oficiaIs reíaIs i 
eren venuts per aquests darrees.H 

Dones bé, a causa de la marca, a un grup de mercadees de la ValI d'Aran els varen 
ser presos uns animals en ellIoc d'Avinhonet (Alta Garona, Franlfa), els quals foren 
venuts pels oficíals reíaIs francesos i lIur producte donat als mercadees 
llenguadocians.l5 Com que Alfons el Benigne s'havia compromes a restituir als seus 
súbdits aHo que els fos pres a causade la marca, el 13 de gener de 1332 va reconeixer 
que devia aIs esmentats mercadees aranesos la quantitat de 22.000 SOUS, que era el valor 
que es va donar als anímaIs robats..ló 

A continuacíó, el 7 de marlf, el monarca va demanar a Ponlf' bisbe de Barcelona 
que, deis diners de la marmessoria de Jaume lI, una vegada pagats eIs 100.000 sous que 
es devien aIs mercaders llenguadocians, en fossin indemnitzats també els mercaders 
aranesos per les perdues sofenes. El pagament els seria fet així: 7.333 souS; 4 diners per 
la festa de SantJoan Baptistade l'any 1332 i, cada any, per l'esmentadafesta, la mateixa 
quantitat, fíns que els fos tot pagat.17 

JOSEFA MUTG.e I VIVES 
lnstitHcW MiLi i Fontanals 
UEl d'EstHdis Medievals 

(CS. l. C.) 
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34. MAS LATRIE. D,. droit de _,,.e, pago 39. 
35. ACA, C, reg. 498, fols. 253 v.-254 r. (1332, gener, 13. Valencia). Bis mercaders aranesas perjudicats eren una 

trentena, els noms deIs quals apareixen en el document, pero no els reproduim aquí en honor a la brevetat. 
36. ACA, C, reg. 498, fols. 253 v.-254 r. (1332. gener, 13. Valencia). 
37. ACA, C, reg. 498, fols. 292 v.-293r. (1332, mar~, 7. Tarragona). 

UNA MARCA FRANCESA CONTRA ELS CATALANS 

APENDIX DOCUMENTAL .. 

1331, desembre, 9. Valencia. 

Alfons el Benigne inf0'Ym4 Amau BalJester, comelJer i escnvade ració, sobre la manera 
de fer efect.ill el pagament de 42.000 IJiures a um mercaders francesas, en vÍTtut de la marca 
concedida pel monarca frances contra la Corona cata/ano-aragonesa, perque l'almiralJ nan
cesc CarrOs, l'any 1323, va apresar una nau a aquests mercaden, en benefu:i de l'esmentada 
Corona. Per al primer pagament, que ha de produiNe el 24 de juny de 1332, Alfom el 
Benigne bi assigna, per una banda, 100.000 saus de la marmessoria de Jamne Il, i, per una 
altra, 110.000 sous deis jueus deis seus regnes. (D'aquesta manera es reunirien 210.000 sous, 
és a dir 10.500 IJiures corresponents al primer termini). Així s'hauna de fer sua:essÍfJament, 
cada any, fms que fos pagada la suma total de 42.000 IJiures. El rei diu aArnau BaJJester que 
obtingui les quantitats esmentades i que ellJiurament anual el fat:i en el convent de nares 

. Predicadors de Perpinya. Vol que de tots els desembossas fets aIs mercaden n'obtingui una 
apoca i que els diversos pagaments siguin degudament ressenyats. En el darrer IJiurament, 
hom baura de descomptar elvalor deis béns obtingutspels mercadersfrancesas acomeqi4bu:ia 
de la marca. Una vegada üqNidadeS les 42.000 IJiures, BaJJester haura de recuperar el 
docNment segons el qualJaume 11 s'havw reconegut deNtar d'una cerra quantitat, i obten;' 
¡'apocafinal i les a1tres garanties. 

Arxiu de la Corona d'Aragó, Canc:elleria, registre 498, fols. 2J3 v.-234 r. 

Alfonsus et cetera, dilecto consiliario et scriptori porciorus domus nostre Arnaldo Ballista
rii, salutem et cetera. 

