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Resum

Síntesisi del desenvolupament del comerç marítim català (comprenent Catalunya, Mallorca i València), des del segle xii fins a la fi del 
xv. Hi són estudiats els productes autòctons usats per als intercanvis: safrà, fruita seca, panses i figues, corall, llana, pega, sèu, i manu-
factures com els draps de llana, la ceràmica valenciana, les pells treballades, objectes de vidre, etc. S’hi estudien les àrees exteriors d’ac-
tuació mercantil des de les més properes, com Occitània i França, Itàlia i el Magrib, fins al Llevant mediterrani o els territoris atlàntics, 
com Andalusia, Portugal, Anglaterra o Flandes.

Paraules clau: comerç marítim, baixa edat mitjana, Catalunya, València, Mallorca

Orígens i desenvolupament del comerç 
català

Examinaré l’activitat comercial marítima portada a terme 
pels catalans a l’exterior. Només faré breus al·lusions a les 
activitats mercantils que desenvoluparen els estrangers a 
Catalunya, a València o a Mallorca, que completarien la 
nostra visió del comerç català medieval, però que requeriri-
en un llibre. D’altra banda, actualment és gairebé més co-
negut el comerç que els estrangers desenvoluparen en els 
territoris que són objecte del nostre estudi que no pas les 
activitats dels catalans a l’exterior. Cal aclarir que el terme 
català aplicat al comerç, des del segle xiii, té el sentit ampli 
que tenia a l’edat mitjana, és a dir, que comprenia també 
mallorquins i valencians. No estudiaré, llevat d’alguna refe-
rència breu, el comerç exterior per via terrestre perquè ara 
per ara tenim poca documentació per analitzar-lo.

L’activitat comercial catalana durant l’alta edat mitjana 
havia estat molt reduïda a causa de la dificultat d’organit-
zar el territori després de l’ocupació islàmica i de repo-
blar-lo enmig d’activitats bèl·liques constants amb els ter-
ritoris musulmans veïns. Els mercats urbans començaren 
a animar la vida econòmica interior a partir dels segles ix 
i x i, des del segle xi, les primeres fires incrementaren el 
comerç interior i també l’exterior. Sembla que en aquests 
primers segles una ruta unia Catalunya amb Flandes per 
terra, i potser també per mar fins a Provença i després per 
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terra; una altra ruta marítima i potser també terrestre co-
municava Catalunya amb l’Espanya islàmica. Però fou 
durant el segle xii que es preparà la gran expansió comer-
cial del segle xiii.1

L’activitat mercantil marítima amb l’exterior es troba 
lligada a Barcelona, capital de Catalunya, l’únic centre 
urbà capaç de mantenir una activitat d’aquesta mena a la 
primera meitat del segle xii i el motor que impulsà l’inici 
de l’expansió catalana a la segona meitat del segle i la con-
solidació d’aquesta expansió en el segle xiii.2

Quan Benjamí de Tudela passà per Barcelona en el seu 
viatge cap a Jerusalem, l’any 1150, descriví la ciutat com 
un nucli petit, però formós i ens diu que era freqüentat 
per mercaders de Grècia, de Pisa, de Gènova, de Sicília i 
d’Alexandria.3

El comerç amb Occitània, Provença i els ports tirrènics, 
terres properes, degué ésser dels més antics. Podia fer-se 
sense perdre de vista el litoral i amb vaixells petits: Narbo-
na, Montpeller, Marsella, Gènova, Pisa i Sicília foren visi-
tades des de ben aviat, com també les terres musulmanes 
properes. A la segona meitat del segle xii, els catalans 
s’aventuraven ja fins a l’Orient mediterrani.

El creixement del comerç marítim a llarga i a mitjana 
distància que caracteritzà la segona meitat del segle xii ha-
via estimulat la construcció naval. A les primeres dècades 
del segle xiii, la flota mercantil ja devia ésser important. 
Aquest creixement explica que Jaume I pogués portar a ter-
me l’expedició de conquesta a Mallorca, l’any 1229, amb 
una flota bàsicament catalana, cosa impensable a la prime-
ra meitat del segle anterior, quan els catalans necessitaven 
la flota de Pisa o la de Gènova per a les seves conquestes.

El desplegament de la navegació i del comerç barcelo-
nins foren facilitats per l’adopció de mesures proteccio-
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claus.6 En el camp de les manufactures, les més antigues i 
reconegudes foren les armes: espases i coltells de gran 
qualitat, i les pells treballades a la manera àrab, els cordo-
vans.7 Aquests són els articles que els catalans portaven a 
les fires de la Xampanya en el segle xiii, com veurem, però 
aviat començà l’exportació de teixits de fabricació autòc-
tona.

Des de ben aviat desenvoluparen la fabricació de sèu, 
greix fos dels animals remugants, i de pega, un producte 
elaborat a partir de la resina del pi.8 Tots dos s’usaven per 
a la indústria naval; per aquest motiu eren d’extracció 
prohibida i calia una llicència per a treure’n amb desti-
nació a països cristians, no als musulmans. Tenim informa-
ció abundosa que demostra que fou un dels productes 
presents constantment a l’exportació des del segle xiii. A 
la mateixa centúria començà a incrementar-se un conreu 
especialitzat molt valorat, el safrà.9

L’entrada del regne de València en l’àrea comercial ca-
talana suposà un increment importantíssim de productes 
agrícoles que tindrien una gran fortuna exportadora, com 
l’arròs, les figues seques i les panses, i reforçà les existèn-
cies de fruits secs, com les ametlles, que també es produï-
en a Mallorca i a Catalunya, que ja n’havia començat a 
exportar durant el segle xiii, juntament amb avellanes i 
pinyons, molt característics del Principat;10 el vi de Mor-
vedre s’exportà des del segle xiv. Les terres meridionals 
valencianes aportaren dàtils, que abans procedien només 
del Magrib; la grana, un tint molt preuat per a robes de 
luxe, extret d’un insecte, el quermes; l’alasfor, anomenat 
safrà bord, el capítol o receptacle de la flor del qual servia 
per a fer tints i de les llavors del qual hom extreia un oli 
usat en farmàcia; la sosa, producte de la incineració de la 
barrella i la salicòrnia, que servia per a fer sabó i s’usava 
també en la fabricació de vidre.11 D’altra banda, València 
implantà conreus d’espècies orientals, com el comí i la 
matafaluga, ja dins el segle xiv, i el sucre, en el segle xv.12 

Mallorca aportà encara, com Catalunya, una certa pro-
ducció de llana, bé que la més important, almenys per 
qualitat, fou la de Menorca, que s’exportà a la fi del segle 
xiv; en aquesta mateixa època també es consolidà el gran 
centre productor i distribuïdor de llana de la zona del 
Maes trat, al regne de València.13 Ja dins el segle xv, Ma-
llorca exportà molt d’oli. Eivissa brindà encara a l’expor-
tació una matèria primera essencial, la sal de les seves sali-
nes. Aquesta oferta resultà incrementada per la de les 
salines de la Mata, prop de Guardamar, que passaren a 
mans de Jaume II a la fi del segle xiii, amb l’annexió de les 
comarques meridionals del País Valencià.14

En el segle xiii s’inicià la diversificació de les exporta-
cions de manufactures quan es desenvoluparen diverses 
indústries artesanals. La indústria tèxtil tingué un gran 
creixement a Catalunya des de llavors i esdevingué en els 
segles xiv-xv el motor de l’activitat econòmica; es pro-
duïren draps de llana de qualitat mitjana que tingueren 
un gran èxit en l’exportació, com els de Lleida, Perpinyà, 
Puigcerdà, Banyoles, Berga, Bagà i Barcelona. En aquesta 
ciutat, la indústria tèxtil important en el segle xiii era la 

nistes, que no foren úniques en el seu temps; també altres 
països n’adoptaren. La primera fou adreçada a protegir la 
flota contra la competència exterior. Un manament de 
Jaume I de 1227 prohibí que cap nau estrangera carregués 
mercaderies a Barcelona amb destinació a ultramar, Ale-
xandria o Ceuta, o bé en aquests llocs amb destinació a 
Barcelona, mentre hi hagués al port una nau barcelonina 
disposada a fer el viatge i a carregar les mercaderies.4

L’expansió territorial cap a Mallorca i cap a València 
activà el comerç. La conquesta de Mallorca donà segure-
tat als mars propers i fou una base per a la flota comercial; 
era propera al nord d’Àfrica i es trobava al camí cap a Sicí-
lia i el Llevant. El desplegament del comerç a Mallorca fou 
molt ràpid, en part per la seva situació en una cruïlla de 
rutes marítimes i en part perquè la producció agrícola 
de l’illa no assegurava l’abastament de la seva població.5

La conquesta del regne de València fou molt més llarga, 
s’hi registraren revoltes i trigà més a estabilitzar-se. A poc 
a poc es construïren les estructures de la nova societat 
cristiana. Pel que fa al comerç, primer hi hagué una eco-
nomia de guerra o de rapinya, amb venda de presoners 
sarraïns com a captius. Després s’organitzaren els circuits 
comercials valencians interns i els intercanvis amb Cata-
lunya i Mallorca, que asseguraven la constitució d’una 
única àrea comercial. Més tard, al principi del segle xiv, 
s’inicià la internacionalització lenta del seu comerç.

L’oferta de productes especialitzats 
agrícoles o manufacturats, clau del 
desenvolupament del comerç català

El comerç català aconseguí remuntar dos handicaps ini-
cials: començar quan genovesos, pisans, venecians i fins i 
tot occitans ja estaven instal·lats en els mercats més inte-
ressants, i no disposar ni de matèries primeres destacables 
ni de gaires manufactures, cosa que l’obligava a redistri-
buir productes aliens, amb menys marge de guany. Els 
mercaders catalans van remuntar la primera dificultat 
amb dedicació i esforç; segurament pogueren beneficiar-
se de buits deixats en els mercats, en certs moments, per 
les guerres entre els seus competidors; des del segle xiii 
comptaren també amb el suport decidit de la monarquia, 
tant en l’àmbit diplomàtic com en el de la regulació del 
comerç, amb mesures protectores i creadores d’un marc 
institucional i legal apropiat. El segon handicap també 
fou superat. Els comerciants analitzaren cada mercat i 
provaren d’introduir-hi les mercaderies que tenien a 
l’abast i determinaren així l’increment de producció de les 
que tingueren èxit, tant en el sector agrícola com en l’arte-
sanal, que fou capaç d’elaborar productes que assoliren 
una gran acceptació en els mercats exteriors.

Inicialment, els catalans només podien oferir blat, els 
anys de bona collita, oli, mel i vi, com els països del seu 
entorn. A més, oferiren captius musulmans, producte del 
botí de guerra durant els segles d’expansió (xii i xiii), 
oferta que en el segle xiv es transformà en demanda d’es-
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Després de les conquestes de Mallorca i de València es 
donà una divisió jeràrquica de funcions: Barcelona lidera-
va el conjunt i assegurava la relació d’exportació-impor-
tació amb els mercats llunyans, Mallorca es convertia en 
dipòsit de mercaderies de procedències diverses, però so-
bretot del Magrib, on els mercaders estrangers es podien 
proveir per a les seves destinacions, i València importava 
manufactures, exportava productes agraris i s’especialit-
zava en els intercanvis amb Castella, cap on redistribuïa 
part de les manufactures que rebia.32

El desenvolupament del comerç en els segles xiii-xv 
no ha estat estudiat en tots els períodes a tots tres territo-
ris amb la mateixa intensitat. Hi ha àrees comercials més 
estudiades que d’altres; per exemple, el comerç amb els 
països del Magrib és força conegut a tots tres territoris. En 
general, el segle xiv, llevat dels darrers decennis de la cen-
túria, no ha estat estudiat de manera suficient a cap dels 
tres territoris, bé que hi ha estudis sectorials. El segle xv és 
més ben conegut a tots tres territoris, però a Catalunya el 
darrer terç del segle no ha estat gaire estudiat. És prou 
clar, però, que en els segles xiv i xv el moviment comer-
cial s’intensificà a totes les àrees i es desenvolupà el co-
merç marítim amb els diversos territoris atlàntics.

Els debats sobre l’evolució del comerç s’han centrat en 
l’inici de l’expansió del comerç valencià i en la crisi del 
comerç català en el segle xiv. Pel que fa a l’inici de l’ex-
pansió comercial valenciana, alguns historiadors el situen 
als primers decennis del segle xiv i altres el fan començar 
a la fi del xiv.33 Hi havia diversos indicis que la primera 
tesi era la bona, però ara els treballs fets o en curs de re-
dacció de Juan Leonardo Soler sobre el comerç valencià 
de la primera meitat del segle xiv ho estan demostrant 
més clarament.34 És cert que València trigà més que Ma-
llorca a organitzar el seu comerç exterior. Primer estruc-
turà la producció agrícola i artesanal, després s’incorporà 
a la xarxa de cabotatge catalana, que assegurava la redis-
tribució de productes agraris i de manufactures entre els 
tres territoris marítims, i, a poc a poc, s’incorporà a la xar-
xa catalana exterior. En els decennis 1270-1280 ja hi ha 
notícies, escasses, de l’activitat comercial valenciana en els 
mercats exteriors propers, com ara les terres occitanes, 
Gènova i el Magrib. En el segle xiv comencen a augmen-
tar de manera pausada. Romestan digué que cap a mitjan 
segle xiv València ja havia deixat d’ésser una economia 
colonial. Potser caldrà situar aquest canvi uns anys abans.

Pel que fa a la crisi catalana del segle xiv, Jaume Vicens 
Vives i Pierre Vilar havien parlat d’una crisi de l’econo-
mia catalana que hauria començat a mitjan segle xiv. 
Claude Carrère reduí a «dificultats» aquesta crisi i la féu 
iniciar vers l’any 1380. Del Treppo, en canvi, no veia 
aquesta crisi i assegurava que el creixement havia conti-
nuat fins a mitjan segle xv, malgrat les crisis causades per 
les guerres, i en realitat fins a la Guerra Civil catalana de 
1462-1472.35

Durant el segle xiv hi hagué una crisi demogràfica cau-
sada per la pesta negra, l’epidèmia més letal de l’edat mit-
jana, que afectà greument Catalunya des dels primers me-

del cotó: els fustanys, però aviat fou sobrepassada per la 
de la llana, que s’inicià al començament del segle xiv.15 Al 
mateix temps s’organitzà a Mallorca una indústria tèxtil a 
partir del model de la de Perpinyà, mentre que a València 
les ordinacions de 1311 sobre les imitacions de draps 
francesos fins ja mostren una indústria en funcionament, 
que aviat va fer cessar la importació de draps llenguado-
cians. L’exportació de draps fabricats a València ja està 
documentada a la primera meitat del segle xiv en direcció 
a Castella, de moment en quantitats més reduïdes que els 
draps del Principat; la producció, però, s’anà afermant 
amb mesures proteccionistes, com la prohibició d’impor-
tar draps estrangers l’any 1342.16

Aquesta indústria provocà una gran demanda de certs 
productes tintoris com el pastell o glast, que solia venir 
d’Occitània i a vegades també de la Toscana i la Llombar-
dia,17 i la roja, importada sovint de Flandes; l’alum, que 
servia per a fixar els colors i també per a adobar cuirs, tin-
gué una gran demanda a l’àrea catalana i també fou reex-
portat.18 La indústria del cotó barcelonina necessità matè-
ria primera, que trobem importada des del segle xiii, 
mentre que la indústria de la llana importà llana anglesa 
en el segle xv, quan Barcelona intentà fabricar draps d’al-
ta qualitat, com els flamencs.

