
Dues cartes en català des de Ciutadella a la 
companyia Datini de Mallorca (1405-1408) 

per Maria Teresa Ferrer i Mallot 

No fa pas gaire, en un article per a la miscel·lània en honor de Ramon 
Aramon i Serra, dèiem que els nostres arxius ens han conservat poques mostres 
epistolars privades perquè guarden pocs dipòsits documentals privats. Així i tot, 
afegíem, no cal confondre l'escassetat amb la manca absoluta, i asseguràvem 
que una tasca pacient de recol·lecció als diversos arxius donaria bons resultats.1 

Indicàvem també en aquell article que caldria editar les cartes catalanes dels 
darrers anys del segle xiv i primers del xv que es conserven a l'arxiu Datini de 
Prato i que són força nombroses. En efecte, només les dels corresponsals de la 
companyia Datini a Menorca i a diversos llocs de Mallorca, com Alcúdia o 
Andratx, sembla que sumen unes tres-centes.2 Caldria afegir-hi encara les d'altres 
corresponsals catalanoparlants que escrivien des del Principat, el País Valencià 
o, fins i tot, des d'Alexandria.3 

Aquestes cartes són escrites generalment en lletra difícil i amb una orto-
grafia arbitrària, però són molt interessants. Són cartes comercials i primordial-
ment proporcionen informació sobre diversos aspectes de la vida econòmica, 
però, atès que l'economia va lligada a totes les altres activitats humanes, aporten 
també nombroses dades interessants sobre els esdeveniments polítics, religiosos 
o d'altra mena i llurs repercussions econòmiques. La bona informació sobre 
qualsevol aspecte de la vida d'un país era molt important per a tots els merca-
ders, i era vital per a les grans companyies, ja que aquests esdeveniments provo-
caven alteracions en l'economia: per exemple, les guerres determinaven escas-
setats de determinats productes i, per tant, puges de preus que calia preveure.4 

Dues mostres interessants d'aquestes cartes catalanes de l'arxiu Datini són 

1. M . T . FERRER i MALLOL, Cartes i bitllets privats en els manuals del notari barce-
loní Narcís Guerau Gili (segle XV) (en curs de publicació per Curial Edicions Catalanes). 

2 . F . M E L I S , Aspetti delia vita economica medievale ( Studi nell'Archivio Datini di 
Prato), (Siena 1962), p. 277. 

3. J. AINAUD DE LASARTE n'ha publicat dues a Quatre documents sobre el comerç 
català amb Síria i Alexandria (1401-1410), «Homenaje a Jaime Vicens Vives», i (Barce-
lona 1965), ps. 327-335. 

4. Sobre l'interès de les cartes comercials, amb bibliografia sobre el tema, cf. F. ME-
LIS, Documenti per la Storia economica dei secoli XIII-XVI, con una Nota di Paleo-
grafia commerciale, a cura d'Elena CECCHI (Florència 1972), ps. 3-27. És molt útil per a 
conèixer les característiques de la lletra i de les abreviatures usades en les cartes de 
l'arxiu Datini l'esmentada nota de paleografia comercial d'E. Cecchi. 
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les que presentem a l'apèndix.5 Totes dues fan referència a la compra per part 
de la companyia Datini de llana menorquina, estimada com la millor del Medi-
terrani. 

La companyia Datini havia estat fundada a Avinyó pel mercader toscà ori-
ginari de Prato Francesco di Marco Datini cap al 1363, i després de diverses 
vicissituds s'estengué força més tard a diferents països seguint un sistema de 
companyies separades a fi que la fallida d'una d'elles no suposés la fallida de 
les altres. Totes, però, estaven unides pel lligam d'un soci comú: Francesco di 
Marco Datini. 

El 1393 Francesco di Marco Datini establí una representació de la seva 
companyia a Barcelona, que nasqué com una dependència de la companyia 
Datini de Gènova, de la qual s'independitzà el 1396. Des de ben aviat, aquesta 
companyia de Barcelona, fins i tot abans d'esdevenir autònoma, establí filials 
a València (1393) i a Mallorca (1394). 

La companyia Datini de Mallorca, que fou dirigida molt de temps per 
Cristoforo di Bartolo, s'ocupà d'activitats diverses; les principals foren, però, 
la compra de llana menorquina, de sal d'Eivissa i de productes barbarescos dels 
que arribaven a Mallorca, des d'on es distribuïen.6 

Les dues cartes que publiquem fan referència, com dèiem, a la compra de 
llana de Menorca, operació que solien fer mercaders de Mallorca o de Menorca 
que treballaven temporalment i, segurament, a comissió, per compte de la com-
panyia Datini. La persona que s'ocupà generalment de coordinar aquestes com-
pres fou Bernat Portal, almenys ja des del 1395. 

Bernat Portal, que és l'autor d'una de les cartes que publiquem, era, sembla, 
un mercader mallorquí: si més no consta que residia a Mallorca, d'on sortia 
per fer les compres a Menorca i hi tornava quan l'operació s'havia conclòs.7 

Probablement, la «madò Catalina», a la qual envià una carta, adjunta a la desti-
nada a Cristoforo di Bartolo que publiquem i que aquest havia de lliurar a la 
interessada, a Mallorca, devia ésser la seva muller. A Menorca col·laboraven amb 
ell altres mercaders que coneixien més bé els corrals on hi havia els ramats 
millors i més grossos i que devien treballar també a comissió. Joan de Parets, 

5. Són les que vam utilitzar, amb altres documents d'arxius catalans, en unes 
lliçons sobre la documentació catalana per a l'estudi del comerç medieval en el V Corso 
di Alta speccializzazione di Storia Economica Francesco Datini. Introduzione alia lettura 
ed interpretazione dei documenti commerciali dei secoli xm-xvi (Prato, 1972). Després 
també les vam usar a les classes que fèiem en el departament d'història medieval de la 
Universitat de Barcelona fins al curs 1974-75. 

6. Cf. F. MELIS , Aspetti della vita economica medievale, ps. 4 5 i ss., sobre la bio-
grafía de Francesco di Marco Datini, i ps. 237 i ss., sobre la companyia de Catalunya, i 
també p. 277, sobre les activitats de la filial de Mallorca, especialment en relació amb 
la llana menorquina; cf. també ps. 636-640, on se segueix a través de la correspondència 
tot el procés de compra i transport d'una partida de llana menorquina i després la seva 
utilització industrial a Itàlia. Cf., també, F. MELIS , La lana della Spagna mediterráneo 
e della Barbería occidentale nei secoli XII¡-XV, a La lana come materia prima. I feno-
meni della sua produzione e circulazione nei secoli XIII-XVII, «Atti della I Settimana 
di Studio», de l'Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini de Prato (Florèn-
cia 1 9 7 4 ) , ps. 241 -251 . 

7. F. MELIS , Aspetti della vita economica medievale, ps. 277 i 636. Cf., també, a 
més de la carta que publiquem, la núm. 2, de la qual és autor, una altra carta seva 
editada per F. MELIS , Documenti per la Storia Economica, p. 180 . 
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l'autor de l'altra de les cartes que publiquem, devia ésser un d'aquests mercaders 
que col·laboraven ocasionalment amb la companyia Datini. Probablement era de 
Menorca, o almenys hi residia, ja que s'oferia a Cristoforo di Bartolo per a 
servir-lo en tot el que hagués de menester de l'illa.8 Una seva germana, però, 
devia haver estat casada a Mallorca, probablement amb un tal Pasqual Martí, 
que el 1405 ja era mort; Joan de Parets havia de cobrar dels béns d'aquest 
1.600 lliures, per causa de la seva germana, que devien ésser el seu dot, que 
calia recuperar en haver quedat vídua o haver mort. 

