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LA CONTRIBUCIÓ DEL REGNE DE MALL~, . i 
A LA GUERRA CATALANO-GENOVESA 
DE 1330 A 1335 

JÓsefa Mutgé i Vives 

l. LES ARMADES 
A conseqüencia de l'ocupació de l'illa de Sardenya per Jaume ll. la rivalitat 

comercial que fins llavors havia existit entre catalans i genovesas es va transformar 
en guerra declarada, perque la república ligur gaudia de gran influencia a l'illa. Quan 
la conquesta de Sardenya va semblar un fet consumat, l"hostilitat gen9'vesa s'incre
menta de tal manera que, entre 1325 i 1326, es va aliar amb Pisa per assaltar Sarden
ya. alhora que comen<;aven una serie d'atacs genovesas contra naus barcelonines 
D). Aquests atacs, bé queja s'havien iniciat quan encara regnava Jaume 11, varen. 
prendre encara més gran intensitat durant el regnat del se u successor Alfons el Be
.nigne. La si tuació de Barcelona es féu francament difícil, perla qua! cosa els conse
llers de la ciutat comtal propasaren al rei Alfons l'organització d'una armada contra 
els genoveses (2). _ · : . . · .--- __ _ . · · . · ; ... . _ 

. . Una vegada la ciutat de Barcelonaobtingué el consentiment del rei-per a prepa-
·•. • • • • • • ~ • •• 1 .. ·• • •• 
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rar la susdita armada. el consell d'aquesta ciutat inicia relacions amb Mallorca a fi 
d'aconseguir. ambla cooperació de l'illa. una flota més poten t. Mallorca també volia 
contribuir~hi, jaque tenia les costes constantment amena~ades i les seves naus ataca-
des per les genoveses (3). . 

Així. dones, el 8 d'agostde!1330, a Perpinya, es signaren uns acords entre els 
reis de la Corona d'Aragó i de Mallorca, els consellers de Barcelona i els procuradors 
i síndics de les ciutats de Mallorca i Perpinya. Alfons el Benigne estigué représentat 
per Bonanat Sapera i. els consellers de Barcelona, per Arnau Bertran. 

Els acords foren els següents: 
l. L'armada constaria de.vint galeres. quatre naus i sis barques. les despeses 

d'armament de les quals serien pagades a parts iguals pels monarques cata! a i mallor
quí. 

2. Les esmentades galeres. naus i barques haurien d'anar eq)Jipades amb un 
nombre adequat de persones pagarles tant de temps com durés la campan ya. que. en 
principi, es fixa en sis mesas per any o més. si així ho considera ven oportú els capi
tans. 

3. Hom preveia que l'armada es perllongués al llarg de dos anys o més. 
4. El cost de l'armada seria sufragat mitjam;ant l'establiment d'un impost que 

afectaría tant els estats de la Corona d'Aragó com el regne de Mallorca i que haurien 
de pagar nadius i estrangers. 

5. Si els habitants de les zones coste res no volguessin contribuir a rarmament de 
les de u galeres. dues naus i tres barques que duria a terme la ciutat de Barcelona, a 
petició del consel! d'aquesta ciutat i amb consentiment del monarca catalano
aragones. un prohom barceloní es traslladaria a la ciutat de Mallorca per tal que, 
coma oficial del rei de Mallorca. recaptés en aquesta ciutat l'impost establert a Bar
celona. el qua! hauria de ser pagat també a l'illa pels nadius i pels estrangers. 

6. L'esmentat impost seria igualment exigit als catalana-aragonesas que anessin 
per mar o per terra a les zones peninsu!ars del regne de Mallorca («de~a mar>>), i tot 
alió que fas recaptat mitjanc;ant aquests impostas seria invertit en rarmament que eS 
preparava a la ciutat de Barcelona. 

7. Els vaixells de l'armada anirien junts o separats. segons els semblés als capi
tans de cadascuna de les parts i a llurs consellers. 

