.JüSEriNA MUTGÉ 1 VIVES

(CS.I.C. Barcelona)

Contribució a l'estudi de les relacions politíques i comcrcials
a la Mediterd.nia occidental: an3lisi d'un procés de l'any 1442,
conservat a 1' Arxiu de la Coronad' Aragó de Barcelona'

La font inedita utilitzada per a dur a terme aquesta comunicació
és un procés de l'any 1442 que es conserva a la Secció de Reial Patrimoni de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona), Série Batllia
GeneraF.
Una analisi acurada d'aquest manuscrít ens permetd. d'aprofundir en el coneixement de dos importants aspectes d'aquells anys: 1)
les relacions polítiques d'Alfons el Magnanim amb els estats de la
Mediterdnia occidental, i 2) l'economia i el comer<; en aquest mateix
sector del Mare Nostrum.

L Els esdeveniments
El fet que es produí a la primavera de l'any 1442 i que va donar
lloc al desenvolupamcnt d' aquest procés fou el següent: a la platja
de Salou (Tarragona)- on havia arribat a causa d'una tempesta- va
ser capturada una sagetia els amos de la qual eren Joan Bocassi i
Giannozzo i Filippo Bucelli. Joan Bocassi era un factor o represen"
tanta Aigüesmortes del mercader florentí resident a Barcelona Ricardo Davanzati, el qual, al seu torn, formava companyia amb Giovanni Ventura, igualment florentí 3 • Giannozzo i Filippo Bucelli eren
mercaders florentins ve'ins de Montpeller 4• La sagetia anava patronejada per Joan Duran 5 i el seu conductor era Orlando de Orlandis,
mercader florentí veí de Montpeller. Des de Mallorca, a causa del
mal temps- com hem dit -, l'esmcntada· sagetia va anar a Cotlliure
i d'aquí a Salou, on fou detínguda perla galiota d' Antoni Coco,
mercader ciutada de Barcelona; el patró d'aquesta galiota era Pedro
de Valceda. La detenció es féu sota el pretext que aquella sagetia era
de proven<;als i, per consegüent, d'enemics del reí Alfons el Magn8.1147

nlm; Lt sevn captura, dones, es consíderava un acre de bonn guern1.
Després que la sagetia fou capturada a la platjd de Salou perla galiow d'Antoni Coco, va anar a parar sota el poder de Lluís de Re·
quesens, procurador reial a la ciutat i camp de Tarragona, i el fet va
ser denunciar al regent, llavors, de la batllia general de Catalunya, el
!licenciar en lleis Pau d'Eroles, el qua! ostentava l'esmentat d.rrec en
absencia del batlle general de Catalunya i del seu lloctinent. Aquesta
circumst8.ncia va ser la causa que la captura de la sagetia, que era un
acte pidtic més entre els molts que es produlen constantment a la
Medíterdmía, transcendís fins a la batllia general de Catalunya.
M entre Coco reiterava que la detenció de·- la sagetia ha vía estat un
acte de bona guerra perque era d' enemics del rei, Ricardo Davanzati
al-lega va que· pertanyia -a súbdits francesas· i -a mercaders florentins.
Davaht d'aquesta disputa, ·a petició del procurador fiscal de la batllia de Barcelona i de Ricardo Davanzati, ell6 de maig de 1442, Pau
d'Eroles va demanar a Lluís de ·Requesens que autoritzés el trasllat
de la sagetia, arrib tots els homes i la d.rrega que portava, a la platja
de Barcelona, a fi de poder rebre més informació de tates dues parts
i poder dictar la sentencia. Un dels principals interessats a portar la
sagetia a Barcelona perque fos sentenciar si havia estat justament o
injustament presa per Antoni Coco era el conductor Orlando de
Orlandis, ja que aquella situació indecisa li causava greus perjudicis
econümics perque no podia navegar ni dedicar-se als seus afers mercantils (pp. 76-88 del manuscrit).

