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INTRODUCCIÓ1 

Superada la gravíssima crisi de la guerra civil de 1462-1472, que havia arruï-
nat l'economia catalana, els manuals d'assegurances dels anys 1490-1500 revelen 
una gran activitat en el comerç marítim barceloní i català en general, especialment 
a l'àmbit atlàntic. 

* Departament d'Estudis Medievals. Institució Milà i Fontanals. CSIC. c/ Egipciaques, 15, 
08001-Barcelona. 

1. Aquest treball va ésser redactat inicialment en castellà per al Congrés «La Península Ibérica 
en la era de los descubrimientos 1391 -1492» celebrat a Sevilla l'any 1991, però problemes editorials 
n'han retardat la sortida; mentrestant ja ha estat utilitzat per mi mateixa (Mercaders, mariners i corsa-
ris a L'època de Colom. Catalunya a la segona meitat del segle XV, Nadala de la Fundació Jaume I, Barce-
lona, 1991, pp. 50-59) i Figues, panses, fruita seca i torrons, en curs de publicació a les Actes de les XIV 
Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, Institut d'Estudis Baleàrics, pp. 34-53 , o 
per amics als quals el vaig deixar perquè havien de redactar síntesis o articles sobre temes similars (A. 
RIERA MELIS i G . FELIU I MONFORT, Les activitats econòmiques a la Baixa Edat Mitjana, a Història de Bar-
celona, vol. 3, Barcelona, Ajuntament-Enciclopèdia Catalana, 1992, pp. 135-272; P. IRADIEL, El puer-
to de Santa Maria, los genoveses. El Mediterráneo Occidental, a El puerto de Santa Maria entre los siglos Xlll 
y XVI. Estudios en homenaje a Hipólito Sancho de Sopranis en el centenario de su nacimiento, El Puerto de San-
ta María, Ayuntamiento, s. a. [1994?] , pp. 5-36); aquests treballs serveixen per a completar alguns as-
pectes tractats aquí; també, malgrat que estudia un període anterior al nostre, R. SALICRÚ I LLUCH, El 
tràfic de mercaderies a Barcelona segons els comptes de la lleuda de Mediona (febrer de 1434, I, Barcelona, Ins-
titució Milà i Fontanals. CSIC, 1995, on hom trobarà abundant informació sobre el comerç de peix sa-
lat, cuirs etc. Al treball redactat llavors, només hi he afegit unes quantes citacions bibliogràfiques més. 
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Aquests documents no mostren la desgana ni la falta d'empenta comercial ni 
d'impulsos vitals per a adaptar-se a les grans empreses del comerç oceànic, que Vi-
cens Vives atribuïa a l'estament mercantil català d'aquesta època, ni tampoc fan 
l'efecte d'estancament econòmic.2 Al contrari, revelen una bona adaptació als ne-
gocis nous que havien sorgit a l'Atlàntic, com el peix salat, el sucre de Madeira i 
de Canàries, els cuirs andalusos etc., igual com el manteniment dels antics mer-
cats adaptant-se a les circumstàncies difícils de l'expansió de l'imperi otomà: con-
tinuen els intercanvis amb Alexandria i altres punts de la Mediterrània oriental i 
fins i tot trobem alguns viatges comercials a la Constantinoble turca. Continua 
també una intensíssima relació comercial amb la península italiana i les seves 
illes, amb el litoral llenguadocià i amb els països nord-africans, com també amb 
la costa mediterrània del regne de Castella. 

Però és l'augment de les relacions comercials amb els ports atlàntics allò que 
crida l'atenció, ja que alguns anys acaparen més o menys la meitat de les opera-
cions registrades. Bé que les relacions amb Flandes o amb Anglaterra ja eren con-
sistents durant el segle XIV i continuen a un nivell semblant o potser més intens, 
hi ha fenòmens nous, com l'extraordinari augment de les relacions amb Andalu-
sia —és a dir, amb l'Andalusia atlàntica, perquè la mediterrània era coneguda en-
cara com a regne de Granada— i també amb Portugal i Galícia,3 i amb les illes 
Canàries i Madeira.4 

Andalusia apareix com a proveïdora directa d'alguns articles, com a redistri-
buïdora d'altres i com a plataforma per als mercaders catalans en els seus negocis 
amb Flandes o Anglaterra i punt d'enllaç entre la ruta d'occident i la d'orient.5 El 

2. J . VICENS, Evolución de la economia catalana durante la primera mitad del siglo XV, IV Congrés 
d'Història de la Corona d'Aragó, 1955, p. 5. 

3. Per a les relacions amb Galícia cf. E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio marítimo me-
dieval, La Coruña, Fundació «Pedro Barrié de la Maza», 1988 (Colección de documentos históricos. 
Universidad de Santiago. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea). Cf. referències al comerç català amb Portugal a M J . LAGOS TRINDADE, 
Marchands étrangers de la Aléditerranée au Portugalpendant le Aloyen Age, «Anuario de Etudios Medie-
vales», 10 (1980), pp. 346-348. 

4. No m'ocuparé del comerç amb aquestes illes, que foren objecte de dos articles de J . M. MA-
DURELL MARIMON, LOS seguros marítimos y el comercio con las islas de la Aladera y Canarias (1495-1506). 
Documentos para su historia, «Anuario de Estudios Atlánticos», 5 (1959), pp. 485-567, i El antiguo co-
mercio con las islas Canarias y las Indias de Nueva España o del mar Océano (1498-1638). Alas documen-
tos para su historia, ibidem. 1 (1961), pp. 71-130. Per al comerç entre Andalusia i els arxipèlags por-
tuguesos i amb Canàries, cf. E. AZNAR VALLEJO i M. BORRERO FERNÁNDEZ, Las relaciones cmerciales 
entre la Andalucía hética y los archipiélagos portugueses, Actas de II Jornadas Luso-espanholas da Histo-
ria Medieval, Porto, 1987; E. AZNAR VALLEJO, La integración de las islas Canarias en la Corona de Cas-
tilla (1487-1526), Universidad de Sevilla-Universidad de La Laguna. 

5. Andalusia es convertí en el centre d'una àmplia xarxa de relacions marítimes i comer-
cials a la vigília del descobriment d'Amèrica, segons M.A. LADERO, El entomo hispánico de Cris-
tóbal Colón. Lección inaugural del 17 Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Madrid, 
1990, p. 4. 
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centre de negocis preferit pels mercaders catalans no sembla pas que sigui ja Se-
villa, sinó més aviat Cadis, el Puerto de Santa María i Sanlúcar de Barrameda.6 

La base documental del treball present, com ja he dit més amunt, són els ma-
nuals notarials d'assegurances conservats a l'Arxiu Històric de Protocols de Bar-
celona, base que podria ampliar-se a la resta de la documentació notarial, reial 
etc. Desgraciadament, dels onze volums d'assegurances que el notari Pere Triter 
redactà per al període entre 1488 o 1489 i 1500, només es conserven el tercer, el 
cinquè, el sisè, el vuitè i l'undècim; però, malgrat aquestes petites llacunes cro-
nològiques, permeten fer-se una idea suficient del tràfic entre Catalunya i Anda-
lusia. 

Aquest tràfic, que era d'un volum important, ha estat pràcticament ignorat 
pels historiadors, en part a causa de l'escassetat de documentació a Andalusia i en 
part a causa de la falta d'estudis sobre el comerç català de la fi de l'Edat mitjana, 
malgrat l'abundància de la documentació existent.7 

1. ELS PRODUCTES ANDALUSOS 

Els cuirs 

A finals del segle xv Andalusia s'havia convertit en la principal proveïdora de 
cuirs i sumac per a la indústria de les pells adobades, una de les més antigues a Ca-
talunya. La producció local de la Corona catalano-aragonesa i els cuirs nord-afri-

6. Els historiadors de la ciutat de Sevilla amb prou feines troben menció de mercaders catalans 
des de mitjan segle XV. Alguns són citats indiferentment com a valencians o com a catalans. Entre 
els estrangers residents («estantes») només figuren deu catalans, molts d'aquests orfebres: A. Co-
LLANTES DE TERÁN, Sevilla en la Baja Edad Media: la ciudad y sus hombres, Sevilla, Ayuntamiento, 
1977, p. 214. 

7. M. DEL TREPPO, I mercant i catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV, Univer-
sità di Napoli. Seminario di Storia Medioevale e Moderna, Nàpols, 1972 (traducció catalana: Els mer-
caders catalans i Vexpansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV, Barcelona, 1976) no s'interessa 
gaire ni per aquest àmbit ni pels anys finals del segle. C. CARRERE, Barcelone, centre économique à l'épo-
que des difficultés. 1380-1462, París-La Haya, 1967 (traducció catalana: Barcelona 1380-1462. Un 
centre econòmic en època de crisi, Barcelona, Curial i Fundació S. Vives Casajuana, 1978), no arriba, evi-
dentment, fins als útims anys del quatre-cents; com tampoc no ho fa, malgrat que s'ocupa del perí-
ode posterior a la guerra civil catalana, M. PELÁEZ, Catalunya després de la guerra civil del segle XV, Bar-
celona, Curial, 1981. Les obres sobre les tècniques comercials, comandes i societats (J. MADÜRELL 
MARIMON i A. GARCIA SANZ, Comandas comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media, Colegio Nota-
rial de Barcelona y Departamento de Estudios Medievales. CSIC, Barcelona, 1973, i A. GARCIA I 
SANZ i J.M. MADURELL I MARIMON +, Societats Mercantils Medievals a Barcelona, Barcelona, Funda-
ció Noguera, 1986), contenen poca documentació d'aquests anys, excepte la que versa sobre assegu-
rances i canvis marítims, que inclou $8 documents de l'última dècada del segle: A. GARCIA I SANZ 
i M.T. FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona, Institut d'Es-
tudis Catalans, 1983. 
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cans, antics proveïdors, no devien bastar ja i per això els artesans i els mercaders 
catalans es dirigiren tant al mercat gallec,8 com, en mesura més gran, a l'andalús, 
que oferia grans possibilitats gràcies a l'augment de la ramaderia en una regió on 
hi havia gran abundància de terra no conreada dedicada a pastures.9 

Alguns assaonadors gestionaren les compres a Andalusia a través de parents o 
socis i es preocuparen d'assegurar-les. Es el cas de Climent Caverlers, blanquer de 
Barcelona, i del seu germà Guillem, que comprà per a ell cuirs i sumac a Anda-
lusia, o el del blanquer Jaume Moarc, associat al mercader Gabriel Prats. Des 
d'Andalusia els proveïen de cuirs Amador Parets i el seu fill del mateix nom que, 
com veurem, s'hi ocupaven dels negocis d'altres mercaders, com els Viastrosa. Cal 
fer notar, però, respecte a la validesa de les informacions proporcionades pels con-
tractes d'assegurances que, bé que quan es contractava una assegurança per a cui-
ram i altres mercaderies, generalment arribaven cuirs, a vegades predominava en 
la tramesa altre gènere. Una assegurança contractada per Moarc i Prats per a cuirs 
l'any 1498 cobrí el risc de cera i sucre principalment.10 

Ja veurem que els cuirs formaren part sovint dels carregaments de les grans 
companyies que actuaven des de Flandes a Orient, com els Viastrosa, que enviaren 
cuirs andalusos a Rodes el 1495 (52 saques de cuirs) i també de les companyies 
més petites, com la de Pedro de Susán, que envià cuirs andalusos i sumac (18 sa-
ques a Catalunya el 1497), o la de Pere Benavent; entre les mercaderies assegura-
des el 1498 i que li foren preses per corsaris francesos a la costa granadina, figu-
raven 53 cuirs i a la tramesa de 1499, assegurada per 600 ducats, hi havia cuirs, 
valorats en 390 ducats, que arribaren al destinatari.11 Els cuirs figuraven també en 
els carregaments de les companyies dedicades prioritàriament al peix salat, com la 
de Bernat Calvó, de Roses,12 o la de Pere Bargueta, de Tarragona, que l'any 1496 
havia de rebre d'Amador Parets cuirs, sumac i sagí, a més de peix, carregat a Se-
villa o al Puerto de Santa Maria.13 

8. E. FERREIRA, Galicia en el comercio marítimo medieval, pp. 740-741. Cf. sobre la importació de 
cuirs del Magreb: M.D. LÓPEZ PÉREZ, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), 
Barcelona, CSIC. Institución Milà y Fontanals, 1995, pp. 556-558. 