El regne de València aportà manufactures noves, d’ori-
gen àrab, com el paper de Xàtiva, que començà a declinar 
en el segle xiv.19 Altres indústries artesanals que tingue-
ren èxit en l’exportació foren la d’atuells de terrissa i de 
ceràmica fina de luxe,20 la del corall,21 la de les cordes,22 la 
del sabó23 i la d’objectes de vidre —que es desenvolupà a 
Barcelona especialment en el segle xv—,24 la d’armes com 
ara ganivets, coltells, punyals i espases25 i la de les pells.26

Els centres de comerç.  
Evolució del creixement i crisis

Els nuclis més importants del comerç català foren les ca-
pitals dels tres territoris de llengua catalana de la Corona 
catalanoaragonesa: Barcelona,27 Valencia28 i Mallorca,29 
sobre les quals hi ha nombrosos estudis. També Perpinyà, 
ben connectada a les rutes terrestres, que distribuí els 
draps de llana de Flandes i nòrdics en general, però que 
també desenvolupà una indústria tèxtil important. El seu 
comerç marítim es desenvolupà a través de la platja pro-
pera de Canet i del port de Cotlliure.30 Sant Feliu de Guí-
xols —que actuava com a port de Girona—, Tarragona i 
Tortosa són els altres grans nuclis de tràfic marítim. Ro-
ses, Torroella de Montgrí, Palamós, Blanes i tot el Mares-
me fins a Barcelona foren molt actives en l’àmbit del co-
merç marítim cap a la fi del segle xv. A l’interior, cal 
esmentar les ciutats de Lleida, Cervera i Vic. Al regne de 
València, Peníscola, Morvedre, Gandia, Dénia i Alacant 
foren ports molt actius, però, com a Catalunya, n’hi hagué 
molts altres que completaren la xarxa de redistribució i 
alguns de molt especialitzats en la fruita assecada, com 
Xàbia. A l’interior, cal esmentar Xàtiva.31
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perquè requeia damunt les mercaderies que entraven a 
Catalunya per mar, havia tingut el rendiment màxim en 
1450-1451: 772.550 lliures. Després de la guerra rendí 
183.333 lliures i els anys posteriors encara rendí menys: 
180.300 i 175.625 lliures en 1476-1477. Aquestes xifres 
demostren que la crisi fou molt forta, però que encara no 
era la fi.

La crisi de la guerra trigà entre deu i quinze anys a su-
perar-se; fou una crisi breu. A la fi del segle xv, el comerç 
català tornava a ésser molt actiu, especialment a l’Atlàn-
tic; tota la costa catalana era molt més poblada i els seus 
ports bullien d’activitat. Els ports petits no solament man-
tenien el tràfic de cabotatge, sinó que també tenien activi-
tats exteriors, com veurem, especialment a l’Atlàntic. No 
es veu enlloc la desgana ni la falta d’empenta comercial ni 
d’impulsos vitals per a adaptar-se a les grans empreses del 
comerç oceànic, que Vicens Vives atribuïa a l’estament 
mercantil català d’aquesta època, i tampoc no sembla que 
hi hagués estancament econòmic a la fi del segle xv. Al 
contrari, la documentació sobre el comerç revela una 
bona adaptació dels catalans als negocis nous que havien 
sorgit a l’Atlàntic.41 Els interrogants sobre la crisi es des-
placen, doncs, cap a èpoques posteriors.

L’evolució del comerç en la perspectiva 
sectorial

El comerç amb Occitània i França
Fins al segle xiii, els catalans compraven a Occitània 
draps de fabricació local o bé del nord de França i de Flan-
des, que servien, en part, per a intercanviar amb espècies 
al Llevant mediterrani.42 Els lligams polítics amb la Pro-
vença en el segle xii i amb Montpeller en el xiii facilitaren 
els contactes comercials.43

Quan Catalunya començà a ésser molt deficitària en 
gra, a partir del segle xiii, importà blat del Llenguadoc, 
que n’era un gran productor. Segons com anaven les colli-
tes, però, el tràfic de cereal prenia la direcció contrària i se 
n’exportava des de Catalunya cap al Llenguadoc;44 sembla 
que a partir dels darrers decennis del segle xiii els tinto-
rers catalans ja importaven del Llenguadoc pastell o glast, 
una matèria colorant usada per a tenyir de blau; abans ha-
vien usat l’indi, colorant oriental, més car.45

Passaven també per Occitània per acudir a les famoses 
fires de la Xampanya blanquers barcelonins, que hi ana-
ven a vendre cordovans, o gent de Vic que portava a Fran-
ça o a Flandes no solament cordovans, sinó també coltells 
i raors. Tots hi compraven robes preuades.46

València s’incorporà tardanament a aquesta ruta co-
mercial a la fi del segle xiii, segons les notícies conegudes 
per ara, algunes de les quals referenciades en un procés 
sobre els drets a pagar als carregadors de Calp i Altea, de 
1317, que documenta l’exportació de panses, figues i al-
tres productes a ports occitans.47 Durant el primer terç del 
segle xiv, els mercaders llenguadocians foren presents en 
gran nombre a València, on venien a vendre els seus draps 

sos de l’any 1348 i provocà una pèrdua de població molt 
important, que alguns autors han xifrat en un cinquanta 
per cent i uns altres en un vint per cent.36 No sembla, però, 
que afectés el comerç català a l’exterior, llevat de manera 
puntual. En realitat, degué produir una acumulació de ca-
pital en menys mans dins la burgesia barcelonina.

Els danys provocats per les guerres —la guerra amb 
Gènova, la revolta gairebé permanent a Sardenya i la 
guerra amb Castella— tingueren uns efectes desastrosos 
per a l’economia catalana, molt més que la pesta, ja que 
van arruïnar les finances públiques, del rei i dels munici-
pis, van causar estralls en el territori i en la flota i dificulta-
ren o impediren el desenvolupament normal del comerç, 
a causa de l’afectació de la flota per a la guerra.37 La fallida 
de la banca Olivella-Descaus, l’any 1381, símbol d’aquesta 
crisi, es degué a l’esgotament de la tresoreria reial, a la 
qual havien fet un préstec.38 La crisi financera s’allargà du-
rant anys perquè el recurs al deute públic permeté, de mo-
ment, pagar els donatius que el rei o les Corts exigien, 
però l’acumulació de deute acabà causant problemes 
greus a molts municipis,39 i fins i tot problemes de pèrdua 
de població. Aquesta crisi financera, que és evident, és la 
que ha donat aquesta sensació de crisi econòmica general. 
El comerç no en resultà afectat directament, però sí indi-
rectament, perquè la falta de recursos impedia portar a 
terme les polítiques de defensa marítima i de lluita contra 
la proliferació de corsaris i pirates que perjudicaven la flo-
ta mercant.

En el segle xv, les guerres incessants d’Alfons el Mag-
nànim comportaren problemes per al comerç. El tràfic 
marítim havia de fer-se fortament armat a causa del gran 
nombre d’enemics i això feia pujar els costos. L’expansió 
de l’Imperi otomà, amb la data significativa de la caiguda de 
Constantinoble l’any 1453 i la fi de l’Imperi bizantí, supo-
sà un trasbals notable per als mercaders, que hagueren 
d’adaptar-se a les noves circumstàncies, cosa que aconse-
guiren vers la fi del segle, en què els mercaders catalans ja 
visitaven novament Constantinoble.40

Per als catalans, la veritable crisi començà com a conse-
qüència de la guerra contra el seu rei, Joan II (1462-1472). 
El conflicte provocà grans destruccions a les collites i als 
béns, perquè es combaté a la pròpia terra, exigí contribu-
cions financeres fortes a totes dues bandes per a sostenir 
la guerra i arruïnà les institucions i la Corona; també im-
pedí o dificultà el transport de mercaderies i, per tant, el 
comerç. Acabada la guerra, els odis i les venjances, les 
confiscacions de béns i d’altres problemes que comporta 
qualsevol guerra civil crearen inseguretat jurídica i difi-
cultaren la represa immediata de l’economia. Hi hagué 
una depreciació de la moneda, ja que el florí d’or, que a 
finals del segle xiv valia 11 sous i a primers del xv, 13 
sous, passà a valer 16 sous i mig, cosa que produí inflació.

Pel que fa al comerç, Manuel Peláez, que ha estudiat 
Catalunya després de la guerra civil de 1462-1472, afirma 
que el comerç disminuí molt, però que no és cert que que-
dés destruït, com havia dit Mario Del Treppo. L’impost 
del pariatge, que gravava l’activitat comercial marítima 
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Gènova i Pisa es convertiren en centres molt impor-
tants de comerç per als catalans a la segona meitat del se-
gle xiv, no solament pels productes propis, sinó especial-
ment pels procedents de la Llombardia i de la Toscana, 
respectivament. El comerç dels catalans i els mallorquins 
a Gènova, a la primera meitat del segle xiv, ha estat poc 
estudiat, malgrat que les relacions eren intenses. Sembla, 
en canvi, que en aquesta època els mercaders valencians 
visitaren poc la capital lígur. Les guerres, naturalment, 
causaren perjudicis al comerç. La guerra de la Corona ca-
talanoaragonesa i de Mallorca contra Gènova de 1331-
1336 infligí danys greus al comerç de Mallorca, avaluats, 
pel que fa al primer any, en 200.000 lliures a la Mediterrà-
nia occidental i en 20.000 a la costa atlàntica del Magrib.56 
Naturalment, també en causà al comerç català, però no en 
tenim l’avaluació. Més greus foren encara els perjudicis 
causats per la guerra de 1351-1360 i per l’hostilitat que es 
mantingué des de llavors entre catalans i genovesos en 
forma d’incidents de cors i pirateria.

Precisament un dret imposat sobre les mercaderies 
portades o extretes pels catalans a Gènova, l’any 1386 i 
també els anys 1392-1393, segurament per indemnitzar 
damnificats per actes de pirateria, ens proporciona una 
informació preciosa sobre importacions i exportacions 
entre els tres territoris de l’àrea econòmica catalana i Gè-
nova; malgrat que l’impost només afectava els catalans 
i més concretament els barcelonins, també valencians i 
mallorquins figuraven en els comptes, amb la nota que 
eren francs. Els comptes de 1386 ens informen de l’arriba-
da a Gènova de tretze vaixells amb carregament de ca-
talans. Cal assenyalar que tant si els vaixells venien de 
Barcelona com de València portaven indiferentment 
mercaderies de barcelonins, tortosins i valencians, i fins i 
tot hi havia lots de mercaderies de propietat conjunta. 
Són dades que ens indiquen uns lligams molt forts entre 
l’estament mercantil de les diferents ciutats de parla cata-
lana. El registre recull la sortida de catorze vaixells amb 
mercaderies de catalans. El volum del «Drictus Catalano-
rum» de 1392-1393 comprèn un període més llarg, del 3 
de febrer de 1392 al 31 de gener de 1393, i per tant els viat-
ges són més nombrosos: trenta-tres arribades i trenta-sis 
sortides.

Els càrrecs dels vaixells que entraven a Gènova eren 
força similars. Hi predominaven la llana, els cuirs de 
tota mena (boldrons, aludes, moltonines, anyins, etc.) i 
l’arròs; als vaixells procedents de València hi havia més 
terrissa i ceràmica, figues, panses i dàtils, grana. La resta 
de mercaderies que hi trobem són: oli, mel, ametlles, 
nous, avellanes, pinyons, formatges, peix salat (anxoves, 
sardina), comí, anet, prunes, safrà, coloquinta; material 
per a la navegació: sèu, pega, quitrà, cordes, teixit per a 
veles; cera, candeles, draps catalans, corall, orxella, pa-
per, sabó. En aquests volums no surt la sal d’Eivissa o de 
la Mata, que solia ésser carregament únic de vaixells.57 
Part d’aquests productes, especialment la fruita seca i 
l’assecada i el safrà, els genovesos també la carregaven 
amb destinació a Flandes quan feien escala a Mallorca o 

i s’enduien grana, paper, arròs, cereals, figues, panses, 
garrofes, mel, pega, cistells de palma, vi, oli, etc. Merca-
ders de València i de Xàtiva reexportaven aquests draps a 
Castella. Però aviat els valencians prengueren a les seves 
mans aquests intercanvis, com ho proven les comandes 
i els nòlits amb destinació a ports occitans entre 1317 i 
1336.48 

El creixement de la indústria tèxtil catalana en el segle 
xiv permeté als catalans passar d’importadors a exporta-
dors. Els productes exportats eren, doncs, draps catalans, 
valencians o mallorquins, oli, pinyons, safrà, panses i fi-
gues (la fruita assecada solia procedir de València o de 
Mallorca), faves, pells, pega i sèu, sabó, miralls, punyals i 
cofrets, cordes, cabassos i terrissa entre els productes de 
producció pròpia, i les espècies, incloent-hi el sucre, 
l’alum i el cotó, procedents d’Orient, entre les de redistri-
bució, ja que els occitans perderen pes al Llevant, en con-
trast amb el creixement català.49

Cal remarcar que en el segle xv Niça prengué una ma-
jor importància entre els ports provençals quan esdevin-
gué domini dels Savoia, ja que el tràfic que abans passava 
per Gènova per anar al Piemont, també domini savoienc, 
utilitzà des de llavors el port de Niça.50

El comerç amb Itàlia
Gènova, Pisa, Llombardia i Venècia. Els catalans arriba-
ven fins a Gènova des del començament del segle xii. Ho 
demostren els tractats, com el de 1126-1127, que preve-
uen la seguretat dels mercaders respectius a les terres de 
l’altre contractant i els impostos que havien de pagar, se-
nyal inequívoc que hi havia tràfic comercial. A més, el 
peatge genovès de 1128, codificació d’una situació anteri-
or, esmenta entre el mercaders estrangers que hi acudien 
els homes de Barcelona, que hi portaven esclaus sarraïns a 
vendre.51 La primera expedició a Mallorca de 1113-1114, 
les guerres frontereres o el cors contra sarraïns ja havien 
fet arribar, doncs, captius musulmans a Gènova. Les con-
questes del segle següent, Mallorca, València i Múrcia, 
n’hi feren arribar més, com ho proven les vendes fetes per 
mercaders catalans a Gènova els anys 1239, 1241, 1248 i 
1265-1266. Per primera vegada trobem a Gènova merca-
ders catalans que ja figuren com a originaris de Mallorca i 
de València.52 Un altre mercader valencià, Pere Romeu, hi 
anà també cap a la fi del regnat de Jaume I; fou robat i Jau-
me I li concedí una represàlia o marca contra genovesos.53

Altres mercaderies que trobem exportades a Gènova són 
gambes de Tortosa, segurament salades, pega, sèu, cordes 
de cànem o d’espart, teixit per a fer veles, llana, sal i blat, 
importat tant des de Catalunya com des de Peníscola.54

A la fi del segle xiii, Mallorca passà a ésser escala im-
portant en les rutes que enllaçaven Gènova amb el nord 
d’Àfrica, l’Espanya musulmana i Sevilla, i quan, també a 
la darreria del segle, començà a organitzar-se el tràfic re-
gular amb Flandes, els vaixells genovesos utilitzaren Ma-
llorca no solament com a escala, sinó com a port de càrre-
ga, on prenien part de les mercaderies que havien de 
transportar a l’Atlàntic.55
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da, però devia ésser prou important per a necessitar un 
consolat de catalans, institució creada l’any 1277, com els 
consolats pisans a les ciutats marítimes de Catalunya i de 
València.62

A la fi del segle xiv, les mercaderies portades pels cata-
lans a Pisa eren similars a les dutes a Gènova: draps ca-
talans, llana, anyins, etc., mentre que n’importaven pellisse-
ria, alum, draps de llana, paper, goma, sucre, espècies, 
merceria, talladors, tàrtar, fil d’or i d’argent de Lucca, ta-
fetans, velluts, draps de Florència, espases i també peces 
d’armadura, ferro en vergues i filferro, gala, glast, alum, 
vidre, joies, etc. Les mateixes mercaderies que els pisans 
portaven a Mallorca alguns decennis abans, segons el «lou 
dels pisans» que pagaren a l’illa durant un temps.63

Entre 1395 i 1398, València envià vaixells a Pisa al-
menys dues vegades l’any, mentre que a la fi del segle xv, 
l’any 1477, hi hagué viatges des de Menorca, Eivissa i Bar-
celona.64

El comerç català a altres ciutats toscanes és poc cone-
gut. Ho és molt més el dels toscans i els llombards a Cata-
lunya, que hagueren d’afrontar la prohibició d’establir-se 
a Barcelona per comerciar, cosa que també succeí a Ma-
llorca l’any 1269; els que hi eren trobats havien d’ésser ex-
pulsats. Més d’un segle alternant permissivitat i intransi-
gència acabà amb un decret de llibertat de comerç, amb 
condicions, l’any 1402.65 No és aquí el lloc, però, d’ocu-
par-nos d’aquest tema.