II. Situació política a la Mediterriínia occidental el1442
Abans ·de continuar el comentad d 1aquest procés, convé esmentar
breument quina era la situació política a la Mediterdmia occidental
en aquel! any concret (ell442), del regnat d'Aifons el Magnanim:
Recordem que el regne de Napols era a les mans de Joana II, filia
de Ladislau Durazzo, la qual es caracteritzii per ser nna persona de
canicter voluble. El partit angeví, ·perO, encara tenia for<;a i mantenia
les pretensions al trori napolit8.. El cap d 1aquest partit era llavors Lluís
III d'Anjou. EII420, Joana II invita Alfons el Magnimim a intervenir
en els afers de Niipols 1 designant-lo hereter si reeixia a contenir o expulsar els angevins. És ben conegut que, en aquesta ocasió, la intervenció del Magniinim no es veié pas coronada per I'exit. El sobirii catalano-aragones va haver de tornar als seus reialmes i, de retorn, el
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1423, saquejii la ciutar Lk: 1\'Lw·;cll:l ¡wr VL'il¡;u·-sc deis 1\n¡m1. Ll ~.__·gn11
intent d'apoderar-sL: de Ni1pols c:-i prnduí a cotls,·qlil·nl'i<l ,k· Ll tnur¡
JeJoana II, csdcvinguda d 2 ck:·fchrcr de 14':>5. Dccidit ciJ\'Llgn;lllllll
a conquerir definítivamc-nl d regnc ck Núpols, sitiú (~at"l<l, ¡wro Lt
seva flota va ser derrotada pds ,L',cnovcsns prop tk l'íiL1 de Poni;I
(1435) i el rei i el se11 germá, l'infant Joan, varen ser fers presoners.
perO sortosament alliGcrsLs pel Duc de Mila, Fclíp 1\!Lnia Visc,>Pti. h
nalment, les tropes J 'i\Jtons V enrraren a Nápob. el mes de maig de
1442, ésa dir, aproxirnadamcnt els marcixos di es que es produ'la la de
tenció de la sagetia6. El que ens inreressa remarcar d'aqucsu silwKh\
política és que, des de l'any 1420, en el qual es va produir la primcn1
intervenció del MagnUnim a Napols, lógicament, aqucst mcmarca (~:o;
convertí en enemic dels Anjou. La dinastia deis angevins pretendenl al
rron napolita, dominava a la Provenc;:a. Així es comprCn l'al-lcgació del
mercader Antoni Coco per n justificar la captura de la sagctia: l'ernbarcacíó era de Horentins rcsidents a Proven\=a, els provcn~als eren angevins i, per consegüent, enemics de la Coronn d' Aragó.

Ill. Característiqucs de la mgctw capturad11
Mitjan¡;;:ant les decbracions dels testimonís, tenim mol tes referencies de la sagetia detinguda per Antoni Coco:

l. Adquisiáó

Ja hem dit abans que els propictaris de la sagctia eren els nwrcaJ<:rs
Joan Bocassi i Giannm:zo i Pilippo Bucclli. Segons la declaració Jcl patró Joan Duran, els esmentats mercaders la varen comprar a Antoni
Roca, «cataL\, qui est3 a Vias»7 i a Pcre Coc, «son companyó», habitant
d'Agde. El preu de compra va ser de 300 mol tono d'or' (176 escuts d'or
corrents a Franc;;at. El patró declara que cll, personalmcnt, estigué prcsent allliuramcnt, per part dels compradors, de la primera meitat de
l'esmentada quanritat, que es féu efectiva el mes de gener de 1442. L'al
tra meitat s'hauria de pagar el dia de la següenr festa de la Pemecosra,
ésa dir, en el vinent mes de juny (pp. 194-220 del manuscrid.
2. Descripció
La sagetia, juntament amh el navili, l'cixilrcia i els rems, pesava
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600 quintars. En el text del procés es descriu així (pp. 199-201):
«Axí, <;o és l'inventari de la sagetia: primo lo bucb de la dita saiatia.
Item l'arbre ben exarciat tot nou. Item, les entenes noves. Item, la
vela nova. Item, tres rasos. Item, una gaveta. Item, una gúmena de
caxe. Item, un cap pla de cambe. Item, una palomeyra nova. Itern
tres libants grossos nous. Item, los anquillis tots nous de cambc.
ltem, quatre barrills. Item, una carcerola¡;a. Item, un calderó amb sa
cuberta. Item, scudelles, talladors, guarietes de box, morter. Item
una tonada amb son 3.nap e ab son vernigat. Item, un canti per sgotar aygua. Item, ses tendes, una de caxanas nova, l'altra de cotó vella.
ltem, sa baxa ab son fogó. Item, tres rems de XX a XXV palms.
ltem, un squiff de tres banchs amb dos parelles e mig de rems. Item,
lo palamant e entaulament».
Dit en paraules actuals, la sagetia constava del buc, l'arbre, les vergues, la vela nova, l'eix8.rcia, ésa dir el cordam i els altres ormeigs per
servien per a la maniobra. Entre el cordam, hi havia el cap pla, la gúmena (una corda gruixuda per a lligar 1'8.ncora), la palomera (una
corda que se1via per a treure les embarcacions de la mar i amarrarles), les anquilles (cardes per atesar la verga). L'embarcació tenia
també tres planxes d'aigua (al manuscrit se'ls dóna el nom de «rasos»), Consistien en uns empostinats sostinguts per bigues i caixons
que servien de pis als mestres d'aixa i als calafats quan havicn d'adobar un vaixell sense treure'l de 1' aigua. També comptava amb dues
tendes, una de sarja 10 nova i una altra de cotó vella, un fogó, tres rems
Je 20 a 25 pams, un esquifo barca lleugera, amb tres bancs per als remers í dos parells de rems. La sagetia estava proveida de tot el conjunt de rems (palament) i del conjunt d'ormeigs de fusta (entaulament). Tampoc no hi faltaven altres estrís, comuna gaveta o receptaele petit de fusta, quatre barrils, una casserola gran, un calderó amb
tapa, escudelles, vernigats (plats fondos), un recipient amb l'anap
(mig plat, utilitzat coma mida), ganivets, culleres de boix, un morter,
un cantir pera beure aigua 11 •
3. Llibre de navegació
Una de les irregularitats al·legades per Antoni Coco contra la sagetia era la manca d'un cartulario manifest, com solien portar els vaixells12. Ricardo Davanzati justifica aquesta circumstilncia tot dient
que, entre cls florentins, no era costum que es dugués llibre de navegació. Hi afegí que un tal Bernat Ventura, que era el responsable de
1150

vigilar el vaixell i la drrcga, tenia un scnzillmemorial de tot a\\ú que
s'havia de fer.
4. Tipus de mercaderies transportades