9. M.A LADERO, El entorno hispánico de Cristóbal Colón, p. 7, assenyala que l'exportació de cuirs 
era un gran negoci a tot el regne de Sevilla, a causa de la importància de la ramaderia en una regió 
amb extensos territoris no conreats dedicats a pastures. També E. OTTE, El comercio exterior andaluz 
a fines de la Edad Media, Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza (1981), Sevilla, Di-
putación Provincial de Sevilla, 1982, p. 224, assenyalà la importància d'aquest sector i recollí la no-
ticia d'una tramesa de cuiram vacum a Barcelona, l'any 1509, per part d'un veí del Puerto de Santa 
María, posterior, per tant, a l'època que estudiem. 

10. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 202 v.-203 v. (1498, març, 22). 
11. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 159 r . - l60 r. (1498, febrer, 5) i Liber 

securitatum maritimarum undecimum, f. 112 r.-v. (1499, desembre, 19). 
12. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, f. 43 r.-v. (1497, octubre, 2). 
13. S'encarregà de fer l'assegurança, a Barcelona, Joan de Trillo: AHPB, Pere Triter, Liber se-

curitatum...sextus, f. 81 r.-v. (1496, setembre, 7). 
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Q U A D R E 1 

C o n t r a c t a n t T r a j e c t e 
assegurat 

Valor de 
l ' assegurança 

Quanti ta t 
cuirs 

D a t a 

C. Caverlers,14 G. Caverlers (A And.) Andalusia-Barcelona 3 4 0 1. 6 . 1 4 9 0 

J . Moarc,15 i G. Pracs, A. Parees (a And.) Sanlúcar de B.-Barcelona 3 0 0 1. 8 . 1 4 9 5 

J . Moarc,1 6 G. Prats A. Parets (a And.) Pto. de Sta. María-Barcelona 5 2 5 1. 2 5 2 + ? 1 0 . 1 4 9 5 

N. i P. Viastrosa17 A. Parets (a And.) Barcelona-Rodes 1 . 0 1 2 1. 10 s. 52 saques 1 0 . 1 4 9 5 

G. Prats,18 en nom d'A. Parets (a And.) Pto. de Sta. María-Barcelona 3 1 2 1. 5 . 1 4 9 6 

J . Moarc1 9 G. Prats, A. Parets (a And.) Pto. de Sta. María-Barcelona 3 0 0 1. 8 . 1 4 9 6 

J . Moarc,20 G. Prats, A. Parets (a And.) Andalusia-Barcelona 4 0 0 1. 5 0 + ? 1 0 . 1 4 9 6 

J . Moarc,"1 G. Prats, A. Parets (a And.) Andalusia-Barcelona 4 7 5 1. 8 . 1 4 9 7 

B. C a l v ó , " A. Oliver (a And.) Andalusia o Granada-Barcelona 100 1. 4 7 (robats) 1 0 . 1 4 9 7 

J . Moarc,2 3 G. Prats, A. Parets (a And.) Andalusia-Barcelona 3 7 5 1. naufragi 1 1 . 1 4 9 7 

P. de Susán24 Pto. de Sta. María-Barcelona 2 5 0 duc. 144 1 1 . 1 4 9 7 

P. de Susán25 Malaga-Barcelona 2 7 5 duc. 1 . 1 4 9 8 

P. Benavent26 Cadis o Pto. de Sta. María-
Barcelona 

4 7 5 1. 2 . 1 4 9 8 

J . Moarc,27 G. Prats, A. Parets (a And.) Andalusia-Barcelona 5 0 0 duc. altres 3 . 1 4 9 8 

14. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, f. 17 r.-v. (1490, juny, 19). 
15. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, f. 15 r. (1495, agost, 14). 
16. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 60 r.-6l r. (1495, octubre, 20). 
17. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, f. 114 r. (1492, abril, 28). 
18. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 3 v.-4 r. (1496, maig, 25). 
19. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum sextus, ff. 66 v.-67 r. (1496, agost, 22), i 115 r-v. 

(1496, octubre. 19). 
20. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum sextus, f. 115 r-v. (1496, octubre, 19). 
21. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 106 v.- 107 r. (1497, novembre, 10). 
22. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, f. 43 r.-v. (1497, octubre, 2). 
23. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 106 v.- 107 r. (1497, novembre, 10). 
2 4 . A . GARCIA i SANZ i M . T . FERRER I MALLOL, Assegurances i canvis marítims medievals a Bar-

celona, doc. 326. 
2 5 . A . GARCIA i M . T . FERRER, Assegurances, d o c . 3 3 2 . 
26. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 159 r . - l60 r. (1498, febrer, 5). 
27. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 202 V.-203 v. (1498, març, 22). 
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C o n t r a c t a n t T r a j e c t e 
assegurat 

Valor de 
l ' assegurança 

Quant i ta t 
cuirs 

D a t a 

P. Benavent2 8 Cadis o Pro. de Sta. María-
València, Mallorca 
o Barcelona 

6 0 0 duc. Cuirs valoran 
en 3 9 0 duc. 

1 2 . 1 4 9 9 

G. Martínez,2 9 F. Martínez (a And.) Peo. de Sta. María-Barcelona 150 1. 127 ( 1 0 0 
irlandesos 
d'un comú 
de 6 0 0 ) 

1 2 . 1 4 9 9 

J . Martínez3 0 

F. Martínez (a And.) 
Pto. de Sta. María-
Barcelona 

4 2 5 duc. 1 2 0 1 2 . 1 4 9 9 

P. de Susán51 

F. Martínez (a And.) 
Pto. de Sea. María-
Barcelona 

8 0 0 duc. 6 7 6 4 . 1 5 0 0 

El peix salat 

El peix salat, sardina i anxova principalment, però també lluç i tonyina, 
fou l'altre gran producte que els catalans van anar a buscar a Andalusia. Pot 
ésser que part de la sardina, lluç o congre que recollien a Andalusia fos en re-
alitat peix gallec, del molt que tradicionalment hi portaven els vaixells de 
Galícia,32 però al final del segle XV algunes coses havien canviat en aquest 
sector. 

L'explotació de les pesqueries africanes comportà un extraordinari augment de 
l'oferta,33 que els catalans van aprofitar tant per a l'abastament intern com per a 
la redistribució pel Mediterrani occidental, abastament que fins llavors havia es-
tat assegurat pels vaixells gallecs, que portaven el peix directament des de Galí-
cia. La disminució que Elisa Ferreira ha notat en aquest corrent comercial al fi-

28. AHPB, Pere Trirer, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 112 r.-v. (1499, de-
sembre, 19). 

29. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 105 r.-v. (1499, de-
sembre, 2). 

30. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 113 v . - l l 4 r. (1429, 
desembre, 21). 

31. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 178 r.-179 r. (1500, 
abril, 11). 

32. E. FERREIRA, Galicia en el comercio marítimo medieval, pp. 667-672. 
33. A. RUMEU DE ARMAS, Las pesquerías españolas en la costa de Africa (siglos XV-XVI), «Hispa-

nia», 130 (1975), pp. 295-319. Cf. també M.A. LADERO, El entorno hispánico de Cristóbal Colón, pp. 
686-689 i 727-739. 
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nal del segle XV, pel que respecta a Catalunya, potser es deu a aquest canvi en 
l'oferta.34 

No solament els mercaders de Barcelona, sinó també els dels ports emporda-
nesos de tradició pesquera, com Roses, Sant Feliu de Guíxols, Palamós etc., van 
acudir al reclam de l'oferta andalusa. Roses, per exemple, que era una petita vila, 
demostrà una gran vitalitat i un gran sentit de l'oportunitat. Petits comerciants, 
mestres d'aixa i barrilers participaren conjuntament en el negoci; aquests darrers 
proporcionaven els barrils per a l'anxova i la sardina, que eren una part important 
de la inversió necessària, i un d'ells, amb els barrils buits, acudí a Andalusia, o a 
Portugal, per omplir-los i transportar-los a la costa catalana, des d'on els redistri-
buyen per l'àmbit català i balear35 i, a més, per la costa occitana i italiana: Agde,36 

Marsella,37 Gènova, Civitavecchia, sens dubte per a proveir la populosa Roma, 
Nàpols etc.38 

Els membres de la família Calvó són els que apareixen amb més freqüència. El 
primer que trobem esmentat és Antoni Calvó, un mestre d'aixa de Roses que el 
1490 es dirigí a Lavos, prop de la desembocadura del Mondego, per carregar peix 
salat en el balener d'un tal Valentí de Palamós. Miquel Font, mercader barceloní, 
s'ocupà de contractar una assegurança a Barcelona, com va fer regularment per a 
altres membres de la família Calvó. El 1491 repetí el viatge amb 2.000 barrils 
buits per a omplir-los a la mateixa localitat portuguesa i portar-los a la costa ca-
talana fins a Cotlliure, amb opció de passar per Mallorca.39 Entre 1497 i 1499, 
com ho podem comprovar al quadre que segueix, sembla que havia optat ja per 
proveir-se a Andalusia i ja no viatjava ell mateix, sinó que se n'encarregava el fill 
que portava el seu mateix nom. 

Ignorem el parentiu que podien tenir tots dos amb Baldiri Calvó, també merca-
der de Roses. El 1492 el trobem associat amb Jaume Caixes i tots dos expedeixen els 
barrils buits per a peix des de Roses, mentre que Jaume Camps era l'encarregat de fer-
ne la compra. El 1495 Baldiri Calvó romania a Roses i enviava el seu fill Bernardí a 
Cadis per fer la compra; més endavant, el 1499, era Antoni Oliver, un barriler que 

34. E. FERREIRA, Galicia en el comercio marítimo medieval, pp. 686-689 i 727-739-
35. AHPB, Pere Triter, Llibre tercer d'assegurances, f. 124 v. (1492, juny, 22); Quintus liber 

securitatum, f. 95 v. (1495, desembre, 14). 
36. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, ff. 97 v.-98 r, regesta publ. a A. GARCIA i 

M.T. FERRER, Assegurances, doc. 296. La mercaderia, que havia de viatjar a la caravel·la de Jaume Ca-
sassús, va haver d'ésser transbordada al balener d'un tal Soler, a Barcelona, el 30 de maig. 

37. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, f. 3 v. (1495, juliol, 4). 
38. Miquel Font assegurà en nom d'Antoni Calvó 400 barrils d'anxova i 450 de sardina que 

Antoni Calvó, fill, i Miquel Roig havien de portar de Roses a Gènova o altres llocs de la costa ita-
liana fins a Nàpols en el balener de Gonzalvo Sánchez, de Sanlúcar de Barrameda: AHPB, Pere Tri-
ter, Quintus liber securitatum, f. 84 r.-v. (1495, desembre, 3). 

39. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, f. 18 v. (1490, juliol, 7), 54 r.-v. (1491, 
març, 22), 62 r. (1491, maig, 26), i 70 v. (1491, juny, 27). 
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precisament morí a Màlaga, al començament del 1500,40 qui va portar a terme el viat-
ge. El 1497 un Bernardí Calvó, que figura com a mercader de Barcelona i que segu-
rament és el fill de Baldiri, contractà una assegurança per a les mercaderies i l'esclau 
que Antoni Calvó, fill, havia d enviar-li des del Puerto de Santa María. 

Ja no és tan segur que puguem identificar aquest Bernardí amb el Bernat Cal-
vó que el mateix any 1497 figura com a mercader de Roses i que assegurà peix sa-
lat i altres mercaderies que Antoni Oliver, el barriler que havia col·laborat amb 
Baldiri, havia d'enviar-li des d'Andalusia o el regne de Granada. Sembla que, fi-
nalment, una part del carregament foren cuirs castellans, alguns dels quals foren 
robats per corsaris a la costa de Granada.41 Per l'octubre de 1497, Antoni Calvó va 
fer assegurar a Barcelona peix salat que superava la quantitat que ja havia estat as-
segurada per Bernat, en nom d'Antoni, al contracte que acabem d'esmentar, la 
qual cosa demostra una relació entre Antoni i Bernat.42 

També un mercader barceloní, Joan Morell, realitzà una inversió important en 
peix salat el 1492, bé que la seva primera intenció fos, segons sembla per l'asse-
gurança, comprar esclaus. Els seus fills Joan Julià i Antoni havien de fer la càrre-
ga al Puerto de Santa María o en qualsevol lloc de la costa de Granada a la cara-
vel·la d'Antoni Tosquello. Les trameses es van anar escalonant en diverses remeses, 
del 4 i del 17 de maig de 1493, del 5 de juny i del 16 d'agost del mateix any i, 
per això, foren anotades al peu de l'assegurança perquè hi hagués constància de la 
mercaderia que sortia del risc. 

Uns quants anys més tard, pel novembre de 1499, Joan Morell participà en un 
comú —un tipus de societat mercantil per a un sol viatge43— juntament amb un 
mariner anomenat també Joan Morell, un tal Gomis, Carles Pous i Lluís Baró, bo-
ter. Amb el lucre d'aquest comú, en el qual hi havia sal, a més de bótes i barrils 
buits, hom adquirí peix i potser altres mercaderies que foren assegurades des del 
lloc de la càrrega a la Mar Pequeña — a la costa africana— o a l'illa Canària fins al 
Puerto de Santa Maria. Una segona assegurança cobrí el risc d'aquestes i altres 
mercaderies des del Puerto de Santa Maria fins a Barcelona. 

Entre els importadors de peix trobem també un mercader de Sant Feliu de 
Guíxols, anomenat Carles Clapers, que el 1497 féu assegurar cent cinquanta barrils 
de peix salat que el patró Antoni Rabassa havia de carregar al seu vaixell, a Gi-
braltar, per transportar-los a aquell port. S'havia previst que el vaixell podria pas-

40. J .E. LÓPEZ DE COCA, El comercio exterior del reino de Granada, Actas del II Coloquio de His-
toria Medieval Andaluza. Hacienda y comercio, Sevilla, 1982, reed. a El reino de Granada en la época 
de los Reyes Católicos. Repoblación, comercio y frontera, p. 175. 

41. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, f. 43 r.-v. 1497, octubre, 2). 
42. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d assegurances, ff. 80 v.-81 r. (1497, octubre, 27). 
43. Sobre aquesta mena de comunitats comercials marítimes cf. A. GARCIA I SANZ i J . M. MA-

DURELL I MARIMON+ , Societats mercantils medievals a Barcelona, I, Barcelona, Fundació Noguera, 1986, 
pp. 195-202. 
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sar per Eivissa o per Mallorca, potser a vendre part de la mercaderia, i fou justa-
ment a Eivissa on naufragà. Pel setembre de 1499 Carles Clapers féu assegurar, per 
mitjà del mercader barceloní Rafael Oliver, peix salat i altres mercaderies que ha-
vien d'ésser carregades a Andalusia o a Granada a la saetia d'Antoni Johanals, que 
també fou compresa en la mateixa assegurança, a petició del patró, pel risc dels 
tres quarts del buc que li pertanyien. 

També el 1499 uns altres dos veïns de Sant Feliu de Guíxols, Bernat Alzina i 
Antoni Massana, van anar a Andalusia a comprar peix salat amb el galió del pri-
mer. Rafael Oliver s'encarregà d'assegurar la mercaderia en llur nom i en nom 
propi. Es féu constar que els barrils de sardina es valoraven a cinc sous el barril, 
mentre que l'anxova anava a 8 sous el barril. L'assegurança pujà a 150 lliures i 
comprengué el risc del buc. 

Més al sud, a Tarragona, Pere Bargueta també es dedicava a la importació de 
peix i ocasionalment d'altres mercaderies. El seu representant a Andalusia fou 
Amador Parets, almenys el setembre de 1496, perquè el novembre ho fou Onofre 
Bellvei. Sabem que altres vegades Pere Bargueta s'aprovisionà a Galícia.44 

Els mercaders valencians acudien igualment a l'oferta andalusa. Llur activitat 
es reflecteix sovint als manuals d'assegurances barcelonins per la major importàn-
cia d'aquesta plaça en el negoci asseguratiu. Pel gener de 1497, Rafael Oliver 
contractà a Barcelona una assegurança per a les mercaderies pertanyents al merca-
der valencià Gaspar Rull: 1.400 dotzenes de lluços i deu barrils de tonyina, entre 
altres mercaderies, com el sucre.45 

El peix salat formà part sovint dels carregaments generals de les companyies 
catalanes de comerç. Per exemple els Viastrosa enviaren, l'any 1492, setanta barrils 
d'anxova buits a Sanlúcar de Barrameda, sens dubte per a realitzar una importació 
de peix salat;46 Pedro de Susán envià lluç a Flandes el 1495 i a Barcelona el 1497 
i el 1498; també entre les mercaderies de Pere Benavent, assegurades el 1498 i 
preses per corsaris francesos a la costa granadina, figuraven 66 costals de lluç;47 

igualment els germans Jaume i Lluís Bertran es van interessar per la importació de 
peix andalús, especialment tonyina.48 

Cal dir que el peix salat que fluïa cap al Mediterrani no procedia només de les 
pesqueries africanes atlàntiques i de les andaluses, sinó també de Galícia i d'Ir-
landa. El 7 de desembre de 1499, per exemple, un biscaí, anomenat Valentín de 
San Sebastián, contractà una assegurança per al lluç i altres mercaderies que serien 

44. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum.. sextus, ff. 122 v.-123 r. (1496, octubre, 24), ff. 125 
V.-126 r. 

45. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 141 v.-192 r. (1497, gener, 24). 
46. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, f. 114 r. (1492, abril, 28). 
47. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 159 r . - l60 r. (1498, febrer, 5). 
48. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 136 v.-137 r. (1497, desembre, 15), i 

f. 163 r.-v. (1498, febrer, 5). 
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carregades a Irlanda al vaixell de «Peyrot d'Arse», veí de Sant Sebastià, per por-
tar-les a Civitavecchia. En aquest cas l'operació no sembla haver tingut altra con-
nexió amb Barcelona que la importància del seu mercat asseguratiu, ja que no 
consta que Valentín de San Sebastián estigués establert a la ciutat, i confià al còn-
sol de castellans a Barcelona —que era Joan Castelló— qualsevol qüestió que es po-
gués presentar sobre l'assegurança.49 

Sabem que durant les primeres dècades del segle XVI continuà aquest corrent 
exportador de peix. E. Otte ha documentat la tramesa de 850 dotzenes de peix del 
Puerto de Santa Maria a Barcelona, el 1509, i de 551 dotzenes el 1512; i A. Fran-
co i A. Moreno han posat de relleu la importància de les trameses a Barcelona, 
València, Tarragona i ciutats del sud d'Itàlia de la tonyina pescada a les almadra-
ves properes a Sanlúcar de Barrameda.50 

Q U A D R E 2 

C o n t r a c t a n t t ra jec te 
assegurat 

m e r c a d e r i a 
assegurada 

quanti ta t 
assegurada 

A n y 

J . Caixes,51 Bal. Calvó, J . Camps (viatja) Roses- Gibraltar-Agde 1 . 5 0 0 barrils 
buits i 100 ducats 

2 2 5 1. 1 . 1 4 9 2 

J . Morell , 5 2J .J . i A.Morell (viatgen) Pto. de Sta. María o costa 
granadina-Barcelona 

37 bar. sardina 
i anxova, 2 bótes 
lluç (69 dotzenes) 
334 dotzenes lluç 

5 0 0 1 1 2 . 1 4 9 2 

M. Font,5 3 per Bal. Calvó, Ber. Calvó 
(viatja) 

Cadis-Cotlliure 125 1. 7 . 1 4 9 5 

49. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 106 V.-107 r. (1499, 
desembre, 7). 

50. E. OTTE, El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, p. 222 i A. FRANCO SILVA -
A. MORENO OLLERO, Datos sobre el comercio del puerto de Sanlúcar de Barrameda en el primer tercio del 
siglo X V / , Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza (1981), Sevilla, 1982, pp. 293-
2 9 4 . 

51. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, ff. 97 v.-98 r., regesta publ. a A. GARCIA i 
M. T. FERRER, Assegurances, doc. 296. A més de Gibraltar, es preveia un possible carregament a 
Marbella o a la Figuera. El vaixell previst era la caravel·la de Jaume Casassús. 

52. La llista completa de mercaderies, a més del peix ja indicat, era: 30 quintars de bescuit, una 
bala amb catorze camises, tres bótes de sagí, 27 cofins de panses, 96 cuirs bovins, 13 dels quals eren 
barbarescos, una bóta de cera barbaresca i 30 saques de llana, de les quals dues eren petites, ja que 
són las mencionades com a saquetes que contenien quinze roves de llana entre totes dues: AHPB, Pe-
re Triter, Liber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24). 

53- AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, f. 5 r. (1495, juliol, 3). 
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C o n t r a c t a n t t rajecte 
assegurat 

m e r c a d e r i a 
a s s e g u r a d a 

quant i ta t 
a s s e g u r a d a 

A n y 

J .de Trillo, per P. Bargueta5 4 

A. Parets (a Andalusia) 
Sevilla o Pto. de Sta. Maria 
-Tarragona o Barcelona 

lluç i altres 3 0 0 1. 9 . 1 4 9 6 

J .de Trillo, per P. Bargueta5 5 

O. Bellvei (viatja) 
Pto. de Sta. María o altre-
Tarragona, Barcelona 

lluç i altres 4 0 0 duc. 1 1 . 1 4 9 6 

R. Oliver, per G. Rull,5 6 L. Guerau 
(a Andalusia) 

Pto. de Sta. Maria, 
Cadis-València 

1 . 4 0 0 dotzenes 
lluç i 10 bar. 
tonyina i altres 

4 5 0 duc. 1 . 1 4 9 7 

C. Clapers57 Gibraltar-St. Feliu 
de Guixols 

1 5 0 bar. 
Naufragà a 
Eivissa 

50 1. 9 . 1 4 9 7 

B. Calvó,58 A. Oliver, barriler (viatja) ports andalusos o 
granadins-Barcelona 

100 1. 1 0 . 1 4 9 7 

M. Font, per A. Calvó,59 A. Oliver Andalusia-Barcelona plus de càrrega 
de l'assegurança 
precedent 

37 1. 10 s. 1 0 . 1 4 9 7 

P. de Susán60 Pto. de Sta. Maria-Barcelona 2 2 0 dotzenes 
de lluç 
(1 quintar) 

2 5 0 duc. 1 1 . 1 4 9 7 

M. Font, per A. Calvó,6 ' A. Calvó, fill 
(viatja) 

Andalusia o Granada-Roses 3 0 0 duc. 1 1 . 1 4 9 7 

B. Calvó,62 A. Calvó, fill(viatja) Pto. de Sta. Maria, Andalusia 
Granada-Barcelona 

50 1. 1 2 . 1 4 9 7 

J . Bertran,6 3 L. Bertran (a And.) Pto. de Sta. Maria, Cadis, 
Jerez-Barcelona 

tonyina i peix 
salat 

3 5 0 1. 1 2 . 1 4 9 7 

5 4 . A H P B , P e r e T r i t e r , L i b e r s e c u r i t a t u m . . . sex tus , f. 8 1 r . - v . ( 1 4 9 6 , s e t e m b r e , 7 ) . 
5 5 . Ibfdem, ff. 1 4 2 V . - 1 4 3 r. ( 1 4 9 6 , n o v e m b r e , 2 4 ) . 
5 6 . A H P B , P e r e T r i t e r , L i b e r s e c u r i t a t u m s e x t u s , ff. 1 9 1 v . - 1 9 2 v . ( 1 4 9 7 , g e n e r , 2 4 ) . 
5 7 . A H P B , P e r e T r i t e r , L l ibre v u i t è d 'assegurances , ff. 15 r. ( 1 4 9 7 , s e t e m b r e , 1 5 ) 
5 8 . A H P B , P e r e T r i t e r , l l ibre v u i t è d 'assegurances , f. 4 3 r . - v . ( 1 4 9 7 , o c t u b r e , 2 ) . 
5 9 . A H P B , P e r e T r i t e r , L l ibre v u i t è d 'assegurances , ff. 8 0 v . - 8 1 r. ( 1 4 9 7 , o c t u b r e , 2 7 ) . 
6 0 . A . GARCIA I M . T . FERRER, Assegurances, d o c . 3 2 6 . 
6 1 . A H P B , P e r e T r i t e r , L l ibre v u i t è d 'assegurances , ff. 1 1 8 v . - 1 1 9 r. ( 1 4 9 7 , n o v e m b r e , 2 0 ) . 
6 2 . A H P B , P e r e T r i t e r , L l ibre v u i t è d 'assegurances , f. 1 3 3 r. ( 1 4 9 7 , d e s e m b r e , 7 ) . 
6 3 . A H P B , P e r e T r i t e r , L l ibre v u i t è d 'assegurances ff. 1 3 6 v . - 1 3 7 r. ( 1 4 9 7 , d e s e m b r e , 1 5 ) . 
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Contractant trajecte 
assegurat 

mercaderia 
assegurada 

quantitat 
assegurada 

Any 

J . Bertran,64 L. Bertran Pto. de Sta. Maria, Cadis, 
Jerez-Barcelona 

tonyina i peix 
salat 

2 0 0 duc. 2 . 1 4 9 8 

M. Font, per P. Benavent65 Cadis o Pto. de Sta. 
Sta.María-València 
o Barcelona 

66 costals 
de lluç 
(robats) 

4 7 5 1. 2 . 1 4 9 8 

M. Font, per A. Calvó,66 A. Calvó, fill 
(viatja) 

Andalusia o Granada-Roses 100 1. 3 . 1 4 9 8 

R. Oliver, per C. Clapers6"7 Andalusia o Granada-St. Feliu 
de Guíxols o França 

peix salat i 
3 / 4 buc 

100 duc. 9 . 1 4 9 9 

R. Oliver,68 B. Alzina, A. Massana 
(viatgen A. i M) 

Andalusia o Granada-
Barcelona o St. Feliu 
de Guíxols 

peix salat 
i galió de 
B. Alzina 

150 1. 1 0 . 1 4 9 9 

M. Font, per A. Calvó,69 A. Calvó, fill 
(viatja) 

Andalusia o Granada-Roses 4 0 0 duc. 1 0 . 1 4 9 9 

J . Morell,mere. J . Morell, marin. 
Gomis, C. Pous, L. Baró, boter 

«Mar Pequeña» o Canaria 
-Pto. Sta. María 

lucre d'un comú 
de sal i bar. 
buits per a peix 

100 1. 1 1 . 1 4 9 9 

els mateixos70 Pto. de Sta. María o altres 
ports andalusos o granadins-
Barcelona 

5 3 0 1. 1 1 . 1 4 9 9 

M. Font,"1 per Bal. Calvó A. Oliver 
(viatja) 

Cadis-Roses o costa catalana. 2 5 0 duc. 1 1 . 1 4 9 9 

6 4 . A H P B , P e r e T r i t e r , Ll ibre v u i t è d'assegurances, f. 1 6 3 r . -v . ( 1 4 9 8 , febrer, 5) . 
6 5 . A H P B , Pere T r i t e r , Llibre vu i tè d 'assegurances, ff. 1 5 9 r . - l 6 0 r. ( 1 4 9 8 , febrer, 5) . 
6 6 . A H P B , Pere Tr i te r , Llibre vu i tè d 'assegurances, ff. 1 9 5 v . - 1 9 6 r. ( 1 4 9 8 , m a r ç , 17) . 
6 7 . A H P B , Pere T r i t e r , Liber s e c u r i t a t u m m a r i t i m a r u m u n d e c i m u s , f. 2 0 r . -v . ( 1 4 9 9 , se tem-

bre, 9 ) . 
6 8 . A H P B , Pere T r i t e r , Liber s e c u r i t a t u m m a r i t i m a r u m u n d e c i m u s , ff. 6 2 v . - 6 3 r. ( 1 4 9 9 , oc-

tubre , 2 5 ) . 
6 9 . A H P B , Pere T r i t e r , Liber s e c u r i t a t u m m a r i t i m a r u m u n d e c i m u s , ff. 7 4 v . - 7 5 r. ( 1 4 9 9 , oc-

tubre , 3 0 ) . 
7 0 . A H P B , P e r e T r i t e r , Liber s e c u r i t a t u m m a r i t i m a r u m u n d e c i m u s , ff. 8 7 v . - 8 9 r. ( 1 4 9 9 , no-

v e m b r e , 13) . 
7 1 . A H P B , Pere T r i t e r , Liber s e c u r i t a t u m m a r i t i m a r u m u n d e c i m u s , f. 9 7 r . -v . ( 1 4 9 9 , novem-

bre, 19) . 
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C o n t r a c t a n t t ra jecte 
assegurat 

m e r c a d e r i a 
a s s e g u r a d a 

quanti tat 
assegurada 

Any 

G. Martínez, 2 F. Martínez (a And.) Pto. de Sta. María-Barcelona 100 dotzenes 
de lluç 

150 1. 1 2 . 1 4 9 9 

P. de S u s á n / 3 F. Martínez (a And.) Pto. de Sta. María-Barcelona 2 1 2 dotzenes 
de lluç 

8 0 0 duc. 4 . 1 5 0 0 

J . Bertran"4 Pto. de Sta. María-Barcelona lluç 4 0 duc. 6 . 1 5 0 0 

Altres productes 

En els carregaments dirigits des d'Andalusia a Catalunya apareixen altres pro-
ductes: blat i ordi,75 dels quals Catalunya era deficitària, com també un elaborat 
del blat —el bescuit—,76 greixos animals, sagí o llard77 i alguna vegada també apa-
reixen les panses,78 l'oli i el vi, en petites quantitats,79 malgrat que les terres catala-
nes eren productores de totes dues coses, i també escaiola (dues saques en una tramesa 

72. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 105 r.-v. (1499, de-
sembre, 2). 

73- AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 178 r.-179 r. (1500, 
abril, 11). 

74. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimum, f. 210 v. (1500, juny, 10). 
75. Cf. més avall les trameses dels anys 1495 i 1497 de Pedro de Susán i una de P. de Bena-

vent del gener de 1497 des d'Andalusia a València, Mallorca o Barcelona. La tramesa fou assegura-
da per 650 lliures. E. OTTE, El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, p. 205, es refereix 
també al nòlit de 403 cafissos d'ordi el 1493 per a/les tropes que es trobaven a Cotlliure, durant 
l'operació de reconquesta del Rosselló. 

76. Cf. per exemple el carregament dels Morell, amb trenta quintars de bescuit: AHPB, Pere 
Triter, Liber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24). El bescuit era un producte d'expor-
tació important a Andalusia: E. OTTE, El comercio exterior andaluz afines de la Edad Media, p. 222. 

77. Cf. per exemple el carregament dels Morell, amb tres bótes de sagí: AHPB, Pere Triter, Li-
ber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24). Cf. també els carregaments de 1497 i de 
1498 dirigits per Pedro de Susán a Barcelona i l'enviat per Francisco Martínez, segurament fill seu, 
el 1499, més endavant. Cf. també F. OTTE, El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, p. 222, 
que es refereix a algun altre exemple de 1509: el nòlit de 18 quintars d'»unto de puerco», del Puer-
to de Santa María a Barcelona. 

78. Cf. per exemple un carregament dels Morell, amb 27 cofins de pansa: AHPB, Pere Triter, 
Liber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24). 

79. Jaume i Lluís Bertran compraren gerres d'oli i les asseguraren per valor de 200 ducats en 
el trajecte Sevilla-Barcelona; l'assegurança s'amplià després a qualsevol altra mena de mercaderia: 
AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 181 r.-182 r. (1498, febrer, 26). E. OTTE, El co-
mercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, p. 203, ha documentat la tramesa, el 1498, de 24 pi-
pes i 54 gerres d'oli a Cotlliure. Sabem també que Pedro de Susán envià, l'any 1500, mig barril de 
vi clar i una quarterola a Barcelona, com veurem més endavant. 
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de Pedro de Susán), senet, que era una planta medicinal,80 llana,81 productes tèxtils 
elaborats, com camises, teixit de fibra de ginesta per a tovalles,82 grana,83 esclaus84 etc. 

Entre els productes enviats des d'Andalusia cap a Orient pels catalans figura 
l'oli, com podem veure en una tramesa dels Viastrosa a Rodes, que comentaré 
més endavant. 

Des d'Andalusia i cap a Flandes, Anglaterra o Irlanda, els mercaders catalans, 
almenys la companyia Viastrosa ho va fer els anys 1492, 1495 i 1496, enviaren vi, 
però també oli i cera en diverses ocasions. Pedro de Susán envià, el 1497, panses 
i ametlles des de Granada o des d'Andalusia i, el 1499, hi trameté vi i tonyina. 

2 . PRODUCTES DE REDISTRIBUCIÓ 

Destacaven entre aquests productes els cuirs barbarescos, suplantats alguna 
vegada pels cuirs irlandesos; m'he referit als uns i als altres a l'apartat dedicat a 
aquest producte. També la cera barbaresca apareix en els nostres carregaments. 
Els catalans havien anat a buscar-la directament al nord d'Àfrica almenys des del 
segle XIII85 però, a la fi del segle XV, la prenen sovint dels dipòsits andalusos.86 A 
vegades foren les mateixes companyies catalanes les que portaren cera i cuirs bar-
barescos, a més de goma, indi, or en moneda o en maça des de Salé al Puerto de 
Santa Maria, com féu Pere Benavent el 1496, tal com veurem més endavant. 