La primera de les cartes que publiquem és de Joan de Parets. Fou escrita 
a Ciutadella el 6 de novembre de 1405 responent a una altra carta, segurament 
de Cristoforo di Bartolo des de Mallorca, del 21 d'octubre, que havia arribat 
força més tard, el 3 de novembre. Cristoforo di Bartolo havia estat informat 
per Bernat Portal, per carta o potser de paraula, de les compres de llana que 
ell i Joan de Parets havien fet a Menorca i havia demanat més detalls a Joan 
de Parets. Suposem, doncs, que Bernat Portal havia tornat a Mallorca i deixà 
a Joan de Parets l'encàrrec d'acabar de fer les compres. 

Sembla que Cristoforo di Bartolo estava preocupat pel tracte que Bernat 
Portal havia fet amb Joan de Parets. No sabem si la preocupació derivava de 
la comissió que calia donar-li o de la quantitat de llana que havien quedat de 
comprar, però, malgrat tot, acceptà el tracte, assegurant molt cortesament, però 
potser no gaire sincerament, a Joan de Parets que s'estimava més la seva amistat 
que la resta, és a dir, el negoci. Cristoforo di Bartolo creia que aquell any no 
seria bo per a la llana menorquina, en primer lloc perquè havia arribat molta 
llana anglesa a la Toscana, cosa que, cal suposar-ho, determinaria una baixa 
cotització de la de Menorca, i, en segon lloc, perquè hi havia guerres a Itàlia, 
cosa que ja se sap que provocava sempre dificultats en el comerç. 

En efecte, en els moments en què havia estat escrita la carta, hi havia 
guerra entre Venècia i els Carrara de Pàdua (aquests darrers sostinguts per 
Florència) i hi havia també la guerra de Florència contra Pisa per tal d'ocupar 
aquesta ciutat, que li havia estat venuda per Gabriele Maria Visconti i per 
Gènova, venda contra la qual s'insurreccionà Pisa. A aquesta guerra es referia, 
sens dubte, Cristoforo di Bartolo, ja que repercutia ben directament sobre el 
comerç tosca, que no podia utilitzar aquell port.9 

La carta de Joan de Parets recollia els temors exposats pel seu corresponsal, 
però manifestava, al mateix temps, la seva confiança que quan la llana comprada 
fos tramesa a Itàlia, la llana anglesa ja hauria estat absorbida pel mercat i les 
guerres s'haurien acabat. 

Comprar amb tanta anticipació comportava aquest risc de no saber com 
estaria el mercat al cap d'uns quants mesos, quan la compra es feia efectiva. 
En efecte, la tosa del bestiar no es feia fins pel maig o el juny, i ja hem vist que 
la carta era del 6 de novembre, data en la qual la compra de la llana de la 
temporada següent ja era gairebé enllestida. Els propietaris dels ramats rebien 

8. Cf. l'apèndix, doc. 1. El cognom Parets sembla freqüent a Menorca en aquesta 
època: el porten uns quants pagesos dels que apareixen a la llista que conté aquest 
document, i el regent de la governació de l'illa el 1379 també s'anomenava Parets, Joan 
de Parets: ACA, C, reg. 1264, f. 60 r. (1379, febrer, 2). 

9. T . O . DE NEGRI, Storia di Genova (Milà 1974), ps. 524-528. 
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un préstec en concepte de paga i senyal del preu pactat i, quan arribava la tosa 
i lliuraven la llana, cobraven la resta. 

D'altra banda, en aquesta mena d'operacions hom no sabia tampoc quanta 
mercaderia comprava, cosa que era, indubtablement, un risc suplementari. Hom 
havia de calcular a ull la llana que produiria la tosa comptant els caps de bestiar 
i la producció de l'any anterior. Però, com deia Joan de Parets a Cristoforo di 
Bartolo, l'estimació no podia ésser mai segura, ja que la llana que produïen els 
corrals variava molt d'un any a l'altre, segons si les secades o altres accidents 
imprevisibles provocaven mortaldats en el bestiar. Precisament aquella tempo-
rada 1405-06 es presentava malament, ja que hi havia el risc d'una mortaldat 
a causa de la secada excepcional que patia Menorca, la més grossa que recor-
daven els vells de l'illa. Així i tot, com que Cristoforo di Bartolo li havia dema-
nat informació més concreta sobre la llana que havia comprat, Joan de Parets 
respongué que, segons els seus càlculs, comptava haver comprat de 250 a 260 
quintars de llana. Pel que feia als preus, deia que havien estat alts perquè hi 
havia hagut gent, en Sintes i en Borràs, que els havien fet pujar («han mès gran 
ffoch en les lanes», deia): havien oscil·lat entre 6 lliures, 10 sous i 6 lliures, 
15 sous, bé que n'hi havia hagut també de 7 lliures. Joan de Parets adjuntava, 
a més, la llista dels corrals que havia comprat i que eren cinquanta-cinc, comp-
tant per propietaris o arrendadors, ja que per alqueries eren cinquanta-sis, puix 
que un d'aquests propietaris tenia dues alqueries. 

A aquests corrals o alqueries calia sumar tres corrals més, que, segons les 
notícies de Joan de Parets, havia comprat un tal Serra, que també devia treballar 
a comissió per a la companyia Datini. La carta, entre una cosa i una altra, fa 
un cens, pràcticament, de les alqueries de l'illa on es criava bestiar a l'engròs. 
A les cinquanta-sis de la llista i a les tres citades ara només cal afegir-hi uns 
altres tres corrals, que la carta cita també pels noms dels propietaris i que Joan 
de Parets tenia emparaulats, però que encara no havia comprat, i uns deu o 
dotze corrals més que encara quedaven per vendre: l'illa tenia, doncs, setanta-
dues o setanta-quatre alqueries dedicades a la cria de bestiar de llana, amb una 
producció mitjana de quatre quintars i mig per alquería, bé que, com és natural, 
n'hi havia que en devien produir molt menys i altres que en devien produir 
deu o dotze. En efecte, dels tres corrals mig emparaulats, però no comprats, 
i que Joan de Parets qualificava de grossos, comptava que en sortirien trenta-
cinc quintars de llana. No tenim dades per a calcular el nombre de caps de 
bestiar que aquesta producció de llana podia suposar. 

Joan de Parets es queixava en la carta perquè, juntament amb la llana, 
havia hagut de comprar la producció de formatges; els formatges, en efecte, 
no tenien gaire demanda i els pagesos es negaven a vendre la llana, de sortida 
assegurada, si hom no els comprava també els formatges. Joan de Parets n'havia 
hagut de comprar no més de 200 quintars, i es planyia que li caldria l'ajut de 
Déu per a desfer-se'n. Ho havia fet, deia, per tal de poder servir el seu corres-
ponsal en la seva comanda de llana i comptant que un altre any li esmenaria 
la pèrdua que pogués tenir. 

Es queixava també, Joan de Parets, perquè havia hagut de donar préstecs 
grossos als propietaris dels corrals, i feia constar que un dels propietaris amb 
qui encara no havia tancat el tracte li'n demanava 100 florins. Per aquest motiu 
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havia acabat els diners i en demanava més per tal d'adquirir els corrals que 
quedaven per vendre, alguns dels quals ja tenia emparaulats i fins i tot havia 
lliurat part del préstec. Si la companyia no volia quedar-se'ls, pensava comprar-
los ell per compte propi, però demanava un préstec, ja que, deia, li havien fallat 
dues coses que comptava cobrar: d'una banda, 950 lliures que li devia un tal 
Nicolau Sapiya, que li havia promès ara pagar-les-hi abans de Nadal, i 1.600 
lliures assegurades sobre l'heretat del difunt Pasqual Martí, de Mallorca, que, 
com dèiem abans, suposem que eren el dot de la vídua d'aquest, que era la 
germana de Joan de Parets. Necessitava, doncs, un préstec fins que pogués 
cobrar alguna d'aquestes quantitats. En tot cas, li calia resposta immediata 
perquè a alguns dels que tenia emparaulats els havia dit que esperava resposta 
amb el primer vaixell, i contínuament li deien que ja havia arribat un vaixell 
i que ho comprés o se'n desdigués. 