Les mercaderies que portava la sagetia declarades pcl patt·ó i pcl
mercader Davanzati eren les següents: 255 sestersu de formen t. És de
tothom coneguda la constant carestia de gra que plana sobre Catalunya a l'Edat Mitjana. No ha d'estranyar, dones, la circulació d'aquesta mercadería. A més, una de les rutes d'aprovisionament de gra
era precisament la de Cotlliure, Aigüesmortes, Marsella i Narbona.
La denominadó de forment o forments es donava no tan sois al blat
sinó també a al tres cereals, com 1' ordi, la civada, el ségol, etc. 14 •
A la sagetía hieren transportades 64 d.rregues de tilrtar (en 41 carretells/5. El t8.rtar és el bitartrat de potasi. És un producte de la fermentació del most, que s'utilitzava a la indústria textil i com a producte medicinal. En aquest cas, segurament anava destinar a la indústría textil 16 •
Al vaixell s'hi havien carregat, així mateix, dues bótes. Malgrat que
el manuscrit no ho diu, hom suposa que devien ser de vi.
També portava un cabfi.s i 24 cadires plegables i ~si no s'hagués pro
du'it la tempesta que l'arrossegfi. fins a Salou i la subsegücnt captura~ e:~
tava previst que a Vilanova, Cubelles i Sitges carregué>S de «cabasserím,.
Eren conegudes les (<cah.-tsses migas e grosses de Sitgcs>> 17 • Aquesta CJbasseria la demanava Joan Bocassi.
Després de la detcnció, es vaten trobar a la sagctia un~~' hale~;
«ocultes». No sabem el contingut d'aquestcs bales, ja que aquc:;r
nom es donava als paquets de mercaderies embolicats i fcrmats pu a
ser transportats. Podía tractar-se de bales de llana, ja que Davanzati
- com la majoria deis florentins que residien a Barcelona- negocia va
amb aquest producte.
Hem pogut observar, en canvi, que la sagctia no transporta va especies, ja que no ens trobem davant de cap viatge a l'Orient
5. Origen i destinació de les mercaderies
Segons els de la sagetia, les mercaderies que porta ven eren de Joan
Bocassi, veí d' Aigüesmortes, i de Filippo i Giannozzo Bucclli, mcrcaders florentins habitants de Montpeller, i anaven destinades a Bonjuah Gianfigliazzi, així mateix mercader florentf, resident a Mallorca.
11) 1

6. Ruta a seguir perla sagetia
La .sagctia ~ ja ho hem dit- havia sortit del port d' Aígüesmortcs, al
Llenguadoc. Segons Ricardo Davanzatl i el seu patró, J oan Duran,
anava amb destinació a Mallorca, des d'on s'havia de dirigir a Vilanova í a Sitges per a retornar després a Aigüesmortes. En canvi, la
part agressora al·legava que es dirigía a Tunís, aterra d'enemics, i que
portava mercaderies prohibides.

7. Tripula ció de la sagetia
La tripulació de la sagetia estava formada pel patró, Joan Duran,
el conductor, Orlando de Orlandis, i tres mariners que havien estat
enrolats pel patró, segons declara ell mateíx. Eren els següents: Gabriel de Cotlliure, Macia de Mallorca, Pedro Español. També hi
anava el fill del.patró, anomenat Peiret. El mariner de Cotlliure sembla que es va desdir de formar part de la tripulació («se n'és tornat»).
Pel que fa a Macia í Pedro, varen fugir per por de la galíota d' Antoni
Coco, en ser atácats per aquesta.

