
PRODUCTES DEL COMERÇ CATALANO-PORTUGUÈS SEGONS UNA 
RECLAMACIÓ PER PIRATERIA (1408) 

A l'inici del segle XV la pirateria, fenomen vell com la mateixa navegació, feia 
sentir amb força renovada la seva presència pertorbadora en el Mediterrani Occi-
dental. 

Cap als anys 1407 i 1408 s'havia revifat el focus de guerra que des de tant de 
temps cremava a Sardenya. Els sards, acabdillats per Brancaleone Doria, havien 
iniciat l'any 1407 una dura ofensiva contra les posicions catalanes a l'illa amb el 
suport obert dels genovesos, rivals dels catalans en el mar. 

Davant del perill imminent de perdre les posicions de Sardenya, el pesat 
aparell político-militar de la Corona catalano-aragonesa es posà en moviment. A 
Catalunya i a Sicília, on regnava l'hereu de la Corona catalano-aragonesa, Martí el 
Jove, es posaren a punt dos cossos expedicionaris encarregats de dominar la revolta 
sarda. La flota de Martí el Jove arribà a Sardenya a l'octubre de 1408. L'estol 
procedent de Catalunya trigà encara uns quants mesos, ja que no salpà de 
Barcelona fins a la darreria de maig de 1409.1 

Amb el revifament de la guerra, pirates i corsaris veieren ampliades llurs 
possibilitats d'acció. L'illa, per la seva mateixa situació geogràfica, havia estat 
sempre un refugi ideal per a corsaris i pirates, per als quals resultava fàcil 
interceptar-hi, a les rodalies, les línies comercials més importants. La situació 
d'inseguretat i de guerra havien contribuït decisivament a l'aprofitament d'a-
questa predisposició natural i per això Sardenya era, a la darreria del segle XIV i al 
començament del XV, un dels centres piràtics més importants del Mediterrani 
centroccidental, no pas per obra dels sards sinó dels mateixos catalans o de gent 
que ells acollien a l'illa. 

Les víctimes preferides dels pirates amb base a Sardenya eren els genovesos, 

1. A. BOSCOLO, La política italiana di Martirio il Vecchio, re d'Aragona, Pàdua, 1962, pp. 101 i 
ss. 
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tradicionals enemics dels catalans, ja que en aquests casos de rapinya els oficials 
catalans a Tilla solien ésser indulgents. També els catalans, amb molta freqüència, 
eren desviats de les rutes que seguien i obligats a descarregar llurs mercaderies i 
béns a l'illa, però en aquests casos es tractava més aviat d'expropiacions forçoses 
per a l'avituallament que de veritables actes de pirateria. Amb tot, qualsevol nau, 
de qualsevol nacionalitat, resultava una bona presa per als corsaris, amb la 
seguretat que la difícil situació de les places catalanes, tant en queviures com en 
diners, obligaria els governadors i els altres oficials reials a tancar els ulls davant la 
malifeta.2 

Entre els pirates que es refugiaven a Sardenya en aquestes dates, hi figurava 
un tal Hug de Voltrera o Volterra, que donà molta feina a la cort del rei Martí 
l'Humà. Entre 1407 i 1408 havia fet tres preses de consideració, que sapiguem: la 
nau del català Antoni Salelles de Sant Feliu de Guíxols,3 la «pupa» del venecià 
Giovanni Balbi,4 i la barca del portuguès Joao Andrés.5 Es d'aquesta darrera 
captura que ens ocuparem seguidament. 

Entre la primavera i l'estiu del 1408, en una data no determinada pels 
documents, Joao Andrés de Caminha navegava amb la seva barca per la costa 
valenciana, segurament quan tornava a Portugal. Si jutgem per les mercaderies 
que transportava, Joao Andrés havia pres la càrrega a València i és possible també 
que abans hagués passat per alguns dels ports occitans, per deixar-hi part de la 
seva càrrega portuguesa, segurament peix. Efectivament, entre la moneda que 
portava, com ho veurem més endavant, hi havia una respectable quantitat 
d'escuts francesos. 

A l'altura del tros de costa situat entre Moraira i el cap de Sant Martí, Joao 
Andrés havia ancorat la seva barca, potser per a prendre aigua o per descansar, i en 

2. M. T. FERRER I MALLOL, La conquesta de Sardenya i la guerra de cors al Mediterrani, a Els 
Catalans a Sardenya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985, pp. 35-40; cf. també Els corsaris 
castellans i la campanya de Pero Niño al Mediterrani. Documents sobre El Victorial, «Anuario de Estudios 
Medievales», 5 (1968 [1970} ) , pp. 265-338 ; Dos registres de l'Officium Maris» de Gènova (1402-1403, 
1408-1410), Atti del I Congresso Storico Liguria- Catalogna (Bordighera-Genova 1969), Bordighera, 
1974, pp. 248-348 ; Barcelona i la política mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401, XIV 
Congresso di Storia delia Corona d'Aragona, Addenda, Sassari-Alghero, 1990, pp. 53-81; El cors català 
contra Gènova segons una reclamació del 1370, Studi Storici in memoria del Prof. Alberto Boscolo, en curs de 
publicació. Cf. també notícies sobre la pirateria centrada a Sardenya a E. PUTZULU, Pirati e corsari nei 
mari delia Sardegna durante la prima metà del seco lo XV, IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón 
(1955) . Actas y Comunicaciones, I, Palma de Mallorca, 1959, pp. 155-172. 

3. ACA, C, reg. 2180, ff. 164 V.-165 r. (1407, juliol, 23). 
4. ACA, C, reg. 2227, f. 157 v. cit per A. BOSCOLO, La política, pp. 105-106; reg. 2183, ff. 20 v.-21 

r . ( l408 , març, 20); cartes reials, Martí I, caixa 6, núm. 1193 (1408, agost, 31); AHCB, Llibre del Consell, 
2 8 , J . 109 r. (1408, juliol, 28) 

5. Apèndix, docs 1, 2, 3 i 4. Citats els docs. 1, 2 i 3 per A. BOSCOLO, La política, p. 106, n. 
26. 
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aquest lloc fou sorprès per la nau armada del corsari Hug de Voltrera, que se n'a-
poderà. 

Amb la barca presa i tot el carregament, Hug de Voltrera es dirigí a Càller, a 
Sardenya i, segons la part perjudicada, lliurà les mercaderies i altres béns portu-
guesos a Hug de Rosanes, governador de Càller. 

El desposseït Joao Andrés tornà, després de la captura, a Portugal, a fi de 
promoure per via oficial la reclamació dels seus béns i dels que li havien estat 
confiats. Com a conseqüència de la seva petició, el rei de Portugal, Joan I, envià 
una carta al rei Martí l'Humà, llavors regnant a la Corona catalano-aragonesa, per 
a demanar-li que atengués la justa petici^de Joao Andrés i li fes restituir la barca i 
el seu carregament o bé llur valor. 

El rei Martí rebé aquesta carta a Barcelona en el mes d'agost i, tot seguit, 
encomanà l'afer a una persona competent: el jurista Bonanat Pere, que s'encarre-
gà immediatament de fer escriure, en nom del rei, algunes cartes per ordenar que 
els béns robats fossin buscats i restituïts. 

El 31 d'agost fou expedida ja una carta a Marc de Montbui, tot just nomenat 
governador de Càller en substitució d'Hug de Rosanes. En aquesta c&rta, s'hi 
expressava el desplaer del monarca pel fet que el governador anterior, Hug de 
Rosanes, hagués col·laborat en la malifeta, segons ho afirmaven els portuguesos, 
pel fet d'haver rebut els béns robats i no haver-los restituït al seu amo, com era la 
seva obligació. Marc de Montbui s'havia d'encarregar, doncs, de fer aquesta 
restitució i, si ja no en trobava rastre -ja que aquesta mena de béns solien vendre's 
en subhasta pública i era molt difícil seguir la pista als compradors-, en aquest cas 
havia de procedir a indemnitzar els damnificats amb el valor dels béns perduts. 
Per tal de reunir els diners de la indemnització, el nou governador havia de 
confiscar els béns dels corsari i l'havia d'empresonar, a fi que respongués amb la 
seva persona pel perjudici causat. Si això no era possible o no bastava, havia de fer 
el mateix amb la persona i els béns del governador anterior, Hug de Rosanes, en el 
cas que fos culpable efectivament, ja que no havia d'haver permès mai que els 
súbdits del rei de Portugal, amb qui els monarques catalans tenien una antiga i 
bona amistat, fossin perjudicats pels corsaris de Sardenya.6 

A fi de poder-Ies identificar fàcilment, fou adjuntada a la carta la llista de les 
mercaderies robades, amb el nom de cadascun dels propietaris i el dibuix de les 
marques amb què anaven senyalades les bales i caixes que transportava la barca de 
Joao Andrés.7 

Pel que fa a la barca, hom disposà que, un cop recuperada, el nou governador 

6. Apèndix, doc. 1. 
7. Apèndix, doc. 2 i quadres i làmina adjunts. 
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de Càller l'equipés amb mariners i el personal necessari per a poder fer-la arribar 
fins a Portugal.8 

El mateix dia 31 d'agost en què fou escrita aquesta carta, fou enviada una 
circular en termes semblants als nobles i oficials reials amb jurisdicció a qualsevol 
dels regnes de la Corona catalano-aragonesa. Hom els ordenà que empresonessin 
el corsari Hug de Voltrera, si era o arribava als territoris que tenien encomanats, i 
que l'enviessin seguidament, ben guardat, a la cort, on seria jutjat; igualment li 
havien de confiscar tots els béns que trobessin, ja que havien de servir per a 
indemnitzar els portuguesos robats. La indemnització pujava a 10.000 florins 
d'or d'Aragó, quantitat en què havien estat valorades les mercaderies portugueses 
i la barca, així com també les despeses de reclamació, els interessos etc.9. 