Malgrat que els productes llombards arribaven a Gèno-
va, on els catalans els podien comprar, hi hagué compa-
nyies catalanes que s’instal·laren a Milà, almenys a la se-
gona meitat del segle xv.66

La presència de mercaders catalans a Venècia degué és-
ser més aviat tardana, del segle xiv, i va créixer durant el 
xv. Els catalans hi enviaven llanes i pells, draps, corall, 
cordes i a vegades blat sicilià. El rei Alfons el Magnànim 
també hi actuà com a mercader, com feia sovint, per tal 
d’adquirir productes de luxe. Pel que fa a aquest sector de 
l’Adriàtic, cal considerar també les relacions amb Ragusa, 
on els catalans foren molt presents.67

Sicília. Sicília es trobava en una situació estratègica im-
millorable, al centre de la Mediterrània, i era, per aquesta 
causa, una escala obligada en la navegació entre les terres 
del Llevant i les de Ponent i per a les rutes que s’adreçaven 
als ports de l’Adriàtic o als de Tunis i Líbia. L’illa es con-
vertí en un dipòsit de mercaderies orientals i occidentals. 
Els vaixells que feien la ruta del Llevant solien vendre part 
de la càrrega a Sicília, tant a l’anada com a la tornada, i hi 
prenien altres productes. Era una illa prou poblada i amb 
capes socials prou benestants per a ésser una bona clienta 
per ella mateixa. Sicília era, a més, rica en productes di-
versos, prou interessants per a constituir l’objectiu d’un 
viatge comercial.

En el segle xiii, els catalans portaven a Sicília oli, safrà, 
paper, draps francesos i catalans, concretament de Lleida, 
i també esclaus; hi compraven cotó, comí i blat. La inter-
venció de Pere el Gran a Sicília, després de la revolta de les 
Vespres Sicilianes l’any 1282, potser accentuà la presència 

als ports valencians.58 De Gènova, els catalans s’empor-
taven fustanys i canemassos, sedes, cuirs, pells, joies i es-
claus orientals a la segona meitat del segle xiv. Les mer-
caderies que apareixen en els registres del «Drictus» són: 
làmines de llautó i de ferro, filferro, feixos de ferro, es-
tany, or filat, merceria de Milà, fil de passar perles, espe-
rons, glast, canemassos, estopa, cànem filat, cotes, màs-
tic, tàrtar, gala, alum de Foggia, pebre, draps en general 
o draps de Florència, teles, rems, àncores, cèrcols, llan-
ternes, talladors, paper, esclaus. Alguns productes eren 
de Gènova mateix, com els canemassos, els rems, etc.; 
altres eren milanesos, com merceria, objectes metàl·lics i 
el glast llombard, ja que Gènova era el port de la Llom-
bardia; altres eren orientals, i fins i tot s’esmenten pro-
ductes toscans de redistribució.

El comerç amb Gènova continuà amb la mateixa inten-
sitat durant els anys següents. Només de València a Gèno-
va, Coral Cuadrada ha documentat catorze viatges de vai-
xell a través de la documentació de l’Arxiu Datini per als 
anys 1395-1398. Els volums de llicències de treta de mer-
caderies prohibides de Barcelona revelen que hi hagué al-
menys quaranta-quatre viatges cap a Gènova entre els 
anys 1358 i 1409.59

Per al segle xv, comptem amb tres registres més del 
«Drictus Catalanorum»: un de 1421, poc clar pel que fa a 
entrades i sortides de vaixells, un de 1453 i un de 1454. El 
de 1453 registra tretze arribades amb mercaderies de cata-
lans, i aquesta vegada no hi figuren ni mallorquins ni va-
lencians, que no havien de pagar l’impost; les sortides de 
Gènova foren quinze. L’any 1454, el moviment de vaixells 
fou menor: només nou arribades de vaixells, mentre que 
les sortides de Gènova, només fins a la fi de juliol, foren 
cinc. Les mercaderies exportades i importades són simi-
lars a les del segle xiv, amb augment de la llana i disminu-
ció dels cuirs en les exportacions.60 Aquell mateix any 
1454 recomençà la guerra de Gènova amb Alfons el Mag-
nànim († 1458). Les relacions comercials quedaren supe-
ditades a la guerra i al llarg període d’hostilitats al mar que 
la seguí, fins al tractat de 1478.

Mario Del Treppo assenyalà que el nombre de viatges 
entre Catalunya i la Ligúria s’havia reduït a la meitat en el 
transcurs d’un segle, de 1360 a 1460, bé que els vaixells 
eren de més capacitat, però que no disminuïren a Valèn-
cia; i és que els genovesos estaven llavors interessats úni-
cament en la llana i per això deixaren d’acudir a Barcelo-
na, ja que la carregaven a Tortosa, a Peníscola, a València 
o a Mallorca.61

Pel que fa a Pisa, Jaume I afavorí els pisans a Mallorca, 
on eren presents des d’abans de la conquesta (1229), amb 
concessions comercials a l’illa l’any 1233, però poc des-
prés l’enfrontament a Itàlia entre els partidaris de l’empe-
rador i els del papa (1238-1248), a favor del qual s’havia 
posicionat Jaume I, degueren impedir les relacions co-
mercials, prohibides pel papa l’any 1244; la ciutat no fou 
perdonada per la Santa Seu fins l’any 1257. Les relacions 
es normalitzaren amb el tractat de 1277 entre Pisa i Pere el 
Gran. La presència de catalans a Pisa està poc documenta-
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venda d’aquests draps obtenien diners per a esmerçar en 
espècies a Alexandria. A la tornada, en canvi, no hi havia 
escala a Nàpols perquè hi havia pressa per arribar a Barce-
lona, on la distribució de les espècies estava garantida. El 
gruix de les arribades de vaixells de Barcelona al regne de 
Nàpols correspon als darrers anys del regnat d’Alfons el 
Magnànim, de 1454 a 1458; després baixà molt. València i 
Mallorca també mantingueren una intensa relació amb 
Nàpols; els mallorquins hi exportaven teles mallorquines, 
sal d’Eivissa, avellanes catalanes, cuirs gallecs o barbarescos 
i, mentre durà la construcció del Castel Nuovo de Nàpols, 
pedra de Mallorca. N’importaven blat, lli, cànem, sagí, fus-
ta, bótes i cèrcols de bóta, sofre i vi. Després de la mort del 
Magnànim l’any 1458, molts catalans continuaren operant 
al regne de Nàpols, però durant l’època de la Guerra Civil 
catalana les relacions marítimes experimentaren un gran 
descens. La prohibició d’importació de draps estrangers 
per incentivar la manufactura tèxtil, promoguda pel rei 
Ferran de Nàpols, l’any 1465 causà problemes a l’exporta-
ció de draps catalans i mallorquins; el 1473, els catalans 
aconseguiren la revocació d’aquesta disposició, però el 
1477 calgué fer una nova intervenció contra les mesures 
proteccionistes.72

El comerç amb l’Espanya musulmana i amb 
el Magrib

Les terres musulmanes d’Espanya i el Magrib foren una 
de les principals destinacions exteriors dels catalans ja des 
dels segles xii i xiii, per raons de proximitat. Durant el 
segle xii, els «mostolafs» que, per concessió del comte de 
Barcelona, negociaven el rescat dels sarraïns captius, 
exercien sovint un cert monopoli en les relacions comer-
cials amb l’Espanya musulmana i amb el Magrib. Per als 
mercaders, anar en la seva nau suposava una garantia de 
seguretat, ja que els «mostolafs» gaudien de guiatges espe-
cials, com si fossin ambaixadors.73 Estan documentats 
viatges comercials concrets des dels darrers decennis del 
segle xii i primers del xiii. El comerç marítim amb l’Espa-
nya musulmana i amb el Magrib formava una sola àrea 
econòmica per als catalans.

Les lleudes, impostos d’importació, exportació i pas, 
també són testimoni d’aquest tràfic. La lleuda de Barcelona, 
datable entre 1160 i 1180, taxa espècies, robes fines, de seda 
i de púrpura i cotó procedents de l’Espanya musulmana i 
de l’Orient. Inclou una tarifa personal per als mercaders 
que vinguessin de l’Espanya islàmica o per als que hi anes-
sin des de Barcelona. La lleuda de Tamarit gravava les mer-
caderies que feien la ruta d’Andalusia i Barbaria, llevat que 
es desviessin cap a Mallorca, i inclou en la llista de merca-
deries taxades les que eren característiques d’aquesta àrea: 
els cordovans, els cuirs, els sarraïns de redempció, la fruita 
seca, la roja, l’alquena, l’arròs, les figues i les panses. La lleu-
da de Tortosa gravava els vaixells que passaven entre Ma-
llorca i Tortosa; la diferència d’interpretació dels vaixells 
que l’havien de pagar, entre els mercaders i navegants i els 

de catalans a l’illa, que també la usaren com a base per co-
merciar amb Tunis, Trípoli i Bugia.68 

En els segles xiv i xv, els draps catalans anaren prenent 
un protagonisme creixent en les exportacions a Sicília; al-
tres productes exportats, a més dels citats, foren pells i 
cuirs, ganivets i coltells, arcs de ballesta, objectes de coure 
treballat, pintes, daus, gerros de vidre i, des de València, 
productes d’espart, especialment cordes, ceràmica i pega, 
però també fusta i draps. Entre les mercaderies de retorn, 
el blat apareix cada vegada amb més quantitat pel creixent 
dèficit de cereal a Catalunya i València; continua present 
el cotó, i apareixen el sucre i esporàdicament l’orxella, els 
fustanys i teles. Els ports més freqüentats pels catalans 
eren els de Palerm, Messina i Siracusa i els carregadors de 
blat. En el segle xv, la unió de l’illa a la Corona catalanoa-
ragonesa en morir Martí el Jove estrenyé els lligams eco-
nòmics i comercials. Els draps catalans veieren reservat al 
seu favor el mercat sicilià per mesures proteccionistes dic-
tades pel rei Ferran el Catòlic, bé que el monarca volgué 
controlar els beneficis que obtindrien els mercaders cata-
lans a Sicília, cosa que suscità grans protestes.69

Sardenya. Sardenya es trobava en una bona situació es-
tratègica, bé que no tan excel·lent com la de Sicília. Atès, 
però, el llarg enfrontament dels catalans amb Gènova, 
de gairebé dos segles, era una posició de poder enfront de 
l’enemiga. Ben diferentment de Sicília, era una illa pobra i 
no era un mercat de redistribució.

El comerç amb Sardenya era actiu des d’abans de la 
conquesta catalana de l’illa, malgrat que en tenim poca 
documentació.70 Després de la conquesta, els catalans ex-
portaren la plata de les mines de la Vila d’Esglésies en lin-
gots o en moneda: els alfonsins, cap al Llevant mediterra-
ni, on la plata tenia gran demanda, per finançar així la 
importació d’espècies, fins a mitjan segle xiv. Els catalans 
importaren blat sard, però no pas de manera regular, a 
causa de les llargues guerres amb els jutges d’Arborea, i 
també fideus, cuirs i formatges, pells d’animals salvatges, 
com les daines, i sobretot el corall, que, després d’ésser 
treballat a Barcelona, formava part essencial dels carrega-
ments catalans destinats al Llevant, un mercat que n’ab-
sorbia grans quantitats. Els catalans portaven a Sardenya 
robes de llana, merceria, oli, arròs, safrà, panses i vi, cà-
nem, vidre, terrissa valenciana i tota mena de productes 
necessaris per a la vida local, en petites quantitats.71

Nàpols. Aquesta ciutat i els ports del seu regne eren fre-
qüentats pels catalans almenys des de començaments del 
segle xiv; hi portaven blat, sal, robes, especialment draps de 
Perpinyà, i n’importaven vi de Calàbria i mercaderies de 
pas com esclaus o cotó. Durant la llarga conquesta del reg-
ne de Nàpols, les relacions comercials ja s’incrementaren 
molt, i encara ho feren més acabada la conquesta; almenys 
tres vaixells catalans arribaren cada any a Nàpols, sense 
comptar les altres ciutats del regne, entre 1445 i 1469. Nà-
pols s’incorporà a la ruta catalana vers el Llevant, com Pa-
lerm, i els catalans hi desembarcaven productes, especial-
ment draps catalans, que constituïen el setanta-cinc per 
cent del valor de les mercaderies descarregades. Amb la 
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però també a Alcúdia del Marroc i a Granada. Estaven en-
caminades a obtenir mitjans de transport quan ho neces-
sitaven i millors preus mitjançant la negociació conjunta 
dels nòlits, però de fet intentaven monopolitzar el co-
merç, excloent-ne especialment els italians, considerats 
competidors; la lliga de Honein hauria anat encaminada a 
monopolitzar la llana magribina.

Els diferents episodis de la guerra pel predomini de 
l’estret de Gibraltar tingueren repercussions en el co-
merç amb el Magrib, especialment amb el Marroc, per 
incidents amb marroquins i per l’ordre donada per Pere 
el Cerimoniós i pel rei de Mallorca als mercaders cata-
lans i mallorquins d’abandonar el Marroc. En canvi, du-
rant la guerra de Castella i la Corona d’Aragó contra 
Granada, de 1309, els mallorquins obtingueren autorit-
zació per anar al Marroc, però no podien portar material 
de suport a Granada. Les dificultats més greus provin-
gueren de Castella, que era contrària al comerç amb els 
països islàmics i que provocà incidents constants contra 
els vaixells catalans i mallorquins, malgrat que el rei de 
Castella posà sota la seva salvaguarda els mercaders ma-
llorquins i els musulmans i jueus que anessin a les seves 
naus i que comerciessin amb països islàmics. General-
ment, malgrat que durant llargs períodes de temps les 
relacions amb els sultanats no estigueren regulades per 
tractats, cosa que suposava un teòric estat de guerra, el 
comerç no s’interrompia.77 És cert, però, que aquesta 
manca de cobertura diplomàtica podia generar proble-
mes en cas d’atacs corsaris.

Sovint, les companyies de Catalunya, Mallorca o Va-
lència tenien factors residents al Magrib. N’exportaven 
or, cuirs, cera, llana (considerada de baixa qualitat), plo-
mes d’estruç, ambre gris, dàtils, a vegades blat del Marroc, 
especialment en el cas dels mallorquins, que n’eren molt 
deficitaris i s’hi proveïen sovint fins a 1339, en què quedà 
vedat. Els catalans hi portaven sal d’Eivissa, teixits de lla-
na i de lli, fustanys, vi, quincalleria, coure, plom, coltells 
de Vic, terrissa, miralls, oli, figues, avellanes, arròs, garro-
fes, pells treballades i productes de redistribució com es-
pècies o perfums. Cal no oblidar la importància dels res-
cats de captius dins el volum del comerç entre terres 
catalanes i magribines.78

Els barcelonins es retiraren força del comerç amb el 
Magrib, llevat de Tunis, a partir del segle xiv; podien pro-
veir-se dels productes que els interessaven a través de Ma-
llorca o de València. Generalment s’atribueix aquest des-
interès pel Magrib a la dedicació creixent al comerç amb 
el Llevant; de tota manera, molts productes del Magrib 
apareixen en la valoració de qualitats del manual català de 
mercaderia.79

Mentre disminuïa la presència de Barcelona al Magrib, 
hi augmentava la dels valencians. Durant força temps, 
s’havia cregut que el comerç amb el Magrib no represen-
tava un sector important dins l’economia valenciana, 
però posteriorment ha estat necessari rectificar aquesta 
visió i admetre que sí que ho era. Entre 1459 i 1494, però, 
el comerç amb el Magrib començà a disminuir: l’any 

lleuders, provocà un procés, l’any 1302, en el qual molts 
mercaders i patrons de Barcelona, i també de Castelló 
d’Empúries, de Palamós, de Palafrugell, de Tarragona, de 
Tortosa i de València, testificaren que no havien pagat la 
lleuda en els seus viatges. Els viatges esmentats són 237, 211 
dels quals són cap a l’Espanya musulmana i Barbaria. Al-
guns són viatges antics: de 1242, de 1252, de 1257 i alguns 
altres de 1262 i 1267; la gran majoria són de 1272 i anys 
posteriors. Tenint en compte que la mort o l’absència de-
gué impedir que molts mercaders declaressin, crec que 211 
viatges demostren la intensitat de la relació comercial amb 
l’Espanya musulmana i el Magrib.74

Mallorca s’incorporà aviat a aquest tràfic, amb el su-
port de la Santa Seu. El papa Gregori IX concedí, els anys 
1240 i 1241, que l’illa pogués comerciar, en temps de pau, 
amb els estats islàmics, propers o llunyans (és a dir, els de 
l’Orient mediterrani); admetia tota mena de productes, 
incloses les vitualles, llevat de cavalls, muls, armes, ferro i 
fusta. El manual del notari Pere Romeu, de 1240, recull 
setze comandes, de les quals només deu indiquen la desti-
nació; quatre són a ports magribins: Ceuta, Alger, Bona i 
Tunis, i una a l’Espanya islàmica. La resta de destinacions 
són de Catalunya, València i les mateixes illes. Només deu 
anys després de la conquesta, el comerç exterior estava 
clarament orientat cap al Magrib.