8. Els béns que fossin arrabassats als enemics es repartirien, a parts iguals, entre 
els estats i les ciutats que contribuYen a l'armada, fent per manera d'evitar qualsevol 
frau. 

9. M entre durés la campan ya. cap deis participants no podria signar pau ni treva 
amb els genovesas, sense exprés consentiment de les altres parts. 

10. Si. després d'haver-se dissolt !'armada, els genovesas atacaven una altra 
vegada els súbdits del rei de Mallorca i no els catalano-aragonesos, el rei de la Coro
na d'Aragó hauria d'ajudar el mallorquí, malgrat que els seus propis súbdits no ha-
guessin estat atacats, i viceversa. · 

11. Es posarien talaies i farons a les zones costeres i les mars haurien de ser 
estrictament vigilades. 

12. Tant el rei ca tala com el mallorquí prohibirien rigorosament que llurs súb-· 
dits protessin sal. pega. quitra, se u, x3rcia o queviures, des de Catalunya o MallorCa 
aterres de genovesas. Els infractorS en serien castigats amb penes corporals o pec~~ 
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ni3.ries. '!- més de ser-los confisc<ldes les mefcaderies i els vaixells.' Per tal d'évitar 
fraus. hom manaria que tates les personeS que tránsportessin les esmentades merCa
deries haurien de garantir que- no leS portarien 8. terres deis enemics, i mostrar l'alba
ra 'qUe evidenciés ellloc de destinació de la·cafrega~ Els infractors en serien Castigats 

.. sense cap mena d'indulgencia. - · · ·- · 
13. Es faria pregonar perla Corona d'Aragó i pe! regne de Mallorca que, si cap 

vaixell fos trobat protant sal, queviures o d'altres mercaderies a les terres deis geno
vesaS, seria deti_ngut i hom no reSpondriri_ delsdariys qu·e li poguessin éausar. 

14. El monarca catalana-aragonés demanariá al governador de Sardenya i a tots 
els cónsols de Sicília que fessin mantenir les prohibicions esmentades; i aixü mateix 
faria el rei de Mallorca respecte als seus cünsols. Els cOntraventors haurien de ser 
denunciats als reis. 

15. Els monarques catalano-aragones i mallorquí, els consellers de Barcelona, 
els jurats de Mallorca i els consols de Perpinya i Cotlliure, havien de comprometre's 
a mantenír i fer mantenir les ordenances. 

16. Qualsevol súbdit de la Corona d'Aragó o de Mallorca podria armar, si així 
ho desitjava, alguna coca, galera o tot altre vaixell i, pel fet d'haver causat algun dan y 
als genovesas, no podria ser castiga! ni pels reis ni pels oficials reials, bé que. havien 
d'abstenir-se de perjudicar aquelles persones que estiguessin.en pau ambla Corona 
catalana-aragonesa i amb Mallorca (4). 

Pocs dies després, el29 d'agost, Alfons el Benigne, des de Carinyena, es dirigía 
a Bonanat Sapera, tinent deis seus segells i, tot acusant-li rebuda de la copia deis 
pactes signats a Perpinya amb el rei de Mallorca, li manifestava la seva conformitat 
(5). 

Una mica més tard, el 9 de setembre, Alfons el Benigne designava Arnau Ber
nat, ciutad3. de Barcelona, coma «certum et specialem curatorem». perque, junta
ment amb el rei de Mallorca i els procuradors de Barcelona, Mallorca i Perpinya, 
pogués variar o esmenar els esmentats acords (6). 

Els documents i les crüniques donen testimoni que. gr3.cies a aquesta armada, 
l'any 1331, els catalano-mallorquins varen poder atacar els genovesas a domicili, 
aprofitant també les lluites internes entre e lis (7). Pero. el1332, les diferents faccions 
dels genoveses es varen unir davant del perill comú i va córrer el ru¡Uor que, pera 
l'estiu d'aquest any, preparaven una poderosa armada de vuitanta galeres o rnés, 
contra els cata!ans i mallorquins (8). En aquesta situació, els consellers de Barcelona 
varen demanar als reis d' Aragó i de Mallorca que prenguessin les mesures pertinents 
«jaque seria gran deshonor pera ambdós regnes que els genovesas fossin més pode
rosos que e lis en el mar», sen se comrtor amb els perills que podrien derivar d'aquella 
circumstancia (9). 