La recerca dels béns portuguesos a Sardenya no donà bon resultat, tal com era 
d'esperar. No solament no fou trobat el corsari ni béns seus que poguessin 
respondre de la indemnització, sinó que tampoc no fou trobat rastre de la barca ni 
de les mercaderies portugueses; menys encara es provà la culpabilitat del governa-
dor Hug de Rosanes, ja que solament hi havia constància que Hug de Voltrera 
havia armat la seva nau a Càller.10 

La situació a Sardenya, en aquells moments, entre 1408 i 1409, no era 
propícia a la persecució dels corsaris que es refugiaven a l'illa, sobretot si posseïen, 
com Hug de Voltrera, una nau armada que podia ésser utilitzada per a la defensa 
marítima. D'altra banda, els oficials reials de Sardenya tenien preocupacions més 
greus que la conveniència de quedar bé amb els portuguesos i evitar una marca o 
represàlia contra els mercaders catalans i valencians, en el moment que es 
preparava la gran campanya contra els sards.11 

Així doncs, el 25 de febrer de 1409, el rei Martí es veié obligat a escriure al 
monarca portuguès que els seus esforços per a satisfer les justes demandes de Joao 
Andrés i els seus companys havien resultat infructuosos de moment i, per tal 
d'evitar que l'afer es donés per acabat i els portuguesos obtinguessin marca contra 
els catalans, prometé que continuaria interessant-se per la qüestió i que aprofita-
ria la primera oportunitat que es presentés per a fer justícia.12 

Ignorem si la cort portuguesa quedà satisfeta amb aquestes explicacions i 
amb aquesta promesa o bé si recorregué a la concessió d'una marca a favor dels 
seus vassalls. La veritat és que, tant en l'una eventualitat com en l'altra, la 

8. Apèndix, doc. 1. 
9. Apèndix, doc. 3. 
10. Apèndix, doc. 4. 
11. Sobre la campanya i els preparatius: A. BOSCOLO, La política, pp. 125 i ss. 
12. Apèndix, doc. 4. 
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13. C. CARRÈRE 
1967,1 , pp. 256, n. 6, 
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334-337, II, pp. 35-3 
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535. 
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resolució de l'afer no ha deixat vestigis en la documentació i, per tant, ens quedem 
sense conèixer el final d'aquesta història. 

* * * 

L'episodi que acabem de ressenyar no tindria un interès extraordinari per ell 
mateix, pres aïlladament; les aigües del Mediterrani o de l'Atlàntic eren escenari 
diàriament d'incidents iguals o semblants, que només estudiats en conjunt i en 
relació amb els esdeveniments polítics i la vida econòmica poden adquirir un 
significat més profund. 

Però vet aquí que, de tant en tant, aquests episodis, amb les reclamacions que 
originaven, ens proporcionen dades de gran interès per al coneixement del tràfic 
marítim medieval; en efecte, la reclamació va acompanyada a vegades per una 
llista de les mercaderies que portava l'embarcació presa, amb la valoració en 
conjunt, o bé per separat, d'aquests gèneres. Documentació d'aquesta mena pot 
resultar un bon complement dels protocols notarials; aquests ofereixen, és cert, 
una major continuïtat i abundància de notícies, però també presenten l'inconve-
nient de la dispersió. Les reclamacions per pirateria, en canvi, quan són completes, 
compensen aquest desavantatge dels protocols i ofereixen, encara que sigui a 
través d'imatges preses a l'atzar, una visió més suggestiva del tràfic medie-
val. 

La reclamació per la captura de la barca de Joao Andrés pertany, com ja ho 
hem dit, a aquest grup de les que inclouen la llista de les mercaderies preses, 
adornada aquí, a més, amb les marques comercials dels mercaders portuguesos 
afectats. 

L'existència d'aquesta llista de mercaderies és, en aquest cas, doblement 
interessant, perquè es coneix molt poca cosa del comerç que es va desenvolupar 
entre les costes catalanes i les portugueses. 

Se sap alguna cosa, sí, de les mercaderies que els portuguesos solien portar a 
les costes catalanes i valencianes: peix i cuiros. Claude Carrère trobà diverses 
notícies de les importacions portugueses de peix i cuiros a Barcelona; 13 Jacqueline 
Guiral trobà també importacions de peix salat, cuiros i formatges portuguesos a 
València i, des de mitjan segle XV, també esclaus.14 Per la nostra banda podem 
afegir a aquestes notícies les que provenen de la captura o del naufragi de naus 

13. C. CARRERE, Barcelone, centre économique à l'époque des difficultés, 1380-1462, París-La Haya, 
1967,1 , pp. 256, n. 6, 322- 324, II, pp. 557-558 i 361, n. 3. (Traducció catalana: Barcelona 1380-1462. 
Un centre econòmic en època de crisi, Barcelona, Curial, 1977,1 , pp. 283-284, n. 222, p. 388, nota 45, pp. 
334-337, II, pp. 35-36). 

14. J . GUIRAL-HADZIIOSSIF, Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), pp. 412 i 
535. 
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portugueses a les nostres costes: l'any 1407 naufragà a les costes catalanes una nau 
portuguesa carregada de peix, que després fou reclamat.15 L'any 1409, els portu-
guesos s'acollien al dret de vitualles de Barcelona, on havien portat peix, a fi que 
els fossin restituïdes llurs barques preses a València a causa d'una marca o 
represàlia.16 En alguna ocasió és difícil saber si el carregament d'una nau portu-
guesa perduda era d'anada o de vinguda, perquè la mercaderia tant pot ésser de 
l'un origen com de l'altre. Aquest és el cas de la nau de Valasco Vicent, capturada 
prop d'Oriola per pirates biscaïns el 1406, quan portava 188 cafissos de sal, entre 
d'altres coses.17 La sal era producte d'exportació tant a Portugal18 com als Països 
Catalans,19 i no és possible saber l'origen de la mercaderia en aquest cas ni si 
Valasco Vicent venia de Portugal o hi tornava. 

Respecte als productes que circulaven per la via de retorn de les costes 
catalanes a Portugal, se sap poca cosa, només que els principals productes eren els 
teixits i el vi de Morvedre.20 El carregament de la barca de Joao Andrés, que 
examinarem ara detingudament, ens permet de completar aquesta informació i 
de confirmar que, efectivament, els portuguesos esmerçaven el producte de la 
venda del peix o dels cuiros, preferentment, en la compra de draps catalans, però 
també en cordes, cànem, pega, espècies, paper i mercaderies diverses.21 Sembla, 
però, si jutgem per les protestes dels barcelonins a mitjan segle XV, que els 
portuguesos esmerçaven pocs diners dels que obtenien de la venda de llur 
mercaderia en la compra de gèneres del país i que preferien emportar-se'n bona 

15. ACA, C, reg. 2260, ff- 104 v.-105 v. (1407, abril, 20). 
16. ACA, C, reg. 2288, ff. 13 r.-14 r. de la segona part (1409, març, 12)i Cartes reials, Marti I, caixa 

9, núm. 108 (1409, novembre, 16). 
17. ACA, C, reg. 2182, f. 18 v.; reg. 2250, f. 14 r .-v.(l406, febrer, 5); cartes reials, Martí I, caixa 8, 

num. 1413 (sense any, desembre, 5). 
18. H. de GAMA BARROS, Historia da Administraçao Publica em Portugal nos seculos XII a XV, 2a ed. 

dirigida per T. de SOUSA SOARES, Lisboa, 1950, IX, pp. 293-298; X, p. 327. V. RAU, A exploraçao e o 
comercio de sal de Setúbal, Lisboa, 1951. 

19. S'exportava des d'alguns punts de la costa catalana, per ex. Tortosa, però sobretot des d'Eivissa i 
des de les salines de la costa meridional valenciana de la Mata i Guardamar. També la sal de Sardenya era 
explotada pels catalans. Sobre la sal en els dominis de la Corona catalano-aragonesa cf. M. M. COSTA, 
Algunes notes sobre les salines de Càller en el segle XIV, VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón 
(Cerdeña, 1957), Madrid, 1958, pp. 601-611; C. MANCA, Aspetti delVespansione economica catalano-
aragonese del mediterráneo Occidentale. II commercio internazionale del sale, Milà, 1965; M. GUAL, Para un 
mapa de la sal hispana en la Edad Media, Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, 1965; J . L. 
MARTÍN, Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Cataluña (1365-1367), «Anuario de 
Estudios Medievales», 3 (1966), pp. 515-524. Sobre la sal d'Oriola i Guardamar cf. J . B. VILAR, Los siglos 
XIV y XV en Orihuela, Murcia, i977, pp. 226-230 (Historia de Orihuela, III). 