IV. Els testimonis de la captura de la sagetia
Les persones que varen declarar davant de Pau d'Eroles, regent
de la batllia general de Catalunya, foren les següents:
En defensa de la manca de culpabilitat de la sagetia, testificaren:
Ricardo Davanzatí, mercader floren tí, resident a Barcelona, quecom ja hem dit ~ formava part d'una companyia de florentins i tenia
Joan Bocassí com a ·factor seu, o representan!, a Aigüesmortes. Davanzati va declarar el6 de juny de 1442 (pp. 4-14) (sempre ens referim a pfigines del manuscrit).
J oan Duran, patró de la sagetia. Va declarar el día 8 de juny i el26
de julio! de 1442. (pp. 15-32).
Gonsalvo de Porto, calafat portugues, resident llavors a Barcelona, corrobora allo que havia dit el patró Joan Duran: que la sagetia
era de J oan Bocassi d' Aigüesmortes. Declara el día 13 de juny de
1442 (pp. 33-40).
Per altra banda, els qui manifestaren que la sagetía era d'enemics
del reí foren:
Pedro de Morales, castella i resident llavors a Barcelona. Aquest
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testimoni explica que s'havia trobat ambla sagcria a 13 vil<:~ dl' PaLlmós (on ell havia anat pera treballar a (da galen1 d'en Lobe1w>) i que
havia semit per boca de molts barquers que venien de Frnn\a que «b
dita sagetia devia ser de procn~als» i que abans no soli<l ser parronvjada per]oan Duran. Dcclará el ll de juny de 1442 (pp. 41-47).
Felip de Verlis, procurador deis consocis de la sagctia també manifestfl que les mercaderies no eren d 'enemics del reí i que pertanyien
a florentins (pp. 119-123).
Antoni Coco, amo de la galiota que va atacar la sagetia, per a justificar que aquesta darrera era de provcn<;als i de genovesas, amb els
quals el reí estava en guerra, aJ.lega les argumentacions que segucixen, que es poden resumir en tres punts:
La sagetia era d'cnemics:
l. Perque així ho havien manifestar alguns que anaven al vaixell,
tot demanant que cls fos salvada la vida.
2. Perque anava molt carregada i no ponava canulari ni manikst,
la qual cosa mai no succeeix en «fustes», és a dir, en vaixclls carregats
de mercaderies.
3. Perque la seva ruta veritable era anar a Tunis i a alguncs al tres
terres de moros i no era cert que fos de florentins (pp. 105-113).
Per tot aixO, el mercader de Barcelona, Antoni Coco, en benefici
propi i del rei soHicitava insistentmcnt que Ricardo Davanzati fes testificar els homes de la sagetía, tal com s'hi havia compromes, sota
pena del pagament de 1.000 florins si no ha complia. Coco també demanava que Davanzati fos obligat a donar compre de les quatre bales
que es trabaren a la sagetia en ser detinguda (pp. 141-145; 155-158).
Ricardo Davanzati dona la sagetia amb tata la seva d.rrega com a
penyora («a manlleuta») a Pau d'Eroles, regcnt de la batllia general de
Catalunya, tot manifestant que, si es podia demostrar que era d 'enemies, estava disposat a restituir-la o a pagar pel seu valor la quantítat
de 1.100 lliures barceloneses, a simple requeriment del rcgent de la
batllia (pp. 159-165). Davant d'aixó, cllloctinent del batlle, el25 de
juny de 1442, va ordenar que la sagetia fos avaluada per dos mariners
de Barcelona, anomenats Nicolau Ses-masses, patró de barca, i Pcre
Botet, patró d'una sagetia, els quals varen valorar el vaixell amb rota
l'eixarcia en 150 florins d'or d'Aragó, equivalcnrs a 82lliures i 10 sous
barcelonesas, comptant cada florí a 11 sous. Ricardo Davanzati, en
presencia de notari i de testimonis, va prometre allloctinent del batlle que restituiria aquest import, sempre i quan es demostrés que l'cmbarcació era d'enemics del rei catalano-aragones (pv 174-181).
1 \5:;

Antoní Coco, així mateix, exigía que la pena de 1.000 florins d'or,
sota la qual Ricardo Davanzati s'havia obligar a fer testificar els homes que anaven al vaixell detingut, li fos rigorosament executada.

V. La sentencia de/a batllia general de Catalunya
El dia 20 de julio! de 1442, Pau d'Eroles, regent de la batllia de
Barcelona, va dictar una llarga sentencia sobre la captura de la sagetia. Per a aixO, Erales ringué en compre els següents punts: l. Les
al-legacions d'Antoni Coco, segons les quals la sagetia era d'enemics
del rei; 2. Els requeriments i discussions sostinguts entre Antoni
Coco i el conductor de la sagetia, Orlando de Orlandis; 3. La petició
formulada per Antoni Coco on es deia que, ates que la sagetia i les
mercaderíes que portava eren d'enemics del rei i que la seva actuació
havia estar un acte de bona guerra, les dites mercaderies li havíen de
ser adjudicades; 4. La cedula del procurador Felip de Verlis, en defensa de la sagetia; 5. La llicfficía que tenia Davanzati, datada el 14
de juny de 1442, de poder navegar per on volgués amb l'embarcació
i les mercaderíes que transportava; 6. El document presentar per Antoni Coco en el que reclarnava una pena de 1.000 florins, per haver
impedit que els homes que anaven a la sagetia testifiquessin í per no
haver donar compte de les quatre bales que hi eren transportades en
!loe ocult quan es produí la detenció; 7. El valor que fou donat a la
sagetia i la subsegüent manlleuta d'aquesta efectuades el26 de juny
per Ricardo Davanzati, el qual es comprometía a restituir el vaixell o
bé a pagar pel seü valor la quantitat de 82 llíures; 8. Un instrument
públic, redactat a Montagnac, a la Proven<;a, el dia 31 de gener de
1442, i signat pel notari frances André Paulet, on constava el títol de
la compra de la sagetia; 9. Les declaracions dels testimonis.
Estudiats i deliberats tots aquests punts, Erales sentencia que ni els
bornes de l'embarcació detinguda ni les mercaderíes no pertanyien a
enemics del reí ni abans, ni durant ni després de la seva captura, perla
qual cosa, no havien de lliurar-se a Antoni Coco, ja que la detenció efectuada per aquest darrer no podia considerar-se un acte de bona guerra,
malgrat que ell ho havia demanat reiteradament. Davanzatí quedava absolt, dones, del pagament dels 1.000 florins exigits per Coco per no haver fet declarar els hornes de la sagetia, jaque, llavors, aquesta ja'no es
trobava a les seves mans sinó en poder del procurador reial a Tarragona,
qui considerava que aquell afer entrava dintre les seves competen des.
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Aquesta sentCncia va ::;cr comunicada a Coco, clc¡uaL d di,l 5 rJ';lbril de 1443, va renunciar a l'apcl·bció que hcl\'Ía intcrposat contrtl 1~1
dita sentencia de Pau d'Eroles. En produir-se- 18. rcmíncia a l'apcl-bdó per part de Coco, Pau d' E roles dona la causa pcr jutj<:tda i, almateix temps, ordenii catlccl·lar la manllcuta de la sagetia que h<lVJ<I
efectuar Ricardo Davanzati (pp. 289-32.'5).