La llicència per a barques de 1284 dóna una mica més 
de variació. Aquest any, a causa del conflicte entre cata-
lans i angevins pel regne de Sicília, el rei de Mallorca im-
posà mesures restrictives a la navegació: els vaixells i la 
gent de mar havien de demanar llicència per sortir i ha-
vien de tornar el mes d’abril, quan podien començar cam-
panyes bèl·liques. Els vaixells no podien anar gaire lluny 
perquè les llicències foren atorgades a partir del mes de 
gener i per aquest motiu les destinacions a Barbaria, de 
Tunis a Alcúdia de Barbaria, hi apareixen sobredimensio-
nades, perquè eren les més properes. Les llicències són 
setanta-quatre, però els viatges són només trenta-tres al 
nord d’Àfrica, un a Almeria i onze a destinacions diverses 
com Eivissa, Cotlliure, València, Tortosa, Sevilla i Gèno-
va; la diferència amb el total indicat correspon a llicències 
per a mariners de vaixells que ja tenien la seva pròpia.75

Del comerç de la València cristiana amb el Magrib, en 
tenim poca informació, però podem constatar que, mal-
grat que es desenvolupà més tard que a Mallorca, tampoc 
no fou tant com s’havia suposat. El sector més visitat fou, 
com veurem, el d’Ifriquiya. Un procés de 1317 sobre els 
drets a pagar als carregadors de Calp i d’Altea també for-
neix notícies sobre l’exportació de panses, figues i alguns 
altres productes a Barbaria, entre altres destinacions, en 
els darrers decennis del segle xiii.76

En el segle xiv, les costes de Granada i del Magrib foren 
sovint per als catalans del Principat escales on completar 
càrrega dins d’altres rutes marítimes. Els mallorquins, en 
canvi, tingueren uns llaços comercials molt forts amb el 
Magrib i amb Granada. Hi defensaren llurs interessos 
mitjançant associacions de mercaders; n’hi hagué al Ma-
grib central, a Alger, Mazagran, Mostaganem i Honein, 

135-244 Catalan Historical 5 (Cat).indd   166 01/10/12   18:46



El comerç català a la baixa edat mitjana Cat. Hist. Rev. 5, 2012   167

da.85 També es conserven comandes de Mallorca per a 
Ceuta des de l’any 1235.86

Dufourcq assenyalà la presència de vuitanta-dos ma-
llorquins al Marroc entre els anys 1310 i 1331 i la de mer-
caders de Barcelona a Alzira el 1308, a Ceuta el 1309, i el 
1331 a Salé per comprar-hi blat. A Fes hi havia una colò-
nia catalana ja en aquesta època i a Nife (Casablanca) els 
mallorquins tingueren notari i capellà en alguns mo-
ments. Els viatges de Mallorca al Marroc donen una idea 
de la intensitat del tràfic: de 1308 a 1331 n’hi hagué sei-
xanta-nou als ports de la costa mediterrània del Marroc i 
cinquanta-sis a la costa atlàntica. Sovint els patrons ma-
llorquins repetien viatge en anys seguits i solien fer escala 
a ports de Granada. Entre els anys 1359 i 1361 hi hagué 
només cinc viatges a Alcúdia i cap a les regions atlànti-
ques, d’on els mallorquins s’havien retirat pràcticament. 
Entre 1385 i 1419, però, hi hagué un retorn discret, amb 
cinc viatges a Safi, dins un total de trenta-tres viatges al 
Marroc.

Els valencians visitaren poc el Marroc, en comparació 
amb el Magrib central. Entre 1381 i 1410 hi hagué a Va-
lència només disset transaccions relacionades amb el 
Marroc, mentre que les llicències de sortida per a vaixells 
entre 1405 i 1412 n’assenyalen dues per al Marroc, però 
trenta més havien d’anar a Alcúdia després de visitar 
ports del regne de Granada.87

Magrib central. Al regne de Tremissèn, els catalans fre-
qüentaven Orà i Honein des d’abans de 1232 i, a més, 
Togo, Mazagran, Mostaganem, Tenes, Brecht i Sersell, vi-
sitats igualment pels mallorquins, que també anaven a Al-
ger (1240). Era la regió que els interessava més perquè, a 
l’interior del país, hi arribaven les rutes transsaharianes 
que venien del Sudan i d’Etiòpia, del Senegal i de Mali, i 
que portaven or, esclaus, vori, plomes d’estruç, pebre de 
Guinea, dit també gra del paradís, ambre gris i alum blanc 
de Sigilmassa.88 Algun valencià ja comerciava amb Ho-
nein a través de dos mallorquins el 1296.89

Durant el segle xiv, el predomini dels mallorquins és 
molt patent als ports d’Alger, Sersell, Mazagran, Mosta-
ganem, Tenes, Tremissèn, Brecht, Honein i Togo; entre 
1310 i 1331, Dufourcq hi comptabilitzà cent mercaders 
mallorquins, mentre que els valencians eren catorze, els 
barcelonins, nou, més vuit de dubtosos entre Barcelona i 
València i algun altre de Perpinyà i de Montblanc. Les 
xifres de València queden modificades per la recerca re-
cent en els arxius valencians, que ens indiquen per ara 
trenta-vuit nòlits, més un nòlit compartit per a aquesta 
àrea i la de Tunis i vuit comandes per a aquesta zona a la 
mateixa època.90 Pel que fa a Mallorca, entre els anys 
1341 i 1342 han estat documentats trenta viatges al Ma-
grib central i seixanta-sis entre 1359 i 1361, una xifra 
important malgrat que eren anys difícils de la guerra 
amb Castella; entre 1385 i 1419 hi hagué una gran activi-
tat, amb un total de 363 viatges. El Magrib central era el 
preferit pels mallorquins.91

A vegades, patrons de Barcelona anaven a Mallorca a 
completar càrrega per fer un viatge al Magrib. És el cas de 

1459, del total de vaixells entrats al port de València, que 
era de cent dos, només set naus procedien de Barbaria, és 
a dir, el 4,3 %, i l’any 1488 foren tres (0,5 %). Aquesta dis-
minució es podria deure a les divisions internes en aquests 
països o bé a la política agressiva dels estats cristians, que 
desembocà poc després, l’any 1497, en la conquesta de 
places magribines. Des de mitjan segle xv, catalans i va-
lencians començaren a ésser desplaçats en aquesta àrea 
per venecians, florentins i genovesos.

En aquesta època tardana del segle xv, les turbulències 
a la Mediterrània oriental van fer derivar la circulació 
d’espècies cap a Barbaria, on els valencians es proveïren 
de pebre (potser pebre de Guinea) i gingebre, laca, goma 
aràbiga, gala, encens i benjuí. Hi hagué un gran augment 
del tràfic d’esclaus: l’any 1488, d’un total de 485 esclaus 
entrats al port de València, 409 eren musulmans i 27 eren 
negres, xifres que posteriorment baixaren. Ha estat asse-
nyalada la importància del frau que s’efectuava en el 
transport al Magrib de mercaderies prohibides per la San-
ta Seu, com ara armes i material nàutic com la pega, però 
també altres mercaderies prohibides més tard com l’arròs, 
el sofre o l’alum.80

El comerç amb Barbaria mantingué la seva importàn-
cia en l’economia mallorquina a la segona meitat del segle 
xv. Dels 339 viatges marítims que s’han pogut documen-
tar entre els anys 1448 i 1480, 151 eren viatges a Barbaria, 
que representen el 46,89 % del total, bé que la documenta-
ció és desigual i incompleta. Les comandes destinades a 
Barbaria representen un terç del total de les conservades.81 
Les comandes eren contractes de societat per al comerç 
marítim.

Els moros valencians participaren en el comerç amb el 
Magrib i reberen un tracte de favor de les autoritats dels 
estats magribins com a coreligionaris. Se’n queixaren, al-
menys, els mercaders cristians connacionals seus, que as-
seguraven que els cobraven menys impostos que a ells; a 
més d’aquesta afirmació, que podia ésser certa, feien tam-
bé acusacions més greus, com ara que portaven armes a 
països islàmics, proporcionaven informació i fins i tot co-
braven un percentatge del botí aconseguit per corsaris 
barbarescos, coses de les quals no sembla que tinguessin 
proves, però que són una mostra de la profunda descon-
fiança que sentien per ells.82 Els jueus mallorquins i els va-
lencians participaren també en el comerç amb el Magrib.83

Marroc. En dates molt reculades, els vaixells catalans 
ja passaven l’Estret; el cronista Ibn Idari certifica la pre-
sència de catalans a Salé, a la costa atlàntica marroquina, 
entre 1233 i 1234, i és que a Salé hi arribava l’or del Su-
dan a través d’una de les rutes transsaharianes. Les pro-
ves documentals de viatges a Salé i a Safi són més tarda-
nes: de 1262 i de 1277; un cop passat l’Estret, alguns 
d’aquests vaixells visitaven també Sevilla almenys des de 
1272.84 Diversos documents mostren que mercaders de 
Barcelona i de Vic acudien a Ceuta des dels anys 1227 i 
1231. La destinació de Ceuta i també la d’Alcúdia, prop 
de Melilla, són molt esmentades en el procés de la lleuda de 
Tortosa que hem comentat i també en alguna coman-
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lanç dels intercanvis els era favorable i aconseguien mo-
neda d’or.97 Moltes companyies tenien factors a Tunis i en 
altres ciutats de l’estat hàfsida i Tunis era sovint escala 
en el viatge cap al Llevant mediterrani. A causa de la im-
portància que tenia Tunis per als mercaders barcelonins, 
el «Libre de conexenses de spícies e de drogues e de avis-
saments de pessos, canes e messures de diverses terres», 
un manual català de mercaderia, dedica moltíssimes pàgi-
nes a les mercaderies d’importació i exportació a Tunis, 
als pesos i mesures, impostos etc., més espai fins i tot que 
a Alexandria. A partir de 1350, mostraren un gran interès 
per la zona anomenada Mont de Barca, entre Tunis i Trí-
poli, on sembla que compraven esclaus.98

Els mercaders valencians també visitaren Tunis, però 
no tant com Tremissèn. Entre 1381 i 1410 hi hagué a Va-
lència vint-i-cinc transaccions relacionades amb el regne 
de Tunis. Les llicències de sortida per a vaixells armats de 
València assenyalen, entre 1405 i 1412, només tres llicèn-
cies per a anar a Tunis, una de les quals preveia passar 
abans per Mallorca.99

Després de la Guerra Civil catalana, una petita colònia 
de mercaders catalans continuava present a Tunis a l’em-
para dels tractats amb aquest estat de 1474 i 1476. La con-
questa per Ferran el Catòlic de molts dels ports magribins a 
la fi del segle xv i començament del xvi semblava que pro-
porcionaria als catalans un mercat més segur i privilegiat 
que abans, però l’aliança turcobarbaresca posterior destruí 
aquest somni i donà pas a una de les èpoques més difícils i 
insegures per a la societat cristiana mediterrània.100

Espanya musulmana. Es conserven documents de socie-
tat i de comanda per comerciar amb la València encara 
musulmana el 1230 i el 1231 i també amb Múrcia.101 El pro-
cés de la lleuda de Tortosa que hem comentat esmenta 
també altres ports de l’Espanya islàmica com ara Almeria, 
Màlaga i Tarifa entre els que eren freqüentats pels catalans. 
El manual del notari mallorquí Pere Romeu, de 1240, ja ci-
tat, conté una comanda per a l’Espanya islàmica.

El regne de Granada, que sorgí el 1238 de l’esfondra-
ment de l’Imperi almohade, comptava amb una extensa 
façana marítima i amb ports importants com Almeria i 
Màlaga. Aquests ports eren llocs de pas des que, a la dar-
reria del segle xiii, el tràfic naval entre el Mediterrani i 
l’Atlàntic començà a intensificar-se. Catalans i mallor-
quins hi comerciaren des de ben aviat, malgrat que els 
castellans intentaven impedir aquest comerç i provoca-
ven incidents marítims, com un de 1281. Els tractats entre 
Granada i la Corona catalanoaragonesa regularen les rela-
cions comercials, especialment els aspectes fiscals, a fi que 
els catalans gaudissin de les mateixes franquícies i privile-
gis que tenien els genovesos.102 Les guerres afectaren el co-
merç; la preparació de la croada contra Almeria de 1309 
provocà l’empresonament de mercaders de Barcelona i 
València que eren a Almeria i, per tal d’evitar un tràngol 
semblant als molts mercaders mallorquins que eren al 
regne de Granada, el rei Jaume II de Mallorca ajornà la 
seva participació en la croada.103 La guerra amb Gènova 
de la Corona catalanoaragonesa i de Mallorca de 1331-

la companyia d’Arnau Espaer i Romeu d’Olzinelles, de la 
qual s’ha conservat un quadern dels comptes d’un viatge a 
Honein l’any 1339, que detalla la càrrega a Mallorca d’oli, 
draps, figues, avellanes, nous, vi, cleda, tàrtar, alquena, so-
fre i estany i la descàrrega a Honein, on apareixen els fac-
tors d’aquests mercaders.92

El Magrib central fou una de les zones més visitades 
pels mercaders valencians. Entre 1381 i 1410, hi hagué a 
València 127 transaccions relacionades amb el regne de 
Tremissèn, moltes més que amb Tunis o el Marroc; cal 
tenir en compte, però, que 151 operacions es feren sota el 
títol genèric de Barbaria. Les llicències de sortida per a 
vaixells armats de València assenyalen, entre 1405 i 1412, 
dinou sortides cap a ports del regne de Tremissèn, a les 
quals cal afegir-ne nou que també s’hi adreçaven, després 
de visitar ports de Granada.93

Magrib oriental. A Ifriquiya, des de 1213-1214, els cata-
lans i els mallorquins freqüentaren Bona, Bugia i Tunis. 
S’han conservat documents redactats a Tunis els anys 1256, 
1258 i 1266 sobre vendes i nòlits de catalans. Gent de Vic hi 
portà pells fines, peces de vestir i peces de roba de llana. Al-
guns mercaders barcelonins, com Jaume Albareda i Gui-
llem de Fontcoberta, residiren un temps a Bugia i hi arren-
daren la gabella, i Jaume Albareda hi morí. Berenguer de 
Bonastre va viure a Tunis, segurament entre 1259 i 1269, 
amb algun viatge posterior, com també Arnau de Solsona, 
mercader de Lleida. Un manual d’un notari genovès que 
actuà a Tunis el 1289 també ens ha conservat documents 
que impliquen genovesos i catalans del Principat, de Valèn-
cia i de Mallorca.94

El 1281 hi havia mercaders a València que preparaven 
viatges mercantils a Tunis. D’altra banda, alguns merca-
ders musulmans que s’havien quedat a la València cristia-
na segurament continuaren comerciant amb el Magrib; 
ho suggereix l’autorització, de 1270, a un sarraí valencià 
perquè pogués comprar una nau per fer viatges comerci-
als a Tunis, Bugia o altres llocs amb socis cristians o mu-
sulmans.95

Segons Dufourcq, els mercaders o patrons relacionats 
amb Ifriquiya foren quaranta-vuit barcelonins entre els 
anys 1310 i 1331, noranta-sis de Mallorca, nou de Tortosa 
i deu de València, mentre que Cotlliure, Blanes, Tarrago-
na i Gandia també tingueren algun mercader o patró en 
aquests ports, a més d’un bon nombre de persones d’ori-
gen no especificat. Aquestes xifres, pel que fa a València, 
resulten una mica modificades per la consulta de les fonts 
valencianes: Juan Leonardo Soler ha trobat vint nòlits di-
rigits a ports d’Ifriquiya i almenys nou comandes. Entre 
els anys 1341 i 1342 María Dolores López ha documentat 
vuit viatges de mallorquins al Magrib oriental, trenta-tres 
entre els anys 1359 i 1361, anys difícils de la guerra amb 
Castella, i 184 en els anys de represa de 1385 a 1419.96