El sucre de Madeira era un altre dels productes que es distribuïa sovint des 
dels ports andalusos. A la fi d'agost de 1496, per exemple, Pere Benavent havia de 
carregar-ne 188 caixes en el vaixell de Bernat Ortís, per a portar-les directament 
a Qios. Un producte, doncs, que durant tant de temps havia circulat de l'Orient 
mediterrani a l'Occident, ara canviava de direcció a causa dels canvis polítics a 
l'Orient, que trastocaven les rutes comercials tradicionals, i a causa dels canvis 

80. Cf. una tramesa de Pedro de Susán de 1497. 
81. Cf. per exemple un carregament dels Morell, amb trenta saques de llana: AHPB, Pere Triter, 

Liber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24). Per als primers anys del segle XVI, E. OT-
TE, El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media, p. 220, ha trobat notícies de llana enviada des 
d'Andalusia a València per part del valencià Perot Miquel, el català Joan Font i dos veïns de Sevilla. 

82. Cf. per exemple el carregament dels Morell, amb una bala que contenia catorze camises: 
AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24) i un carregament de Pe-
dro de Susán, més endavant. 

83- Cf. un carregament de Pedro de Susán més endavant, el 1499 i el 1500. 
84. Bernardí Calvó assegurà un esclau i altres mercaderies des del Puerto de Santa María a 

Barcelona: AHPB, Pere Triter, llibre vuitè d'assegurances, f. 113 r. (1497, desembre, 7). 
85. Ch. E. DUFOURCQ, L'Espagne catalane et le Magbrib aux XlIIe et XlVe siecles, París, PUF, 1966, 

pp. 538-539, 546, 591, 593. C. CARRERE, Barcelona,. 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, p. 114. 
J . M . MADURELL i A . GARCIA SANZ, Comandas comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media, p p . 5 2 - 5 3 . 

86. Cf. per exemple el carregament dels Morell, amb una bóta de cera barbaresca: AHPB, Pe-
re Triter, Liber securitatum tercius, f. 179 r. (1492, desembre, 24) o bé un altre dels Viastrosa, el 
1496, com veurem més endavant. 
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econòmics sorgits de la colonització a l'Atlàntic. Cal dir que, en aquest carrega-
ment, hi figuraven també 42 quintars de ferro biscaí, producte que cal afegir, 
doncs, a les mercaderies redistribuïdes des d'Andalusia.87 Retornant al sucre, cons-
ta que, pel gener de 1497, el mercader valencià Gaspar Rull adquirí a Andalusia 
per mitjà del seu representant, 52 caixes de sucre, que havia de rebre a València.88 

Igualment l'andalús Pedro de Susán envià des del Puerto de Santa Maria sucre de 
Madeira a Barcelona: 15 caixes el 1497, 12 caixes el 1500 i unes altres sis caixes 
aquest mateix any, enviades pels seus fills, com veurem més endavant. 

La fusta de roure de Flandes figurava també entre les mercaderies redistribuï-
des des d'Andalusia. El mes d'octubre de 1499, per exemple, Bernat de Perarnau, 
mercader de Barcelona, féu assegurar per 50 lliures «borns» o taules de roure de 
Flandes que Amador Parets havia de carregar a Cadis, Puerto de Santa Maria, San-
lúcar de Barrameda o qualsevol altre lloc d'Andalusia per portar a Barcelona.89 

3 . PRODUCTES CATALANS EXPORTATS A ANDALUSIA 

En el sentit invers, tenim constància que els catalans portaren fruita seca a An-
dalusia, avellanes i ametlles, potser només per a reexpedir-Ies a Flandes o Angla-
terra. Per l'abril de 1492 Nicolau i Pere Viastrosa enviaren, concretament, a San-
lúcar de Barrameda 33 saques d'avellana de l'Empordà i un nombre indeterminat 
de saques d'avellanes i d'ametlles que havien d'ésser carregades a Tarragona; el 
1496, la mateixa companyia envià set roves d'ametlles al Puerto de Santa Ma-
ria.90 El 1499, Miquel Font assegurà per 250 ducats una quantitat indetermina-
da de quintars d'ametlla, que s'havien de carregar a Cadis o altres llocs d'Andalusia 
per portar a Flandes; segurament també en aquest cas es tractava de mercaderia di-
positada allà prèviament.91 

En alguna ocasió el safrà figura entre les mercaderies enviades a Andalusia,92 

igual com objectes manufacturats de vidre, ganivets, pintes, boles de coral, estoigs 
etc.93 

Les peces de teixit de llana fabricades a Catalunya, que eren la base del comerç 

87. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 73 v.-75 v. (1496, agost, 31). 
88. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 191 v.-192 v. (1497, gener, 24). 
89. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 59 r. (1499, octubre, 24). 
90. Cf. més endavant a l'apartat dedicat a aquesta companyia.Sobre la producció, comerç i con-

sum de fruita seca cf. el meu article Figues, panses, fruita seca i torrons, a La Mediterrània, àrea de con-
vergencia de sistemes alimentaris (segles V-XVIIl), XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals (1995), Pal-
ma de Mallorca, Institut d'Estudis Baleàrics, pp. 191-208. 

91. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 93 v.-94 r. (1499, no-
vembre, 18). 

92. Cf. per exemple les trameses de l'any 1500 de Pedro de Susán i també una de Francisco Car-
mona (a l'apartat «Altres andalusos a Barcelona»). 

93. Cf. per exemple les trameses de l'any 1500 de Pedro de Susán, una altra dels Viastrosa de 
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català al Mediterrani central i occidental, apareixen aquí solament de manera 
simbòlica. Els Viastrosa enviaren a Andalusia, l'any 1496, cinc peces de llana del 
tipus vervins, que s'imitava a Catalunya i al regne de València des del segle XIV,94 

el mateix any, hi trameteren unes altres cinc peces i, a més, vuit flassades carda-
des blanques. Un mercader de Cadis, Sancho Martínez, assegurà a Barcelona, el 
1496, tres peces de roba de llana mesclada fina de Perpinyà, que pensava expedir 
des de Cotlliure o Barcelona.95 També Pere Benavent envià a Cadis o al Puerto de 
Santa Maria vuit dotzenes de bonets, flassades i peces de llana el 1497 i, més en-
davant, l'any 1500, el barceloní Jaume Bertran envià a Cadis o al Puerto de San-
ta Maria set peces de roba de llana, del tipus mesclat fi de Perpinyà, valorades en 
198 lliures i mitja i, en una altra remesa efectuada el mateix any, envià deu flas-
sades de llana cardades, dues dotzenes de bonets negres i mitja dotzena de bonets 
de grana.96 També Pedro de Susán envià a Andalusia, l'any 1500, una peça de ro-
ba de llana mesclada fina de Perpinyà i sis flassades cardades, com veurem més en-
davant, mentre que Francisco Carmona, també sevillà, enviava tres peces del ma-
teix tipus, en una primera tramesa, i dues peces de tipus indeterminat, de color 
burell i negre, a més de sis flassades cardades, en una segona tramesa, aquell ma-
teix any. 

Entre les mercaderies enviades des de terres catalanes a Andalusia figura tam-
bé alguna espècia, com la canela i el sàndal, i alguna quantitat d'un tint, el ver-
det.97 

Podem considerar també dins del sector d'intercanvis entre Catalunya i An-
dalusia les assegurances de vaixells andalusos a Barcelona. El 1495, Miquel Font 
contractà, per 150 ducats, una assegurança per a la caravel·la de Bartolomé de 
Miño, d'Andalusia, que havia de cobrir el risc de l'embarcació durant vuit mesos.98 

4 . ANDALUSIA, ESCALA DEL COMERÇ CATALÀ AMB L'ATLÀNTIC I PUNT D'ENLLAÇ ENTRE 
LES RUTES D'ORIENT I OCCIDENT 

Andalusia serví també com a escala o base per al comerç català amb Anglater-
ra i Irlanda i amb Flandes, que sovint no passava per Barcelona. Des dels ports an-

maig de 1496 i una altra de l'escuder Gonçalvo Martí el 1496 (AHPB, Pere Triter, Liber securita-
tum sextus, ff. 155 V.-156 r.: 1496, desembre, 5). 

94. M. GUAL CAXMARENA, Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media, «Anua-
rio de Estudios Medievales», 4 (1967), p. 122. C. CARRERE, Barcelona. 1380-1462. Un centre econbmic 
en época de crisi, I, pp. 462 -463 i 4 6 6 - 4 6 8 . 

95. Cf. més endavant l'apartat «Altres andalusos a Barcelona». 
96. Cf. els apartats destinats als Viastrosa, Pere Benavent i altres mercaders. 
97. Vegeu les trameses de Pedro de Susán de l'any 1500, més endavant. 
98. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, f. 48 r. (1495, octubre, 2). 



EL COMERÇ CATALÀ A ANDALUSIA AL FINAL DEL SEGLE X V 
303 

dalusos hom enviava v i , " tàperes, olives, llimones, fruites, corns de bou etc.100 a 
Anglaterra, Flandes o Zelanda, però també productes mediterranis, com fruita se-
ca, ametlles i avellanes, que eren dipositades a Andalusia per a la reexportació 
posterior, com es pot intuir per tres assegurances de Barcelona a Sanlúcar i de 
Sanlúcar o altres llocs d'Andalusia a Flandes i a Anglaterra, contractades pels Vias-
trosa el 1492 i que comento a l'apartat dedicat a aquesta companyia. 

A vegades, el paper dels ports andalusos fou simplement el d'actuar de marc 
del transbord de les mercaderies provinents dels ports de Flandes o d'Anglaterra 
als vaixells que feien habitualment les rutes del Mediterrani i no s'endinsaven 
normalment a l'Atlàntic més enllà d'Andalusia o de Portugal, no pas perquè no 
poguessin fer-ho, sinó perquè d'aquesta manera els nòlits devien resultar més 
econòmics. Podem veure'n alguns exemples ben clars en una assegurança dels 
Viastrosa sobre mercaderies carregades a Flandes per Bernat Valldaura, el 1495, o 
en una altra assegurança d'una caixa d'agulles de cap, barrils de fil de ballesta 
etc. procedents de Flandes, el 1496, o bé, en sentit contrari, el d'una partida de 
barrils d'oli mallorquí que la mateixa companyia envià al Puerto de Santa Maria 
per al transbord a un altre vaixell destinat a Flandes o Zelanda el mateix any. 

També es feren trameses de productes auctòctons com l'oli, els cuirs o el peix 
salat, o de redistribució com el sucre, des d'Andalusia cap a Orient, per tal d'ob-
tenir mercaderies orientals destinades a Flandes, que recalaren primer en ports 
andalusos. Més endavant comento dues operacions d'aquestes característiques dis-
senyades per la companyia Viastrosa: una el 1493 d'Andalusia a Rodes, tornada a 
Andalusia i transbord per al nord, i una altra el 1495 d'Andalusia a Rodes. 

Andalusia serví de base també per al comerç amb l'Africa atlàntica, que els ca-
talans ja freqüentaven abans. Com veurem, Pere Benavent rebé a Andalusia mer-
caderies d'aquesta zona a través d'un representant. 