La segona carta que presentem és d'uns quants anys després, del 1408, 
però d'uns mesos abans dins l'any, cosa que equival a mesos després dins del 
cicle econòmic de la llana. En efecte, si la carta que acabem de comentar, del 
començament del novembre, ens dóna detalls sobre la compra per anticipat de 
la llana que havia d'ésser esquilada pel maig o juny, la que comentarem ara, 
del 15 de juny de 1408, ens presenta aspectes de les operacions posteriors a la 
tosa i també els primers plantejaments estratègics per a les compres de la tem-
porada següent. 

En aquest cas, l'autor de la carta és Bernat Portal, el representant de la 
companyia Datini que ja era mencionat a la carta precedent. Pel novembre de 
1405, data d'aquella carta, ja havia tornat a Mallorca, després d'haver concertat 
un tracte amb Joan de Parets per a la compra de la llana de la temporada. 
Ara, acabada la tosa, era a Menorca, segurament per a fer els pagaments, pesar, 
ensacar i expedir la llana i preparar ja la temporada següent. 

Bernat Portal responia amb la carta que publiquem a dues cartes de Cris-
toforo di Bartolo: una del 5 de juny, que li havia arribat el 14, i una altra 
del 10, que li havia arribat abans, el 12, perquè li havia estat portada personal-
ment per un tal Escuder, que també li havia portat una bossa amb 250 florins. 
Potser eren diners per a fer els pagaments de la llana, com també ho devien 
ésser els 950 florins obtinguts del clavari dels jurats de Ciutadella, Pere Borràs, 
mitjançant el girament d'una lletra de canvi contra la mateixa companyia Datini 
a Barcelona, que l'esmentat clavari devia necessitar per a fer algun pagament 
en aquesta ciutat. Ja abans, Bernat Portal havia obtingut una altra quantitat 
de diners mitjançant una altra lletra girada contra la companyia Datini a Mallor-
ca, que ja havia estat pagada quan Cristoforo di Bartolo escriví les seves cartes. 

Bernat Portal acusava recepció en la seva carta de 138 saques buides i, a 
més, d'una altra plena de lli, que, segons que sembla, no eren el total de saques 
trameses. Les saques eren per a posar-hi la llana comprada, que, un cop ensacada, 
seria enviada a Maó, on Bernat Portal pensava vendre la llana i els anyins negres, 
menys apreciats. Segons assegurava, la llana comprada ascendia a més de 500 
centenars (ja comentarem després aquesta mesura), mentre que els anyins pujaven 
de 30 a 50 centenars. No devien entrar en aquest càlcul els 60 que havia de 
comprar l'endemà de la data de la carta, atenent l'ordre rebuda de Cristoforo 
di Bartolo. 
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A Maó Bernat Portal havia de passar comptes amb Francesc Sóller d'un 
compte vell, segurament el del 1407, i del compte d'aquell mateix any. Proba-
blement Francesc Sóller s'havia encarregat aquell any de fer les compres de la 
llana per a la companyia Datini, com ho havia fet el 1405 Joan de Parets. Havia 
d'informar-se també amb Francesc Sóller si aquest havia cobrat ja uns anyins 
tramesos a Gènova. 

La carta no dóna notícies sobre el transport de la llana comprada ni sobre 
la seva destinació. Només, potser com a advertència a tenir en compte per al 
futur transport, comenta l'avís de la presència de vaixells moros a Cabrera i la 
preocupació per la barca d'un tal Antoni Puig, que havia sortit de Ciutadella 
el 6 de juny, i del qual demanava notícies a Cristoforo di Bartolo. 

De la presència de corsaris moros a la mar de les Balears en els mesos de 
maig i juny, en donen notícies també altres fonts. El Cronicón mayoricense 
registra dos atacs de vaixells moros contra Andratx pel mes de maig i l'atac 
per sorpresa contra aquests moros a l'illa de sa Palomera a càrrec de dues 
galiotes mallorquines pel mes de juny.10 

També en relació amb l'expedició de la llana fora de l'illa cal posar-hi el 
comentari sobre l'impost de tres diners per lliura, del qual Cristoforo di Bartolo 
li havia parlat en alguna de les seves cartes. Aquest impost és el dret dels italians, 
que els mercaders d'aquest origen estaven obligats a pagar des del 1402, any en 
el qual el rei Martí l'Humà els concedí llibertat de comerç a les seves terres 
(amb algunes limitacions) abandonant la política restrictiva dels seus antecessors. 
Des de llavors els mercaders italians hagueren de pagar tres diners per lliura, 
és a dir, 1,25 % del valor de tot el que compressin o venguessin a terres cata-
lanes. L'impost havia de començar a cobrar-se a partir del Nadal de 1402, però, 
segons que sembla, trigà un cert temps a organitzar-se'n la col·lecta a tot arreu.11 

En efecte, no sembla que a Menorca s'hi collís regularment, perquè Bernat 
Portal, avisat per Cristoforo di Bartolo, prometia informar-se amb el tresorer 
reial a l'illa (o a Ciutadella) sobre aquesta qüestió. Cristoforo di Bartolo devia 
haver sabut que la tolerància a Menorca estava a punt d'acabar-se i no devia 
voler afrontar una acusació per defraudació de l'impost. Justament cinc dies 
després de la data de la carta de Bernat Portal, el 20 de juny, el rei Martí signà 
a Barcelona una carta adreçada al governador de Menorca, Berenguer d'Hostalric, 
manant-li que castigués els mercaders italians que, malgrat haver signat el com-
promís de pagar l'impost de tres diners per lliura, defraudaven el dret quan 
anaven a Menorca a comprar llana. Els defraudadors incorrien en la multa de 
deu lliures per cada infracció, però el rei autoritzà el governador a fer compo-
sicions amb els culpables.12 

Pel que fa a la temporada següent, Cristoforo di Bartolo volia que Bernat 

10. A . CAMPANER Y FUERTES, Cronicón Mayoricense. Noticias y relaciones históricas 
de Mallorca desde 1229 a 1806 (Palma de Mallorca 1881), p. 148. 

11. Ens vam ocupar llargament de la creació d'aquest impost a la ponència presen-
tada al Primer Congreso Internacional de Historia Mediterránea (Mallorca, 1973) sobre 
Les colònies estrangeres a la corona d'Aragó: els francesos i els italians, en col·laboració 
amb C. Batlle i Gallart, que redactà la part relativa als francesos, mentre que nosaltres 
redactàrem la dels italians. La ponència es repartí en ciclostil en el congrés, però encara 
no ha estat publicada. / l & M I C C M & o") 
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Portal es posés d'acord amb Joan de Parets, l'autor de la primera carta que hem 
comentat i que llavors era a la presó, no sabem per quina causa, i amb el ja 
esmentat Francesc Sóller. Ambdós, segons explicava Bernat Portal a Cristoforo 
di Bartolo, tenien ja la seva estratègia decidida per a la temporada següent: 
no comprar fins molt endavant per tal d'obtenir millors preus i comprar la llana 
sense haver de comprar també la producció de formatges, com sembla que era 
la norma, i que ja hem comentat a propòsit del document anterior. Amb els 
formatges ambdós mercaders havien perdut aquell any més de 400 florins, de 
manera que es comprèn que estiguessin contra els pagesos, els quals acusaven 
de fer-los moltes «falzies». 