VI El comerr; i'l' ecortomia a la Mcditerrdma Ocádental al segle XV
L'analísi d'aquest fet ens dóna peu per a fer algunes considcracions sobre el comer<;,: i l'economia a la Mediterd.nia Occidental al
segle XV.
1. Mercaders italians a la Corona d'Aragó
Un fet que cal remarcar és que Ricardo Davanzati era un mercader
florentí que residia a Barcelona i que «amb altres florentins de Barcelona tenen e fan companyia» (p. 17 del manuscrit) 18 • La presencia de
florentins en terres catalanes esta documentada des de mitjan segle
XIII. Després de passar per períodes alternatius de permís i prohibíció, finalment, durant el regnat de Martí !'Huma, les companyies florentines s'instaHaren a Catalunya i, sobretot a Barcelona, cada vcgada
amb més gran nombre fins al punt que, l'any 1399, els florentins
d'insta·lació més antiga s'espantaren davant l'arríbada de tants competídors. Potser fou aquesta la causa que porta el rei a decretar l'expulsió deis italians, en el Parlament de Tortosa del 1400-1401".
Aquesta situació, peró, no es perllongi gaire temps, jaque, ell3 d'octubre de 1402, publicava una pragmatica segons la qua! es donava llibertat als italians pera comerciar a les seves terres, sotmetent-se, aixü
sí, a certes condicions, entre altres, la de residir només a les ciutats de
Barcelona, Valencia, Mallorca, Tortosa, Perpinya i Eivissa 2u.
És a dir que, durant els anys que ens ocupen, els Ítalians podien
negociar a Barcelona, on - com hem vist -residía Ricardo Davanzati
formant companyia juntament amb altres mercaders fiorentins, com
Giovanni Ventura, malgrat que, a les Corts de Tortosa i de Barcelona
dels anys 1421~1423, s'havíen aixecat algunes veus contra la presencia deis italians tot demanant-ne l'expulsió. Aquesta actitud de l'estament mercantil s'unia a un moviment proteccionista general a favor
de la industria textil local que volia que fos prohibida 1' entrada de
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Jraps estrangers21 • Les campanyes J'Italia del !vlagnitnim encara varen augmentar la utílització deis capitals floremins 22 • De fet, no fou
fins el 1447 (uns cinc anys després dels fcts que narrem), en esdatar
la guerra amb Florencia, que Alfons el I\1agn?mirn abandona la seva
política liberal i favorable als italians per una guerra total, militar í
econümica, i expulsa írremissiblement tots els florentins deis seus
regnes 23 . Els dos perjudicis principals que els barcelonins atribui'en
als mercaders florentins eren l'acaparament que feien del mercar catalá de la llana" i de la sortida de la moneda bona d'or i entrada de
moneda dolenta 25 •
2. Ricardo Davanzati
Hem aplegat diverses notícies referents a aquest mercader florentí. Consta que l'any 1432 es va casar amb Eufrosina, fílla del mercader luquEs Pietro Aitanti, el qual va dotar la seva filia, en casar-se
l'any 1432 amb Davanzati, ambla quantitat de 40.000 sous".
Pel que fa a les activitats desenvolupades per Davanzati, sabem
que el 2 de novembre de 1447, ell i Pi ero Placíti, un altre mercader
florentí també domiciliar a Barcelona, foren designats per Andrea
Pensano, així-mateix mercader florentí de Barcelona, per a actuar
com a arbitres privats en un lítigi entre el dit Pensano, de l'una
banda, i Antonio del Piero de Popolisco i Alessandro Gadi, veins de
Barcelona, que actuaven en nom de Zanobio Tadeo de Gaddi, mercader veí de Florencia, de faltra 27 •
Quant a l'activitat mercantil de Davanzatí, a l'Arxiu de Protocols
de Barcelona, s'hi conserven diversos contractes de noliejament:
Del19 d'agost de 1440 data un contracte de noliejament per anar
a Venecia, signar entre el florentí Ricardo Davanzati í el barceloní
Jaume de Casaságia, per !'una banda; i Francesc Despla, patró d'una
galera de la Generalitat, per 1' altra'".
El 13 d' agost de 1450, Davanzati, juntament amb els mercaders
barcelonins Joan Bernau iJaume Vadell, va nolicjar la nau anomenada <<Santa Maria de Vilaverd», patronejada per Lorenzo Ibáñez, de
La Coruña, per una durada de catorze mesos, a partir del día 8 del
mes de juliol anterior29 •
Horn sap també que, a la darreria del segle XV, els asseguradors
florentins estaven representats per Ricardo Davanzati30 •
El 29 de novembre de 1437, Ricardo Davanzati, en nom de la
companyia constituida per ell i per Giovanni Ventura, va signar un
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contracte d'asscguran\'<l sohrc un c:ttTq;:=lllwnr dv coral ;unh dcs!in.t
ció a Alcxandria. per !'impon- de !.300 lliurcs'
Cap al 143~, H.iclt'do Davtmz:l!i :tsscgttr:·t :t lj<..TL'Ilgttn M:triÍ ,·i-;
riscs inhcrcnts al transpon de quatrL' bnsscs de s::tfril dt's de Barcl'lon;t
fins a Ginebn\) 2 •
Aquestes companyíes tenien representants o factors en diverses
ciutats i ja hcm vist que hmlO de L1 sagctiu, Joan Bocassi, <::Ta tTpn'
sentant de Davam:atí a la ciutat cl'i\igüesmorte.'>. Da\;<-tnzati, al ~;t'u
torn, havia estat designar procuradot· per Roníuah Gíanfigliazzi, mcr
cader florentí resident a Mallorca (pp. 253-270 del manuscrit).
1