20. J . GUIRAL, Valencia, p. 535. 
21. Apèndix, doc. 2 i quadre adjunt. 
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moneda catalana, amb la qual cosa contribuïen a la fuga i rarificació d'aquesta 
moneda.22 

Quant als catalans i valencians, sabem que portaren a Portugal a vegades 
blat23 -bé que en temps de carestia també n'hi anaren a buscar-,24 unes altres 
vegades draps.25 Les notícies, però, escassegen massa per a poder-nos-en formar 
una idea exacta. 

Deixant de banda la barca de Joao Andrés i els seus aparells, el carregament i 
els propietaris de cada mercaderia poden apreciar-se en els quadres adjunts. Hem 
desglossat tot allò que semblen armes i efectes personals dels qui viatjaven a la 
barca de les mercaderies pròpiament dites i de les monedes; aquestes darreres ja 
són considerades a part en el mateix document. 

Les armes i peces d'armadura que figuren a la llista que comentem podrien 
ésser també mercaderies destinades a ésser venudes a Portugal, però són tan 
reduïdes en nombre que cal pensar més aviat que pertanyien al patró, als 
tripulants i als mercaders que viatjaven a la barca, tal com ho diu en algun cas el 
mateix memorial: «una caxa de Flandes ab ses robes de vestir e armes» (de Joao 
Andrés), «una caxa ab robes de vestir, una spasa e armes». Les peces d'armament 
esmentades pel memorial es redueixen a tres tipus: bacinets, espases i cuiras-
ses. 

22. C. CARRÈRE, Barcelone, pp. 323-324 (Traducció catalana, Barcelona 1380-1462, pp. 334-337) . 
Des del 1452 els portuguesos foren obligats a esmerçar, almenys, la meitat dels guanys a Barcelona , en 
mercaderies del país: ibidem. 

23. En 1404 Joan de Castrellenes, mercader de València, s'havia compromès a portar blat de Sicilia a 
Lisboa, però les naus on l'havia carregat foren preses per corsaris diverses vegades. Per això el rei Martí 
pregà al monarca portuguès que ho tingués en compte: ACA, C, reg. 2212, ff. 84 v.-85 r.. El 1440 l'infant 
Pere, regent de Portugal, féu publicar una carta a Barcelona oferint un «aventatge» als mercaders que 
enviessin blat a Portugal. Els barcelonins hi enviaren dues naus carregades de cereal, l'una a Ceuta: C. 
CARRÈRE, Barcelone, II, p. 558 (Traducció catalana, Barcelona, 1380-1462, II, p. 35). 

24. El 1374 Bernat Basó hi anà amb el seu lleny amb aquest objectiu: C. CARRÈRE, Barcelone, II, p. 
278, n. 1( Traducció catalana, Barcelona, 1380-1462, I, pp. 307-308, n. 103). 

25. L'any 1404 Guillem Pere Sa-rovira hi envià onze draps per tal de fer venir cuiros: Cl. CARRÈRE, 
Barcelone, II, p. 557. 

26. Apèndix, doc. 2, apartats 2 i 18. 

\ 
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Quadre 1 

ARMAMENT QUE PORTAVA LA BARCA DE JOAO ANDRÉS 

Diago Alfonso 
Joao Andrés 
Gonçalvo Domingues 
Alfonso Ianes 
Pero Ianes 
Joao Martines 
Estevon Peris 
Gonçalvo Vello 

Totals 

Bacinets Cuiraces Espases No especificat 

1 1 1 

1 
X 

1 
X 

1 X 
1 1 
1 1 

1 

3 2 5 3 

Pel que fa a les robes d'ús personal, el memorial assenyala que eren guardades, 
en alguns casos, juntament amb les armes de cadascú, en unes caixes, semblants 
segurament a aquestes caixes de mariner que es conserven en alguns museus, com 
el Museu Marítim de les Drassanes de Barcelona o el Museu-Biblioteca d'Arenys 
de Mar. Algunes d'aquestes caixes, que servien de bagul, presentaven singularitats 
que el memorial anota amb tota cura: una era pintada, dues més eren de 
Flandes,27 potser perquè procedien de Flandes o, més probablement, perquè 
havien estat fetes amb fusta de roure flamenca, molt apreciada a l'Edat Mitjana 
per als bons mobles.28 

27. Apèndix, doc. 2, apartats 10, 2 i 4. 
28. C. CARRÈRE, Barcelone, II, p. 578 (Traducció catalana, Barcelona 1380-1462, II, p. 58). 

J 
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Quadre 2 

EQUIPATGE I ROBES DE VESTIR 

Caixes Calces Capirons Cotes Jupons Mantos Estivals 

Diago Alfonso 1 de 
Flandes 

2 par. 2 1 3 de 
fustany 

1 4 par. 

Joao Andrés 1 de 
Flandes 

Gonçalvo Gago 1 
Fernando 1 
Gonçalves 
Visto Gomis 2 par. 1 2 par. 
Pero lañes 1 1 1 1 de 

fustany 
3 par. 

Estevon 1 
Lorenço 
Vasco Luques 1 
Joao Martines 1 
Joao Martines 1 1 de pell 

de conill 
1 de drap 
de ferret 

2 de 
fustany 

1 1 par. 

Gonçalvo Vello 1 
pintada 

3 par. 1 nova 1 de 
fustany 

1 par. 

Estevon Peris 4 par. 

Total 10 7 par. 3 5 8 2 15 par. 

El memorial no especifica, generalment, el nombre i tipus de peces de vestir 
que contenien aquestes caixes, llevat d'algunes poques ocasions, potser perquè 
tenien més valor: parells de «calces» o mitges, capirons, cotes, jupons i mantells. A 
vegades es fa constar que una peça és nova, la qual cosa vol dir que la resta eren 
usades; és el cas de tres jupons i d'una de les cotes.29 Tots els jupons, menys un, 

29. Apèndix, doc. 2, apartats 4 i 10. 
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eren de fustany,30 és a dir, de cotó. Pel que fa a les cotes, una era verda, una altra 
era forrada amb pell de conill i una altra era de «drap de ferret».31 

El gènere d'aquesta última cota es una mica difícil de determinar; «ferret», 
deixant de banda el sentit de peça de ferro petita, no figura en el Diccionari 
Alcover-Moll32 ni en el Diccionari Coromines,33 mentre que sí que es troba en el 
Diccionari castellà d'aquest mateix autor: «sulfato de cobre que se emplea en 
tintoreria»; 34 i en el Diccionario de Autoridades com a «cobre o alambre quema-
do que sirve para los tintes».35 El diccionari italià Zingarelli recull alguns signifi-
cats de «ferretto», equivalent al nostre ferret, que ens poden convenir: «Ferret-
to.../ di Spagna, Rame abbruciato con lo zolfo / Argilla stracotta divenuta 
durissima e quasi vetrificata.../ (aggettivo) Grigio, quasi canuto».36 La primera 
definició coincideix amb les anteriors i amb la que fa el Manual de Mercaderia 
estudiat per M. Gual: «Ferret à aytalla conexensa: que aia bella malla e no tinga 
col ni mena; e si volç provar si és fi, prin-ne un poch entre dues pedras e frega-u bé, 
e si torna vermell és fi, si no no val res».37 Es probablement aquesta substància la 
que forma la «carga de ferret» del peatge de Saragossa de 1292.38 El «drap de 
ferret» devia ésser, doncs, una roba tenyida amb aquesta substància colorant i, 
d'aquí, «ferret» devia passar a indicar el color produït per aquest tint, el color gris 
fosc que encara actualment significa l'equivalent «ferretto» italià, segons les 
definicions anotades més amunt i que apareix en els documents medievals: «I 
feretto di Vervy».39 En els documents catalans «ferret» determina robes de vestir: 
«gonela de ferret», «uns punyets de ferret», una cota de ferret»,40 etc. 

30. Apèndix, apartats 4, 6, 10, 15. 
31. Ibïdem, apartats 4 i 6. 
32. A. M. ALCOVER-F. de B. MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma de Mallorca, 

1930-1962, 10 vols. 
33. J . COROMINES, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial-

Caixa de Pensions «La Caixa», 1980- 1991. 
34. J . COROMINES, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid, 1954, veu «ferre-

te». 
35. Diccionario de Autoridades de la Lengua castellana, Real Academia Española, ed. facsímil, 

Madrid, 1963, veu «ferrete». 
36. M. ZINGARELLI, Vocabolario della Lingua Italiana, Bologna, 1941, p. 511. 
37. M. GUAL CAMARENA, El primer manual hispánico de mercadería (siglo XIV), CSIC. Institución 

Milá y Fontanals. Inst. de geografía, Etnología e Historia, Barcelona, 1981 («Anuario de Estudios 
Medievales», Anejo 19), p. 82. 