Calia, dones, augmentar també !'armada catalana-mallorquina. Per aixo, ate
nent les súpliques del govern de Barcelona,Alfons el Benigne, representa! pe! seu 
conseller, notari i tinent deis segells reials, Bonanat Sapera, va arribar a un acord 

. amb els consellers de Barcelona, basat en els següents punts:. 
. • l. Atés que la ciutat de Barceloná.esiáva disposada a apnár vint gale'res pera 

· l'estiu dell332, el regne de Mallorca i els seus súbdits, vint més, el rei Benigne, del 
seu·propi peculi, n;armaria deu i la ciutat de Valéncia'altres deu: · . . · 
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2. El rei Alfons es comprometia a demanar al rei de Mallorca que; així mateix, 
deis seus propis diners volgués armar deu galeres i que hi afegís alguna companyia de 
cavallers. ,,-_, .:_,,,;---

3. El monarca de la Corona d'Aragó s'obligava igualment a entendre's ambles 
ciutats de Tortosa, Tarragona i Girona a fi que armessin alguna galera. 

D'aquesta manera hof!I reuniría una potent armada: .. .. _ ., __ -~ __ ; , ~ -
. Els consellers de Barcelona, després d'escoltar Bcmanat Sapera i delitierar, 

varen manife:;tari!ur co~formitat_ co~prol1}etel)t~se a respectar: _el~ a_cords sempre 
que les altres parts també els complissiri (10). · 

Pel gener del 1332J Alfons el Benigne en vi a a Mallorca el se u conseller i escriva 
de ració. Arnau Ballesier, el qual havia de propasar a Jaume 111 que. del se u propi 
peculi. volgués armar de u galeres. També li havia de demanatque procurés que les 
galeres fossin dotades amb bones companyies de cavallers, de cavalls armats i d'al
mogavers capa~os de fer «terra~anies», és a dir, incursions a terra·. a la rivera de 
GE:nova; i que fes els possibles perque l'armada estigués a punt la primera setmana 
del mes de maig i preparada pera mantenir-se durant quatre mesos (11). 

A l'estiu de l'any 1332, Mallorca estigué seriosament amenac;ada pels genove
sas, fins a un punt que, atenent els precs deis jurats i prohoms de Mallorca. Alfons el 
Benigne va haver de fer accelerar l'armament de les de u galeres que es prepara ven a 
la ciutat de Valencia.¡¡ fique fossin agregades· a l'estol de Barcelona i de Mallorca i 
enviades a les mars de l'illa al més aviat possible (12). 

A la darreria d'estiu dell332, sembla que no hi havia unanimitat de criteri entre 
el monarca catalano-aragones i el govern de Mallorca sobre el desplac;ament de l'es
quadra catalana-mallorquina. El Benigne volia que aquesta es dirigís a Valencia, on 
elles preocuparia de reforc;ar-la agregant-hi generosos (13); al contrari, el rei i els 
jurats de Mallorca i davant el perill gen oves que amenac;ava les costes de l'illa, volien 
que I'estol fos enviat cap allí (14). Pero, com que molt pocs dies després, Alfons el 
Benigne s'assabenta que els genovesas havien demanat auxili als sarrai'ns de Grana
da i es proposaven envair el regne de Valencia perla zona fronterera, va valer que 
tates les galeres, tant les catalana-aragoneses com les mallorql,lines, es dirigissin cap 
a Valencia, per tal de poder afrontar les naus genoveses. Així ho manifesta al rei de 
Mallorca, als consellers de Barcelona, al ca pita de les naus barcelonines i al ca pita 
Francesc Carros (15). 