D'altra banda, Bernat Portal consultava amb Cristoforo di Bartolo la conve-
niència d'associar-se amb un tal Borràs, que sembla que llavors treballava amb 
en Sintes i amb Nicolau March. Tant en Sintes com en Borràs eren citats ja en 
el primer document que hem comentat. Llavors Joan de Parets els feia respon-
sables de la puja del preu de les llanes. Borràs, ara, havia declarat a Bernat Portal 
que volia comprar per compte propi i havia desmentit que hagués de treballar 
a comissió d'un tal «Bestiano», com aquest suposava. Pensem que aquest «Bes-
tiano» pot ésser Bastiano di Bartolo, un mercader florentí que ens consta que 
residia a Mallorca pel gener de 1409.13 Bernat Portal volia lligar d'alguna manera 
en Sintes al grup Datini i demanava parer sobre una possible associació entre ell 
i en Sintes amb un capital de 200 florins. 

La carta ens dóna algunes informacions sobre qüestions polítiques mediter-
rànies que hom considerava que podien afectar els negocis. En efecte, a propòsit 
d'uns draps pertanyents a Bernat Portal que Cristoforo di Bartolo sembla que 
s'havia d'encarregar de despatxar, aquell mercader expressava el seu convenci-
ment que la guerra amb els genovesos acabaria per esclatar. En aquest cas, 
donava com a segura l'aliança d'aquests amb Ladislau d'Anjou-Durazzo, rei de 
Nàpols, i feia vots perquè els florentins s'aliessin amb els catalans. 

El risc d'una nova guerra entre catalans i genovesos es palpava a l'ambient, 
no solament a terres catalanes, sinó també a Gènova mateix, on hom prengué 
mesures defensives per als vaixells genovesos: armament, viatges en conserva, 
etcètera, per a protegir-los contra els catalans. La preparació d'estols a terres 
catalanes i a Sicília, primer per a perseguir corsaris i després per a lluitar contra 
la revolta sarda, eren la causa de la inquietud genovesa, mentre que l'ajut atorgat 
pels genovesos als independentistes sards era el motiu de l'animositat catalana 
contra Gènova. La guerra no arribà a declarar-se, però entre el 1409 i el 1412 
hom arribà a un veritable estat de guerra.14 

Les relacions entre Gènova i Florència, d'altra banda, també empitjoraren 

12. ACA, C, reg. 2270, f. 59 r.-v., i cartes reials de Martí I, núms. 1172, 1173. 
13. ACA, C, reg. 2270, f. 107 r. (1409, gener, 12). 
14. Cf. M . T . FERRER I MALLOL, Dos registres de l'«Officium Maris» de Gènova 

(1402-1403, 1408-1410), «Atti del I Congresso Storico Liguría-Catalogna» ( 1 9 6 9 ) (Bordi-
ghera 1974) , ps. 2 5 4 - 2 5 6 , i la bibliografia allí citada, especialment E . PUTZULU, Pirati e 
corsari nei mari della Sardegna durante la prima metà del secolo XV, al «IV Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, Actas y Comunicaciones», I (Palma de Mallorca 
1959) , ps. 165-166, i A. BOSCOLO, La política italiana di Martino il Vecchio, re d'Aragona 
( P à d u a 1 9 6 2 ) , ps. 125 i ss 
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a nivell privat, no pas a nivell oficial, després de la caiguda de Pisa en mans 
de Florència, moment en el qual els mercaders florentins abandonaren el port de 
Gènova, al qual havien donat molta vida, per tornar al de Pisa; les relacions 
esdevingueren tenses en el mar, on els genovesos no s'estaven d'atacar les perso-
nes i els béns dels florentins.15 

Pel que fa a la posició de genovesos i florentins respecte a Ladislau d'Anjou-
Durazzo, els fets confirmaren el 1409 les previsions de Bernat Portal el 1408. 
El 1409 tant Gènova com Florència eren partidàries del pretendent al tron de 
Nàpols, Lluís d'Anjou, contra Ladislau d'Anjou-Durazzo, i en aquesta aliança 
coincidien també amb els catalans. Era evident que en un problema candent com 
el de Nàpols, al qual anava molt lligat el de Sicília, genovesos i catalans, que 
estaven a punt d'enfrontar-se, no podien sostenir la mateixa aliança. No cal 
estranyar-se, doncs, que tan bon punt, el 1409 mateix, Gènova s'hagué deslliurat 
del domini francès després de la revolta de la ciutat contra el governador Bouci-
caut, l'aliança amb el candidat francès al tron de Nàpols, Lluís d'Anjou, es 
transformés amb una aliança amb el seu enemic Ladislau d'Anjou-Durazzo.16 

Des del punt de vista lingüístic, els dos documents que publiquem presen-
ten alguns aspectes interessants. Pel que fa al lèxic, hi ha almenys tres paraules 
que mereixen d'ésser comentades, ja que no tenen definició en el DCVB que 
s'ajusti al sentit que tenen en aquests dos documents. Aquestes paraules són 
centenar, lesta, és a dir, llesta, i bastent. La primera apareix a tots dos docu-
ments, i les altres només en el primer. 

Centenar és una mesura de pes que fou usada ja des de temps antic. La 
cita sant Isidor en una de les seves obres: Centenarium, numeri nomen est, eo 
quod centum libris constet}1 A la baixa edat mitjana era usada encara a Itàlia, 
a França, a Anglaterra, al llevant i també, com veiem, en terres catalanes. Gene-
ralment corresponia encara a cent lliures del lloc, però a vegades equivalia a 
més. Així, per exemple, a Constantinoble corresponia a 140 lliures, a Londres 
a 112, i a Nàpols a l l i . 1 8 

En terres catalanes potser no tingué un ús tan difós com a les terres 
citades abans, perquè el quintar, amb el qual es corresponia, anà desplaçant 
el seu nom, però també hi fou usat, com ho demostren els llibres de compta-
bilitat d'algunes companyies i documents solts. Segons aquests llibres, es pesa-
ven en centenars el plom, l'estany, el coure, l'alum, els cuiros, la cera, el sabó, 

15. R. PIATTOLI, Genova e Firenze al tramonto delia libertà di Pisa, «Giornale 
Storico e Letterario delia Liguria», 1930, ps. 214-232 i 310-326, i T. O. DE NEGRI, Storia 
di Genova, ps. 528-559. 

16. E. BARATIER i F. RAYNAUD, Histoire du commerce du Marseille, n (París 1951), 
p. 195; A . CUTOLO, Re Ladislao d'Angiò-Durazzo (Nàpols 1969), ps. 351-352, 354-355 i 
366-369; T. O. DE NEGRI, Storia di Genova, ps. 537-538. 

17. Du CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis (Niort 1883-1887): cf. la 
veu «centenarium», primera accepció, i també la veu «centeneris». 

18. F. BORLANDI, El libro di Mercatantie et Usanze de' Paesi (Torí 1936): cf. la 
definició que en dóna al vocabulari, p. 188. 



DUES CARTES A LA COMPANYIA DATINI ( 1 4 0 5 - 1 4 0 8 ) 8 9 

el cotó, les cànteres de mel, la roja, els formatges, el corall, la laca, el gingebre, 
el sucre, la caixa fistola, el pebre, l'encens, els sagins, etc.19 

Per mala sort, la paraula centenar, amb el sentit de mesura de pes, no 
devia trobar-se en els textos catalans publicats que foren usats per a formar el 
DCVB, de manera que centenar no hi és, amb aquest significat. D'altra banda, 
els llibres de mercaderia publicats tampoc no l'indiquen com a mesura de pes 
existent a casa nostra, bé que l'indiquen per a altres països. 