38. M. de BOFARULL, El registro del merino de Zaragoza, el caballero Don Gil de Tarín, 1291-1312, 
Saragossa, 1889, el peatge fou reed. per M. GUAL CAMARENA, Vocabulario del comercio medieval. 
Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV), Diputación Provincial de 
Tarragona, Tarragona, 1968, pp. 152-156, concretament p. 156 [164} . 

39. El «feretto di Vervy» alterna a les llistes de robes amb el «verdello di Vervy», l'«azurrino di 
Vervy» etc.: F. MELIS, Documenti per la Storia Economica, Istituto Internazionale di Storia Economica «F. 
Datini» de Prato, Florència, 1972, p. 292. 

40. P. PUJOL, Antichs inventaris del bisbat d'Urgell (1380), «Boletín de la Real Academia de Buenas 
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Resulta molt més dificultós encara determinar el significat de la paraula 
«patinet», que apareix també en el memorial de les coses robades, sense que el 
context ajudi per a res en la identificació.41 La paraula «patinet» no figura, en un 
sentit aplicable al nostre text, en el diccionari Alcover-Moll ni en el Coromines de 
la llengua catalana ni en el de la castellana. Hi ha la possibilitat que «patinet» 
sigui «tapinet», és a dir, sandàlia o xinel·la, metàtesi que sembla que era força 
freqüent i que és registrada pel Diccionari Alcover-Moll pel que fa a tapí/patí i 
tapiner/patiner. El fet és, però, que el memorial parla només d'un patinet i no 
d'un parell de patinets, com hauria estat normal, perquè hom no porta una sola 
sandàlia o sabata. Sabem que a Castella el Fuero de Ledesma esmenta entre les 
armes ofensives, i dins del grup de pals i porres, el «patino».;42 potser caldria tenir 
present aquesta possibilitat. Actualment s'usa el terme «patinet» en nàutica per 
indicar una peça metàl·lica corredora; potser té un precedent antic. Un significat 
nàutic seria força adequat, perquè en el nostre document és esmentat després de 
cordatges. 

Si passem al capítol de les mercaderies pròpiament dites, malgrat que 
d'algunes no tinguem l'absoluta seguretat que no siguin també efectes personals, 
podrem observar que hi predominen les robes, els cordatges i el cànem. 

Figuren també en el carregament les espècies, encara que de poc valor i en 
quantitats petites, quatre esportes grosses, una caixa 43 i quantitats disperses no 
determinades; alguna d'aquestes esportes valia només 15 florins; una altra arriba 
a valer-ne 54, és a dir, quantitats no gaire altes. 

Al costat de les espècies trobem també una petita quantitat d'un producte 
manufacturat típic del País Valencià des de l'època musulmana: el paper, amb un 
sarrio de dotze raimes i part d'un altre sarrio.44 

Letras de Barcelona», VI (1911-1912) , p. 476. Cf. també la veu «ferret» a M. GUAL CAMARENA, 
Vocabulario del comercio medieval, p. 316. 

41. Apèndix, doc. 2, apartat 19. 
42. fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, ed. de A. CASTRO i F. de ONIS, 

I, Textos, Madrid, 1916, p. 221. Aquesta possibilitat em fou indicada pel Prof. M. Gual, mentre vivia. Al 
Prof. G. Colon, en canvi, no li sembla gaire probable, com tampoc la hipòtesis d'una peça nàutica. Malgrat 
que hi ha esmerçat temps y esforç, cosa que li agraeixo molt, no ha pogut trobar, per ara, el significat 
d'aquesta paraula, caldrà esperar que algun nou document ens permeti d'aclarir-lo. 

43. Apèndix, doc. 2, apartats 4, 10, 12, 15 i 17. 
44. Ibídem, apartats 17 i 12. Sobre la indústria del paper a València, especialment a Xàtiva cf. F. 

ALMELA VIVES, Notas para la historia del papel en Valencia, València, 1961. La producció pròpia no era 
obstacle perquè al costat del paper de Xàtiva s'usés també al País Valencià el paper toscà: J . DOÑATE 
SEBASTIA, Salarios y precios durante la segunda mitad del siglo XIV, VII Congreso de la Corona de Aragón, 
Crónica, Ponencias y Comunicaciones, II, p. 487. J . M. MADURELL I MARIMON, El paper a les terres 
catalanes. Contribució a la seva historia, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1972, I, pp. 21-
26. 
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La pega formava part també del carregament, en una quantitat força consis-
tent: vint-i-cinc pans i sis roves.45 El completaven gèneres tan diversos com una 
roda de campanes,46 com les que encara es conserven en algunes esglésies antigues 
per a tocar en la consagració, setze parells de botes,47 algunes potser d'ús personal 
dels tripulants de la barca, quatre gerres de terrissa, mostres segurament de la 
famosa terrisseria valenciana, que era coneguda i estimada des de feia temps a 
Portugal,48 algunes calderes i palanganes de coure,49 una copa de plata, valorada 
en nou lliures de reials de València, producte d'algun dels tallers de plateria que 
tanta fama havien aconseguit a València en aquella època,50 i dues unces de fil 
d'or.51 Tant la copa com el fil d'or van incloses en el memorial entre les mone-
des. 

Mereixen una atenció especial els teixits i el cordatge que, com ja ho hem 
indicat, constitueixen la partida més important del carregament de la barca de 
Joao Andrés. 

Els teixits de diverses espècies presenten un total de 290 peces i, a més, uns 55 
metres d'altres robes que apareixen mesurades en alnes i tres bales de les quals no 
s'especifica el contingut. Una bona part d'aquestes robes, 111 peces i quart, més 
les tres bales mencionades, es presenten de manera anònima, sota el nom genèric 
de draps.52 En altres casos, al contrari, hom n'especifica bé el color bé la classe de 
teixit. Així apareixen les cotonines,53 robes bastes de cotó, els draps burells?A robes 
grosseres també de barreja de llana i fil i de color fosc, i algunes peces de drap 
morat,55 palmella, és a dir, blau, sanguínies, vermell fosc, mesclat,56 és a dir, de 

45. Apèndix, doc. 2, apartats 4, 20, 22 i 19. 
46. Ibídem, apartat 6. 
47. Ibtdem, apartats 4, 6, 10, 12, 15, 17. 
48. Ibtdem, apartats 2, 10, 12, 22; J . MARTINS da SILVA MARQUES, Descobrimentosportugueses, I 

(1147-1460), Suplemento, Tarifa de portatge d Lisboa anterior a 1377, pp. 51-60: «ítem de louça de 
Malaga e Vallença e de louça autre que levarem pora fora do thermo...pagam dezima» (p.53). Notícies 
sobre la ceràmica valenciana a F. ALMELA VIVES, Vocabulario de la cerámica de Manises, «Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura», XIV (1933), pp. 371-384 i 397-425. 

49. Apèndix, doc. 2, apartats 4, 8, 10, 12. 
50. Ibtdem, apartat 36. El plater reial era en aquest temps un valencià, Guillem Coscolla: D. 

GIRONA LLAGOSTERA, Itinerari del rey en Martí (1396-1402), separata de «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans», IV-V (1911-1914) , p. 30. 

51. Ibídem, apartat 33. 
52. Ibídem, apartats 5, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26 28. Cf. també el quadre adjunt. Sobre la 

indústria tèxtil a València cf. F. SEVILLANO, Valencia urbana medieval a través del oficio del Mustaçaf, 
València, 1957, pp. 211-228 etc. 

53. Apèndix, doc. 2, apartat 8. 
54. Ibídem, apartat 4. 
55. Ibídem, apartat 7. 
56. Ibídem, apartat 3. Els draps palme lles i mesclats es fabricaven a València des de 1352, almenys. 

Aquest any, malgrat les protestes dels paraires locals, fou legalitzada la permanència a la ciutat de paraires 
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barreja de llanes de diferents qualitats etc. Però les que apareixen en nombre més 
gran són els draps de la terra, els mitjans i els vervins de Valencia. 

Amb el nom de draps de la terra hom designava, generalment, les robes 
produïdes en els centres llaners catalans no barcelonins. Podien englobar, per tant, 
diverses qualitats, però és probable que només fos aplicat aquest nom a una 
determinada qualitat de tipus mitjà, la més estesa a Catalunya, ja que les altres 
eren designades pel seu nom específic. Els draps de la terra figuren sempre en 
contingents importants en les exportacions catalanes.57 En aquest cas hom duia 
cap a Portugal 39 peces de draps de la terra.™ 

En el carregament de de barca de Joao Andrés hi figuren també, encara en un 
nombre més considerable, 107 peces i mitja, els anomenats draps mitjans.™ Es 
tractava, segurament, de peces més curtes del que era normal i no consta que el 
qualificatiu tingués res a veure amb la qualitat. 