Malgrat tot, no es va poder evitar que l'armada genovesa, condulda per Anto
nio Grimaldi, a taqués duramen! les costes de Catalunya, passant després a les illes 
de Mallorca i de Menorca, i retornan! a l'octubre a Genova amb un important botí 
(16). 

En aquesta sitúació, pel novembre dell332, el rei de Mallorca va proposar al 
monarca catalano-aragones la renovació deis acords signats a Perpinya el 8 d'agost 
del 1330, amb la qual cosa el Benigne va manifestar estar conforme. · .. : 

Per tal de procedir a l'esmentada renovació, el rei Alforis va dem"anar a Jaúme 
de Mallorca que enviés nuncis que fossin a Barcelona uns vuit o de u dies abans de la 
festa de Nadal del damuntdit any de 1332 (17), pero la signatura deis nous acords no 
es produí fins el 10 d'abril del 1333. En nom del monarca catalano-aragonesva ac
tuar, com la primera vegada, Bonanat Sapera; el municipi de Barcelona fou repre-
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sentat pel~ co~sellers Miguel Marquet, Bernat de Marimon, Pere Romeu i Francesc 
Satrilla; pd rei de Mallorca, hi intervingueren Arnau Muntaner, doctor en lleis i 
Pere Borró, mestre racional; pels jurats de Mallorca, els ciutadans i síndics Bernat 
de Corbins i Jaúme Canyelles; pels consols de Perpinya, Pe re O lomar, habitant de la 

,dita vila (18). ·. . 
. Alcomen<;ament d'estiu del1333. els genovesas, per defensar-se deis atacs deis 

catalans i deis mallorquins, arma ven trenta o quaranta galeres (19). A més. amena
<;averi els vaixells que hi havia a les costes de Sicília destinats a portar blat a Catalun
ya, Mallorca, Valencia i al Rosselló. A fi d'afrontar-los i perque els esmentats vaixe
lls poguéssin ésser condults amb seguretat cap a les respectives terres, el Benigne va 
de manar ills jurats de Mallorca que l'estol constitui't perles naus de Barcelona, Va
lencia i Mallorca es desplacés cap a S arden ya i Sicilia. Així mateix. els pregava que 
les sis galeres que havien d'armar-se entre Mallorca i el Rosselló fossin preparades 
rapidament. per tal que. juntament ambles quatre que eren armades a Barcelona, es 
dirigissin també cap a Sardenya i :Sicília per unir-se a les altres (20). 

El mes d'agost del 1333. a proposta del ciutadá de Mallorca Bernat Serra i da
vant ramenac;a deis genovesas. el Benigne accedí que tates les galeres anessin cap a 
l'illa de Menorca. acompanyant els vaixells carregats de blat (21 ). Així va ser possi
ble capturar quatre galeres genoveses que anaven a comerciar cap a Lle\·ant (22). 

Al Jlarg de l'any 1334. foren molt graos els danys que els catalano-mallorquins 
reberen deis genovesas. tal com ho di u Villani en la se va crónica (23). Per aixó. el12 
d'octubre d'aquest any. va ésser convingut entre els reis Alfons el Benigne í Jau me 
lll de Mallorca que, a la primavera del 1335. serien armades trenta galeres. de la 
següent manera: el monarca catalana-aragonés ambles se ves gents. Barcelona i Gi
rona armarien setze galeres i el rei de Mallorca. amb els seus súbdits. catorze més. 
Pel mes d'abril serie~ en mar prepararles pera lluitar con'tra els genovesas dunmt 
quatre mesos seguits (24). 

Els consellers de Barcelona i els jurats de !\1al!orca també decidiren augmentar 
llur petita armada, que llavors comptava únicament amb quatre galeres i un lleny de 
Mallorca. dues del Rosselló i sis de Barcelona (25). 

La guerra entre catalans i genovesas es va perllongar tot alllarg dell335, en que 
fou signada una treva. preludi de la pau del 1336, com ho veurem méf endavant. 