Podem constatar el predomini dels mallorquins en 
aquesta àrea, bé que els mercaders barcelonins i d’altres 
llocs de Catalunya, com ara Sant Feliu de Guíxols, conti-
nuaren visitant el Magrib des de la segona meitat del segle 
xiv fins a mitjan segle xv. Segons Claude Carrère, el ba-

135-244 Catalan Historical 5 (Cat).indd   168 01/10/12   18:46



El comerç català a la baixa edat mitjana Cat. Hist. Rev. 5, 2012   169

la canyella, la nou moscada, el sucre, etc.; productes tinto-
ris, com l’anyil o el brasil, gomes i resines, com l’encens i 
la laca, i productes tèxtils com el cotó, el lli i la seda. Les 
espècies produïen grans beneficis i per això els catalans 
s’esforçaren a penetrar en aquesta àrea comercial, malgrat 
que, quan hi arribaren, els italians ja hi estaven sòlida-
ment instal·lats. Aquests productes arribaven per tres 
grans rutes: la de la seda, que desembocava a la mar Negra 
i també tenia una altra branca que arribava al nord de Sí-
ria, i la de les espècies, que venia per l’Àsia meridional i la 
mar Roja i arribava tant a Síria com a Egipte.111

Les espècies eren presents en terres catalanes des d’an-
tic. Són esmentades a les tarifes de productes taxats per les 
lleudes, cosa que indica que arribaven habitualment, bé 
que no sabem quin camí seguien; tant podia ser que els 
mercaders barcelonins les anessin a buscar directament al 
Llevant mediterrani com que vinguessin a través de l’Es-
panya islàmica o de Provença. La documentació compta-
ble existent del segle xii, tant de la cort reial com de la 
noblesa o de l’alta jerarquia eclesiàstica, mostra un alt 
consum de pebre entre aquests estaments.112

Els estats croats de Palestina i Armènia. La presència de 
mercaders barcelonins a la ciutat de Tir, que formava part 
dels estats llatins sorgits de les croades, està documentada 
l’any 1187, quan obtingueren un privilegi, conjuntament 
amb els provençals, com a recompensa pel seu ajut en la 
defensa de la ciutat després de la derrota de l’exèrcit croat 
a Hattin davant de Saladí. El marquès Conrad de Mont-
ferrat concedí, doncs, a les comunitats de ciutadans 
de Barcelona i de Marsella i de burgesos de Sant Gèli i de 
Montpeller exempció de tots els impostos d’importació i 
exportació a Tir i a tot el regne de Jerusalem quan fos re-
cuperat de mans dels sarraïns i reconegué llur administra-
ció autònoma, sota l’autoritat d’un vescomte per a la fede-
ració i de set cònsols escollits per cada comunitat, amb 
jurisdicció pròpia per als residents, excepte en les qües-
tions criminals; els concedí, igualment, alfòndec, forn i 
casal.113 En aquest cas, la informació prové de documenta-
ció de fora de Catalunya, perquè, en contrast amb l’abun-
dor posterior, escassegen els documents catalans sobre la 
presència dels nostres mercaders a les àrees comercials 
més importants.

Tenim indicis del desenvolupament d’aquest comerç 
durant el segle xiii. Abans de 1212, una societat comercial 
havia portat a terme almenys un viatge als regnes croats 
de Síria i Palestina, mentre que el comte Hug II d’Empú-
ries, que veié les possibilitats de negoci en aquesta àrea, 
signà un tractat amb Marsella, el 1219, per tal de tenir en 
aquest port una nau mercant i de passatge per a dur pele-
grins a Terra Santa i mercaderies a Alexandria i Síria, que 
seguiria els mateixos procediments que les naus marselle-
ses. Com assenyala Lluís Nicolau d’Olwer, el port de Bar-
celona era massa excèntric per al passatge dels pele-
grins.114 D’altra banda, la tarifa de la lleuda de Mediona o 
de Barcelona de 1222 recull un gran nombre d’espècies i 
productes orientals, molt superior al que apareix a la lleu-
da del segle xii.115 Però l’indici més revelador de la impor-

1336 pertorbà el comerç amb Granada, on el 1334 resi-
dien almenys una vintena de mercaders mallorquins; els 
corsaris genovesos utilitzaren sovint els ports de Granada 
com a base i lloc de refugi i causaren danys a mercaders 
catalans i mallorquins que es dirigien bé a Granada, bé al 
Marroc.104 En canvi, l’any 1359, quan el rei de Granada 
declarà la guerra a Pere el Cerimoniós, aquest decidí no 
prohibir el tràfic dels mercaders valencians amb Granada 
perquè genovesos, provençals i placentins podrien des-
plaçar-los dels negocis, que després no recuperarien. Vers 
la fi del segle xiv eren molts els mercaders valencians que 
tenien factor a Almeria o a Granada.105

Les notícies sobre viatges comercials de mallorquins a 
Granada són poques en relació amb la freqüentació real, 
ja que els ports de Granada eren usats com a escala en ru-
tes més llargues, que implicaven generalment el Marroc; a 
més, eren presents al regne, però no hi tingueren la posi-
ció influent i acostada a la casa reial de què gaudien alguns 
mercaders valencians.106

Pel que fa a València, entre 1381 i 1410 hi hagué setan-
ta-quatre transaccions relacionades amb el regne de Gra-
nada. Encara són més significatives, entre 1405 i 1412, les 
setanta llicències de sortida concedides a llenys, galiotes o 
barques armades que es dirigien a ports del regne de Gra-
nada, a les quals cal afegir-ne trenta més que prosseguien 
viatge cap a Alcúdia, al Marroc, mentre que unes altres 
nou preveien continuar vers ports del regne de Tremis-
sèn. Per la seva banda, José Hinojosa ha documentat la 
presència de 212 mercaders valencians a Granada en el 
període comprès entre 1401 i 1450, bé que no pas en anys 
seguits; 178 d’aquestes persones eren musulmanes.107 En-
tre aquests mercaders, destaquen membres de les famílies 
Ripoll i Xipió o Xupió.108 Roser Salicrú ha destacat que fo-
ren els mercaders valencians cristians els que aconsegui-
ren al regne de Granada una posició més destacada, ja que 
durant determinats períodes del segle xv obtingueren 
monopolis com el de l’exportació de seda i el de la venda 
de sal, en competència amb els genovesos.109

Entre els productes granadins exportats pels catalans, 
figuraven la seda i el sucre, però també cuiro, cera d’ori-
gen magribí i blat. Portaven cap a Granada draps, tant ca-
talans com estrangers. Els valencians hi portaven oli, 
arròs, safrà, mel, formatges sards, cuirs, cotó i draps va-
lencians, entre altres productes.110

El comerç amb el Llevant mediterrani
L’espai conegut com el Llevant mediterrani comprenia, 
en els segles xii i xiii, tres zones: l’Imperi bizantí, que els 
cristians denominaven Romania, on en aquesta època ve-
necians i genovesos començaren a dominar territoris o 
illes preses a l’Imperi; l’estat cristià d’Armènia i els estats 
croats de Palestina i Síria, també cristians, i una tercera 
zona, la d’Egipte, que era un estat islàmic.

Els mercaders occidentals, els catalans inclosos, anaven 
a aquests territoris llunyans a buscar espècies, nom que 
comprenia una àmplia gamma de productes usats per a 
condiment i farmàcia com el pebre, el clavell, el gingebre, 
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foren acusats d’això —segurament podien al·legar igno-
rància de la prohibició—, sinó d’haver-hi portat mercade-
ries prohibides. L’ús d’un port intermedi no evità que fos-
sin descoberts, per bé que obtingueren la remissió de llur 
falta.124

El 1276, Pere el Gran canvià de política i alliberà els 
ambaixadors del sultà d’Egipte que havien anat a propo-
sar-li un tracte insòlit, el casament de l’infant Sanç amb 
una filla del sultà. El 1281, moderà la prohibició de co-
merç amb Alexandria, reduint-la a les prohibicions habi-
tuals de les mercaderies útils per a la guerra, que no es po-
dien portar a països islàmics per disposicions papals 
antigues. Hi ha mostres, a través de comandes destinades 
a Alexandria, que les relacions comercials s’havien re-
près.125

El 1290, Alfons el Franc negocià un tractat amb el sultà 
mameluc Qalàwun, que finalment signà el seu germà i 
successor, Jaume II, el 1292. Però quan les coses sembla-
ven ben encaminades, la conquesta d’Acre per part del 
sultà el 1291 determinà la prohibició papal d’anar a les se-
ves terres. La prohibició creà greus dificultats al comerç 
europeu, que necessitava les espècies per a condimentació 
i farmacopea; a Barcelona no fou obeïda immediatament, 
a causa de l’enemistat amb el papa en la qüestió de Sicília: 
el 1295, els catalans continuaven anant obertament a Ale-
xandria, però aquell mateix any la signatura del Tractat 
d’Anagni conduïa a l’observació de la prohibició papal, ja 
que, a més de les qüestions polítiques, s’hi acordà la parti-
cipació del rei en les multes de la Santa Seu als transgres-
sors.126

Després de 1295, ja no es troba documentació notarial 
sobre aquesta mena de viatges. Passà a ésser un comerç 
secret; els mercaders hi continuaven anant i procuraven 
dissimular el viatge amb canvis de vaixell o amb la venda 
de part de la mercaderia en escales intermèdies, on hi ha-
gués menys control; si eren descoberts, pagaven la multa. 
Les multes donen molta informació sobre el tràfic amb 
Alexandria. Hi predominen catalans del Principat, però 
també s’hi troben mallorquins i algun valencià.127 La pro-
hibició papal fou aprofitada per molts navegants per a 
apoderar-se de vaixells amb el pretext que anaven a Ale-
xandria, mentre que sovint anaven a Xipre.128

La política pontifícia respecte a la prohibició de comerç 
amb el sultanat mameluc tingué fases de més o menys du-
resa. Hi hagué absolucions de penes imposades als infrac-
tors i llicències extraordinàries per comerciar amb Ale-
xandria. La concessió de llicències es féu cada vegada més 
freqüent vers 1330 i es generalitzà a partir de 1344. La 
Santa Seu es veié obligada a regularitzar en certa manera 
el comerç amb Egipte mitjançant el pagament de llicèn-
cies, ja que havia esdevingut indispensable per a assegurar 
l’abastament dels mercats europeus: la pax mongolica 
s’havia acabat i les rutes transasiàtiques havien esdevingut 
insegures; per tant, les espècies deixaren d’afluir a la mar 
Negra i els punts gairebé únics d’arribada foren Egipte i 
Síria. La Corona catalanoaragonesa, que no estava dispo-
sada a perdre la font d’ingressos que havia suposat fins 

tància assolida per aquest comerç és la disposició protec-
cionista de Jaume I, que ja hem comentat, sobre la 
prohibició de carregar en naus estrangeres mercaderies 
destinades a ultramar, Alexandria o Ceuta si hi havia una 
nau barcelonina disposada a prendre la càrrega.116

Tenim informació sobre operacions comercials con-
cretes, malgrat que la documentació conservada és encara 
escassa. Alguns documents de Vic ens informen del co-
merç amb Acre, d’on el 1231 s’importava cotó, regalèssia i 
comí i es recuperaven els béns d’un mercader mort a 
Acre. A Barcelona, s’han conservat dos contractes de 
préstec marítim per a dos viatges a Sant Joan d’Acre els 
anys 1240 i 1242 i comandes que ens permeten de saber 
que els catalans portaven al Llevant teixits de luxe france-
sos, draps de Lleida, ametlles, antimoni i mercuri.117 Tam-
bé hi ha notícies sobre viatges des de Mallorca els anys 
1247 i 1252.118

A Acre hi havia una petita colònia de mercaders barce-
lonins, que entre 1256 i 1258 intervingueren en les dissen-
sions entre els llatins. Pere Marquet havia freqüentat 
aquesta plaça abans de 1253 amb la nau que posseïa amb 
Marimon de Plegamans i Guillem de Llacera. El seu ger-
mà, l’almirall Ramon Marquet, envià un vaixell carregat 
de blat als templers d’Acre l’any 1261 i consta que el 1265 
era a ultramar; d’altra banda, el fill de Ramon, Miquel 
Marquet, havia arrendat el dret de la cadena del port 
d’Acre abans de 1291.119

Els catalans també eren presents a la Petita Armènia, a 
Cilícia, com els patrons de la nau Santa Llúcia, de Barce-
lona, que eren al port de Palium, del rei d’Armènia, l’any 
1274, i la noliejaren a mercaders de Barcelona, que retor-
naven amb cotó i altres mercaderies.120

La croada a Terra Santa organitzada per Jaume I el 
1269-1270 comportà un trànsit important de vaixells cap 
a ultramar, primer per portar-hi les tropes i després per 
abastir-les; molts eren mercaders o patrons que ja feien 
aquesta ruta. El rei, embarcat precisament a la nau de Ra-
mon Marquet, tornà enrere després d’haver patit un fort 
temporal al començament del viatge, però els altres arri-
baren a Acre.121

El comerç amb el sultanat mameluc d’Egipte. La notícia 
més antiga de la presència de catalans a Alexandria és la 
de Benjamí de Tudela, que diu que n’hi havia quan ell vi-
sità la ciutat entre 1166 i 1173.122 No hi ha cap més notícia 
fins que Jaume I hi envià Bernat Porter, el 1256, en missió 
diplomàtica prop del sultà. Sembla que de moment acon-
seguí franquícies comercials per als catalans. Aquests 
contactes van fructificar més tard en l’ambaixada de 1262 
al sultà Baibars, que concedí alfòndec (magatzem i hostal 
de mercaders) i consolat als catalans; el 1264, el rei envià 
una altra ambaixada per recuperar diners, mercaderies i 
béns perduts per catalans a Alexandria.123 El 1274, el con-
text de croada obligà Jaume I a prohibir el comerç amb el 
sultà d’Alexandria, que des de feia uns quants anys havia 
començat a apoderar-se de les terres de Palestina perta-
nyents als regnes croats. Oficialment, no hi hagué viatges 
a Alexandria durant uns anys. Alguns hi anaren, però no 
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local;133 el 1411 fou subvencionada una línia regular de 
galeres mercantils. S’ha dit que València fracassà en la 
substitució de Barcelona com a centre organitzador d’un 
comerç internacional d’extenses línies de navegació, des 
del nord d’Europa fins al Llevant mediterrani.134 Segura-
ment no tenia cap intenció de substituir-la.