•

3. Les rutes comerciaú a la Mcditcrrimia Occidental el .~cglc XV
Ja hem csmentat que l'itínerari que havia de seguir la sagetic1 era
Aigüesmortes-Mallorca- Vilanova-Sítges-Aigüesmortes. Aquesta eraL!
ruta anomenada de Proven~a-Balears-Barcelona, ruta moh concorrtguda des del segle XIII, tot i que- segons les declaracions dels tc~ti
monis- no semblava que la sagetia hagués de recalar, en aquesta ocasió, a Barcelona. La navegació de cabotatge efectuada per barqucs,
llenys, sageties o galiotes entre Marsella i Tortosu era molt freqücnr·'
4. La tipologia deis vaixelh
Els vaixells que aparcixcn en aqucst procés, ds trobcm m(Jlt frc-qücntmcnt citats a l'Cpoc<-l que ens ocupa
La sagetia era una ernharcació de velallatina, d'un sol ponr idos u
tres pals, més petita i mé-s rr\pida que la galera 31 . En altres llocs del
manuscrit, se li dóna tambl- el nom d...:: «calavera>> («calavera vcl sar~('
tia») (p. 16) o <<fusta» (p. 16). La descripció i l'invcntari de la sagcti,l
els podem llegir més amunt a l'apartat ITI,2 d'aqucst trcbnll.
La galiota era semblant a la galera, perO més perita. Ésa dir era UJI
vaixellllarg, estret i relativament baix, amb proa molt afuada, arme·
jat amb veles llatines, i era impulsada pcr rems 15 •