2. LES NEGOCIACIONS PERA LA PAU 

M entre les galeres catalano-ma!Iorquines i les genoveses es desafiaven pel mar, 
com ho hem vist, hom intentava que una pau fos assolida entre ambdues parts 
bel.ligerants. Recordem, pero, que un deis capítols deis acords establerts entre el rei 
de la Corona d'Aragó, el .de Mallorca i el consell de Barcelona, pera organitzar 
l'armada contra. els genovesas enuncia va que cap deis participants en la susdita ar
mada no podría· signar pau ni treva amb els genovesos sense exprés consentiment 
deis altres (26). Per aixo, com veurem, Mallorca va haver d'intervenir de manera 
important enJes· negocíacions que hom duria a terme per arribar a una pau amb 
Génova.:..... . . .. . . . . . 

: Ja.al comen~ament de juliol de 1331, Alfons el Benigne informava el rei de 
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Mallorca é¡uehnt el papa Joan XXII com el rei Robert d'Anjou. de Napols, li havien 
manifestat llur iritÚes perque arribessin a una concordia amb els genovesas güelfs, la 
qua! cosa el Benigne també considerava positiva, i li pregava que volgués fer-Ia pos
sible enviant úns nuncis que. juntament amb els cata~ano-aragonesos, anessin a pre
sencia del Sant Pare, on així mateix serien tramesos ambaixadors c¡iels genovesas 
(27).' .,.,._.,,- .;,,,,,, '"'"' -· ' . •'• ,_, ' 
. :''' Sembla que el rei de Mallorca no estava prau decidit. Per aixo, el rei Alfons va 

demanar al pontífex que s'adrecés directament al monarca mallorquí i li manifestés 
la necessitat d'aquesta pau, tal com ho havia fet.amb el! (28). 

·: Des de l'inici de l'any 1332, un altre personatge també es va interessar per la 
coné6rdiif amb Genova. Era el rei de Franc;a; Felip VI de Valois; La lluita entre 
catalans i !!eriovesos en el Mediterráni era desfavorable a la seva projectada creuada 
aTerráSinia contra e!s turcs (29). :·' . · · . ·· - , ·. -

.. A la primavera de l'any 1333 encara no s'havia praduYt la trabada de nuncis ala 
Santa Seuper !'afer de la pau amb Génova. En aquests moments, la reina de Napols, 
Sanc;a, muller de Robertfl'Anjou, insistía prop del rei de Mallorca perqué la qüestió 
de la treva amb Génova es posés en mans del papa; pero el monarca mallorquí consi
derava que. respectan! els capítols de l'acord del1330, calia abans el consentiment 
de les municipalitats de Barcelona. Mallorca i Perpinya, i així ho manifestava a Al
fans el Benigne (30). 

El23 d'agost d'aquest any de 1333, el rei Alfons demanava un altra vega da al rei 
de Mallorca, en no m del San! Pare, que designés uns ambaixadors que. a mitj an mes 
de setembre, fossin a presencia del papa. Així mateix Ji pregava, atenent sempre els 
desigs del pontífex, que manés als capitans de les galeres mallorquines que s'abstin
guessin d'atacar els genoveses. ates que aquests també actuarien a la recíproca. El 
monarca catalano-aragones orden aria el mateix als capitans de les galeres catalanes 
(31). 

En la mateixa data. Alfons el Benigne fei'a saber a Jaume Ill de Mallorca que els 
nuncis catalans elegits pera dura terme l'ambaixada adre<;ada a signar la pau ambla 
república ligur serien Bernat de Boixadós, Pe re de Castlarí i Francesc Grony, als 
quals volia que s'afegís Bernat Oliver, de !'arde de Sant Agustí, savi en Sagrada 
Escriptura, queja es trobava a la cúria pontificia (32). Alhora l'autoritzava perque 
modifiqués tot allo que li semblés deis capítols que porta ven els esmentats legats 
catalans referents a la repetida pau (33) .. 