És explicable, així, que el senyor Madurell, que fou qui primer transcriví 
un llibre de comptes d'una companyia mercantil catalana, interpretés equivoca-
dament les abreviatures ct. (amb una ratlla sobreposada) i car. (també amb ratlla 
sobreposada), i les transcrivís per cantar, forma italiana del quintar català, mal-
grat que en una ocasió, una sola en tot el llibre, hom hi havia escrit centenar 
tot sencer en registrar la tramesa de quatre caixes de corall de Sardenya que 
pesaven quinze centenars.20 Són poques les vegades, en efecte, que centenar 
apareix sense abreujar, i això ha dificultat la tasca dels paleògrafs.21 

Posteriorment a la publicació dels comptes de la companyia Mitj avila per 
part del senyor Madurell, la mateixa abreviatura ha estat transcrita per cuintar, 
però cal dir que, malgrat la fantasia ortogràfica medieval, no recordem haver 
vist mai quintar escrit amb c. Quintar té la seva abreviatura específica, que és 
la q amb el pal travessat per una ratlla inclinada de dreta a esquerra i amb una 
i sobreposada; altres vegades hom usa l'abreviatura qt, amb el pal de la q 
travessat igualment per una ratlla inclinada i amb una ratlla sobreposada. 

La interpretació de l'abreviatura ct com a cuintar tenia la seva explicació. 
El document on fou feta aquesta transcripció era una carta de l'arxiu Datini i 
precisament de Bernat Portal a Cristoforo di Bartolo, com una de les que 
publiquem ara. Bernat Portal informava en aquesta carta el seu corresponsal 
sobre la compra de llana. Deia haver comprat la llana del corral de Macià 
Gomila a 6 lliures el centenar i que n'hi devia haver 13 centenars, i també la de 
Joan Torrent a 110 sous el centenar, amb un total d'uns 2 centenars. En aquests 
casos l'abreviatura usada és sempre ct. Una nota a peu de plana en italià, potser 
de Cristoforo di Bartolo, recull aquestes xifres i substitueix l'abreviatura de 

19. Cf., per exemple J . M . MADURELL Y MARIMON, Contabilidad de una compañía 
mercantil trescentista barcelonesa (1334-1342), «Anuario de Historia del Derecho Español», 
x x x v ( 1 9 6 5 ) , ps. 4 4 4 , 4 5 2 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 7 7 , 4 8 6 , 4 8 8 , 4 9 4 , 5 0 8 - 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 8 , i x x x v i ( 1 9 6 6 ) , 
ps. 463, 481, 482 i 486, Cal tenir en compte que a totes les citacions, llevat de la darrera, 
diu canter i no centenar, perquè l'abreviatura de centenar ha estat desenvolupada equi-
vocadament. Cf. també el «Libre de compres e vendes de Johan Benet (1332-1338)», que es 
conserva a la sèrie Extravagants de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, que ha estat 
transcrit a la tesi de llicenciatura de M . MARSÀ, Algunos elementos para el estudio de 
las relaciones comerciales entre Cagliari y Barcelona en la primera mitad del siglo XIV 
(Libre de compres i vendes de Johan Benet, Càller (1332-1338), ps. 314, 321, 324, 327, 
328, 330, 337, 342, 370, 372 i 379 de l'exemplar mecanografiat, presentat a la Universitat 
de Barcelona el 1977. Cf., també, «Comptes del viatge a Xipre de Joan Benet (1343)», de 
la mateixa sèrie d'Extravagants de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, que és transcrit 
i estudiat actualment per a la seva tesi de llicenciatura per Josep Plana. 

20. J. M . MADURELL, Contabilidad de una compañía mercantil, pàgines citades a la 
nota precedent, especialment la p. 486. 

21. Sembla que en el llibre de «Comptes del viatge a Xipre de Joan Benet (1343)», 
citat a la nota 19, centenar també apareix diverses vegades escrit per extens. En els docu-
ments que publiquem sempre és abreujat. 
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centenar per la de quintar: «Macià Gomilla, lana a ragione di 120 soldi —ha 
reduït les 6 lliures a sous—, quintali XIII. Johan Torent, del termine di Laior, 
lana a 110 soldi, quintali 2 1/2».22 

És comprensible, doncs, que davant d'aquesta identitat de valor d'unes 
mesures de pes representades amb dues abreviatures diferents hom pensés 
que totes dues significaven la mateixa mesura, la qual fou identificada amb el 
quintar, que ja era coneguda. 

Precisament l'ús de totes dues abreviatures de centenar i quintar per a 
indicar el mateix pes és el que té més interès en aquest document, ja que ens 
demostra que centenar i quintar eren mesures de pes qui valent; els errors en 
la transcripció de l'abreviatura de centenar, doncs, no han suposat errors en les 
quantitats indicades. Cal dir que altres documents confirmen l'equivalència de 
centenar i quintar. El «Libre de compres e vendes de Johan Benet (1332-1338)», 
que es conserva a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona té més d'una anotació 
com la següent: «Compré... X V I I costals de alum de rocha, qui pezaren enca-
merats X X X I I I centenars, L X 11., tare L X I I I 11., roman net xxxii quintars, 
X C V I I 11.» 2 3 

Aquest assentament ens indica, a més, que el centenar, com el quintar, 
valia exactament 100 lliures, almenys a Sardenya, que era on tenien lloc les 
operacions registrades. A Menorca ja és més difícil de saber-ho. Segons un 
manual de mercaderia italià, a Mallorca s'usava el quintar barbaresc, que equi-
valia a 117 lliures de Mallorca, però també s'usava el quintar local, que equi-
valia a 104 lliures.24 Suposem que a Menorca hi havia les mateixes equivalèn-
cies, però no sabem a quin d'aquests dos quintars equivalia el centenar. Supo-
sem que, si no s'indica altra cosa, és al quintar de la terra. 

De tota manera, en alguns casos l'equivalència del centenar era ben dife-
rent i sense cap relació amb el valor que tenia als altres països europeus. 
Un nòlit del 1366, fet a Barcelona, cita, en efecte, un càrrec de «tretze centenàs 
de fruytes e d'altres robes e mercaderies» que havia d'omplir una coca de dos 
timons i una coberta. El càrrec s'havia de prendre a València, a Borriana i a la 
platja de Castelló per a anar després a Tunis. En aquest cas el document precisa 
que cal comptar «cascun centenar a rrahó de cent sinquanta quintars barba-
reschs».25 

Aquesta equivalència deixa un hom perplex, perquè un centenar equival-
dria així, comptant el quintar barbaresc a 144 lliures, que era el valor que 
tenia a València,26 a 21.600 lliures, quantitat que resulta molt grossa. Havíem 
pensat que potser es tractava d'una equivocació i que el que hom volia dir era 
que el centenar equivalia a 150 lliures, quintar barbaresc, però el preu del nòlit 

2 2 . Cf. F . MELIS , Documenti per la Storia Economica, p. 180. La transcripció del 
document fou feta, segons consta en una nota, per F. Sevillano Colom. 

23. ACB, Extravagants, «Libre de compres e vendes de Johan Benet» (1332-1337)», 
f. 87 v., transcripció a la tesi ja citada de M. Marsà, p. 324. Casos semblants a les 
ps. 331, 332 i 333. 

2 4 . F. BORLANDI, El libro di Mercatantie, ps. 123-124 . 
25. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Pere Martí, man. de 12 ag. 1366-29 

gen. 1367, fs. 18 r.-19v. 
2 6 . F . BORLANDI, El libro di Mercatantie, p. 124 . 
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de cada centenar, 29 dobles d'or, no permet de creure en un error; és un preu 
tan extraordinàriament alt, que només pot correspondre, efectivament, a 150 
quintars barbarescos. 

Suposem que el centenar devia tenir poques vegades aquesta equivalència i 
per això fou detallada en el nòlit que comentem, en el qual hi hagué, potser, 
alguna influència del sistema de pesos de Tunis. 

Una altra de les paraules que mereixen comentari és lesta, és a dir llesta. 
El DCVB en dóna dos significats: un, «elecció», que no lliga amb el nostre 
text, i l'altre «cert nombre de xais que es deixen en el ramat i no es venen, per 
a la recria». Aquest segon significat s'aproxima més al sentit que té llesta en 
el nostre text, però tampoc no hi correspon exactament. Recordem els passatges 
del document 1, on apareix «e si x o xn corals que ych ha a vendre avíam, tota 
la lesta de la illa seria en nostra mà», i més endavant torna a repetir: «e si 
aquests avíam auríam la lesta dels corals de la illa». 