Els draps vervins eren en principi els draps originaris de la ciutat flamenca de 
Wervicq.60 Llur aparença externa era diferent de la del drap normal i devien 
presentar alguna mena de relleu des del moment que eren contraposats als draps 
plans.6l Els draps vervins tingueren tant d'èxit que, tant a Catalunya com a 
València, foren imitats aviat. Al País Valencià foren fabricats amb tota seguretat 
a Alzira, almenys des del 1395,62 i és probable que s'imitessin també a València 
ciutat i a d'altres centres tèxtils de la regió. A Barcelona consta que també eren 
imitats des del 1416 com a mínim.63 

Els draps vervins que Joao Andrés portava a la seva barca cap a Lisboa eren de 
fabricació valenciana, ja que, en tots els casos, llevat d'un, que pot ésser degut a 
distracció, la menció va acompanyada sempre de l'aclariment «de València». 
Aquest aclariment era necessari perquè als mercats de València, de Barcelona o de 
Mallorca hi continuaven arribant les robes originals de Wervicq en contingents 

estrangers, que fabricaven aquests draps, abans importats de França: F. SEVILLANO, Valencia, pp. 255-
263. 

57. C. CARRÈRE, Barcelone, I, pp. 408-409, n. 2 (Trad. catalana, Barcelona, 1380-1462,1, p. 441, 
n. 184). 

58. Apèndix, doc. 2, apartats 7, 9, 22 i 26. 
59. Ibídem, apartats 1, 3, 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27. 
60. Sobre els draps vervins autèntics a terres catalanes cf. F. MELIS, La diffusione nel Mediterráneo 

Occident ale dei panni di Wervicq e delle altre città delia Lys attorno al 1400, Studi in onore di Amintore Fanfani, III, 
Milà, 1962, pp. 217-243. 

61. C. CARRÈRE, Barcelone, I, p. 439 (Trad. catalana: Barcelona, 1380- 1462, I, p. 462. 
62. M. GUAL, Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media, «Anuario de Estudios 

Medievales», 4, p. 122. 
63. A. de CAPMANY y de MONTPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 

antigua ciudad de Barcelona, reedició anotada per E. GIRALT y RAVENTÓS i C. BATLLE y GALLART, 
Barcelona, 1961-1962, I, p. 461 i II, pp. 471-472 , 516-521; C. CARRÈRE, Barcelone, I, pp.439-440, 
443-445 (Trad. catalana, Barcelona, 1380- 1462, I, pp. 462, 466-468) . 
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importants, per a ésser-hi consumides o reexpedides a altres llocs.64 Això ens situa 
davant de dues possibilitats: o bé la fabricació pròpia d'aquests draps no era 
suficient per a cobrir la demanda 65 o bé la imitació no era encara prou perfecta 
com per a poder suplantar els originals de cara als compradors més exigents. Es 
probable que els draps vervins imitats als Països Catalans fossin més barats que els 
originals; altrament Joao Andrés i els altres portuguesos no s'haurien pres la 
molèstia de carregar-los a la seva barca, ja que els draps originals podien arribar i 
arribaven de fet a Portugal per la via directa,66 potser a més bon preu que a 
València, ja que el trajecte era més curt. 

Joao Andrés portà a la seva barca un total de 26 peces de drap verví, més 14 
alnes i mitja de la mateixa roba.67 Només hi ha una peça on no consta que fos de 
València;68 pot tractar-se d'una omissió, però també hi ha la possibilitat que fos 
un veritable drap verví original, hipòtesi, però, poc probable perquè, evidentment 
havia de resultar encarit per un transport innecessari, que significava refer part del 
camí des de Flandes cap a València, i pel pas per mans de més intermedia-
ris. 

Quadre 3 

ROBES CARREGADES A LA BARCA DE JOAO ANDRES 

Ui "ft ' ' fj 

Diago Alfonso 

Joao Andrés 

Cotonines No especi-
ficades 

Diverses Vervins Mitjans 

40 alnes de 
burell 

1 44 

5 sanguínees 
1 mesclat 
1 palmella 

3 6 O 

64. F. MELIS, La diffusione nelMediterráneo, pp. 217-243; C. CARRÈRE, Barcelone, I, taula IV i II, p. 
579 (Trad. catalana, Barcelona, 1380-1462, I, taula V, p. 3 i II, p. 59). 

65. Sembla que tenien molt bona acollida: vervins de València es venien a Palerm a la primera 
meitat del s. XV: C. TRASSELLI, II mercato deipanni a Palermo nella prima metà del XVsec., «Economia e 
Storia», IV (1957), pp. 303, 328. H. BRESC, Un monde méditerranéen. Economie et Société en Sicile, 
1300-1450, Ecole Française de Rome, 1986, I, p. 477. 

66. Ch. VERLINDEN, Draps des Pays-Bas et du Nord-Ou&st de l'Europe au Portugal au XVe siecle, 
«Anuario de Estudios Medievales», 3 (1966), pp. 246 i ss. 

67. Apèndix, doc. 2, apartats 1, 3, 6, 8, 9, 17, 20, 24, 27. 
68. Ibídem, apartat 23. 



PRODUCTES DEL COMERÇ CATALANO-PORTUGUÈS 151 

Cotonines No especi- Diverses Vervins Mitjans 
ficades 

Gonçalvo Domingues 30 1/4 
Gonçalvo Gaga 2 10 1/4 
Martín Galoete 4 
Ferran Gonçalves 5 
Joao Gonçalves 6 
Visto Gomis <: 4 10 
Alfonso Ianes 15 de la 

terra 
Q 

Bartolomé Ianes 
O 

2 18 
Pero Ianes 30 
Pero Ianes 2 bales 

1 baló 
Estevon Lorenço 3 
Vasco Luques 15 
Joao Martines 6 7 1/2 Joao Martines 

alnes 
Joao Martines 1 5 
Esteve Martines 3 de la 1 

terra 
Estevon Peris 16 3 
Domingo Pexín 4 de la 22 alnes 

terra drap morat 
Gonçalvo Vello 17 de la 6 

terra 

Totals 3 1501 /4 + 7+62 alnes 23+7'5 102 1/4 
l b a l a + 1 alnes 
baló i 22 

alnes 

En el capítol de tèxtils hi podem afegir encara unes 29 mantes, que formaven 
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part també del carregament, bé soltes, bé com a embalatge d'altres robes en nou 
casos.69 

Figuraven també en el carregament de la barca de Joao Andrés una partida 
molt important de cordatges. Cordes i llibants de cànem o d'espart eren un dels 
principals productes d'exportació dels catalans, juntament amb la pega, els 
teixits, el paper etc., als quals ja ens hem referit.70 La construcció naval havia 
encoratjat l'expansió de la indústria complementària del cordatge, per a la qual 
existia matèria primera, cànem i espart en abundància, i un artesanat molt expert 
en la manipulació.71 Les cordes que Joao Andrés portava a la seva barca eren de les 
més gruixudes, els llibants, entre els quals calia distingir encara entre els corrents i 
els grossos. S'usaven per als aparells de les naus i es presentaven, per a facilitar-ne 
el transport, enrotllats en voltes circulars sobreposades i prenien llavors el nom de 
mola. A cada mola, segons la tarifa de preus de les duanes de Catalunya del 1704, 
s'hi enrotllaven dos llibants.72 La nostra barca portuguesa portava 33 moles de 
llibants normals i 9 moles de llibants grossos, i encara, a més, 18 llibants normals 
solts i uns altres 19 llibants grossos solts també.73 

Una partida de tres quintars i un costal de cànem 74 acabava d'arrodonir 
aquest notable contingent de cordes, formant amb la pega, que ja hem mencionat 
abans, un bon lot de material per a la indústria naval, lot que es pot comparar en 
importància amb el de teixits que transportava la mateixa barca. 

Quadre 4 

CORDES I PRODUCTES PER A LA INDÚSTRIA NAVAL CARREGATS A LA BARCA 
DE JOAO ANDRÉS 

Llibants Llibants cànem pega 
grossos 

Diago Alfonso 6 moles 3 pans 
Joao Andrés 4 moles 13 pans 
Gonçalvo Domingues 24 moles 1 costal 8 pans 

69. Ibídem, apartats 5, 10, 15; 1, 16, 17, 19, 20 i 28. sobre la fabricació de mantes a València cf. F. 
SEVILLANO, València, pp. 223, 252-254. 

70. A. de CAPMANY, Memorias, I, p. 415. J . GUIRAL, Valencia, pp. 227- 230. 
71. A. de CAPMANY, Memorias, I, pp. 501-503. A València, com a Barcelona, els corders eren 

nombrosos: F. SEVILLANO, Valencia, pp. 226-234, 250-252. 
72. ALCOVER-MOLL, Diccionari, accepció II de mola. 
73. Apèndix,doc. 2, apartats 2, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 22; 4, 8; 22, 6, 7, 10, 19. 
74. Ibídem, apartats 20 i 22. 
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Llibants Llibants cànem pega 
grossos 

Gonçalvo Gaga 1 mola 3 quintars 1 pa 
Visto Gomis 3 moles 
Estevon Lorenço 9 moles 3 moles 
Vasco Luques 8 6 roves 
Joao Martines 3 moles 3 
Estevon Peris 8 moles 
Domingo Pexín 5 
Gonçalvo Vello 7 moles 3 

Un capítol a part és el de les monedes. En el memorial, hi predominen els 
florins d'or d'Aragó, amb una xifra de conjunt molt elevada, tant per ella mateixa 
com en relació al valor total de la barca i del seu carregament: 1.327 florins,73 ja 
que les pèrdues portugueses havien estat valorades en 10.000 florins d'or d'Aragó; 
segueixen en importància als florins, però amb una gran diferència, els escuts d'or 
de França, amb 147 monedes, una de les quals era un escut vell,76 i la moneda 
castellana: una dobla d'or i 40 rals de plata.77 Apareix també en el compte un 
ducat d'or 78 i dos objectes en material preciós que ja hem mencionat anterior-
ment: una copa de plata i dues unces de fil d'or. 