Aquest segon intent de reconciliació entre catalans i genovesas tampoc no va 
obtenir resultats, perque els plenipotenciaris deis contrincants no es trabaren (34). 

Arribem així a l'any 1334 i la desitjada pau amb Genova no havia esta! encara 
assolida. En aquest any es torna a produir la intervenció del rei de Fran<;a Felip VI, el 
qua! obtingué del San! Pare que, e!15 de mar<; de!1334, demanés als contendents 
que volguessin cornplaure'l i afavorir els seus plans de creuada signant una treva 
(35). Pero, malauradament, el 6 de julio!, el mateix pontífex es veia obliga! a dir al 
Benigne que els genovesas no tan sois no volien saber res de la pau, sinó que es 
disposaven a prosseguir les hostilitats. perqué dubtaven de la bona fe deis reis catala
na-aragonés i mallorquí i ja tenien preparada una armada de dotze galeres (36). 
Tanmateix, al cap d'un mes,'el papa, per mitja del cardenal Lucas de Flisco, va saber 
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que els legats deis genovesas es disposaven a sortir cap a Avinyó i va tornar adema
nar al monarca de la Corona d'Aragó i al de Mallorca que, allur torn, trametessin 
plenipotenciaris a la Seu pontificia (37). . · .. 

En aquesta circumstancia, Jau me 111 de Mallorca insistia sobre l'ánim del Be
nigne perqué designés ambaixadors i demanés ~Jsconsel!ersdeBarcelonaque també 
ho fessin. El monarca mallorqui manifestava ig'Ua!nient qüe haviá.tingut í1oticia 
certa que els nuncis deis genovesas ja havien sortit de la capital de laligúria (38). 
Malgrat tot, el rei Alfons va exposar clarament al Sant Pare que els legats catabns i 
mallorquins no es posarien en ruta fins que no estiguessincompletament seguis que 
els de Génoya ja eren· a la cúria pontificia, dones se n'liavien hagut de tornar tres 
~egades (39), , .• , . ·.; '· · . .. ·· · ' . · .. 

El 4 de desembre de 1334 maria Joan XXII i era succeit, al comen~ament del 
1335, per Benet XII. 

En aquest any de 1335, hom va intentar una altra vegada la recónci!iació entre 
Catalunya-Mallorca i Génova. Robert de Napols era partidari que fos signada una 
pau entre la Corona d' Aragó i Mallorca, d'una banda, i els genovesas güelfs, de 
l'altra: Frederic de Sicí!ia, nogensmenys, desitjava que la pau fos signada amb els 
genovesas gibel.lins ( 40). Felip VI de Fran~a va recórrer al ·no u pontífex perqué 
proposés als reis d'Aragó i de Mallorca i al comú de GCnova la tnlmesa d'ambaixa
dors a Avinyó per tal de posar fi a la guerra que destorbava els seus projectes de 
creuada a Orient. Els emisaris haurien de ser a la ciutat de la Proven~a perNada! del 
1335 (41). 

Alfons el Benigne manifestava al rei de Mallorca que. de totes aquestes op
cions. la que Ji semb!ava rnés acceptable era la que proposava el rei de Fran<;a, a tés 
que hieren compresos tots'e!s genovesos,'tant els güelfs com els gibel.lins: contraria
ment, les proposicions deis reis Robert i Frederic havien de ser abandonades perqué 
només preconitzaven la pau amb !'un deis dos biindols. Creia, dones, que si un trac
tat mitjan~ant el Sant Pare i el rei de Fran~a progressava i el pontífex els pregava de 
trametre plenipotenciaris, ambdós monarques ho havien de fer (42). 

Fina!ment, en els darrers dies de !'any 1335 o en els primers del 1336, es va 
signar una treva entre la Corona d'Aragó-Mallorc;a i Genova. Així ho comunicava 
Benet XII a Felip VI de Fran~a. e!15 de gener dell336 (43). 