Sembla evident, doncs, que llesta en l'època medieval tenia un significat 
més ampli que no té ara i que equivalia a cabanya ramadera. 

L'altra paraula que mereix un comentari és bastent, que surt en dues 
ocasions, també en el primer document en la frase feta «tenir en bastent»: 
«com jo'ls tench en bastent que no venen, que jo'ls compraré», i «holtra mol-
tes d'altres que n'ich ha de vanals que jo tench en bastent, he he fet préstech 
a alcuns que no venen astrò que jo-Is desdiga». 

En el DCVB bastent no hi és, però hi ha el verb hastentar, amb el significat 
de torbar. Creiem, doncs, que «tenir en bastent» significa tenir entretingut o 
tenir mig emparaulat. 

Altres aspectes a destacar d'aquestes cartes són l'absència de l'article salat, 
malgrat que, tractant-se de textos privats, sense aspiracions literàries, de mer-
caders mallorquins o menorquins, esperàvem que algun se n'hauria escapat, i 
l'arbitrarietat en la unió o separació de paraules i en l'ortografia. 

Pel que fa a l'ortografia, força capriciosa, són normals les confusions 
entre a i e àtones: antès per entès, astat per estat, an per en, engleses per 
angleses, vangudes per vengudes, me per ma (adjectiu possessiu) i ma per me 
(pronom de primera persona), sagons per segons, sacada per secada, paccats per 
peccats, hastiar per bestiar, etc. En aquest darrer cas, bestiar apareix escrit una 
vegada bastiyars, com un intent de transcripció gràfica de l'hiat a les darreres 
síl·labes. 

En algunes ocasions, la confusió de a i e s'estén a casos de e tònica que a 
les Illes es pronuncia com a e neutra. Així, per exemple, mercè apareix escrit 
mer sa dues vegades. 

També són freqüents les confusions de c i s, per exemple: sertifficat per 
certificat, c'i per s'hi, d'est per d'ací, axacosió per execució. Tot sovint repre-
senten amb una sola s el so sord, tant si correspon a ÍÍ com a c o ç ; a més dels 
exemples citats ara, per exemple (endresar per endreçar, asò per açò, acorague-
sau per acorreguessau, pasats per passats, aguésats per haguéssets, posasyons 
per possessions, etc.), també representen, sobretot a la segona carta, amb dues 
ss el so sonor, per exemple: avissats per avisats, tramesses per trameses, peges-
sos per pagesos, pressó per presó, etc. 

De la mateixa manera, el so de r forta a l'interior de paraula és representat 
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també per una sola r; per exemple: gueres per guerres, corals per corrals, acora-
guesau per acorreguesseu, etc. Igualment és freqüent la representació del so 
palatal 11 per l (ila per illa —bé que algunes vegades és escrit també illa—, elà 
per allà, aqueles per aquelles, daval per davall, culides per collides, etc.), a més 
dels casos normals de 11 inicial representada sempre per l: lana per llana, com és 
habitual a l'edat mitjana, llevat dels articles la o les, representats, especialment 
en la segona carta, a vegades, per lla o lles. 

No són els únics casos, en els quals, apareix 11 on no hi ha d'ésser, com per 
exemple servell per servei; en aquest cas es tracta d'una ultracorrecció de la 
tendència mallorquina a pronunciar i per 11 (paia per palla). També la forma 
delta per deute és una ultracorrecció —de la tendència existent a les Illes, com 
en altres indrets del domini lingüístic del català—, a substituir l per u (per 
exemple balma per bauma).v 

També és curiosa la substitució de la forma verbal vulla (vulgui) per hulla. 
Hem de fer constar, finalment, que hem transcrit les dues cartes que pre-

sentem segons les normes que segueix l'Institut d'Estudis Catalans en les 
seves publicacions, regularitzant minúscules i majúscules, i/j, v/u, introduint la 
puntuació segons els criteris moderns, accents i dièresi i separant les paraules 
foses segons les normes següents: si és la primera paraula la que ha perdut 
elements, hem usat l'apòstrof, i si és la segona hem usat el punt volat. 

En cas d'abreviatures que es poden interpretar de més d'una manera (per 
exemple de o da, tre o tra, ar o er), hem triat la forma més correcta per a cada 
cas, llevat que hi hagués exemples al text de la mateixa paraula escrita en la 
forma incorrecta. Per exemple, hem transcrit rabuda i no rabude, conprada i no 
comprade, sacada i no sacade, partida i no pertide, puscuda i no puscude, 
venguda i no vengude, damunt i no demunt, guarda i no guarde, però cuyde 
y no cuyda, perquè a tocar de la forma abreujada cuy d. hi havia la sencera 
cuyde; en canvi, hem deixat demés i no dames, malgrat que a la mateixa carta 
hi havia la forma damés íntegra, perquè la d amb abreviatura i més eren en 
línies separades i ens ha semblat més lògic interpretar-ho com a de, com fem 
sempre que es tracta de de preposició. 

27. Agraïm a Josep Massot els aclariments que ens ha fet en diverses qüestions 
lingüístiques sobre les quals teníem dubtes, ja que no és el nostre camp d'especialització. 
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APÈNDIX 

1405, novembre, 6. Ciutadella. 

Joan de Parets informa [Cristoforo di Bartolo], cap de la companyia Datini 
a Mallorca, sobre el mercat de la llana a Menorca. Ha comprat per avançat a 
un preu que oscil·la entre 6 lliures, 10 sous i 7 lliures [el quintar] i ha hagut 
de donar quantitats importants de paga i senyal o préstec; a més, amb la llana 
ha hagut de comprar també els formatges. Com que es troba en dificultats 
financeres demana més diners per a comprar per a la Companyia o un préstec 
per a comprar per a ell, perquè hi ha encara corrals per vendre. Dóna la llista 
dels que ha emparaulat. 

Arxiu Datini, D. 1060. Carta en paper en dos fulls de mida foli, el primer escrit 
per totes dues cares.1 

f En nom de nostre Senyor, a vi de noembre, any MCCCC sinch. 
Honrat sènyer, 

vostra letra he rabuda a n i de noembre, feta a xxi de octobri, per la 
qual he antès com per en Bernat Portal sóts astat sertifficat del finament que 
ha fet ab mi de les lañes, de què sóts contens, pus fet és, com entaneu que an 
aquest any c'i farà poch per nes rahons, la primera per moltes lanes engleses 
que ha vangudes an vostra tera e per les gueres qui-y són; d'esí a lavors que 
les lanes seran culides Déus hi aurà ajudat, si li plaurà, que les lanes qui-y són 
auran aüt bon" aviament e les gueres auran presa bona ffi e que, si plaurà a 
nostre Senyor, per avant faem tot bé, que més' amau me amistat e conaxensa 
que tot l'aire. 

Jo, sènyer, ma tinch per dit de servir-vos en totes aqueles coses que puxa 
tant com puscha, jatsacia que pusque poch, mes en aquesta ila j o m tench per 
dit de servir-vos tant com hom qui ich sia e plàcia a nostre Senyor que-ns 
hulla endresar en tal manera que nostra amistat no sia de poch temps mes de 
molt, com jo m tench per dit de servir-vos de tot mon poder. Déus, per sa 
mersa, nos hi endrès an tal manera que sia salvació de las ànimes e' proffit 
dels béns. 