Que València no tenia gaire pes en el comerç de Lle-
vant, ho prova el fet que quan Barcelona, entre 1406 i 
1409, volgué organitzar una flota per expulsar el corsari 
basc Pedro de Larraondo del Llevant mediterrani, on ata-
cava els catalans en la seva línia mercantil més profitosa, 
es trobà sola en l’empresa perquè les altres ciutats no hi 
tenien tant a perdre. La persecució d’aquest corsari per 
vaixells mercants catalans armats provocà una batalla na-
val entre aquests vaixells i vaixells genovesos dins del port 
d’Alexandria, un fet que molestà molt les autoritats egíp-
cies; durant un temps, els catalans tingueren dificultats 
per a comerciar a Egipte.135 El 1414, sembla que l’incident 
ja havia estat superat, bé que l’arbitrarietat del sultà i el 
mal tracte donat al cònsol dels catalans, Francesc Satria, 
provocaren que Alfons el Magnànim autoritzés una in-
cursió contra Alexandria l’any 1416.136

Un tractat signat el 1430 millorà les relacions. Alfons el 
Magnànim aconseguí unes condicions comercials molt 
favorables per als mercaders catalans al sultanat mame-
luc, però, poc després, el monopoli establert pel sultà so-
bre el pebre provocà represàlies del rei Alfons l’any 1433. 
Les relacions continuaren durant tot el regnat entre tur-
bulències, cosa que afectà els mercaders, que sovint ha-
vien de pagar feixucs impostos en concepte de represàlia. 
Per aquesta causa i per l’aliança d’Alfons el Magnànim 
amb l’orde de l’Hospital, part del comerç amb l’Orient es 
desvià cap a Rodes des de 1415.137 De tota manera, els viat-
ges dels mercaders barcelonins a Alexandria foren nom-
brosos i fins i tot n’hi hagué alguns en anys de fortes ten-
sions. L’esforç militar de conquesta del regne de Nàpols, 
les guerres d’Itàlia i les activitats militars a la Mediterrània 
oriental ocuparen sovint la flota mercant i el tràfic amb el 
Llevant disminuí. Entre 1442 i 1462, però, la mitjana de 
viatges cap a Alexandria i Rodes fou de cinc a l’any.138 
Vers la fi del segle xv encara hi ha algunes notícies de 
viatges a Alexandria. La poca freqüència dels viatges ex-
plica que el pelegrí alemany Felix Faber trobés l’alfòndec 
dels catalans a Alexandria gairebé buit el 1483.139

Els mallorquins continuaven viatjant a Alexandria en-
cara durant el període 1448-1480, però amb molt poca 
freqüència. València també hi envià alguns vaixells al llarg 
del segle xv i la presència de mercaders valencians a Ale-
xandria es troba documentada els anys 1448-1449.140

L’Imperi bizantí i la Romania. L’Imperi bizantí fou un 
objectiu una mica més tardà per als catalans; està docu-
mentat des de 1215 i es troben comandes de barcelonins 
cap a aquesta destinació des de 1260. El 1281, la nau de 
Bonany Llor arribà a Constantinoble amb diversos mer-
caders, entre els quals el barceloní Pere Ris, que havia es-
tat nomenat cònsol a Constantinoble i tota la Romania 
pels cònsols dels mercaders de Barcelona, en nau i en ter-

llavors el pagament de les multes, afegí a la llicència papal 
una llicència pròpia, que començà a funcionar com una 
mena de monopoli reial, per bé que, a poc a poc, el siste-
ma es féu menys feixuc. Des de 1353, els mercaders barce-
lonins aconseguiren del sultà mameluc un tracte fiscal 
millor, extensiu a tots els catalans. Les guerres en què par-
ticipà la Corona catalanoaragonesa des de 1351 dificulta-
ren el comerç amb el Llevant; també el perjudicà l’expedi-
ció de Pere I de Xipre contra Alexandria el 1365.129

Malgrat aquestes dificultats, la sortida de la clandesti-
nitat provocà un gran creixement del comerç amb Ale-
xandria i Síria, especialment als darrers vint anys del segle 
xiv. Els catalans se situaren molt a prop dels venecians i 
els genovesos, les dues primeres potències comercials, 
malgrat que no comptaven com ells amb cap base a l’Orient, 
llevat dels ducats d’Atenes i Neopàtria, creats per la Gran 
Companyia Catalana a l’Orient, dependents de Sicília. 
Mentre que 278 vaixells venecians visitaren Beirut entre 
1394 i 1408 i els genovesos foren 262, els catalans foren 224, 
els tercers, doncs, en el rànquing. Als primers anys del se-
gle xv sortien quinze vaixells cada any de Barcelona cap a 
Alexandria i Beirut, mentre que Perpinyà n’hi envia va al-
menys un cada any i Sant Feliu de Guíxols n’hi envià també 
alguns anys.130 El comerç del Llevant fou essencial per a 
l’economia barcelonina.

Els productes exportats cap a l’Orient foren els teixits, 
l’argent —mentre funcionà la seca d’Esglésies, a Sarde-
nya—, el corall des de les darreres dècades del segle xiv, 
l’estany, la mel, l’oli, etc. Els especialistes coincideixen a 
dir que aquest creixement del comerç barceloní amb 
l’Orient s’explica pel desenvolupament de la indústria 
drapera catalana, que forní una mercaderia d’intercanvi a 
bon preu.131

Els ciutadans mallorquins començaren a freqüentar 
aquesta àrea des de mitjan segle xiii, és a dir, molt aviat, 
atès que l’illa havia estat conquerida l’any 1229. Durant 
l’època de prohibició del comerç amb Alexandria i del 
contraban, entre 1302 i 1341 anaren a Alexandria almenys 
onze vaixells mallorquins i encara entre 1348 i 1349 al-
guns mallorquins pagaren multes al papa per haver efec-
tuat viatges a Alexandria. Després de la reincorporació de 
Mallorca a la Corona catalanoaragonesa el 1343 augmen-
tà la integració en els negocis a l’Orient entre mercaders 
barcelonins i mallorquins. Durant els anys 1400-1405 hi 
hagué un parell de viatges anuals al Llevant, per bé que en 
algun cas potser eren vaixells que venien de Barcelona i hi 
completaven càrrega. Després de 1403, però, la ruïna pro-
vocada a Mallorca per la gravíssima inundació d’aquest 
any, amb milers de morts i una gran destrucció a la ciutat, 
tingué efecte en la capacitat comercial.132

També València tingué alguna presència en aquest co-
merç, encara que molt dèbil, durant el segle xiv. L’any 
1396, Barcelona i València acordaren armar cinc galeres 
per a la seguretat del comerç amb Llevant, quatre de Bar-
celona i una de València. Potser el 1397 el Consell de la 
ciutat de València repetí l’experiència d’enviar una galera 
grossa a Beirut per trametre draps de llana, de fabricació 
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vesos a Xipre revelen la presència a l’illa d’una quarantena 
de catalans de Barcelona i Tarragona, especialment, entre 
els quals Bernat Marquet. La presència de mallorquins es 
troba documentada també a Creta (Càndia) des de 1295 i 
1296. Càndia era una escala essencial en les rutes cap al 
Llevant mediterrani.

El comerç dels catalans amb les illes gregues, especial-
ment amb Xipre, continuà essent intens durant el segle 
xiv, com en són testimoni documents de comandes i can-
vis i els llibres de comptes de mercaders, alguns publicats i 
altres inèdits. En el segle xv sembla haver experimentat 
una certa reducció.147 Més endavant, l’illa de Rodes fou es-
cala obligada per als catalans que anaven a ultramar i 
substituí sovint el port d’Alexandria com a destinació fi-
nal, com ja hem dit. Les notícies de viatges de Barcelona a 
Rodes són molt nombroses i continuaren després de la 
presa de Constantinoble pels turcs; també foren freqüents 
els viatges des de Mallorca i n’hi hagué igualment des de 
València. Les illes o els territoris sota domini venecià o 
genovès foren visitats també pels catalans, però no tant 
com les mencionades.148

Els productes que s’enviaven a la Romania durant el se-
gle xiii foren teixits francesos, oli, paper, pells (de guineu, 
de llop, de boc, etc.), peces d’armadura, safrà i estany, fer-
ro i argent viu. Les mercaderies de retorn eren les espè-
cies, pebre, gingebre, canyella, a vegades cera, seda, alum, 
màstic i pells de vairs. En el segle xiv s’afegiren a les mer-
caderies d’anada els teixits catalans, en quantitats consi-
derables, i les estores, segurament valencianes, argent, or, 
peix, arròs, anís i matafaluga, terrissa i ceràmica, ametlles, 
dàtils, figues, grana, oripell i fins i tot suro. A la segona 
meitat del segle xiv i al llarg del segle xv, els esclaus orien-
tals adquiriren un gran pes en les mercaderies de retorn, a 
més de les indicades.149

El comerç amb terres de l’Atlàntic
A la fi del segle xiii, tingué una repercussió molt favorable 
per al comerç català l’obertura i ampliació de vies directes 
de navegació cap a Andalusia, Portugal, Anglaterra i Flan-
des, després que el pas de l’estret de Gibraltar esdevingués 
més segur a causa de l’expansió territorial castellana a An-
dalusia.150 Catalunya, Mallorca i el País Valencià passaren 
a ocupar des de llavors una posició més central en les lí-
nies de navegació i de comerç.

La península Ibèrica. Les relacions comercials amb 
Castella es desenvoluparen per via terrestre pel que fa a 
tota la franja central (Castella la Vella, Castella la Nova i 
Extremadura) i Múrcia, amb importació de productes 
com llana, bestiar per al consum de carn, cavalls, fusta, 
peix salat, i exportació de robes, espècies, oli i productes 
de redistribució, a més de cereal i vi, que circulaven en 
totes dues direccions segons les anyades.151 L’exportació 
de teixits catalans i valencians (aquests almenys des de 
1338) i la redistribució de draps francesos a través de Va-
lència i d’Aragó foren molt importants. Era un intercanvi 
favorable als catalans o als valencians perquè oferien mer-
caderies amb més valor afegit. No sembla que tingués gai-

ra, fins al viatge de retorn del cònsol i substitució per un 
cònsol que hagués arribat després en una altra nau.141 
També eren presents a Constantinoble, l’any 1295, mer-
caders de Berga que portaven comandes de safrà de 
merca ders de Cervera. Cal destacar que en aquest temps 
alguns catalans ja arribaven a Caffa, a Crimea; concreta-
ment, el patró Bartomeu Llovell hi era el 1289 amb la seva 
nau.142

L’any 1296, l’emperador Andrònic II concedí algunes 
franquícies comercials als habitants de Barcelona, Aragó, 
Catalunya, Mallorca, València, Tortosa i altres terres del 
rei d’Aragó i de Sicília. Els mallorquins hi eren presents, ja 
que consta que aquell mateix any una nau mallorquina 
fou cremada al port de Constantinoble per la flota vene-
ciana.143 En canvi, no tenim constància de cap valencià a 
Constantinoble en el segle xiii.

Després de l’assassinat de Roger de Flor (1305) i de la 
guerra de la Companyia Catalana de l’Orient contra l’em-
perador, els catalans no pogueren anar a Constantinoble 
durant uns quants anys, fins al 1315. A mitjan segle xiv 
està documentat un tràfic prou intens amb Constantino-
ble i fins i tot es conserva un llibre de comptes d’un viatge 
comercial a aquesta ciutat, l’únic que ha perviscut a Occi-
dent per al segle xiv,144 però a la segona meitat de la cen-
túria fou per als catalans una línia de comerç secundària; 
així i tot, a la fi del segle sortien cap a Constantinoble una 
o dues naus anuals, i es mantingué aquest ritme durant el 
segle xv.145

La ruta de Constantinoble tingué més importància per 
als mallorquins, que no solament arribaren a la mar Ne-
gra, sinó que s’aventuraren més enllà, vers Tartària, l’Àsia 
central i la Xina. Entre els anys 1340 i 1372 han estat do-
cumentats viatges a Constantinoble i a la Romania en ge-
neral a un ritme de tres a quatre vaixells a l’any. Aquesta 
relació comercial continuà en el decurs del segle xv; al-
guns mallorquins, uns deu, residien a Constantinoble cap 
al 1420.

Després de la conquesta de Constantinoble pels turcs, 
els catalans i els mallorquins procuraren adaptar-se a les 
circumstàncies difícils de l’expansió de l’Imperi otomà, 
continuaren els intercanvis amb la Mediterrània oriental i 
fins i tot trobem alguns viatges comercials catalans i ma-
llorquins a la Constantinoble turca.146

El comerç dels catalans amb les illes gregues, especial-
ment amb Xipre, fou important des de la fi del segle xiii. 
Les prohibicions de comerç estrictes que durant un temps 
pesaren sobre les relacions amb el sultanat mameluc con-
vertiren Xipre en un dipòsit d’espècies i mercaderies 
orien tals que hi arribaven per vies no afectades per les 
prohibicions papals, com la Petita Armènia, també fre-
qüentada pels catalans. Des de 1291, els catalans obtin-
gueren un bon tracte fiscal a Xipre, similar al dels proven-
çals, la gent de Narbona i els pisans, però no tan bo com el 
dispensat a genovesos i venecians. Dels anys 1293 a 1299 
es conserven un bon nombre de comandes destinades a 
Càndia (Creta) i Xipre i notícies sobre viatges de vaixells a 
aquestes illes, mentre que els manuals dels notaris geno-
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mediterrània era coneguda encara com a regne de Grana-
da—, amb Portugal i amb Galícia. A més, Andalusia es 
convertí a la fi del segle xv en la plataforma usada pels 
mercaders catalans en els seus negocis amb Flandes o An-
glaterra i punt d’enllaç entre la ruta d’Occident i la d’O-
rient; fou el seu centre redistribuïdor de mercaderies, com 
veurem.

Les exportacions de Catalunya a Andalusia foren de 
fruita seca: avellanes i ametlles, potser només per a reex-
pedir-les a Flandes o a Anglaterra. També safrà, objectes 
manufacturats de vidre, ganivets, pintes, boles de corall, 
estoigs, etc. Les peces de teixit de llana fabricades a Cata-
lunya, que eren la base del comerç català al Mediterrani 
central i oriental, apareixen aquí solament de manera 
simbòlica. També s’hi enviaren productes de procedència 
més llunyana, com canyella, fusta de sàndal i alguna 
quantitat d’un tint, el verdet. El comerç dels mallorquins 
en aquest sector fou molt limitat a la segona meitat del 
segle xv. En canvi, el comerç de València amb Andalusia 
fou ben actiu. Hi exportà teixits de llana, ceràmica fina va-
lenciana, vi de Morvedre, armes, mobles, cofres, etcètera.

Andalusia fou la principal proveïdora de cuirs i sumac 
per a la indústria de les pells adobades, una de les més anti-
gues a Catalunya. La producció local de la Corona catala-
noaragonesa i els cuirs nord-africans, antics proveïdors, no 
devien bastar ja i per això els artesans i els mercaders cata-
lans en compraren tant a Galícia com, en mesura més gran, 
a Andalusia, on la ramaderia havia augmentat molt per la 
gran abundància de terra no conreada dedicada a pastu-
res. Mentre que el 1404 els cuirs barbarescos representa-
ven un terç de les importacions de cuirs a Barcelona, cap 
al 1430 desaparegueren del mercat i el seu lloc fou ocupat 
pels cuirs andalusos, mentre que Mallorca continuà im-
portant cuirs barbarescos, almenys la meitat del total. Els 
valencians es proveïren a Andalusia de cuirs i sumac.

El peix salat, sardina i anxova principalment, però tam-
bé peix assecat, com lluç i congre i també la tonyina, fou 
l’altre gran producte que els catalans, i també els valen-
cians, anaren a buscar a Andalusia. Ja n’hem parlat. Al final 
del segle xv, l’explotació de les pesqueries africanes com-
portà un augment extraordinari de l’oferta de peix, que els 
catalans aprofitaren tant per a l’abastament intern com 
per a la redistribució pel Mediterrani occidental. També 
els patrons dels ports empordanesos de tradició pesquera, 
com Roses, Sant Feliu de Guíxols o Palamós, acudiren a 
Andalusia o a Portugal, amb els seus barrils buits, per om-
plir-los i transportar-los a la costa catalana, des d’on els 
redistribuïren per l’àmbit català i balear i, a més, per la 
costa occitana i italiana: Agde, Marsella, Gènova, Civita-
vecchia, per a proveir la populosa Roma, Nàpols, etcètera.