Partint de la base de les monedes mencionades en el memorial, podríem 
suposar que la barca portuguesa havia tocat també en algun port de la costa 
occitana, potser a Marsella o a Aigües Mortes; si més no per descarregar la 
mercaderia que portava de Portugal, probablement peix sec o salat, més que per 
prendre'n, ja que el carregament que hem comentat sembla procedir gairebé 
íntegrament de València. La presència de la moneda castellana s'explica per raons 
de trànsit. 

El fet que la moneda de la Corona catalano-aragonesa aconsegueixi una xifra 
tan alta podria ésser interpretat com una prova més que, efectivament, les 
operacions comercials dels portuguesos a la costa catalana es concloïen amb un 
saldo favorable als portuguesos, tal com ja ho hem comentat més amunt. 

El memorial enviat pel rei Martí a Sardenya registra, a més de les mercaderies 

75. Ibtdem, apartats 29-35, 37-38. 
76. Ibtdem, apartats 29, 30, 32-35, 38. 
77. Ibídem, apartats 33; 29, 33, 36, 37. 
78. Ibídem, apartat 38. 
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i monedes que hem ressenyat, els noms dels portuguesos als quals pertanyien 
els béns. En el document apareixen citats vint noms de mercaders portugue-
sos, que potser caldria reduir a divuit o dinou persones, ja que en dos casos el 
mateix nom apareix citat dues vegades; pot ésser que es tracti de persones de 
nom idèntic; aquest podria ésser el cas de de Joao Martinis o Martines, que és 
esmentat dues vegades a la relació de mercaderies, tots dos cops amb una caixa 
amb roba, i una vegada a la llista de monedes;79 no sembla gaire probable que 
la mateixa persona portés dues caixes de roba. Perianes o Pero Ianes, que 
apareix citat dues vegades a la relació de mercaderies i dues més a la relació de 
monedes,80 és l'altre cas. Són dos noms corrents, de manera que la duplicitat en 
un mateix vaixell és possible. 

No pas tots els portuguesos citats semblen mercaders de la mateixa categoria; 
alguns potser ni tan sols no eren mercaders sinó el personal de la barca, que havia 
esmerçat els seus estalvis en la pacotilla que legalment podia transportar en el 
vaixell, en aquest cas, potser, quatre o sis peces de roba; sabem que els tripulants 
d'una nau catalana, capturada a Llevant el 1408, hi portaven esportes d'espècies, 
robes de seda i algun esclau.81 

Els portuguesos que figuren amb un carregament menor a la barca i que 
podrien ésser tripulants, encara que això no és més que una hipòtesi, són 
Domingo Pexín, Esteban Martines, Martín Galoete i Fernando i Joao Gonçalves. 
Es un argument en contra d'aquesta hipòtesi que només un d'ells, Fernando 
Gonçalves, apareix entre els que tenien una caixa de roba, que sembla la prova 
més clara que viatjava al vaixell; cap d'ells no figura entre els que posseïen ar-
mes. 

Els que resulten ésser propietaris d'un carregament més important són Joao 
Andrés, amb robes, pega, cordatges etc. i 50 escuts d'or i 32 florins d'or d'Aragó; 
Diego Alfonso, amb robes, espècies, pega, cordatges i 160 florins, 11 escuts d'or, 
moneda castellana i dues unces de fil d'or; Esteban Lorenço, amb robes, cordatges 
i 240 florins d'or d'Aragó i 30 escuts d'or de França; i tots dos Perianes, l'un amb 
robes i 630 florins d'or d'Aragó i 17 escuts francesos i l'altre amb robes, 50 florins 
i 17 escuts i un ducat d'or. 

També Vasco Luques, Gonçalvo Gaga o Gago i Gonçalvo Domingues de 
Viana figuren amb un carregament important, el primer amb draps, pega i 
cordatge i només 5 florins d'or, el segon amb draps, cànem, pega i cordatge, més 
120 florins i 10 escuts, i el tercer amb draps, cànem, pega i cordatge, més 12 
escuts, 7 florins i moneda de plata castellana. 

79. Ibídem, apartats 5, 24; 36. 
80. Ibídem, apartats 13, 18, 35, 38. 
81. AHCB, Borradors de Lletres, lligall 2, anys 1400-1439. 



PRODUCTES DEL COMERÇ CATALANO-PORTUGUÈS 155 

Joao Martines, Gonçalvo Vello, Visto Gomis, Stevon Peris, Alfonsianes i 
Bartolomé lañes figuren ja amb menys mercaderies: algunes robes, cordatge i una 
mica d'espècies i de paper. 

Es probable que tots els divuit portuguesos citats viatgessin a la barca de Joao 
Andrés, ja que una barca podia portar de quinze a setze tripulants.82 Es segur que, 
de tots els qui figuren en el quadre adjunt, amb la caixa de vestits i armes, onze 
anaven a bord, però això no exclou la presència dels altres, ja que és possible que 
alguns dels tripulants compartissin una caixa, sobretot els que, per identitat de 
cognom, semblen familiars. 

No pas totes les mercaderies carregades a la barca pertanyien als portuguesos 
citats en el memorial. Del nombre de marques comercials que es reprodueixen a 
les llistes de mercaderies de cada portuguès es dedueix que alguns portaven, a més 
de les pròpies, algunes altres mercaderies que els havien estat encomanades per 
persones de les quals no apareix el nom. Aquest és el cas de Gonçalvo Domingues i 
d'Esteban Martines i Esteban Peris, a nom dels quals van unides dues marques, de 
Joao Martines, que hi figura amb dues també, una en cadascuna de les vegades 
que és citat en el memorial, i Perianes, que té dues marques a la primera cita i una 
altra a la segona. 

Les marques, que en el memorial figuren barrejades amb el text, les hem 
agrupades aquí en una làmina, on figuren amb les mateixes dimensions i dibuix 
que en el registre d'on les hem calcades. Creiem que llur reproducció pot resultar 
d'interès per als estudiosos, com també els documents que hem estudiat breu-
ment. 

MARIA TERESA FERRER I MALLOL 
Institució Milà i Fontanals 

(C.S.I.C., Barcelona) 

82. Ch. E. DUFOURCQ, L'Espagne Catalane et le Maghrib aux Xllle et XlVe ñecles, París, 1966, p. 
52. 
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MARQUES COMERCIALS DE LES MERCADERIES CARREGADES A LA BARCA CAPTURADA 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

1 

1408, agost, 31, Barcelona 

El rei Martí mana a Marc de Montbui, governador de Càller, que faci restituir la barca, 
amb les mercaderies que transportava o llur valor, que Hug de Voltrera prengué a Joao 
Andrés de Caminha prop del cap de Sant Martí i portà després a Sardenya. Tant el 
corsari com Vanterior governador de Càller, Hug de Rosanes, si li havia dispensat 
protecció, hauran de respondre amb llurs béns i persones dels danys causats. 

ACA, C, reg. 2227, f. 139 r.-v. 

En Martí, per la gràcia de Déu rey d'Aragó etc., al amat nostre mossèn March de 
Muntbuy, governador de Càller, salut e dilecció. 