1) Agraeixo a la meva companya, la Dra. Mari<J Teresa Fcrrer i Mallol. d'haver-me
indicat l'existCncía d'aquest procés a la Sccció de Rcial Patrimoni, SCrie Batllia Cene·
ral, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i d'haver-me suggcrit J'estudiar-lo pera redactar
una Comunicació destinada al A'Vle Congrés d'História de !J Corona J'Arag¡í
2) La signatura exacta és: Arxiu de la Conm.l d'Aragó, Rc:Ícll Patrirnoni, 8atlii,¡
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Ccnct·al, Processos antics, 1442-1-H. És un m<mual de .323 piigines sense numerar,
de !.50 x 220 mm, escrit enlletru cursiva, més sis fulls solts, escrits en elmatcix tipu~
Jc !letra.
3) Concretament, en aquest procés, Davanzati va actuar coma procurador design<H pe! mercader florentí resident a Mallorca, Bonjuah Girmfigliazzi. Al manuscrít, hi consta l'instrument notarial del28 de juny de 1442, signat pel notari mallorquí Bernat Ponq, mitjanqant el qual Gianfigliazzi atorga a Davanzati els podcrs corrcsponents (pp. 252-270). Més endavant donem més notícies de Ricardo Davanzati.
4) Així ha diu el manuscrit i ho confirma el Dizionario Biogra/ico degli ltaliani
(Roma 1960-), on diu també que Giannozzo Bucelli tingué relació amb el famósJacques Coeur.
5) El manuscrit qualificaJoan Duran coma «patró postís», ésa dir, que dcvia actuar en substitució d'una altra persona.
6) Cf. entre moltes ¡nés, les següents obres: J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza 1562. Ed. preparada por A. Canelias López, Zaragoza 1967-74; J.
Ametller y Vinyas, Alfonso V de Aragón en Italia y las crisi:; religio:;a:; del siglo XV,
t·ev. y e di t. por D. Jaime Calle!, 2 vals., 190.3-04; A. Giménez Soler, Itinerario del Rey
Don Alfonso de Aragón, el que ganó Nápoles, Zaragoza 1909; M. Mírallcs, Dietan· del
cape!ld d'Anfós el Magniinim, introducción, notas y transcripción de J. San chis Sivera, Valencia 1932; B. Croce, Storia del regno di Napoli, Bari 1944; J.M. Madurell
Marimón, Alfonso el Magnánimo en tierras de Italia (1435-1458), en IV Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, I, Palma de Mallorca 1959, pp. 135"148; E. DupréThescider, La politica italiana di Alfonso il Magnanimo, IV Congreso de Historia de la
Corona de Aragón ... , cit., I, pp. 17 y ss.; F. Soldevila, HistOria de Catalunya, Barcelona 1963, pp. 649-713; A. Canellas, El reino deAragón en el siglo XV (1410-1479),
Hútoria de Espm"ia, dirigida por R. Menéndez Pidal, XV, Madrid 1964, pp. 319-594;
E. Pontieri, Alfonso il Magnanimo, re di Napoli (1435-1458), Napoli 1975.
7) Vias és una localítat del dcpt. d'Hérault, arr. Béziers, e Agde.
8) El moltó era una moneda d'or (cf. F. Mateu y Llopis, Glosario Hispánico de
Numismática, Barcelona 1946, p. 135).
9) Aquest escut d'or de Fran¡;a, al segle XV, a Catalunya, equivalía a 22 sous barcelonesas (cf. F. Mateu Llopis, Glosario ... , cit., p. 74).
10) El manuscrit diu «caxana», paraula de deriva del francés antic ~~caige», i significa sarja o barraga (tela gruixuda impermeable).
ll) Peral significat de tots aquests mots, vegeu A. M. Alcover-F. de B. Moll, Diccionari catald, va!enciii, balear, 10 vals., Palma de Mallorca-Barcelona 1968-69; i
també Glossaire nautique. Répertoire polyg!otte des termes marines anciens et modernes, par A. J al, 2 vals. París 1898.
12) El cartulari era clllibre que controlava l'escriva d'una na u mercant pera anotar-hiles mercaderies que es carregaven i descarregaven, com també altres detalls de
la comptabilítat del vaixell (A.M. Alcover-F. de B. Moll, Diccionari catalii..., cit., i A.
Jal, Glossaire nautique ... , cit.).
13) El sester era una mesura antiga de capacitat pera ?!rids, de valor molt variable segons les comarques, perO prOpia de la zona catalana pirinenca. Tenia el seu origen en el sextariu:; roma. Fins el segle XII l'ús del sester fou corrent al Rosselló i a la
Provenqa i es componia, en general, de 2 eimines. A moltes localitats les eimines es
corresponien amb les mitgeres i, com que la quartera es componía de 2 mitgeres,
existeix la hipütesi que el sester fou el punt Je partida pera la quartera (cf. C. Al-
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~in a-G. Fcliu-L. Marquet, Pewi mides