En els carregaments dirigits des d’Andalusia a Catalu-
nya i a València apareixen altres productes: blat i ordi, 
dels quals tant Catalunya com la ciutat de València eren 
deficitàries, un elaborat del blat —el bescuit—, greixos 
animals, sagí o llard i alguna vegada també apareixen les 
panses, l’oli i el vi, en petites quantitats, malgrat que 
les terres catalanes eren productores de totes dues coses, i 

re repercussió, per la mort del monarca, la mesura protec-
cionista decretada pel rei castellà Enric III el 1406 
prohibint la importació de draps de la Corona catalanoa-
ragonesa, probablement per potenciar-ne la fabricació a 
Castella.152

La via marítima s’usà per al comerç amb l’Andalusia at-
làntica, principalment amb Sevilla, des de la fi del segle 
xiii. Els catalans tenien a la ciutat franquícies comercials, 
un barri, llotja i cònsol des de 1282 i 1284. El procés de la 
lleuda de Tortosa indica viatges cap a Sevilla el 1267 i el 
1272. Els mallorquins també hi acudiren en bon nombre: 
hi portaren safrà, pebre i mercaderies diverses. Alguns 
aprofitaren la base sevillana per a anar a la costa atlàntica 
del Marroc. Els incidents no hi mancaren. La presència de 
catalans a Andalusia resultà afectada per les guerres entre 
la Corona catalanoaragonesa i Castella, que sovint signifi-
caren la pèrdua de la situació privilegiada que hi tenien. 
Els mercaders valencians també mercadejaven amb Sevi-
lla i amb Cadis, com ho demostren els contractes de nòlit 
trobats, bé que tampoc no són indici d’un corrent comer-
cial de gran volum en el primer terç del segle xiv.153

La presència de mercaders catalans i mallorquins a Se-
villa està ben documentada fins cap a 1348.154 A mitjan 
segle xiv, el port de Cadis començà a desplaçar el de Sevi-
lla en l’interès dels catalans i els valencians i a la fi del xv 
l’havia substituït totalment, juntament amb els de Sanlú-
car de Barrameda i El Puerto de Santa María. Catalans, 
valencians i mallorquins portaven a Andalusia, durant el 
segle xiv, safrà, arròs, figues, coltells, corall, espècies, vi de 
Morvedre i de Tarragona, pega i esclaus orientals i també 
musulmans i s’enduien oli, blat, cigrons, tonyina i altre 
peix salat, cuirs, mercuri i a vegades blat.155 Durant el de-
cenni de 1340, els mallorquins visitaren sovint les Canà-
ries, cercant d’obrir nous mercats profitosos; també els 
catalans s’hi interessaren.156

Catalans, valencians i mallorquins acudien igualment 
als ports gallecs. Per exemple, hi ha notícia d’un viatge a 
Galícia d’un valencià, Tomàs Valentí, amb la seva galera, 
vers 1304. D’altra banda, transportistes gallecs i portu-
guesos portaren grans quantitats de peix cap a terres cata-
lanes durant molts anys fins al primer terç del segle xv. El 
febrer de 1434 (època de quaresma) arribaren a Barcelona 
set milions d’unitats de sardines salades (era el que arriba-
va en un any a València a la fi del segle xv) i dotze mil 
unitats de lluç sec. En el primer terç del segle xv, alguns 
valencians ja anaven a Galícia a buscar ells mateixos el 
peix i també ho va fer el 1442 un mercader de Cotlliure 
que volia transportar sardina a Barcelona amb un vaixell 
gallec. Els catalans podien proveir-se igualment a Anda-
lusia amb el peix que tradicionalment hi portaven els vai-
xells de Galícia, i també hi podien adquirir la tonyina, que 
era pescada a les almadraves andaluses i portada a Valèn-
cia o a Barcelona tant per castellans com també per cata-
lans o valencians ja des del darrer terç del segle xiv.157

A la fi del segle xv es registrà un augment extraordinari 
de les relacions comercials amb els ports atlàntics, amb 
Andalusia —és a dir, amb l’Andalusia atlàntica, ja que la 
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claus. Tant des de Catalunya com des de València s’envia-
ven a Portugal draps i també vi de Morvedre, mentre que 
els mallorquins continuaven enviant-hi pega i sal. En el 
segle xv, les relacions mercantils amb Portugal augmen-
taren notablement: els catalans hi anaren a buscar peix i 
els valencians hi portaren arròs, safrà, espècies, ametlles, 
confitures, sucre, pastes, draps i ceràmiques.161

El comerç amb Anglaterra. Els mallorquins comença-
ren a penetrar en el mercat anglès a la fi del segle xiii; el 
1281, és documentat a Londres el primer mallorquí, Gui-
llem Bona, que feia de patró de vaixells genovesos, i altres 
mallorquins i catalans el seguiren. Els enfrontaments 
francoanglesos a la darreria del segle xiii feren massa ar-
riscada la navegació vers Anglaterra i Flandes, però la fi 
d’aquesta guerra el 1303 permeté rellançar el comerç. 
Eduard I concedí la «Carta mercatoriana», que donava se-
guretat als mercaders, i ja el 1304 alguns mallorquins tor-
naren a mercadejar a Anglaterra, per bé que foren atacats 
i depredats per vaixells armats anglesos que encara pul-
lulaven per la zona marítima immediata. També ha estat 
assenyalada la presència de catalans a Southampton el 
1311, portant ametlles, pells, ferro i mercuri.

Encara per afavorir el comerç, Eduard II concedí algu-
nes franquícies als mercaders estrangers, i també als cata-
lans, l’any 1312, i el 1326 hi hagué una nova carta de salva-
guarda a favor dels mercaders estrangers just en el 
moment d’un conflicte d’Anglaterra amb França, mentre 
que el 1328 hi hagué una confirmació de la «Carta merca-
toriana» per part d’Eduard III a favor dels mercaders 
d’Aragó, Catalunya i Mallorca; comprèn la tarifa d’im-
postos que havien de pagar per l’exportació de llana i cuirs 
i per l’entrada dels productes que portessin: draps tenyits 
de grana, seda, cera, etc. Aquestes llibertats foren confir-
mades per Eduard III el 1332, el 1337 i el 1338. L’aliança 
de Gènova amb França el 1338 l’apartà d’Anglaterra, cosa 
que facilità els negocis als mercaders catalans i valencians 
i també als de Mallorca, malgrat els incidents que de tant 
en tant es produïren.162

El comerç amb Anglaterra no està gaire estudiat, però 
sabem que a partir de 1436, any en què començà a funcio-
nar el servei regular de galeres mercants amb Flandes, 
s’incrementaren les relacions comercials amb Anglaterra, 
ja que aquest servei preveia escales a Southampton i a 
Londres. El 1439 començà la importació de llana anglesa, 
que abans només es comprava per revendre a Flandes, per 
tal de fabricar draps fins a Barcelona, una iniciativa pro-
moguda pel govern de la ciutat amb l’objectiu de substi-
tuir les importacions flamenques que la constitució «Ha-
vents a cor» de les Corts catalanes de 1425 havia prohibit. 
Immediatament després de la Guerra Civil catalana de 
1462-1472 no sembla que els mercaders catalans freqüen-
tessin Anglaterra; en canvi, sí que ho van fer a la fi del se-
gle xv, especialment la companyia Viastrosa, que també 
envià alguns vaixells a Irlanda. Pel que fa a València, a la fi 
del segle xv estan documentats alguns viatges a Anglater-
ra i algunes altres operacions, que semblen a càrrec d’es-
trangers.163

també escaiola, senet —que era una planta medicinal—, 
llana, productes tèxtils elaborats —com ara camises—, gra-
na, esclaus, etcètera.

Entre els productes que els catalans redistribuïen des 
d’Andalusia figuraven el ferro biscaí, la fusta de roure de 
Flandes, els cuirs irlandesos, els cuirs barbarescos —que a 
la fi del segle tornaren a aparèixer en el mercat—, la cera 
barbaresca, la goma, l’indi, l’or en moneda o en maça, que 
sovint les mateixes companyies catalanes portaren des de 
Salé a El Puerto de Santa María.158

Cal parlar encara del sucre. La colonització de les illes 
de Madeira i de les Canàries determinà la implantació del 
conreu del sucre en aquestes illes i s’hi desenvolupà més 
ràpidament que al País Valencià, on també s’havia im-
plantat. Un producte, doncs, que durant tant de temps 
havia circulat de l’Orient mediterrani a l’Occident, ara in-
vertí la direcció a causa dels canvis polítics a l’Orient, que 
trastocaven les rutes comercials tradicionals, i dels nous 
conreus a l’Atlàntic. Alguns catalans contribuïren a 
aquests canvis, com Pere Benavent, que, al darrer decenni 
del segle xv, tenia un ingeni a Tenerife, anomenat Los 
Sauces, per bé que ell s’establí a Andalusia i el seu fill tin-
gué el càrrec de vint-i-quatre de Jerez; negocià igualment 
a les Canàries Rafael Font, que s’establí a Cadis, ciutat de 
la qual fou regidor, però també de San Cristóbal de La La-
guna, a Tenerife. Alguns valencians volgueren entrar 
també en el negoci del sucre d’aquesta zona i l’any 1503 
constituïren una societat per a refinar-ne a Cadis, a El 
Puerto de Santa María o a les Canàries. Els catalans co-
merciaren molt amb les Canàries i Madeira, utilitzant les 
bases andaluses. També els valencians importaren sucre 
de les illes, malgrat la producció local.159

Cal tenir en compte també el comerç amb Portugal, 
destinació de pas cap a Anglaterra o Flandes o objectiu en 
ell mateix. El transport de peix cap a terres catalanes, a 
càrrec de transportistes portuguesos, fou un dels fenò-
mens més rellevants de la relació comercial mútua, però 
sabem que els mercaders catalans també freqüentaren 
Portugal. Els comptes de la companyia Mitjavila indiquen 
que hi portaven sucre, girofle, espic i draps de llana, con-
cretament cadins, fets a la manera anglesa. Els mallor-
quins hi portaven pega, almenys el 1337; llavors ja hi ha-
via una societat mallorquina que tenia factor a Lisboa. A 
vegades també s’hi enviava alguna captiva sarraïna i espa-
ses, però sovint ignorem la mena de mercaderies tra-
meses; pel que fa a les mercaderies de retorn, només tenim 
notícia del peix salat. A més de Lisboa, són mencionats 
com a destinació els ports de Silves, Setúbal i Porto. Te-
nim notícia de mercaders catalans residents tant a Lisboa 
com a Porto; a la fi del segle xiv hi havia a Lisboa factors 
de la companyia de Guillem i Nicolau Pujades, per exem-
ple.160 Els mercaders catalans anaren a buscar blat a Por-
tugal en temps de gran carestia, com el 1374, i en alguna 
altra ocasió barcelonins o valencians n’hi havien de por-
tar; generalment, els catalans, mallorquins i valencians 
s’interessaven pel peix i els cuirs portuguesos, bé que els 
valencians sembla que hi adquirien també formatges i es-
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figuraven Miquel de Manresa, Miquel Bruguerola i Pere 
Satria.169

En el darrer terç del segle xiv, els barcelonins i els ma-
llorquins sofriren novament captures per obra de corsaris 
anglesos quan anaven o tornaven de Flandes, en el con-
text del conflicte entre França i Anglaterra, o bé naufragis 
amb confiscació dels béns salvats, i embargaments per ne-
cessitat de guerra durant la guerra de Castella contra Por-
tugal, incidents que ens donen moltes notícies sobre el 
tràfic amb Flandes. Malgrat que es tracta de notícies frag-
mentàries i discontínues, podem establir, comptant tam-
bé els viatges que sembla que no patiren incidents, que 
entre 1373 i 1388, però amb notícies només de cinc anys, 
hi hagué com a mínim onze viatges a Flandes, nou dels 
quals eren en vaixells catalans o mallorquins i dos en vai-
xells bascos.170

La inseguretat de la ruta a Flandes a causa dels atacs 
dels corsaris anglesos portà els mercaders i els armadors 
de Barcelona i de Mallorca a demanar a Joan I, a les Corts de 
Montsó de 1389, la concessió de la tramesa de quatre gale-
res armades, dues per a Barcelona i dues per a Mallorca, 
amb privilegis d’armada reial, per tal de donar seguretat al 
transport de mercaderies. Per tal de garantir el carrega-
ment complet d’aquests vaixells fou prohibida la càrrega 
en qualsevol altre vaixell, nacional o estranger, tres mesos 
abans de sortir les galeres de Barcelona o de Mallorca i un 
mes i mig abans de la partença del port de l’Esclusa (Sluis), 
prohibicions que havien de quedar sense vigor tan bon 
punt les galeres estiguessin ben carregades. No era, doncs, 
una mesura proteccionista com diu Del Treppo, sinó mo-
nopolística de manera temporal, per evitar el fracàs de la 
iniciativa, ja que el nòlit devia resultar més car, com era 
més car el transport en galera, a causa del personal més 
nombrós que requeria. De les dues galeres atribuïdes a 
Barcelona, només tenim la seguretat que va anar a Flan-
des aquest any la galera grossa patronejada per Guillem 
Pujada. Estan documentats els viatges de la galera de la 
mercaderia a Flandes els anys 1390 i 1394 i una des de 
Mallorca el 1395, però també molts altres viatges de vai-
xells bascos que hi transportaven mercaderies de catalans 
i de valencians; per al retorn, foren usades alguna nau ga-
llega i també algunes d’italianes. El 1397, hi havia el pro-
pòsit d’enviar dues galeres a Flandes, amb espècies, però 
no se sap si finalment hi foren trameses. Aquest seria el 
darrer viatge programat de les galeres de mercaderia du-
rant molt de temps. Era un procediment costós, com ja 
hem dit, i tenia la competència de la muda veneciana, que 
s’aturava regularment a Mallorca, i també l’oferta de nò-
lits més convenients de la flota mercant castellana i de la 
mateixa flota catalana; només en moments de gran inse-
guretat es justificava l’ús de galeres. En el període de 1389 
a 1399 anaren a Flandes, com a mínim, quatre galeres ca-
talanes i mallorquines grosses, més onze naus i una barca, 
i encara onze naus castellanes i dues d’italianes, molt més 
de la mitjana d’un vaixell a l’any que indicava Del Treppo; 
encara hi predominaven els vaixells catalans, valencians o 
mallorquins, tot i que el recurs a les marines mercants es-

El comerç amb Flandes. Durant el segle xiii, aquest co-
merç s’havia desenvolupat per via terrestre, especialment 
per la via del Roine. La primera notícia de la presència de 
catalans a Flandes és de 1267, ja que anaven a les fires 
de Lilla, i des de 1299, almenys, a Bruges, ciutat que posa-
va en contacte el comerç de l’àrea germànica i el de l’àrea 
romànica. Un dels primers mercaders que hi trobem és 
Jaume Vilaseca, que residia a Dordrecht, a Holanda, entre 
1299 i 1303 i que també tenia interessos a Londres.164 De 
moment, la guerra angloflamenca i, després, la guerra 
francoanglesa no facilitaren el contacte marítim, que no 
es fa visible fins al començament del segle xiv.