Més ma fets asaber que-us trameta tots los corals que he conprats, cascun 
per si, e a bon albitra quanta lana pusch aver conprada, los quals corals vos 
tremet daval cascun per si e axí matex la stima de la lana a bon arbitra, sagons 
que-m són sertifficat ab alcuns qui conexen los corals, bé que à-y gran aventatja 
d'un any en altre, per so com alcuns anys s'ich mor molt bastiar, e és dupta de 
aquest, per so com ich ha gran sacada, que encara no ych ha plogut, de què 
dien los antichs de aquesta ila que may no veren en esta illa ten gran secada. 
Déus, per sa mersa, nos hi ajut e no hulla gordar nostros paccats, com, si los 
bastiyars ich moren, d'elà hon hom cuyde aver x centenars no n ha hom vi 
centenars e, com és bon tenps, d'elà hom na cuyde aver deu n'à hom molt més, 
per què tot està en la mà de Déu. 

1. El dors del segon full devia fer de sobre i és gairebé segur que hi ha l'adreça, 
que deu ésser igual que la de la segona carta que publiquem. No tenim, però, fotocòpia 
del dors i no hem disposat de prou temps per a demanar-la. 
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Axí matex vos sertiffich que aquests senyors de así, so és, en Sintes e n 
Boràs, ich han mès gran ffoch en les lañes, que les han muntades a grans ffors, 
e jo, per so que-us servís, són-me alergat en donar gran ffor e fer grans 
préstechs, com le més lañe que he conprada costa VI lis. X s. e VI 11. XV s., e 
à-n'i aüde de vil lis., e holtra asó é huts J a conprar los fformatges deis damés, 
per so com n o m volian vendrá le nane" sens los fformatjes, de què-m tench 
per affaxugat, mes Déus hi ajuderà, com antench que-n he conprats dels 
quintars .CC. ho més; mes jo, per so queus sarvís', ab so del meu no y planch 
res, con ffas compta que, si plaurà a Déu, en altres anys m'o asmanereu. E, per 
los grans préstechs que he ffets, só-me trobat8 al* bax de diners, per què, si 
nous vania affaxuch que-m acoraguesau de qulque quentitat, ffer-men hiyau 
assenyalat servell, com yo ffaya compta de nos caps, qui-m són deffalguts, que 
prest no n pusch aver recapta; lo primer que hun, a qui dien en Nicholau 
Sa-Piya, ma avia a donar de delta que-m deu DCCCCL lis., les quals al prasent no 
pusch aver, ans antench que-n auré a ffer axacosió, bé que à-m promès que d'esí 
a Nadal me-n darà recapta; l'altre és que he aquí en Malorques per una mia sor 
MDC Us. sobre la aratat del honrat en Pasqual Martí quondam, les quals eran 
pagadores n i mesas són pasats, era-m procurador lo sènyer en Bartran Desla-
ner, mercader, lo qual és mort, de què-m covendrà que-y auré anar o trametre-y 
per donar-hi recapta, com si alcuna partida de aquests diners agués puscuda 
aver, jo agüera encara ffet molt major affers que no he, bé que me-n són 
alergat més que no ffóra sinó conffiant de aver-na qualque partida, com encara 
ich ha moltes lanes vanals en la illa, per so com jo-ls tench en bastent que no 
venen, que jo-ls conpraré, e éls amarían més vendrá a mi que a altre, per què, 
si acordàvets que conpràs per vós, scriusets-me'n e tramatesats diners, ho, si 
no volíats conprar per vós, si-m volíats prestar diners, jo conpraria per mi 
astrò que agués aüd recapte d'en Piya ho de aquí, com de les milors lanes ich 
són venals e jo volria que en tot partit vós les aguésats e, si x o xn corals 
que ych ha a vendre avíam, tota la lesta de la illa seria en nostra mà, holtra 
moltes d'altres que n'ich ha de vanals, que jo tench en bastent he he fet 
préstech a alcuns que no venen astrò que jo-ls desdiga ho que aje venguda 
ffusta de aquí, que e n Berenguer Quart he prestats xxx florins per so com ha 
bon coral he gros e mena-m gran cuyta que ja à venguda ffusta e que li cromp 
o que-ll desdiga e donen-li de la lañe vi lis. xvn s. e ell vol-ne set lis. e jo 
dich-li que asper un poch; axí com ell si s són d'altres, per què plàcie-us ascriu-
re-m prest, com si masa laguia convendràls a pendra altre cap e auré n despler. 

Asò qui-s saguex són los corals que he conprats: 

Primo, d'en Palagrí de Losano 
d'en Martí de Losano e dels seus pageses 
ítem, d'en Mateu Pons, qui loga la alçaria d'en Morell 
d'en Berenguer Quart, de n alçaries 
del pagès qui té la alçaria d'en Anglaa' 
d'en Pere Martorel, ffill de mossèn Pere 
de la alçaria d'en Anthoni Squella, que Ioga n'Ascuder 
d'en Bernat Martorell 
d'en Pere Mertorel del Baranch, de la sua alçaria e de mossèn Andreu Des-

puig quondam 
d'en Miquel de Parets 
d'en Barthomeu Gariga 
d'en Anthoni Visent, qui Ioga la alçaria d'en Johan Squella 
d'en Bernat Vals, de la alçaria que Ioga d'en Vey, qui és d'en Ffarer de Parets 
d'en Miquel Gariga 
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d'en Guilem de Parets 
Ffalquet Jenestar 
d'en Bonenat Mercadal 
d'en Miquel], Squella e dels pageses seus 
d'en Simón Moragues 
d'en Pere Scuder, qui Ioga Sa Layró 
d'en Bernat March 
d'en Barthomeu Goyalens 
d'en Barthomeu Mesqueró 
d'en Anthoni Sintes d'Ayalor 
d'en Martí Palicer 
d'en Domingo Gomilla 
d'en Pere Serdà 
d'en Pere Tora, manor 
d'en Monserat Cabot 
d'en Arnau Peu 
d'en Guillem Casesnoves 
Pere Ffolquet de Sesbalagay 
d'en Berenguer Pau 
d'en Barthomeu Mesqueró 
d'en Gabriel Mir 
d'en Jacme Tarasa 
d'en Vidal Vilalonga 
d'en Guillem Gorchs 
d'en Pere Tora, major 
d'en Simón Gomila 
d'en Guillem Arles 
d'en Pere Holzina 
d'en Jordi Ffolquet 
d'en Pere Gomilla 
d'en Nicholau Gomilla 
d'en Johan Gomilla 
de la dona Marquesa, muler quondam d'en Huguet Holzina 
Ffransoyet Ascuder 
d'en Luís Scuder 
d'en Monserat Aulaguer 
d'en Pere Gornés 
d'en Anthoni Ramon 
d'en Pere Holivar de Luchmena 
d'en Mateu Aulager 
d'en Mascià Ffàbregues 

Holtra aquests m'an dit que en Sera ha conprats III corals, no sé si és ver, 
mes cre-ho', que no n he aüda letra sua, la hun és d'en Anthoni Scuder, l'altre 
de la tora d'en Padrola, l'altre d'un qui à nom Arles; són, segons dien, bons 
corals e, sagons ma són sertifficat, en los corals demunt dits deu aver, si Déus 
plau que los bastiars visquen, de CCL en CCLX quintars en sus, enperò Déus ho 
té tot en sa mà. Axí matex, holtra aquests n'ich ha III corals grossos, los quals 
m'an promès que yo la auré devant tot altre, que entén que auran de xxxv quin-
tars en sus, so és, en Ffarer de Parets, en Bartran Salamó, en Pere Mesqueró, 
entre dues posasyons e moltons que engrexa, que auria gran pler que no ns 
ascapasen, e si aquests avíam auríam la lesta dels corals de la illa; e volen 
préstech, que en Bartran Salamó ma ha dit que si no li ffas prcstech'" de sent 
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fflorins que covendrà-li a vendrá e axí matex vos sertiffich que en la illa ha 
encara molta lañe a vendrá. 