Vos non credimus ignorare qualiter vobis verbo mandavimus ut cÍrca solucionesJiendas 
quibusdam mercatoribus regis Ffrancie de illis quadraginta duabus mille librarum per nos ructis 
mercatoribus debitis, racione composicionis seu avinencie inter nos et ructos mercatores facte, 
occasione marche contra nos et subditos nostros per ructum regem Ffrancie concesse, pretextu 
quorumdam rerum et mercium per nobilem et dilectum nostrum Ffranciscum Carrocii, olim 
ammirantum preclari domini Iacobi, dive recordacionis regís Aragonum, patris nostri, in 
partibus Sardinie occupatarum et captarum dictis mercatoribus, que in utilitatem et comodum 
nostrumac totius terre nostre converse et expense extiterunt, intenderetis ac etiam vigilaretis 
ipsasque dictis mercatoribus nomine nostro faceretis. Verum [tamen]," nos, pro faciendis ructis 
solucionibus, assignaverimus de voluntate aliorwn manumissorwn ructi domini regís Iacobi, pro 
prima solucione que fíeri debet in primo venturo festo Sancti Iohannis mensis iunii centum mille 
solidos barchinonenses de denariis ordinacionis ructi domini regís; et etiam, deinde, annis 
singulis, in dicto festo, centum mille solidos barchinonenses de denariis iamdictis. Et etiam de 
prima demanda quam de presenti facimus iudeis terre nostre centum decem mille solidos ructe 
monete, et etiam de qualibet a1ia demanda per nos fienda ructis iudeis, anno quolibet, alios 
centum decem mille solidos eiusdem monete, quousque complementum factum fuerit dictis 

• Donem, com a mOlIera, la tranJ<ripció d. ues docwnents. en.,.. ... Yint-i-sis utiliwIt. pe< .I·.labo....,ió d'aques. trebaIl. 
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mercatoribus in quantitate dictarum quadraginta duarum mille librarum. Idcirco, ob hoc, ut 
premissa compleantur sicut per nos premissa exisrunt, vobis dicimus et mandamus quatenus 
dictas peccunie quantitates a dictis deputatis necnon a dilecto consiliario et thesaurario riostro, 
Philippo de Boyl, exigatis et etiam habeatis, solvendo dictis mercatoribus dictas quadraginta 
duas mille libras in hunc modum,b scilicet,' in dicto primo venruro festo Sancti Iohannis mensis 
iunii decem mille quingentas libras, et, deinde, anno quolibet, in dicto festo, alias decem mille 
quingentas libras, quousque dicte quadraginta due· mille libras fuerint dictis mercatoribus 
exsolute. Que soluciones fiant in villa Perpiniani in domo Fratrum Predicatorum dicte ville. 
Preterea, quía sic actum et condictum est inter nos et dictos mercatores, volumus ac vobis 
mandamus quod in qualibet solucione per vos fienda díctis mercatoribus, recuperetis ab eis 
apocham de soluto et, nichilominus, solucionem ipsam faciatis conscribi intus duo publica 
instrumenta consimilia, dictis mercatoribus tradita, quantitatis iamdicte, cum quibus ad solucio
nem iamdictam nos obligavimus, in quibus apochis fíat mencio de deduccionibus ipsis; in ultima 
vero. solucione, deducto eo quod dicti mercatores receperunt sive habuerunt pretexru dicte 
marche a quibusdam mercatoribus et aliis terre nostre quod prerint, faciatis dictis mercatoribus 
complementum ad dictas quadraginta duas mille libras et, facto dicto complemento, recuperetis 
ab eis dicta dua instrumenta necnon litteras dicte marche et duo instrumenta que dicti mercatores 
iam /1 (Fol. 214 r.) habent, in quibus dictus dominus rex confessus fuit dictum debirum usque ad 
cenam peccunie quantitatem. Et etiam instrumentum finalis apocharn de dicto debito et genera
lis diffinicionis et sUp'er eo alias cautelas si que inde fuerint necessarias. Quare, vobis iniungimus 
ut accedendo [anno] ti quolibet terminis iamdictis ad villam Perpiniani, soluciones predictas 
iamdictis mercatoribus, anno quolibet, faciatis. Nos, enim, super fiendis dictis solucionibus 
predictis mercatoribus et petendis cautelis predictis t et aliis necesariis vobis plenarie comittimus 
vices nostras. 

Datum Valencie, VO idus decembris, anno Domini MOCCCoxxxo primo. 
B. de Podio mandato regio facto per Bonanatum de Petra. 

... Trem:at.- b. Stg"""" ...... partuJa íJ./egible r"'IJ",d".- c. scilizet, en tims.- ti. Trmcat.-'. predi"is, interlínea<. 
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1331, desembre, 11. Valencia. 

Alfons el Benigne prega els veguers de Barcelona-Valles i de Girona-Besalú que 
vulguin acompanyar el conseller reial i esaiv.i de ració, Amau BalJester, des de Barcelona a 
Girona i des de Gírona a Perpiny.i, respectivament, amb una comitiva de genets i d'infants, 
ates que ha de trasllaJar-se a aquesta Jarrera viJa, per fer efectius uns pagaments a uns 
mercaders francesas i vol que gaudeixi d'una cena seguretat. 

ACA, C, reg. 498, fal. 235 v. 

Alfonsus et cetera, dilecto nostro vicario Barchinone et Vallense vel eius locum tenenti, 
salutem et cetera. 