5 . ELS NEGOCIS ATLÀNTICS DE LA COMPANYIA VIASTROSA 

Els Viastrosa eren una distingida família barcelonina de mercaders i arma-
dors. Entre 1440 i 1460 hi ha moltes notícies dels negocis dels germans Nicolau 
i Pere Viastrosa, fills tots dos de Nicolau. El 1443 Pere era patró i armador d'un 
balener, en el qual tenia també participació Nicolau. Aquest darrer es casà cap al 
1435, testà el 1463 i deixà hereu de la casa comercial el seu fill Nicolau i una 
quantitat a l'altre fill, Pere, que no tenia encara setze anys.101 

99. Cf. les trameses de 1492 i 1495 dels Viastrosa, més endavant, i de Pedro de Susán el 1497. 
100. Cf. per exemple la tramesa feta per Pedro de Susán el 1497. 
101. C. CARRERE, Barcelona. 1380-1462, I, pp. 147, 281, 295, 317, 346, 348, 429 , 436 , 518, 

i II, 126, 363, 365, 404 , 410 , 411 , 415, 422, 425, 426. Cf. també M. DEL TREPPO, I mercanti cata-
lani, p. 221. 
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Sembla que són aquests germans els que el 1497 posseïen un balener, a més de 
molts altres negocis,102 i que ostentaren alguns càrrecs municipals, continuant 
l'interès pel govern de la ciutat que havien demostrat el pare i l'oncle, militants 
tots dos del partit de la «busca» en les dissensions de mitjan segle. El 1476 Pere 
Viastrosa fou conseller tercer de Barcelona, el lloc destinat a l'estament mercantil, 
mentre que el seu germà Nicolau ho fou el 1485.103 Pere fou, a més, clavari de la 
ciutat entre 1478 i 1480.104 

A la fi del segle XV formaven una companyia que treballava a tots els mercats, 
de Flandes a Orient, i sabem que també feia inversions considerables en assegu-
rances a tercers.105 

Considerarem ara solament els negocis relacionats amb l'Atlàntic o que en-
llaçaven els mercats atlàntics amb els orientals i només sobre la base documental 
dels manuals d'assegurances marítimes del notari barceloní Pere Triter. 

A Andalusia, els Viastrosa comptaven amb la col·laboració d'Amador Parets, 
que no era un simple representant, atès que les assegurances contractades pels 
Viastrosa solien incloure'l com a beneficiari al seu costat, bé que, com ja hem 
vist, també actuava de representant del blanquer barceloní Jaume Moarc. 

La primera tramesa de la qual tenim constància a través de les assegurances es 
realitzà el mes d'abril de 1492. Nicolau i Pere Viastrosa enviaren a Sanlúcar de 
Barrameda 33 saques d'avellanes de l'Empordà i un nombre indeterminat de sa-
ques d'avellanes i d'ametlles que havien d'ésser carregades a Tarragona. A Barce-
lona foren embarcats, a més, 70 barrils per a anxova buits a la caravel·la de Gon-
zalvo Díez, que havia de realitzar el viatge. Fou assegurat tot per 125 lliures. Pel 
novembre, els mateixos mercaders contractaren una assegurança per a les merca-
deries que el seu soci, Amador Parets, havia de carregar en el mateix Sanlúcar 
amb destinació a Anglaterra; és molt possible que la fruita seca figurés en aques-
ta càrrega, assegurada per 350 lliures.106 

Potser en realitat ja havia sortit abans en una altra tramesa, assegurada a Bar-
celona per la considerable quantitat de 945 lliures, pel setembre de 1492, pels ma-
teixos Nicolau i Pere Viastrosa. La mercaderia era una quantitat indeterminada de 
bótes de vi i fruita que el seu soci, Amador Parets, havia de carregar en qualsevol 

102. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 2 r. i 8 v. 
103- A. DE CAPMANY Y DE MONTPALAU, Memorias históricas sobre la marina. comercio y artes de la 

antigua ciudad de Barcelona, reedició a càrrec d' E. GIRALT Y RAVENTÓS i C. BATLLE Y GALLART, Bar-
celona, 1963, pp. 1027 i 1028. Cf. sobre l'adhesió de Pere i Nicolau Viastrosa al partit de la «bus-
ca»: C. BATLLE GALLART, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, CSIC. De-
partamento de Estudios Medievales (Institución Milá y Fontanals), Barcelona, 1973, pp. 344, 604. 

104. Joan Francesc BOSCÀ, Memorial historie, edició a cura de Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ, Bar-
celona, Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1977, p. 113-

105. M. DEL TREPPO, I mercanti catalani, p. 479-
106. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, ff. 114 r. (1492, abril, 28) i 166 v. (1492, 

novembre, 26). 
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lloc d'Andalusia a qualsevol vaixell per portar-Ies a Anglaterra, Flandes o Zelan-
da. El 10 d'abril de 1493, els Viastrosa presentaren una intimació als asseguradors 
perquè la mercaderia havia sofert un cert dany, no especificat, durant el viatge en 
una nau anomenada «Bàrbara».107 

Un fill d'Amador Parets, del mateix nom, treballà també per a la companyia 
i, concretament el 1493, es trobava a Flandes per a ocupar-se dels negocis de la so-
cietat. El 4 de febrer de 1493, Nicolau i Pere Viastrosa asseguraren mercaderies 
indeterminades que ell havia carregat a Flandes, Zelanda o Brabant per portar a 
Sanlúcar de Barrameda.108 

Des de la seva base andalusa, els Viastrosa donaren sortida directa cap a Orient 
a alguns productes andalusos, com l'oli, per portar en el viatge de tornada pro-
ductes orientals destinats al nord d'Europa. En efecte, pel febrer de 1493 assegu-
raren una tramesa d'oli que Amador Paret, sènior, havia de carregar a Sevilla o al-
gun altre lloc d'Andalusia al galió de Joan Bussot amb destinació a Rodes. El 
producte de la venda de l'oli havia d'ésser esmerçat pel representant de la com-
panyia a Rodes, Nicolau Porraçà, en mercaderies no indicades, probablement espè-
cies, per a remetre-les a Sanlúcar de Barrameda en el mateix galió; allà havien 
d'ésser descarregades i carregades a qualsevol vaixell que es dirigís a Flandes, Ze-
landa o Brabant.109 

Ignorem si el 1494 els Viastrosa realitzaren una altra tramesa comercial a 
Rodes des d'Andalusia, perquè no es conserva manual d'assegurances d'aquest 
any, però sí que ho van fer l'any 1495. Aquesta vegada el viatge no era direc-
te sinó que la «barxa» de Fernando de Dos, de Bilbao, que feia el viatge, ha-
via de passar primer per Tarragona i per Barcelona per completar la càrrega. 
Aquesta vegada l'assegurança detalla la composició de la mercaderia que el 
vaixell havia de prendre a Andalusia i als dos ports catalans. Amador Parets ja 
havia carregat en algun port andalús 52 saques de cuirs, 35 caixes de sucre, 
531 barrils de peix salat, dels quals 283 eren barrils petits, i set bótes també 
de peix. A Tarragona, la càrrega era de 12 saques que contenien 15 càrregues 
i mitja d'ametlla, i sis sàrries i quatre saques amb 30 quarteres i mitja d'ave-
llana. A Barcelona, la càrrega presa era: 51 saques d'avellana, cinc caixes amb 
14 quartans i mig de sabó, peces de terrissa contingudes en vint cossis, set cai-
xes i quatre bótes plenes d'objectes de vidre, una bala amb 12 flassades, dues 
bales de canyamassos, una altra bala amb dotze raimes de paper, un barril de 
tonyina, de la qualitat «sorra», cinquanta dotzenes de suros, 36 dotzenes d'es-
combres de palma i vint peces de roba d'un grup de quaranta carregades a 
nom de Pere Puig. L'assegurança cobria el risc des de Barcelona fins a Rodes, 

107. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, ff. 136v.-137 v. (1492, setembre, 11). 
108. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, ff. 187 r.-188 r. 
109. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum tercius, ff. 188 V.-189 v. (1493, febrer, 4). 
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amb una escala a Creta. Suposem que el trajecte Andalusia-Barcelona havia es-
tat objecte d'un altre contracte.110 No creiem que pogués ésser el que fou for-
malitzat per un import de 200 lliures dos dies després, el 16 d'octubre de 
1495, per a mercaderies indeterminades carregades per Amador Parets en una 
«barxa» de Bilbao.111 

Els Viastrosa no oblidaven tampoc les trameses des de Flandes i el mateix any 
1495 asseguraren, per 387 lliures, mercaderies indeterminades en el trajecte des de 
Flandes, Zelanda o Brabant al Puerto de Santa Maria.112 En una altra tramesa del 
mateix any apareixen en relació amb Bernat Valldaura, un mercader que residia a 
Bruges i que pel novembre de 1495 envià una caixa, una bóta i un barril amb di-
verses mercaderies carregades a Zelanda o a L'Ecluse (Sluis) a la «barxa» de Joan 
Saberia, a Amador Parets, que s'havia d'ocupar al Puerto de Santa María o altre 
lloc de transbordar-ho tot a un altre vaixell que ho portés a Barcelona, on havia es-
tat assegurat pels Viastrosa.113 

En sentit contrari, d'Andalusia a Flandes o Middelburg, Amador Parets féu 
una petita tramesa el mes d'octubre del mateix any, que fou assegurada pels Vias-
trosa a Barcelona només per 37 ducats i mig.114 

Tampoc oblidaven el mercat d'Irlanda. El 1495 els Viastrosa enviaren vi i al-
tres mercaderies a aquesta illa, a través del seu intermediari habitual a Andalusia, 
Amador Parets; aquesta vegada s'assenyala que la caravel·la que feia el transport 
anava aparellada a la llatina, cosa sens dubte digna d'ésser ressenyada a la navega-
ció atlàntica. El viatge de tornada, assegurat igualment a Barcelona, havia de pas-
sar per les Açores i per Madeira.115 

Durant l'any 1496 la companyia Viastrosa desenvolupà una gran activitat a la 
zona atlàntica. El 15 de gener contractà dues assegurances, una per a cobrir el 
risc de les mercaderies que Amador Parets carregaria a Cadis, Puerto de Santa 
María o altre lloc d'Andalusia per portar a Barcelona, i una altra per a emparar 
cinc peces de roba, tres dotzenes de bonets dobles fins i set roves d'ametlla que la 
caravel·la d'un patró, anomenat Noguero, havia de transportar des de Barcelona al 
Puerto de Santa Maria. Ambdues trameses devien ésser de poc valor perquè foren 
assegurades, cadascuna, per 50 lliures. 

110. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 53 v.-55 v. (1495, octubre, 14). 
111. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 56 v.-57 r. (1495, octubre, 16). 
112. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 9 v.-lO v. (1495, juliol, 28). 
113. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 32 v.-33 r. (1495 , setembre, 7). 

Una dada a retenir és que aquest Bernat Valldaura degué ésser familiar de la futura esposa de 
l'humanista Joan Lluís Vives, Margarida Valldaura, de família de conversos valencians esta-
blerts a Bruges: Cf. M. BATLLORI i R. GARCIA VILLOSLADA, El pensamiento renacentista en España 
y Portugal, a M. BATLLORI, Humanismo y Renacimiento. Estudios Hispano-europeos, Barcelona, Ariel, 
1987, p. 23 . 

114. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 61 v.-62 r. (1495, octubre, 26). 
115. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 8 v.-9 r. (1495, juliol, 23). 
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Pocs dies després, el 23 de gener, els Viastrosa asseguraren per 450 lliures 
una quantitat indeterminada de barrils d'oli que Bernat Gual, mercader de Ma-
llorca, havia de carregar en aquesta illa a la caravel·la de Martín García, que pro-
cedia de San Juan del Puerto, al senyoriu del duc de Medina Sidonia. Anaven des-
tinats al Puerto de Santa María o Cadis i consignats a Amador Parets, que havia 
de carregar-los en un altre vaixell per portar-los a Flandes o Zelanda. Una segona 
partida d'oli amb la mateixa destinació i transport fou assegurada el 3 de febrer, 
en el que sembla una ampliació de càrrega. Aquesta vegada els productes mediter-
ranis entraven en competència amb l'oferta andalusa, a la qual s'havia acudit al-
guna vegada.116 

El mes de març d'aquell mateix any, Amador Parets expedí des del Puerto de j 
Santa María o Cadis a Barcelona una caixa d'agulles, barrils de fil de ballesta i al- j 
tres mercaderies procedents de Flandes, que els Viastrosa asseguraren a Barcelona ¡ 
per 150 lliures. Una mica més tard, però el mateix mes, Amador Parets havia 
d'enviar a Irlanda vi, oli i altres mercaderies des dels ports habituals d'Andalusia. 
Nicolau i Pere Viastrosa s'encarregaren d'assegurar tant les mercaderies d'anada 
com les de tornada d'Irlanda a Andalusia per 165 ducats d'or.117 Algun mercader 
genovès, com Fandino de Viachada, també feia negocis semblants amb Irlanda, 
però això no era obstacle perquè els Viastrosa s'ocupessin de contractar una asse-
gurança per a ell, a Barcelona, pel maig del mateix any.118 

Pel maig enviaren algunes peces de roba al Puerto de Santa María o Cadis, 
consignades a Amador Parets, a bord d'una caravel·la portuguesa. Les robes eren 
«vervins», que s'imitaven a Catalunya des del segle XIV. Anaven en una bala, on 
hi havia tres setzens dels següents colors: un burell, un morat i un roà, un tretzè 
verví burell i un escapoló.119 Pel setembre, la companyia repetí les trameses tèx-
tils: dues bales i una caixa en les quals anaven cinc peces de roba de llana, vuit 
flassades cardades blanques i vuit dotzenes de bonets i, a més, quatre «grosses» i 
vuit dotzenes de pintes. La mercaderia, destinada al Puerto de Santa Maria, fou ca-
rregada a la fusta de Pedro Camacho, bé que calgué descarregar-la a Cartagena i 
transbordar-la a un altre vaixell per alguna causa que ignorem.120 

Aquestes darreres trameses eren destinades segurament al mercat local an-
dalús, mentre que, pel maig, la companyia envià a Flandes o Brabant vuit pipes 
i un carretell d'oli i deu quintars de cera barbaresca o andalusa; Amador Parets 

116. AHPB, Pere Trirer, Quintus liber securitatum, ff. 107 V.-108 v. (1496, gener, 15), 112 
r.-l 13 r. (1496, gener, 23) i 131 r.-v. (1496, febrer, 3). 

117. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 146 V.-147 r. (1496, març, 8) i 157 r.-
158 r. (1496, març, 24). 

118. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 11 v.-12 r. (1496, maig, 25). 
119. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, f. 197 r. Sobre els vervins cf. abans la no-

ta 91. 
120. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, f. 80 v. (1496, setembre, 6). 
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havia de carregar-ho a la nau de Pedro «Otxo de Renussi», de Bilbao, que ja ha-
via carregat altres partides d'oli (oli mallorquí), assegurades pels Viastrosa pel 
gener i que fins llavors no havia sortit. El mateix dia foren assegurades també, 
per 150 lliures, mercaderies que Bernat de Valldaura, esmentat ja en alguna al-
tra ocasió com a representant de la companyia Viastrosa, havia de carregar a 
Flandes o Zelanda a qualsevol vaixell amb destinació darrera a Barcelona, però 
amb la facultat de transbordar a Andalusia; pel novembre fou contractada una 
altra assegurança de característiques semblants, per valor de 4 l 2 ' 5 ducats, i en-
cara una altra el 22 de desembre, encara que en aquest cas la mercaderia anava 
a Andalusia.121 

Pel novembre, els Viastrosa havien enviat a Flandes quelcom més de sis quin-
tars de cera. Amador Parets l'havia carregada o l'havia de carregar a la nau de Do-
mingo Goristiaga. Era, però, mercaderia de poc valor, ja que fou assegurada només 
per 60 lliures.122 

Durant els mesos de maig i octubre de l'any 1497, una sèrie d'assegurances 
encadenades i indefinides dispensaren protecció permanent a les trameses de mer-
caderies a Flandes, fos quin fos el ritme i la quantitat, que no podien ésser cone-
guts des de Barcelona i que quedaven confiats a Amador Parets, que es trobava a 
Andalusia. Una d'aquestes trameses fou descarregada a Bristol, en lloc de fer-ho a 
Flandes, Brabant, Zelanda o Middelburg, com s'havia previst.123 

Pel febrer de 1498 els Viastrosa contractaren a Barcelona una assegurança, per 
valor de 200 ducats, en nom de Bernat de Valldaura, mercader valencià resident 
a Bruges, per encàrrec d'Amador Parets, que havia d'enviar-li a Flandes diverses 
mercaderies des del Puerto de Santa María o Cadis.124 

El 1499 els ports andalusos foren una més de les escales de càrrega de merca-
deries destinades a Flandes, a bord de la «barxa» patronejada per Giovanni Batis-
ta Spinola, genovès resident a Cadis, l'assegurança de les quals fou contractada per 
Nicolau i Pere Viastrosa. Les escales de càrrega eren: Roses, on es trobaven Joan 
Esbert o Joan Coll; Barcelona, Tarragona o Salou, on havia d'ésser Miquel Joan 
Bargueta; València, on es trobava Guillem Navarro; Dénia, on era Bartomeu Vi-
ves; Alacant, on l'encarregat de l'operació era Andreu Llopis de Tudela; Màlaga, on 

121. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 9 v.-l 1 r. (1496, maig, 25) i f. 141 
r. (1496, novembre, 22; en el manual consta la data 22 de desembre, però crec que es tracta d'un 
error perquè és situat entre contractes del 21 i del 24 de novembre), i f. 169 r.-v. (1496, desem-
bre, 22). 

122. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, f. 148 r. (1496, novembre, 28). 
123. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 66 v.-67 r. (1497, octubre, 20). Es re-

fereix a una assegurança contractada el 24 de maig sobre mercaderies semblants. La caravel·la del basc 
Vilamonte, conduïda per un patró «postizo», segons la qualificació del document, anomenat Sancho 
Mendis, fou la que portà les mercaderies a Bristol: regesta publ. a A. GARCIA i M. T. FERRER, Asse-
gurances•> doc. 325. 

124. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, f. 172 r.-v. (1497, febrer, 10). 
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hom preveia que seria Joan Esbert; i Cadis o Puerto de Santa Maria, on es troba-
ria Amador Parets.125 

També els Viastrosa asseguraren el 1499 mercaderies indeterminades que el 
genovès Stefano Giustiniani havia d'enviar-los a Barcelona des de Gibraltar;126 pel 
novembre asseguraren per tres-centes lliures, en nom propi i d'altres, peix salat i, 
a més, 150 quintars de panses, cent de figues i dues dotzenes de cordes grosses que 
el mateix Stefano Giustiniani havia de carregar, el peix a Gibraltar i la resta a 
Alacant, per dirigir-se després a Civitavecchia o Gènova.127 

El mes d'octubre, havien contractat una assegurança de 350 ducats per a co-
brir el risc d'un carregament molt variat de peix salat. Es preveia que hi hauria 
milers d'arengades, a vuit sous el miler, milers de sardines blanques o «rovella-
des», a tres sous el miler, barrils de sardina o altre peix salat amb suc, a tres sous 
el barril petit, mentre que altre peix salat salmorrat s'estimava a dues lliures i deu 
sous el quintar i, els congres secs, a quatre lliures el quintar. Tot això i qualsevol 
altra mercaderia i esclaus havia d'ésser carregat a Portugal per Agustí Puigjaner 
per portar-ho a Barcelona.128 

6 . ELS NEGOCIS DE PERE BENAVENT I DELS GERMANS FONT A ANDALUSIA 

Pere Benavent és un mercader del qual tenim poques notícies personals. Sa-
bem que residia a Andalusia, concretament a Cadis, la darrera dècada del segle XV, 
i que tenia un ingeni, anomenat «Los Sauces», a Tenerife. Traficava entre Anda-
lusia, Africa atlàntica, les illes Canàries i Madeira i la costa catalana. La seva fa-
mília s'establí a Andalusia i el seu fill ostentà el càrrec de vint-i-quatre de Jerez.129 

L'interès de Pere Benavent pel sector africà queda patent en una assegurança 
contractada pel juliol de 1495 per Miquel Font, en nom seu, per a les mercaderies 
que Jeroni Parers havia de carregar a Mazagán, Zamor o Safi al vaixell d'Alonso de 
Gales per a portar a Cadis. Sembla que Pere Benavent ja havia assegurat aquest viat-
ge a Cadis d'entrada i sortida, però mencionant només Mazagán, per la qual cosa 
considerà necessari contractar una altra assegurança complementària a Barcelona.130 

125. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 109 v.-l 11 v. (1499, 
desembre, 17). 

126. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 85 r.-v. (1499, no-
vembre, 5). 

127. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 92 v.-93 r. (1499, no-
vembre, 18). 

128. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 77 v.-78 v. (1499, oc-
tubre, 31). 

129. E. AZNAR VALLEJO, Las relaciones comerciales entre Andalucía y Canarias a finales del siglo X V 
y comienzos del X V / , Actas del II Coloquio de Historia Medieval andaluza. Comercio y Hacienda, Se-
villa, 1982, p. 274. 

130. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, f. 6 r.-v. (1495 , juliol, 16). 
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El mes d'agost de 1495, el mercader barceloní Miquel Font assegurà les mer-
caderies que Pere Benavent havia de carregar a Andalusia amb destinació a Bar-
celona o altre lloc de la costa catalana fins a Cotlliure i els mesos d'octubre i no-
vembre contractà altres assegurances semblants per al mateix mercader; però no sa-
bem amb quina mena de mercaderies comerciava.131 

Una assegurança contractada el primer de febrer de 1496 sí que es féu sobre 
una mercaderia concreta: blat que Pere Benavent enviava de Jerez a l'illa de Ma-
deira.132 També l ' l i de maig de 1496 Miquel Font assegurà, per ordre de Pere Be-
navent, datada al Puerto de Santa Maria el 24 d'abril, mercaderies variades: cera, 
cuirs bovins pelosos, goma, indi, or i plata en moneda i en maça que Jeroni Parers 
havia de carregar a Salé al vaixell de Fernando de Murcia per transportar-ho tot a 
Cadis. Pocs dies després, el 13 de maig, Miquel Font assegurà esclaus i altres 
mercaderies, amb exclusió expressa del sucre, que Pere Benavent havia de carregar 
a Cadis amb destinació a València.133 També sabem alguna cosa del carregament 
assegurat el 31 de maig, en el qual hi havia barrils de tonyina, entre altres mer-
caderies indeterminades i segurament molt valuoses perquè l'assegurança pujà a 
987'5 ducats d'or.134 El 21 d'octubre encara no havia sortit del risc la totalitat de 
les mercaderies assegurades, que segons Pere Benavent pujaven a 1.400 ducats, 
però així i tot Miquel Font contractà una nova assegurança, el 21 d'octubre, per tal 
que les trameses successives estiguessin totalment a cobert.135 

El sucre, exclòs del carregament del 13 de maig, apareix, en canvi, a l'asse-
gurança contractada per Miquel Font a la darreria d'agost de 1496, segons la qual 
Pere Benavent havia de carregar 188 caixes de sucre, com també 42 quintars de 
ferro biscaí, al vaixell de Bernat Ortís per portar-ho directament a Quios.136 

Miquel Font sembla haver actuat per compte propi en una tramesa de flassa-
des i peces de roba de llana a Cadis o al Puerto de Santa Maria. Ho assegurà per 
150 lliures i ho carregà al vaixell d'Alonso Rodríguez Noguero. Tornà a actuar en 
nom propi i d'altres en l'assegurança d'una quantitat important de blat que Pere 
Benavent havia de carregar a Andalusia amb destinació a València, Mallorca o 
Barcelona. L'assegurança assolí la xifra de 650 lliures.137 

El novembre de 1497, el febrer de 1498 i el setembre, octubre i desembre de 

131. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 21 r.-22 r. (1495, agost, 22), 43 r.-44 
r. (1495, octubre, 1) i 77 v.-78 r. (1495, novembre, 23). 