E per la present no dich pus. Són al vostra servell aparalat. E lo Sant 
Sperit sia en vostra protecció e guarda. Amén. 

Johan de Parets, aparelat a vostre honor, en Ciutadela. 
Axí matex he conprats los anyins dels demés dels dits pageses. 

a. Segueix aii-, ratllat, b. mes interlineat, c. Segueix preff-, ratllat, d. Segueix apen-, 
ratllat, e. nane al ms. per lane. f. sarivís al ms. g. Segueix me, ratllat, h. Segueix i, 
ratllat, i. Anglaa al ms. per Anglada, k. Segueix Franc, ratllat. I. cre-ho al ms. per creu-
ho. m. presth al ms. per oblit de l'abreviatura. 

1408, juny, 15. Ciutadella 

Bernat Portal informa Cristoforo di Bartolo, cap de la companyia Datini 
a Mallorca, sobre diversos afers: sobre una lletra de canvi que ha girat contra 
la mateixa companyia a Barcelona; sobre la recepció de 138 saques buides i 
una amb lli i sobre com es presenta la campanya de la llana. Altres mercaders 
volen retardar la compra per a pressionar els pagesos. Comenta els rumors 
d'una possible guerra dels catalans contra els genovesos, que probablement 
s'aliarien amb Nàpols, i la conveniència d'una aliança catalana amb els floren-
tins. Informa també de la presència de llenys moros prop de Cabrera. 

Arxiu Datini, D. 1060. Carta en paper, en un sol full de mida foli escrit per totes 
dues cares. Conserva el segell de cera a la meitat inferior de la segona cara, 
que feia de sobre. 

f En nom de nostre Senyor, a xv de juny 1408. 
A xi i del dit mes, per n'Eschuder, rabí Ia vostra letra ffeta a x e a x i n i ne 

rebi I ' altra ffeta a v del dit mes; per la present fferé resposta a compliment. 
Per lo dit Eschuder rebi en hun sachet CCL fflorins, los quals he messos a 

vostre conta. 
De present aghí vostra letra prenghí lo canbi ab en Pere Boràs, clavari 

dels jurats de Siutadella", so és de DCCCC°L fflorins, dels quals los he ffeta R 
primera de canbi als nostros de Barsalona, que all usanse pagan al temps' all 
onrat en Pere Torents, siutedà de Barsalona, los dits DCCCC°L fflorins' per altres 
950 que jo n'é rabuts así del dit Pere Boràs e per tant com d'ecí partex huna 
ffusta qui va a Barsalona, la letra del dit canbi sserà là prestament; pens-me que 
vós los n'eurets avissats. D'altra part, los he escrit com he pres lo dit canbi per 
so com n'evia comissió vostra. Avissats-los prest e fets-me seber si trobave así 
més dinés per Barsalona a florí per florí si-Is pendré; age n vostra resposta. 

De lles saques que m'evets trameses no n rabí sinó cxxxvin e IA ab lo lí, són 
cxLviin0 , de lles altres que hich romengueren fferé mon poder que totes les agam. 

Dels dinés que avets pegats per letra mía són avissat com tot hom à ut bon 
compliment, tot és a vostra conta. 

J o m pens espetxar de Siutadela d'ecí n i o n i r dies e de present sseré a 
Mahó e, ans quen pertesque, ffineré ab lo sènyer en Sóller del conta vell e 
d'equest conta d'est any. Vist he com vos plau aga finat ab en Boràs e volríets 
agués les anyins, que són entorn LX, ffinar-s'à demà, si Déus plau, e de present 
ne sserets avissat. 

Dels meus v n draps que en Ffuster se n devia portar, per altra vos é dit 
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que són content de so que-n fessats, que bé són sert que janovessos e nosaltros 
sserem a lles mans, Déus ne guart nosaltros e tots nostros amichs. Plauríe m, 
pus ffurtune vol que agam güera, que vosaltros fféssets liga ab lo nostre rey, 
que pens-me a lla larga Lensellau e genovessos sseran huna cosse; si mal nos an 
en cor de fer, Déus los do malle ventura. 

Són avissat de les ffustes dels mores qui són estats a Cabrera; he gran 
dupta de lla barque d'en Anthoni Pug, qui partí d'ecí a vi del dit mes, prech-vos 
que me-n escrivats per lo primer, que prech Déu l'aga portat a bon salvament. 

De present que aga ensachat trametré tota la lana a Mahó e, ans que j o 
partesque de Mahó, sserà tot en punt e de present sseré aquí, si plau a Déu; 
fferé per manera com eia a Mahó de vendre tota la lana e anyins negres. 

J o no puch saber d'en Fransesch Sóller si à aüt los dinés delís anyins de 
Gènove, de tot fineré ab ells, si plau a Déu. 

J o he vist per vostra letra com aquí pegats lo dret del senyor rey de i n 
diners per lliura, encare non n'é parlat al tresoré d'esí, secrets-ne avissat de so 
que-m dirà. 

Com per altra1' vos he dit, est any aurets més de D centenars de lana, ho jur, 
no n meneará res, e de xxx en L centenars d'enyins. 

Vós volríets que jo-m acordàs ab en Parets e ab en Sóller, dich-vos que ells 
són tots d'ecort de no comprar est any fins ben avant, e asó per tal que vengan 
a lur intenció dels pegessos, primerament que n'agen bon mercat e l'altre que 
agan la lana sens formatges, que est any perdran més de cccc florins ab los 
formatges. 

E d'altra" part, si conpren', ffer s'an bé asegurar e volran-ho fer en altra 
manera fins así no an fet, per so com los pegessos hi fan tota falzia, axí que 
en totes maneres ells no compreran fins ben avant e puys que en Johan de 
Parets és en la pressó e pens-me que volrà axir de so en què és. D'altra part an 
gran dupta d'equesta nove de Lansalau, perquè tots estan duptant de conprar, 
jo-ls he messe gran por e del partit no is fa a parlar, que bé hi sserem a temps. 

Per altra vos avia dit com en Boràs e j o avem parlat sobre lo fet e no-n 
me avets resposta; ell m'a dit de cert que vol comprar de dinés seus propis, 
sens que ni en Sintes8 ne en Nicholau March; he gran dupta que no aga comis-
sió de Bestiano, però él m'à dit que no; sseria bona cosse pus que huna volta 
s'i vol metre, que om lo ligàs ab qualque partit; avia-us dit que si consellàvets 
que en nom meu jo-m ligàs ab ell, que agués part ab ell de cc florins o de" tant 
com consellaseu, aga-n sobre asò vostra resposta; per la present no us he pus 
a dir. Sserà ab aquesta huna de madò Cataline, fets-lay dar de present. E lo 
Sant Esperit sia ab vós. 

Bernat Portal, sservidor vostre en Siutadela. 
Per altra' vos he dit que per lo primer me trametats l i canes I / I de tenat 

per mosèn Johan Bel-Solley, trametets-lo a-n Thoni* Axe ne-1 Alchodia e aurà 
bon recapta. 

(A la part inferior del full, usada com a sobre) Ffrancescho de Marcho e 
Christòffol de Bartolo en Malorque. 

(Segueix el signe de la companyia) R. 
(Al mateix lloc, però escrit per una altra mà i en sentit longitudinal) 1408.— 

Da Menorcha a di 17 di giugno. 

a. Falta la ratlla d'abreviatura de la e. b. Segueix abi, ratllat, c. fflorins, interlineat, 
d. Falta el signe d'abreviatura de -tra. e. La 1 és en part esborrada i sembla que hi digui 
aitra. f. La r és interlineada sobre una r?, ratllada, g. Sints al ms. h. Segueix da-, ratllat, 
i. Falta l'abreviatura de -tra. k. Hem solucionat així la manca d'un an que l'autor eliminà 
perquè li devia semblar repetitiu. Hauria d'haver escrit a n'Anthoni. 
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