Alfons el Benigne moria e124 de gener de 1336 sense ha ver assolit encara la pau. 
Ca!dria esperar fins al 19 de setembre d'aquest mateix any pera poder sentir que 
<<in ter .reges Aragonum et Maioricarum ac ianuensium facta pax)) (44). 

, 
; 
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·.: ¡_:~,· ~s abreviat~res emprades en aquesta comunicació_ s~n les. ~~gü~n~s:_ACA _= Arxiu de la Corona 
d'Aragó; _AHCB ::= An;iu HistOrie de la Ciutat ~e Barcelona; C ::::; Cancellefia; CR =. cartes reials; fol., 
!CM.~= fati; folis; 'núm.-; núms. = número. números; pB.g .• pagS. '= p.9.gifui, p8.gi11f:s; r _= recto; reg. = 
regiSti'e;·v·=·verso.: ·:··;' '" ·. · . . -:;, -_ --· ·.,:.'"'- ;,:~:. ... - · 

"-~ ·_..,.-_,;;·.:~·] .. , .. ·:,·,:~;'. '-- -- - . . " -

L MARINA MITJÁ.: Barcelona y el problema sardo en el siglo XIV, «VI~ Congreso de Historia de la 
~ ~- Co~6-IJ:a· de' Ai-agón», celebrat_ aSardenya. 1957, Madiid, 1959, piigS. 448-449. _ _ · . 

·~··' ' ' 

2. J. MUTÜÉ: El «Canse!!» 4:-.Barcelona en_la guerra cata/ano-genovesa durante el reinado de Alfonso el 
-·. Benigno; «.A.nuario de Estudios Medievales», 2 (1965). pags. 231~233. 

3. En aquests moments. a Mallorca regnava Jaume III. nebot del rei San~. de qui hereta la Corona l'any 
1324. quan només comptava nou anys d'edat. Fins a11335 fou sota la protecció del consell de regencia i 
sota la turoria del seu ancle Felíp. catronge d'Elna. 

4. ACA, C, CR d'Aifons III. núm. 1245; reg. 537. fols, 5r~7v. 

5. ACA, C. reg. 537. fol. Sr. 

6. ACA, C, reg. 537. fols. 12v~13r. (1330. setembre, 9). 

7. J. MUTGÉ: El «consell». pftgs. 240~241. 

8. IDEM: lbidem. p8gs. 241~242. 

9. ACA. C. CR. d'Alfolls III. núm. 1470. 

10. /bldem. 

11. ACA, C. reg. 537. fols. 64v-66v. Ballester s'havia d'entrevistar no tan sois amb el rei sinó també amb 
d'altres personatges com Aimar de Mosset, Nicolau de Sant Just, tresorer del rei i amb els jurats i 
prohoms de la ciutat de Mallorca. 

12. ACA, C, reg. 537, fol. 94r. 

13. ACA, C, reg. 537, fols. lOOr~lOOv. 

14. ACA, C, CR. d'Aifons III, núms. 1986 i 1990: reg. 537, fols. 105r~l05v. 

15. AC~, C, reg. 537. fols.106r-106v. i 103v-104r. 

16. J. MUTGÉ: El «consell». pag. 243 i nota 81. 

17. ACA, C, reg. 537, fols. 107v-10Sr. 

18. AHCB, Manual, 2, fols. 128v~133r. Vegeu també M. MITJÁ: Barcelonayelprob/emasardo, p8.g. 451 
i nota 17. 

19. ACA, C, CR, d'A!fons III, núm. 2305. Vegeu també J. MUTGÉ: El "'consel/,., pftgs. 243~244 i nota 
'>7. on són recollides les cites de tates les crOniques que donen aquesta noticia. 



20. ACA, C, CR d'Alfons III, núm. 2356, fol. 184r. 
.. _,, 

. ,,. 
21. AeA, C, reg. 537, fols. 189v-190r; AHeB, Llibre del eonsell, XII, fol. 79r. 