Han estat força estudiats els intercanvis entre Flandes i 
Mallorca: el 1320, el rei de Mallorca, Sanç I, envià una ga-
lera reial a Flandes per mercadejar i l’any següent organit-
zà un comboi de galeres mallorquines per a aquest viatge, 
com les flotes anuals que hi enviaven els venecians. Sovint 
són els atacs de pirates anglesos a vaixells catalans, com 
un de 1325, els que ens informen del comerç amb Flandes 
tant de catalans com de valencians;165 els atacs de pirates 
genovesos a vaixells catalans i mallorquins, durant la 
guerra de 1331-1336 de la Corona catalanoaragonesa i de 
Mallorca contra Gènova, també són font d’informació 
perquè solien atacar a les costes del regne de Granada.166 
Consta que alguns mercaders valencians enviaren co-
mandes a Flandes els anys 1332 i 1336, bé que no se sap 
per quin mitjà. Des que s’inicià la Guerra dels Cent Anys 
entre anglesos i francesos, el 1337, els mercaders catalans i 
mallorquins foren víctimes d’incidents tant prop de Flan-
des com de Castella, ja que aquest estat era aliat de França. 
Flandes reconegué com a rei Eduard III d’Anglaterra, el 
qual lliurà guiatge als catalans i als mallorquins en el seu 
nou domini.167

Els catalans presents a Bruges s’havien constituït, l’any 
1330, en una agrupació mercantil, amb dos cònsols i un 
consell format per tots els mercaders catalans residents a 
la ciutat. Aquesta agrupació era, al mateix temps, una 
confraternitat religiosa; redactaren uns estatuts, copiats 
en un llibre, on recolliren també les ordinacions i privile-
gis concedits als mercaders catalans a Flandes.168 En 
aquesta època negociaven a Flandes tant la companyia 
Civader-Sitges, constituïda el 1329, amb seus a Barcelona, 
València, Mallorca i Flandes, com la companyia Mitjavila, 
que hi feia trameses tant des de Barcelona com des de Ma-
llorca o des de València. Hi enviava espècies, cotó, alum i 
formatges. Les trameses des de Flandes cap a Barcelona es 
feien sovint per la via terrestre. L’any 1352, els mercaders 
catalans obtingueren salconduit del comte de Flandes i 
novament n’obtingueren un altre, el 1389, del duc de Bor-
gonya, senyor de Flandes, que a més concedí privilegis als 
súbdits del rei d’Aragó, tot esmentant en particular els 
mercaders de Barcelona, que hi portaven vins i llanes. Des 
d’abans d’aquesta data, entre 1378 i 1379, la nació catala-
na devia ésser prou potent entre les altres presents a Bru-
ges, ja que li fou assignada la vuitena part d’un emprèstit 
demanat per la ciutat als mercaders estrangers. Entre els 
catalans residents a Bruges els primers anys del segle xv, 
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n’hi feien. Mallorca no fou sempre cap de línia a Flandes i 
en alguns moments fou substituïda per Barcelona. Les 
marines estrangeres foren molt utilitzades en aquesta 
ruta, mentre que la flota mercant catalana es concentrà en 
altres rutes, especialment en el segle xv.174

Durant el segle xv, els ports visitats a Flandes s’amplia-
ren amb Middelburg i Anvers i les relacions mercantils 
experimentaren un creixement important en alguns pe-
ríodes; els barcelonins dominaren en gran proporció el 
comerç amb Flandes i Anglaterra i en els anys 1428-1429 
el 87 % dels carregaments assegurats en aquesta ruta per-
tanyien a catalans. En contrast amb aquest predomini co-
mercial, la implicació de la flota mercant autòctona en 
aquest sector baixà molt i, en canvi, augmentà força l’ús 
de la flota mercant de diverses ciutats italianes per trans-
portar les mercaderies, cosa que sempre ha sorprès els 
historiadors;175 no és cap fenomen estrany, però, perquè 
els genovesos també recorregueren sovint, almenys du-
rant el segle xiv, a la flota mercant castellana per als viat-
ges a Flandes.176

En el període 1416-1440, durant deu anys en què hi ha 
informació, es registraren quaranta-quatre viatges a Flan-
des; però, comparant aquesta activitat amb la del Llevant, 
no arribava al cinquanta per cent d’aquesta darrera. Les 
empreses italianes d’Alfons el Magnànim desviaren vaixells 
catalans de la ruta de Flandes i segurament problemes de 
seguretat en el mar aconsellaren un nou intent d’instaura-
ció d’una ruta regular de galeres mercants a Flandes i al Lle-
vant, que havia d’enllaçar aquests dos pols comercials tan 
importants; fou acordada el 1433 i començà a funcionar a 
partir de 1436, a càrrec de la Generalitat de Catalunya, se-
guint el model de la veneciana, fins al 1444. Durant aquests 
anys es realitzaren vuit viatges dobles (a Llevant i a Flan-
des), mentre que els viatges de les galeres a Flandes foren 
tres el 1436, quatre el 1438 i dos el 1439.

L’any 1440 fou imposada als catalans una represàlia o 
marca a Flandes per un afer de pirateria al Mediterrani, 
que es traduí en un impost sobre el moviment comercial 
procedent de Catalunya o dirigit a aquest territori i pro-
duí greus perjudicis al comerç dels catalans fins a l’extin-
ció de l’impost l’any 1450. Deu ésser per aquest motiu que 
entre 1441 i 1453 hi hagué una certa contracció i només 
setze viatges a Flandes. Precisament l’any 1451, el rei Al-
fons el Magnànim organitzà un viatge a Ponent amb dues 
de les seves galiasses; com en el cas de les línies de galeres 
que s’havien intentat abans, el monarca imposà un mono-
poli d’aquestes galiasses durant uns mesos abans de la 
partença i després, per tal d’assegurar la càrrega completa 
dels vaixells. El rei no tenia cap intenció d’afavorir els seus 
súbdits, sinó de guanyar diners amb els nòlits i amb la càr-
rega de sucre sicilià, que li pertanyia per raons fiscals o 
patrimonials, i que portava a les galiasses; els diners gua-
nyats així havien de sufragar les compres que pensava fer 
a Flandes: draps sumptuosos, cobrellits, draps d’Arràs i 
altres objectes de luxe per a la seva cort. No era la primera 
vegada que acudia a l’exercici del comerç; ho havia fet en 
altres ocasions amb el blat que li pertocava dels dominis 

trangeres ja era molt important, particularment els vai-
xells de Castella, i s’usaven sovint les galeres venecianes 
per portar mercaderies des de Flandes.171

Els mercaders valencians ja eren presents a Flandes el 
1334 i aprofitaren el sistema dels viatges a aquesta desti-
nació que feien escala a Mallorca, Barcelona i València, i a 
més també hi enviaren algun vaixell directament el 1394. 
Entre juny de 1395 i març de 1398, de les 213 naus que 
arribaren i sortiren del port de València, el vuit per cent 
ho va fer cap a Bruges, percentatge similar a la destinació 
de Gènova.172

Dels primers anys del segle xv, tenim notícies, moltes 
inèdites, de cinc viatges d’anada o tornada de Flandes 
entre 1401 i 1406, totes relacionades amb incidents.173 
Caldria comparar les sortides de vaixells de diversos 
ports, perquè sovint feien escala a Mallorca, Barcelona i 
València. La ruta a Flandes era una de les més unitàries 
de tot el comerç de l’àrea catalana-valenciana-balear. 
Ens ho demostren amb escreix els documents ja comen-
tats i sobretot les ordinacions del consolat de catalans a 
Flandes, redactades vers la fi del segle xiv. El consolat 
regulà el dret al transport dels seus membres i un tracte 
de favor per als vaixells catalans. Qui volia carregar 
d’anada havia de carregar també de tornada, els nòlits 
s’havien de fer públics i s’havia d’informar sobre les 
mercaderies compromeses i les escales fins a Mallorca, 
que es considerava el cap de línia. Durant els deu dies 
següents a la publicació del nòlit, hi havia temps per a fer 
les declaracions de les mercaderies que s’hi volguessin 
carregar. Els mercaders catalans tenien preferència so-
bre els de les altres nacions i cap català no podia noliejar 
una nau estrangera si n’hi havia una de catalana disposa-
da a carregar, llevat que l’estrangera anés directament a 
Mallorca i la catalana no. La nau sortida de Bruges anava 
a Mallorca, on descarregava part de la mercaderia, i des-
prés anava a València, on tenia quinze dies per a descar-
regar, i finalment havia d’anar a Barcelona. La tardança 
a arribar a Barcelona era esmenada a vegades amb el 
transbord del càrrec a un dels molts vaixells que assegu-
raven el contacte de Mallorca amb Barcelona.

Mallorca i València eren les plataformes fonamentals 
en la ruta a Flandes, la primera perquè era el dipòsit dels 
productes africans i la segona perquè era la capital d’un 
país d’una agricultura molt rica de productes que interes-
saven molt a Flandes, com ara panses, figues, dàtils i ar-
ròs. La documentació ens mostra, però, que Barcelona no 
quedava despenjada del sistema, perquè, si no s’hi feia es-
cala, les mercaderies es transbordaven al vaixell que anava 
al Nord des d’algun vaixell del cabotatge costaner, que 
formava una xarxa molt densa; a més, totes les companyi-
es catalanes tenien factors a València i a Mallorca, on car-
regaven no solament mercaderies que els poguessin arri-
bar de Barcelona, sinó també mercaderies locals. Els 
vaixells estrangers que anaven a Flandes, especialment ge-
novesos i venecians, feien escala a Mallorca i a València i 
sovint en alguns dels ports valencians meridionals i no so-
lien fer escala a Barcelona, mentre que els florentins sí que 
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italians o de flamencs residents a València, llevat dels 
mercaders conversos, que realitzaren trenta-dos contrac-
tes de nòlit amb aquesta destinació entre 1476 i 1501. José 
Hinojosa ha destacat l’impuls que per a l’agricultura espe-
culativa, orientada a l’exportació, significà la fortíssima 
demanda de fruita assecada des de Flandes i el que això 
suposà per al desenvolupament de viles com Dénia o Ala-
cant, on s’aturaven els vaixells genovesos, florentins o ve-
necians que anaven a Flandes, i també els catalans. En 
canvi, els mallorquins tingueren molt poca presència en 
aquest àmbit a partir de 1439.179

El productes enviats a Flandes eren les espècies impor-
tades de l’Orient, que s’hi revenien amb profit, i el safrà, 
que era l’única producció agrícola catalana orientada a 
l’exportació, bé que també cal afegir-hi els pinyons i les 
avellanes, totes dues especialitats catalanes, i les ametlles, 
que tant podien procedir de Catalunya com de València. 
Segons la companyia Datini, les ametlles podien propor-
cionar a Bruges un guany del cinquanta per cent. Entre els 
productes valencians més preuats, hi havia l’arròs, les 
panses i les figues seques, els dàtils, el comí i la matafalu-
ga, el vi i l’oli, que podia procedir tant de Catalunya com 
de València o de Mallorca, però sobretot d’aquests dar-
rers territoris, i el sucre, que podia tenir orígens diversos: 
oriental, sicilià, valencià o de Madeira. Entre els productes 
tintoris, cal destacar la grana i l’alasfor, i entre els produc-
tes manufacturats, hi figuren les armes, sabó, ceràmica 
fina valenciana i objectes de vidre catalans; els mallor-
quins també hi enviaven cuirs bovins del Magrib i or en 
barra. Als ports andalusos s’hi afegien productes locals, 
com ara vi, tàperes, olives, llimones, corns de bou, tonyi-
na o cera.

De Flandes, els catalans importaven, sobretot, els fa-
mosos draps fabricats a la regió, que eren robes de luxe. La 
importació de draps flamencs i brabançons era el negoci 
fonamental de grans companyies catalanes com les Llobe-
ra-Junyent, Alba, Manresa, Font i Aguilar. Per aquest mo-
tiu, hi hagué una gran resistència contra la posada en vi-
gor de la constitució (llei parlamentària) «Havents a cor» 
(1425), que prohibia aquestes importacions, ja que es 
considerava que suposaven un drenatge de diners massa 
important; sembla que aquesta disposició provocà una 
depressió a la draperia de Courtrai, tants eren els draps 
exportats pels catalans. Sembla que la prohibició es devia 
haver relaxat el 1433, quan fou proposada la línia regular 
de galeres per comunicar Alexandria i Flandes, perquè les 
importacions que podien venir en cada galera foren valo-
rades en 100.000 lliures, 50.000 de les quals haurien estat 
el preu dels draps fins, mentre que les 50.000 restants cor-
responien a teles diverses, coure, estany, roja, agulles de 
cap, barrils de fil de ballesta o fusta de roure. Els historia-
dors opinen que la balança del comerç amb Flandes fou 
deficitària per als catalans, ja que les importacions sobre-
passaven el valor de les exportacions.180

Hem seguit la construcció de la xarxa comercial catala-
na des dels orígens en època comtal, en el segle xii, fins al 
final del segle xv i l’esforç d’uns mercaders que saberen 

patrimonials, fent-lo vendre a Barbaria, a Venècia o al 
Llevant a fi d’obtenir ingressos.

El període de 1454 a 1463 fou de represa, però sense 
arribar als alts nivells de 1428-1440; incloent Mallorca, 
Del Treppo comptà una trentena de viatges a Flandes. La 
crisi provocada per la Guerra Civil catalana es manifestà 
més en el sector de Flandes que en d’altres. Del 1465 al 
1485, a través de les assegurances, només s’ha pogut do-
cumentar un sol viatge a Flandes, el de les galeres floren-
tines, que servís per a transportar mercaderies catalanes. 
Segons Del Treppo, aquesta ruta comercial s’hauria in-
terromput i només s’hauria reprès, moderadament, cap a 
1490, que és de quan en tenim dades perquè s’han con-
servat assegurances. És possible que la represa fos dificul-
tada per la revolta de Bruges contra el duc Maximilià 
d’Àustria. El 1484, el duc animà els mercaders estrangers 
a abandonar la ciutat rebel i a instal·lar-se a Anvers; tin-
gué un èxit parcial i temporal, fins que el 1488 els ho exigí 
i no pogueren tornar a Bruges fins després de la pau de 
1493. Els mercaders catalans obtingueren llavors a Bru-
ges privilegis importants, tot i que finalment acabaren 
abandonant la ciutat el 1527 per instal·lar-se a Anvers, 
que era un port millor.

Entre 1485 i 1500, Del Treppo només trobà cinc viatges 
per a set anys.177 No hi degué incloure els viatges a Flandes 
i a Anglaterra promoguts per catalans des d’Andalusia i 
assegurats normalment a Barcelona, un mínim de deu 
viatges en nou anys i quatre arribades de Flandes també a 
Andalusia amb mercaderies de catalans. Ja hem dit que, 
a la fi del segle xv, Cadis, Sanlúcar i El Puerto de Santa Ma-
ría serviren de base per al comerç català amb Anglaterra i 
Irlanda i amb Flandes. Hi acumulaven productes medi-
terranis, com ara fruita seca, ametlles i avellanes, panses, 
figues o oli de Mallorca, que hi trametien per a la reexpor-
tació posterior i afegien als carregaments de l’àrea catala-
na productes andalusos i sovint també del Magrib, a més 
dels orientals que a vegades les companyies catalanes hi 
enviaven directament des de la Mediterrània oriental. En 
els viatges de retorn del Nord, les mercaderies provinents 
dels ports de Flandes o d’Anglaterra eren transbordades, 
en els ports andalusos, als vaixells que feien habitualment 
les rutes del Mediterrani i no s’endinsaven a l’Atlàntic 
més enllà d’Andalusia o de Portugal, no pas perquè no ho 
poguessin fer, sinó perquè d’aquesta manera els nòlits de-
vien resultar més econòmics.178

Pel que fa a València, entre 1433 i 1451 hi hagué seixan-
ta-set contractes d’assegurança en aquesta ruta, nombre 
que pot coincidir, o no, amb el de viatges, i que dóna una 
mitjana aproximada de tres viatges anuals. A la fi del segle 
xv, aquest tràfic havia experimentat un gran descens, 
amb pocs viatges, que representaven un percentatge ínfim 
en el moviment total del port, amb partences descentralit-
zades: Xàbia, Dénia i altres llocs i també, com en el cas 
català, alguns des d’El Puerto de Santa María, Madeira, 
Lisboa, Bordeus i fins i tot Quios. Els vaixells utilitzats 
eren majoritàriament italians o bascos i els mercaders va-
lencians no hi participaren gaire; era més el negoci dels 
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introduir-se en els mercats propers i en els llunyans, 
afrontant els perills que suposaven llavors els viatges. 
Hem destacat que Catalunya no tenia matèries primeres 
importants, però a poc a poc els mercaders saberen trobar 
els productes agrícoles o manufacturats que podien tenir 
èxit als diferents mercats i amb la seva demanda n’estimu-
laren la producció. Foren hàbils també en la redistribució 
de les mercaderies. L’expansió territorial amb les con-
questes de Mallorca i del País Valencià reforçà la xarxa 
comercial catalana perquè, un cop repoblades aquestes 
terres, s’hi incorporaren, primer Mallorca, ja a mitjan se-
gle xiii, i després València, a partir del segle xiv, amb una 
certa regularitat. La formació d’una flota mercant acom-
panyà el desplegament comercial, tot i que en el segle xv 
els mercaders hagueren de recórrer sovint al transport 
d’altres flotes. La flota apta per a viatges a llarga distància 
d’un tonatge considerable i ràpida es completà amb una 
munió de barques i llaguts, que formaren una espessa xar-
xa de cabotatge destinada a assegurar el transport i la re-
distribució de mercaderies entre els tres territoris de l’àrea 
catalana. En conjunt, fou una flota important; així la veié 
Federigo Melis a través de les opinions dels mercaders ita-
lians contemporanis.181 Hem seguit l’expansió del comerç 
català, des del segle xiii fins a mitjan segle xv, quan la xar-
xa comercial catalana era una de les tres o quatre més im-
portants de la Mediterrània, malgrat les crisis causades 
per les guerres, especialment la de 1462-1472, de la qual ja 
s’havia recuperat al darrer decenni del segle. Hem seguit 
l’evolució en les diverses àrees comercials, analitzant la 
presència a cadascuna de mercaders catalans, mallor-
quins o valencians i el pes divers de cada col·lectiu en 
aquestes àrees i la seva complementarietat, tot recollint la 
bibliografia especialitzada en cada aspecte. És una síntesi 
que no s’havia fet i que espero que sigui útil.
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