Segons havem entès e som vertaderament certiffïcats, una nau armada, la qual 
patronejava n'Huch de Voltrera, en l'any present ha presa una barcha de portagoleses, 
la qual patronejava Johan Andrés de la vila de Caminha del regne de Portogal, entre 
Morayre e cap de Martí de les mars de regne de València, stant al ferre, hon era arribada 
tinent sa via ab sa plana mercaderia, e aquella se • n ha menada en Càller e aquí ha 
descarregades les dites mercaderias e robas que en aquella eran e meses en poder del 
amat nostre mossèn Huc de Rosanes, stant governador de Càller, de la qual cosa lo dit 
mossèn Huc de Rosanes és digne de gran reprehensió e càstich, com ell sàpia nós e 
nostres predecessors illustres ésser en bona e antiga amistat, pau e confederació ab 
nostre car cosí * lo rey de Portogal e sàpia quant és a nós desplasent cosa e de molt gran 
desservey damnificar o maltractar los sotsmeses del dit car cosíb nostre e béns lurs. Per 
què a vós dehim e manam com pus expressament podem, sots incurriment de nostra ira 
e indignació e pena de Xm florins d'or que, encontinent, la dita barcha ab tota sa 
exàrcia e apparallaments e ab totes les robes, béns e mercaderias que en aquella eran, 
segons appar en un memorial, lo qual vos trametem ab la present clos e segellat, tornar 
e restituir façats al dit patró o a qui ell volrà, tota contradicció cessant, ab resarció e 
restitució de damnatges e despesas qui • s són seguits per occasió de la capció de la dita 
barcha, fahent spetxada execució contra los dits mossèn Huc de Rosanes e Huguet de 
Voltrera e lurs béns, posat encara que lo dit Huguet de Voltrera sia stat guiat per lo dit 
mossèn Huc de Rosanes, com segons forma e tenor de la concessió del dit seu offici ell no 
hagués poder de guiar semblants hòmens e per dret no hagen algun guiatge. E en 
deffalliment dels dits mossèn Huc de Rosanes e Huguet de Voltrera e de lurs béns, 
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volem que sia feta execució en los béns de aquells qui res de la dita barcha e d'açò qui en 
aquella era tindran per qualsevol títol, axí que aquellas restituesquen o lo preu o vallor 
d'aquellas encontinent, sens que alcun preu no is sia restituït, per manera que de la dita 
barcha e de tot ço qui en ella f era en lo punt que fou presa sia feta éntegra restitució e 
esmena al dit patró. E que per vós lo dit mossèn Huc de Rosanes sia arrestat e detengut 
en Càller fins que al dit patró sia feta la dita restitució e esmena éntegrament, lo qual 
arrest en persona d del dit mossèn Huc de Rosanes sia fet si, empero, lo dit Huguet de 
Voltrera ha armat en Càller o ha comeses les dites coses de sciència o permissió o ab 
guiatge del dit mossèn Huc de Rosanes, com nós per conservar la amistat anticada del 
dit nostre car cosíe vullam que • 1 dit patró no perda res que de la dita barcha li sia stat 
levat. No res menys, provehits a la dita barcha de marinés e de companya en tal nombre 
que amarinada puixa navegar tro en les mars de Portugual. E açò per res no mu-
dets. 

Dada/ en Barcelona*, a XXXI dias d'agost, en l'any de la nativitat de nostre 
Senyor MCCCC VIII. Bernardus Michaelis. 

Bernardus de Frexenet, ex provisione facta per Bonanatum Petri, in decretis 
licenciatum, cui fuit comissum per dominum regem, qui Bonanatus hanc vidit. Proba-
ta. 

(Al marge superior, encapçalant el document i en lletra coetània) Johan Andrés regni 
Portugalies. 

a. Segueix jermà, ratllat.- b. Idem - c. ella, interlineat sobre aquella, ratllat - d. en persona, interlineat-
e. Segueix jermà, ratllat.- f. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina dat.- g. Hem desenvolupat en català 
Vabreviatura llatina Barchna. 

2 

[1408, agost, 31. Barcelona] 

Relació de les mercaderies i béns que Joao Andrés, de Portugal, portava a la seva barca i que 
li foren robats per Hug de Voltrera. 

ACA, C, reg. 2227, ff. 140 r . - l42 v. 

Tenor memorialis de quo supra sit menció in littera que dirigitur Marcho de 
Montebovino, gubernatori Calleri, sequitur in hunc modum. 

Los béns dejús scrits foren preses ab la barcha de Johan Andreu, del regne de Porto-
gal. 

{1} Primerament, li fonch pres al dit Johan Andreu una barcha ab tots sos 
apparells, una bala de draps en què ha VI draps mijans e tres draps vervins de València, 
los quals eren ligats en una flaçada blava ab tal marcha* (1). 

[2} ítem més, XIII pans de pega, IIII moles de libants, una caxa de Flandes ab 
ses robes de vestir e armes, tres calderes de coure, una gerra de obra de terra. 

[3] ítem, fou pres a Diago Alfonso Lli draps, en los quals havia V draps 
sanguíneas, un mesclat e una palmella e un verví de València e los restants draps eren 
migans blaus e burells e clars, los quals venien ligats en VI bales ab tal marcha 
(2). 
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[4} ítem més, XL alnes de drap burell, una caxa de Flandes, unes cuyraces, un 
bacinet, una spasa, un sarrio en què havia un manto nou, dos capirons, una caldera, 
una cota verda e III jupons nous de fustani, IIII parells de stivals, dos parells de calces, 
un sarrio de speciaria, que costa XV florins, III pans de pega, VI moles de libants gros-
sos. 

[5} ítem, de Johan Martíniç, que li fou pres, una bala de draps en què ha VI 
draps e VIII flaçades ab aytalh marcha (3). 

[6} ítem, una caxa e unes cuyraces e una cota forrada de pell de conill, un manto, 
una cota de drap de ferret, un bacinet, III moles de libants, III libants grossos, una roda 
de campanes, uns stivals, un sarrio ab VII alnes e mige de verví de València, dos jupons 
de fustani^ 

[7] ítem, Domingo Pexín, li fou pres una bala ab quatre draps de la terra e XXII 
alnes de drap morat ab tal marcha (4) e V libants grossos. 

[8} ítem, de Stevon Lorenço, V draps mijans, VI libants, III moles grosses, tres 
draps vervins de València, tres flaçades, III moles de libants, una caxa, III cotonines e 
robes de vestir, VII alnes e miga de verví de València, una caldera, ab tal marcha f 

(5). 
[9] ítem, de Gonçalvo Vello, li fou pres XXIII draps en tres bales, en què havia 

VI draps vervins e los restants draps de la terra (6). 
[10} Item més, un sarrio de speciaria, que costa LIIII florins, una caxa pintada, 

una cota nova, un parell d'estivals, tres parells de calces, V calderes e II bacins d'aram, 
una gerra de obra de terra, un jupó d de fustani, una flaçada, una spasa, III moles de 
libants, III libants grossos. 

[11} ítem, de Visto Guomiç, XIIII draps en dues bales e dues flaçades, los quals 
eren IIII draps vervins de València, la resta de mijans (7). 

[12} ítem més, un sarrio de paper e speciaria, qui costa XXX florins, III moles 
de libants, una caldera, dos bacins de courà, una gerra de obra de terra, un jupó, dos 
parells de calces, dos parells de stivals. 

[13} Item, de Perianes, li fou pres dues bales de draps (8). 
[14} Item més, un baló de draps, que venie dintre una cota e un capero d'aytal 

marcha (9)v 

[15} Item més, VI flaçades, III parells de stivals, un jupó de fustani, un sarrio de 
speciaria, que costa XX florins. 

[16} Item, de Stevon Periç, li fou pres XVI draps; venien ligats en dues flaçades 
(10). 

[17} ítem, una caxa plena de speciaria, un sarrio ab XII raymes de paper, III 
draps vervins de València, ligats en una flaçada d'aquesta marcha (11), vuyt moles de 
libants, IIII parells de stivals, una spasa, un bacinet. 

[18} ítem, de Perianes, XXX draps, qui venien ligats en IIII bales d'aquesta 
marcha (12), una caxa ab robes de vestir, una spasa e armes. 

[19} Item, de Vasquo Luques, XV draps ligats en dues flaçades d'aquesta 
marcha (13), una caxa ab robes de vestir e specieries, sis roves de pega, una mola de 
libants, vuyt libants grossos, un patinet. 

[20} ítem, de Gonçalvo Gaga, que li prengueren, XI draps e mig en dues bales, 
los quals eren dos vervins e la resta de mijans de València e un drap sol en una flassada 
d'aquesta marcha (14), tres quintars de cànem, una mola de libants, un pa de pega, una 
caxa ab robes de vestir. 
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{21} ítem, de Ferran Gonçalves, una bala de V draps migants, una caxa ab ses 
robes de vestir (15). 

{22} ítem, de Gonçalvo Domingueç, quatre bales de draps; en les dues havia 
XVI draps d'aquesta marcha (16); en les altres dues ha XIIII draps d'esta marcha (17), 
una caxa ab robes de vestir e speciaria e lo quart de un drap, una spasa, un costal de 
cànem, divuyt libants, sis moles de libants, vuyt pans de pega, una gerra de obra de ter-
ra. 

{23} Item, de Steve Martíneç, tres draps de la terra e un drap verví, qui eren 
ligats en una flaçada d'esta marcha (18), e lo verví d'aquesta marcha (19). 

{24} ítem, de Johan Martíneç, sis draps, los V migants e un verví de València 
d'esta marcha (20), una caxa ab roba de vestir. 

{25} Item, de Martí Galoete, una bala ab quatre draps migants d'aquesta 
marcha (21). 

{26} ítem, d'Alfonsianes, dues bales de draps en què havia XV draps de la terra 
d'esta marcha (22), una bala ab vuyt draps, senyalada ab drap vermell ligats en les 
cordes, una caxa ab robes de vestir e armes e speciaria. 

{27} ítem, de Berthomeu Ianes, XX draps, los XVIII migants e los dos vervins 
de València d'esta marcha (23). 

{28} ítem, d'en Johan Gonçalves, sis draps ligats en una flaçada. 
{29} Item, a Gonçalvo Domingues de Viana, XII scuts d'or de França, VII 

florins d'Aragó e VII reyals d'argent de Castella. 
{30} Item, de Gonçalvo Gago, CXX florins d'Aragó, X scuts d'or de Fran-

ça' 
{31} Item, de Vasco Luques, V florins d'or d'Aragó. 
{32} Item, del dit John Andreu, L scuts d'or e XXXII florins d'or d'Aragó. 
{33} ítem, de Diago Alfonço, CLX florins d'or d'Aragó e X scuts d'or e una 

doble d'or castellana e I scut d'or veyll e VI reyals d'argent de Castella e dues onzes de fil 
d'or. 