' ; ,_ ,- - • . ;-.-' ·:. \, . • 1 ~-.·. . ' . ·;:·;-. ---.--.e; 

23. G. VILLANI: Florentini Historia Universalis,llibre X~, capítol xyii,_«R_erum Italicarum Scriptores», 
XIII. Mil á, 1728, . . ,. . , . . . .. , , ,. . . • . . .. ·. . ... · , : : ,' .. 

24. ACA, e, reg. 537, fols. 226r-226v.;FR d'Alfons III, núms. 2797 i 2895. 

25. AHCB, Llibre del Consell, XIII, fol. 71r (1334, mar,, 19). 

26. AeA, C, eR d'Alfons III, núm. 1245; reg. 537, fols. 5r-7v. (1330, agost, 8. Perpinya). 

27. ACA, e, reg. 537, fols. 44v-45r. 

28. ACA, e, reg. 537, foi$. 51v i 52r. (1331, julio!, 23). 

29. ACA, C, CR d'A1fons III, núm. 1800 (1332, gener, 16). 

30. ACA, C, CR d'Aifons III, núm. 2242 (1333, maig, 26). 

31. ACA, e, reg. 544, fols. 22r-22v. Al capita de les galeres de Mallorc~ també li ho va demanar el rei 
Alfons (ACA, e, reg. 537, fol. 194r). 

32. A eA, e, reg. 544, fols. 22r-22v. (1333, agost, 23). Després, el Benigne decidf que aquest darrer 
personatge no intervingués en la legaci6 i així ha comunica va al rei de Mallorca el 3 de setembre de 
1333 (ACA, C, reg. 544, fols. 23r-23v.). 

33. ACA, C, reg. 544, fols. 22r-22v. (1333, agost, 23). 

34. J. MUTGÉ: El .Consell~, pág. 254. 

35. F. MIQUEL ROSSELL: Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 
1948, pag. 284, núm. 567. 

( 
36., lbfdem, pag. 285, núm. 569. 

37., lbldem, pag. 285, núm. 570. 

38. ACA, C, CR d'Alfons III, núm. 2732 (1334, agost, 9). 

39. ACA, C, reg. 537, fol. 224v. (1334, agost, 19). 

40. ACA, C, reg. 544, fol. 78v. (1335, agost, 26). Pe! que fa a la intervenció de Frederic, veg·eu tes Caftes 
trameses per aquest rei a Alfons el Benignei a Jaume de Mallorca (A eA, e, CR d'Alfons III, núms. 
3028 i 3029, respectivament. 1335, octubre, 11). E115 de novembre de 1335, Jaume III de Mallorca 
dona va plens poders a Alfons el Benigne, en cas que es decidís a signar la pau amb els genovesas 
gibel.lins, mitjan~:tant el rei de Sicília (A eA, e, CR d'Aifons III, núm. 3070); i po~temps després, el4 
de desembre, li pregava que elegís uns plenipotenciaris que anessin a Sicília, p_erque els g~nove~os ja 
ha havien fet (ACA, C, CR d'~lfons JII, núm. 3086). 
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.41. Vegeu J. MUTGÉ: El «consell», pag. 256 i nota 159. 

42. ACA, C, reg. 544, fols . 89v-90r. (1335, setembre, 23). 
t • ,. • - • ~ .. . . .. 

43. Arxiu Vatica, reg. va t. 131 , fol. 3 v., núm. 10. Regest per M. COSTA: Documentos pontificios para la 
Corona de Aragón según los registros del Archivo Vaticano, «Analecta Sacra Tarraconensia», XXXIV 
(1961), pag. 78. núm. 23. • · · · ' •. · . 

44. G.· STELLA: An~·ales 'ge~uens;s , columna. 1070; P. BIZARO: Senatu,· populique genu~nsis, re.rum 
[arisque gestarum Historiae arque Annales, Amberes, 1579, !libre VI. pag. 118. 
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