Cum dilectus consiliarius et scriptor porcionis domus nostre Arnaldus Ballistarii, nomine et 
pro pane nostra, quosdam soluciones facere habeat in villa Perpiniani quibusdam mercatoribus 
regis Ffrancie, et velimus ut dictus Arnaldus peccumam quam defferre debet racione 

UNA MARCA FRANCESA CONTRA ELS CATALANS 

dictarum .. solucionum, que soluciones sunt per diversa tempora fiende, rutius valeat ponare seu 
portari facere ad panes iamdictas, quod vos sequamini eum cum equirum et peditum comitiva, 
prout· dictus Arnaldus vos duxerit requirendum, de civitate Barchinone usque ad civitatem 
Gerunde, idcirco, vobis dicimus et mandamus quatenus quociens per dictum Arnaldum requisi
tus fueritis, eum sequamini cum equitum et peditum comitiva usque ad civitatem Gerunde 
iamdictam. Nos, enim, quod racione predicta expenderitis, in nostro admitti compoto faciemus. 

Datum Valencie, IIIO idus decembris, anno Domim MO CCCo XXXO primo. 
B. de Podio, mandato regio facto per Bonanatum de Petra. 
Similis littera fuit missa vicario Gerunde et Bisulduni, ve! eius locum tenenti, mutato quod 

teneatur dicrum Arnaldum concomitare de civitate Gerunde usque ad villam Perpiniani. 
B. de Podio, mandato regio facto per Bonanarum de Petra. 

a. di<WUI1l, interlin.a, ,obr. '1uorurndam, r"'/W.t. 

3 

1332, [maig, 1]. Xativa. 

A.lfons el Benigne mana al porter reial Amau Gassol que, del numeran que ha de recollir 
per raó del subsidi imposat a l'aljama de jueus de Girona, a causa de la campanya contra el 
regne de Granada, en lliun una cena quantitat a Arnau BalJester, per tal que aquest pugui 
reunir la suma necessaria per a poder pagar els mercaders francesos, als quals fou concedida 
una marca contra la Corona d'Aragó. Li Jiu que ronvé que hagi rerollit aquesta quantitat i 
l'hagi lliurada a Ballester cap a mitjan juny. 

ACA, C, reg. 499, fals. 29 v.-30 r . 

Alfonsus et cetera, ffideli.hostiario nostro Arnaldo Galiol, salutem et cetera. 
Bene scitis qualiter per dilectum consiliarium et thesaurarium nostrum Philipum de Boyl 

vobis est litteratorie expresse mandatum quod de peccuma collecte vobis comÍsse de presentí 
subsidio per nos imposito, racione viagii Granate, aliamis iudeorum Gerunde et sue collecte, 
tradatis et deliberetis dilecto consiliario et scriptori porcionis domus nostre, Arnaldo Ballistarü, 
certam peccunie quantitatem qui eam, una cum aliis quantitatibus quas pro parte nostre curie 
recepturus est, debet convertere in solucionem seu satisffaccionem pro rata quantitatis per nos 
debite quibusdam subditis illustris regís Ffrancie, racione cuiusdam marche per ipsum regem 
Ffrancie predictis suis subditis ex causa concesse contra nos et subditos nostros et bona eorum. 
Cumque nos ad solucionem huiusmodi quantitatis infrascripto termino complendam et fiendam 
cum sacramento penis maximis et periculosis obligacionibus teneamur astricti, ideo, vos ad 
preparacionem tradicionis per vos fiende, prefato Arnaldo Ballistarii de quantitate iamdicta, 
extitando et sollicitando curosius, prout convenit negocii qualitate pensata. De qua, si cum 
.tempore non [essed " caute et diligenter provisum, maximum periculum et scandalum nostris 
posset devenire subditis, vobis expresse dicimus et mandamus quatenus ad exaccionem, collec
cionem et percepcionem predicti subsidii curetis taliter procedere et peragere quod, in medio 
proximo instantis mensis iunii, predicta quantitas iamdicto Arnaldo Ballistarii vel cui loco sui 
voluerit per vos integraliter Iiberetur, iuxta mandarum b per dirum thesaurarium fI (Fol. 30 r.) 
nostrum vobis factum e in continenciam et tenorem, quibusvis privilegiis seu provisionibus, taro 
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per predecessores nostros quam nos, iarndictis aliam.is super modo et fonna soluciorus questiarum 
subsidiorum, tributorum et aliarum exaccionum ipsorum factis seu concessis minime obsistenti
bus; in predictis taliter vos habendo ne proinde de negligencia d reprehendí seu puniri per nos 
aliquatenus valeatis cum, ut premititur, ob moram dicte soluciorus maxÍma pericula et scandala 
possent iarndíctis nostris subdítis preparan. 

Datum Xative, anno Domini MO CCCo XXXO secundo. 
Bernardus Luppeti, mandato regio facto per Philipum de Boy!. 

a. TmtCllt.• b. mandato''''/''''.• '. fas:.rn ..../"".·d. nccligencia ... eI"". 
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