{34} ítem, de Steve Lorenço, CCXXXX florins d'or d'Aragó, XXX scuts d'or de 
França. 

{35} ítem, de Perianes, DCLXXX florins d'or d'Aragó e XVII scuts d'or de 
França. 

{36} ítem, de Johan Martíneç, una copa d'argent, que costà en València VIIII 
liures de reyals menuts de València, e XVII reyals d'argent de Castella. 

{37} ítem, de Steven Periç XXV florins d'or d'Aragó e X reyals de Castella. 
{38} ítem, de Perianes, LVIII florins d'or d'Aragó e XVII scuts e un ducat 

d'or. 
Probatum. 

a. Els números entre parèntesi al final o al mig d'un paràgraf remeten a les marques comercials de la làmina adjunta-
b. Segueix ab tal. repetit - c. march al ms..- d. Segueix III libants grossos, ratllat. 

3 

1408, agost, 31. Barcelona 

El rei Martí mana als nobles i als oficials reials amb jurisdicció en els seus regnes que 
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empresonin Huguet de Voltrera, el trametin a la cort ben custodiat per tal d'ésser jutjat i 
que confisquin els seus béns fins a la quantitat de 10.000florins d'or d'Aragó, valor de 
les mercaderies i la barca que aquest corsari ha robat a Joao Andrés, de Portugal. 

ACA, C, reg. 2227 , ff. 139 V.-140 r. 

En Martí etc. als egregis nobles, arnats, devots e feels tots e sengles comtes, 
vezcomtes, barons, cavallers e altres officials nostres, presents e esdevenidors, deçà mar 
e dellà mar constituïts, al qual o als quals les presents pervendran e les coses dejús scrites 
se pertanguen, salut e dilecció. 

Com n'Huguet de * Voltrera, cossari, hage presas e robadas en nostras mars 
diverses robas, diners, argent, mercaderías e altres béns a molts qui són en pau \ treva 
e f bona amistat e confederació ab nós e açò en gran menyspreu de nostra senyoria e dan 
manifest de la cosa pública e de aquells qui per nós o en nostra fe són stats robats, e nós 
cobeejem molt lo dit Huguet de Voltrera haver a mans nostras per esquivar lo dit dan, 
vosaltres, dits devots nostres, affectuosament pregam e als altres expressament dehim e 
manam, sots incorriment de nostra ira e indignació e pena de Xm florins d'or, que si lo 
dit Huguet de Voltrera a les jurisdiccions a vosaltres comenades pervenir covendrà, 
aquell ab aquelles millors e pus sàvies maneras que porets a mans vostras prengats e 
pres e ben guardat a nós, hon que siam, trametats per tal que de aquell puscam fer la 
justícia que s pertany e tots e qualsevol béns, si s vol mobles o imobles que sien del dit 
Huguet, a instància d'en Johan Andreu, mercader de Portugal, lo qual és estat robat 
per lo dit Huguet e privat de una barcha e mercaderías diversas, segons és notori e 
conste a nós d per informació, exequtets e de fet aquells o los preus d'aquells al dit Johan 
Andreu liurets tants fins sia reintegrat en ' Xm florins d'or d'Aragó que pujen los béns 
robats e los dans e messions per lo dit Johan sostenguts per la dita rahó. Manants ab 
aquesta matexa a tots los sotsmeses nostres sots les dites penas que en e sobre les dites 
coses vos donen consell, favor e ajuda tantes vegades com requests ne seran. 

Dada en Barcelona ̂  a XXXI dies d'agost, en l'any de la nativitat de nostre Senyor 
M CCCC VIIIo. Sperendeus. 

Bernardus de Frexenet, ex provisione facta per Bonanatum Petri, in decretis 
licenciatum, cui fuit comissum per dominum regem, qui Bonanatus hanc vidit. Proba-
ta. 

(Al marge superior, encapçalant el document i en lletra coetània) Eiusdem Iohannis 
Andrés. 

a. Segueix Vallterra, ratllat - b. Segueix en ratllat.- c. ídem.- d. nós, interlineat sobre nosaltres, ratllat.-
e. ex al ms..- f. Hem desenvolupat en català l'abreviatura llatina Barchna. 

4 

1409, febrer, 25. Barcelona 

El rei Martí comunica al rei de Portugal que no ha estat possible trobar Huguet de Voltrera, 
el corsari que robà la barca patronejada per Joao Andrés, ni béns seus amb els quals 
pogués indemnitzar aquest darrer. Tampoc ha quedat demostrat que el governador de 
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Càller hagués ajudat el corsari, hi promet reparació dels danys tan aviat com ríhi hagi 
ocasió. 

ACA, C, reg. 2215, ff. 124 r.-125 r. 

Al muy alto e muy poderoso por la gracia de Dios el" rey de Portugal e de Algarve, 
nuestro muy caro e muy amado cosino, de nos Don Martín, por exa misma gracia rey 
d'Aragón etc., salut como a rey pora quien querrimos que Dios diesse tanta honra, vida, 
salut e buena ventura quanta vos mismo deseades. 

Rey muy caro e muy amado cosino: En el mes d'agosto más cerca passado fue a nos 
presentada una letra vuestra requirendo-nos que faziéssemos justicia de una barcha 
carregada de diversas mercaderías, la qual presa fue a cabo de Martín e la qual 
patroneyava Johan Andrés, vassallo vuestro, habitant en Caminya, e nos h querientes e 
cobdiciantes tener e servar la buena f amistat que de gran tiempo entequá ies stada 
entre vuestros predecessores e los nuestros e es agora entre vos e nos, luego scrivimos con 
nuestras letras a nuestro governador de Castell de Càller que feziesse execución en la 
persona e en los bienes de Huguet de Voltrera, cossario, qui la dita barcha, segunt 
dizen, havía tomada e ahún en los bienes del amado nuestro mossèn Huc de Rosanas, 
cavallero, si era atrobado que stando governador del dit Castell de Càller d oviesse 
receptado o consentido en la capción e furto de la dita barcha, segunt que estas cosas e 
otras en las nuestras ditas letras más largament se contenesze. E en aprés, el dito Johan 
Andrés, con las ditas nuestras letras, yes passado en el dito Castell de Càller con el dito 
nuestro governador, nuevament' allá por nos trameso, encargándolo de part nuestra 
que el dito Johan Andrés faziesse sobre les dites cosas justicia spetxada, en tal manera 
que 1 dito Johan Andrés, vassallo vuestro, cobrasse la dita barcha con sus mercaderías o 
la valor. E el dito governador, requesto por el dito Johan Andrés, cubdiciant complir 
nuestros mandamientos, ha encerquado en el dito Castell de Càller e juresdicción 
d'aquell si podisse alcançar bienes algunos del dito Huguetf de Voltrera, cossario, e allá 
ne la persona ne bienes algunos del dito Huguet de Voltrera no ha atrobados ne la dita 
barcha ne mercaderías presas con aquella. E por semblant el dito governador, queriendo 
procehir en arrestarg lo dito mossèn Huc de Rosanes e sus bienes, no es stado atrobado 
lo dit Hugueth de Voltrera, cossario, haver armado en el lugar del dito Castell de Caller 
ne haver consentido en la presión de la dita barcha ne a ssus manos esser pervenidas 
mercaderías alcunas de aquella, por la qual rasón el dito Johan Andrés non es podido 
seer reintegrado de la dita barcha ne mercaderías a ell per lo dit Huguet de Voltrera 
prendidas. 

Porque, rey muy caro e muy amado cosino, porque sepades que nos volemos tenir e 
servar la dita buena amistat anticada que ies entre vos e nos, offereciemos nos del dit 
Huguet de Voltrera e de sus bienes, si a manos nuestras vendrán, e de todos nuestros 
vassallos, qui a les ditas cosas sean tenidos, fazer-ne la justicia que s pertenesce por 
reintegración de las ditas barcha e mercaderías. Nuestro senyor Dios, muy caro e muy 
amado cosino, vos haya siempre en su gracia e comanda como crecimiento de vuestro 
stado e honra. 

Dada en Barcelona a XXV días de fabrero, en el anyo de la natividat de nuestro 
Senyor M CCCC IX. Bernardus Michaelis. 

Bernardus de Frexenet, mandato" regio facto per Petrum de Turrilis, militem, 
consiliarium et camerlengum, qui hanc vidit. 
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Probata 
Al muy alto e muy poderoso el rey de Portugal e de Algarve, nuestro muy caro e 

muy amado cosino. 
(Al marge superior, encapçalant el document i en lletra coetània) Johan Andrés de Por-

tugal. 

a. el interlineat - b. Segueix regi, ratllat - c. Segueix paç e, ratllat - d. Segueix ovi, ratllat - e. Segueix una 
paraula rascada - f Hugue al ms..- g. arrstare al ms.- h. de falta al ms..- i. Hem desenvolupat en catala 
Vabreviatura llatina Barchna. 