i /II('Surc.r; dcú Pai:w.r C:atal(nl.\, Barcdon;l
1990, pp. 233-234); Manuel Riu, en un recctlt trcb,l!l, estclbleix les segiient~ equi
valCncies: 1 sester"" 2 eimincs-= 4 mitgcres := 8 quancrcs-=- 5'56lines [M. Riu, Pnor,
mides i mesures a la Catalunya del segLe X!!!, «Anuario Je Estudios Medievales)>,
26/2 (1996), p. 830].
14) Cf. J. Mutgé Vives, La ciudad de Barc!'Lona durante el teinada de Al/onw el
Benigno, Madrid-Barcelona 1987, pp. 41··95; E. Scrr>t i Puig, Efs cereal.r a la Harcc
lona del segle XIV, en Alt'mentaáó i SociehJt a la Catalunya Medieval, Barcelona
1988, pp. 71-107.
15) La d.rrega era un pes equivalent a 3 quintars o 12 rovcs o 312 lliun_.-:; =-· 124,200
kgs. (C. Alsina-G. Feliu-LL Marquet, Pesos ... , cit., pp. 134 i ss.; M. Riu, Pexos..., cit., p.
832). Aquestes 64 dtrregues de t3rtar les portaven repartides en 41 carretells o tonells.
16) A. M. Alcover y E de B. Mol!, Dicáonari cata/O, valenci!z, balear; M. Gual Camarena, Vocabulario del comercio medieval, Barcelona 1976, p. 437. Aquest autor
explica les diverses classes que hi havia de t3rtar: el t3rtar gros i el tllrtar pols; í
també el "blanco" i el "bermejo" (Ibídem).
17) M. Gual Camarena, Vocabulario del comercio .. , cit., p. 253.
18) Sobie la .PresCncia de mercadcrs florentins a Barcelona, vegeu el documcnt:lt
treball de M. T. Ferrer i Mallol, Els italians a terres catalanes (segles XII-X\1), «Anuario de Estudios Medievales», 10 (1980), pp. 393-468, esp. 453A58; C. Carrere, Barcelone, centre économú¡ue 1380-1462, París-La Haya1967; M. Del Treppo, 1 merrnnti
catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel seco/o XV, Napoli 1968; P. Mainoni, Mercanti lomhardi tra Barcellona e Va/enza nel Bano Medioevo, Bologna 1982.
19) M. T. Ferrer, Els italúms... , cit., pp. 406-412,456.
20) Jdem, PP- 412A25.
21) Idem, pp. 425-426; Cf. també C. CarrCre, Barcelone, centre.économt{¡ue, capítols IX i X; M. Del Treppo, 1 mercanti catalani... , cit., pp. 585-605; C. Batlle Callan, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona,
1973, !, pp. 155-164, 296-311;
22) P. Mainoni, Mercan ti lombardi ... , cit. p. 90.
23) M. T. Ferrer, Els italians... , cit., p. 428. Els consdlers de Barcelona, tcmorosos que aquesta pragm3tica del reí no dese.stabilitzés la situació de la ciutat, varen intervenir a favor deis florentins expulsats i demanaren que fossin exclosos de la dita
pragmatica almenys aquells que, des de feia temps, estaven domiciliats a Barcelona
o s'hi havien casat. Entre aquests, s'hi trobava Ricardo Davanzati, com veurcm tot
seguit, perO Alfons V es mantingué ferm en la seva decisió (M. Del Treppo, I mercanti catalani... , cit., p. 324, i nota 417; C. CarrCre, Barcclonc, centre écrmomiquc_
cit., p. 31, n. 5).
24) C. Carrere, Barcelone, centre économique ... , cit., p. 424.
25) M. Del Treppo, [ mercanú catalam·... , cit., pp. 304-307.
26) Idem, p. 313 in. 388. A més de Davanzati, quatre floremins més varen casarse a Barcelona per tal de convertir-se en ciutadans i poder-hi romandre: Johan Dandrea, Roberto Aldobrandi, Filippo degli Strozzi i Francisco de Pensano {C. CarrCrt.:.
Barce!one, centre économique ... , cit., p. 586, n. 1).
27) C. CarrCre, Barcelone, centre économü¡ue ... , cit., p. 49. La possibilitat de designar arbitres privats era una demostració de ]'autonomía judicial que tenien els
mercaders de Barcelona. A aquests arbitratges privats, s'hi acollien sobretot ds mmerciants estrangers residenls a Barcelona, ja que ds pcrmetia de regir-se pcls C(lSll'iL)

tums comercials del seu propi país i, al mateix temps, els protegía de les preferencíes
que els jutges barcelonins poguessin tenir respecte deis seus conciutadans (Idem,
pp. 47-49).
.
28} C. Carrere, Barcefone, centre économique ... , cit., p. 606, n. l.
29} Idem, p. 232, n. 5.
30) M. Del Treppo, 1 mercanti catalani... , cit., pp. 469"475. Aquest autor remarca
que Giovanni Ventura, amb qui feia companyia Davanzati tenia forts interessos al
sud de Fran~a. Així s'explica que la sagetía capturada hagués estat carregada a Ai"
güesmortes.
31) A. Garcia i Sanz-M. T. Ferrer i Mallol, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, 2 vals, Barcelona 1983, II, pp. 509-513, doc. 162.
32) A. Garcia Sanz-J. M. Madurell Marimon, Comandas comerciales en la Edad
Media, Barcelona 1973, pp. 378-379, doc. 255. Es tracta d'un document sense data,
de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona (Notari Gabríel Canyelies). Els autors, en un
prindpi, havien situat aquest document cap a mitjan segle XIV, perO, més tard, Arcadi Garcia va poder comprovar que corresponia al segle XV, jaque el1439, va existir un tal Berenguer Maní, mercader de Barcelona, que estigué en relació amb Ricardo Davanzati (A. Garcia i Sanz-M. T. Ferrer i Mallo!, Assegurances i can vis marí-tims medievals a Barcelona... , cit., I, p. 146.
33) Vegeu M. Del Treppo, 1 mercanti catalani... , cit., p. 19; C. Cuadrada-A Orlandi, Ports, trli/ics, vilt"xells, productes: italians i .catakms a la Mediterrlinia baixmedieval, «Anuario de Estudios Medievales», 24 (1994), pp. 3-48.
34) A.M. Alcover-F. de B. Moll, Diccionari catalli... , cit. Vegeu també A ]al, Glossaire nautique... , cit.
35) Cf. A. Riera i Melis, La construcció naval a Catalunya a les vespres deis grans
descobriments geogrlifics (1350-1450), <<Revista d'Histüria Medieval», 3 (1992), pp.
55-78. Vegeu també C. Cuadrada-A Orlandi, Ports, trli/ics, vaixel/s, productes..., cit.
pp. 39-40.