132. J.M. MADURELL, LOS seguros marítimos y el comercio con las islas de la Madera y Canarias 
(1495-1506), doc 4. 

133. AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 192 r.-193 v. (1496, maig, 11) i 194 
v.-195 r. (1496, maig, 13). 

134. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 17 r.-19 r. (1496, maig, 31). 
135. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 119 v.-120 v. (1496, octubre, 21). 
136. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 73 v.-75 v. (1496, agost, 31). 
137. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 181 V.-182 r. (1497, gener, 16) i 183 

v.-184 r. (1497, gener, 5). 
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1499, Miquel Font contractà assegurances sobre mercaderies indeterminades, car-
regades a vaixells no especificats per Pere Benavent a Cadis, el Puerto de Santa 
María o qualsevol altre port andalús amb una destinació que podia ésser València, 
Barcelona o Mallorca.138 De la tramesa del 1498 sabem, però, que una part de la 
mercaderia foren cuirs i lluç, que foren presos per un corsari francès a la costa de 
Granada; també a la tramesa del 1499, assegurada per 600 ducats, hi havia cuirs, 
valorats en 390 ducats, que arribaren al destinatari, mentre que la resta potser es 
perdé, ja que el vaixell de Juan Rodríguez, en el qual havia estat embarcada, so-
frí un naufragi a Tarifa. 

Pel febrer de l'any 1500, Pere Benavent es trobava a Barcelona i s'ocupà ell 
mateix de contractar una assegurança de 800 ducats per a les mercaderies que es 
carreguessin en nom seu a Cadis, al Puerto de Santa María o a qualsevol altre lloc i 
d'Andalusia per portar a València, Mallorca o Barcelona. Però pel juny tornava a j 
ésser a Andalusia i, com de costum, Miquel Font s'encarregà de contractar una as-
segurança semblant a l'anterior, que va assolir el valor de 1.200 ducats, malgrat 
que, com es va fer constar, encara no havia conclòs l'assegurança de febrer, de la 
qual quedaven en risc 322 ducats.139 Durant els primers anys del segle XVI —1501, 
1502 i 1503— Pere Benavent continuà enviant mercaderies diverses a les Canàries 
i Madeira des d'Andalusia, com pot comprovar-se a l'article que J .M. Madurell de-
dicà al comerç amb aquestes illes,140 i cal suposar que les seves trameses cap a 
Barcelona o València degueren continuar amb el mateix ritme, bé que la consta-
tació d'aquest punt ha quedat fora del treball present, a causa dels límits cro-
nològics que em vaig imposar. 

En alguna ocasió, Miquel Font, que s'ocupava de fer assegurar a Barcelona les 
trameses de Pere Benavent, actuà per compte propi només; per exemple, el 1499 
assegurà, per 662 ducats i mig, mercaderies que havien de carregar-se al seu nom 
a Flandes, Zelanda o senyoriu del duc de Borgonya per portar-Ies a Cadis o altre 
lloc d'Andalusia.141 El mes d'abril de l'any 1500, assegurà per 300 lliures les mer-
caderies carregades a Barcelona a la barCa de Juan de Utrera per portar-Ies a Ca-
dis142 i tenim constància d'altres trameses pròpies el 1502 i 1505, coincidint amb 
la presència a Andalusia del seu germà Rafael des de 1502, que els primers temps 

138. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 99 r.-v. (1497, novembre, 7), 159 r.-
160 r. (1498, febrer, 5), Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 26 v.-27 v. (1499, setembre, 
19), 31 v.-32 r. (1499, octubre, 5), 112 r.-v. (1499, desembre, 19). 

139. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 157 r.- v. (1500, fe-
brer, 15) i 204 r.-v. (1500, juny, 3). 

140. J.M. MADURELL, LOS seguros marítimos Y el comercio con las islas de la Madera y Canarias, 
docs. 14-17 i 31. 

141. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 42 r.- 43 r. (1499, oc-
tubre, 11). 

142. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 181 r.-v. (1500, abril, 
10). 
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actuà conjuntament amb Pere Benavent.143 Rafael Font s establí a Cadis, ciutat de 
la qual arribà a ésser regidor, igual com de San Cristóbal de la Laguna, a Teneri-
fe.144 Quan morí, deixà béns a Gran Canària, Tenerife, La Palma, Jerez de la Fron-
tera, Cadis, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Sanlúcar, Rota i Arcos, cosa 
que dóna idea de la importància de la seva fortuna i del seu arrelament a Andalu-
sia i a les Canàries.145 Tant Pere Benavent com Rafael Font mereixerien un estudi 
más detallat de la seva activitat i dels llaços familiars. 

7 . ALTRES MERCADERS CATALANS A ANDALUSIA 

Tenim notícies també d'altres mercaders que comerciaven amb Andalusia. 
D'alguns, ja n'hem parlat als apartats destinats als cuirs i al peix salat, ja que es 
dedicaven preferentment a algun d'aquests productes. D'altres sabem poca cosa 
més que els noms, perquè els contractes d'assegurança no en forneixen altres de-
talls. És el cas dels germans Jaume i Cosme Damià Fortuny, mercaders tots dos de 
Barcelona. El segon es trobava a Andalusia pel setembre de 1496, mentre que el 
primer s'encarregà d'assegurar a Barcelona les mercaderies que aquell li havia de 
remetre.146 

També tenim constància que Gabriel Buylaga realitzà negocis en aquesta zo-
na. Pel novembre de 1496, Antoni Serra, mercader barceloní, que devia tenir al-
gun lligam comercial, de parentiu o d'amistat amb Buylaga, assegurà les merca-
deries, or i plata que aquest havia de carregar a Portugal, a Sevilla o en general a 
la costa d'Andalusia o de Granada per portar a qualsevol punt de la costa catala-
na fins a Cotlliure.147 

També un escuder, anomenat Gonçalvo Martí, que residia a la casa que Fran-
cí Maimó tenia a Barcelona, s'animà a emprendre algun negoci, com feien ja altres 
membres més destacats de l'estament militar i, pel desembre de 1496, assegurà 
una sèrie de béns i mercaderies amb les quals havia de viatjar Cristòfol Jordà, al 
qual anaven encomanades. Les mercaderies, assegurades per 60 lliures, eren 50 
ducats d'or en moneda, dues caixes d'objectes de vidre, una caixa plena de pintes 
i dotze dotzenes d'estoigs; havien d'ésser carregades al vaixell d'Onofre Riera amb 
destinació a Màlaga, Puerto de Santa María o Cadis.148 

143. J .M. MADURELL, LOS seguros marítimos y el comercio con las islas de la Madera Y Canarias, 
docs. 16, 19, 27, 31, 33 i 38. 

144. E. AZNAR, Las relaciones comerciales entre Andalucía y Canarias a finales del s. XV y comien-
zos del X V / , p. 274. 

145. E. AZNAR VALLEJO, Cádiz y su región en la expansión atlántica, «Estudios de Historia y de 
Arqueología medievales», X , (1994), 23. 

146. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, f. 92 r.-v. (1496, setembre, 28). 
147. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, f. 138 r.-v. (1496, novembre, 21). 
148. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, ff. 155 v.-156 r. (1496, desembre, 5). 
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El 1497 i el 1498 dos mercaders barcelonins, Jaume i el seu fill Lluís Bertran, 
s'interessaren també per la importació de peix andalús, especialment tonyina. 
Lluís es trobava a Andalusia i havia d'ocupar-se d'enviar la mercaderia a Barcelo-
na des del Puerto de Santa Maria, Cadis, Jerez o altre port, mentre que Jaume 
s'ocupava d'assegurar-la a Barcelona.149 El 1498 Jaume Bertran assegurà gerres 
plenes d'oli, per valor de 200 ducats, que el seu fill Lluís havia de carregar a Se-
villa o altre lloc d'Andalusia amb destinació a Barcelona; l'assegurança s'amplià 
després a tota altra mena de mercaderia.150 Una assegurança contractada per Jau-
me Bertran el mes d'agost de 1499 ens informa només que tots dos mercaders con-
tinuaven treballant en aquest sector, però no ens diu res de la mena de mercade-
ria que pensaven importar; els ports d'embarcament previstos eren Puerto de San-
ta Maria, Cadis, Jerez o qualsevol altre lloc d'Andalusia, Granada, Múrcia, Alacant 
o València. L'assegurança fou fixada en 525 ducats i s'encadenà amb una altra de i 
les mateixes característiques contractada el 27 de gener de 1500 per 1.300 du- I 
cats.151 El mes d'octubre del mateix any, Jaume Bertran remeté a Cadis o al Puer- j 
to de Santa Maria dues bales amb set peces de roba de llana, del tipus mesclat fi i 
de Perpinyà, per mitjà de la caravel·la de Diego Castañero. Les peces foren valo- j 
rades en 198 lliures i 10 sous.152 

El darrer dia de l'any 1499, Jaume Bertran assegurà per 250 ducats les mer-
caderies que el seu fill Lluís carregaria al Puerto de Santa María, a Cadis o a San-
lúcar de Barrameda amb destinació a Canàries, com també les mercaderies de sor-
tida de Canàries cap a Barcelona.153 El mes d'abril de 1500 assegurà per 75 ducats 
deu flassades de llana blanca cardada, dues de les quals eren grosses i les altres mit-
janes, una caixa d'objectes de vidre, dues dotzenes de bonets negres i mitja dotzena 
de bonets de grana, coses totes que foren carregades al vaixell de Juan Utrera amb 
destinació al Puerto de Santa Maria.154 

El mes de juny del 1500, ja no fou Jaume Bertran sinó Lleonard Riera qui 
s'encarregà de contractar una assegurança de 40 ducats per al lluç que Lluís pen-
sava embarcar al Puerto de Santa María o altre lloc d'Andalusia amb destinació a 
Barcelona.155 

149. AHPB, Pere Trirer, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 136 v.-137 r. (1497, desembre, 15) i 
f. 163 r.-v. (1498, febrer, 5). 

150. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 181 r.-182 r. (1498, febrer, 26). 
151. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 5 r.-6 r. (1499, agost, 

29) i 141 r . - l42 r. (1500, gener, 27). 
152. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 40 r. (1499, octubre, 

19). 
153. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 121 V.-122 v. (1499, 

desembre, 31). 
154. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 179 V.-180 r. (1500, 

abril, 9). 
155. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 210 v. (1500, juny, 

10). 
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Ja m'he referit, parlant de Pere Benavent, a la presència a Andalusia de Rafa-
el Font. La documentació andalusa proporciona també algunes notícies d'altres 
mercaders catalans: d'Antoni Jové, que havia estat associat amb Antoni Font, Ra-
fael Font, Francesc Monell i Gabriel «Abejar» cap al 1519, i de Gaspar Jorba, que 
comerciava cap al 1518 entre Andalusia i les Canàries. No puc aportar altres no-
tícies perquè no he examinat la documentació posterior a la dècada 1490-1500.1 5 6 

8 . ELS NEGOCIS BARCELONINS DE LANDALÚS PEDRO DE SUSÁN 

De la mateixa manera que diversos mercaders catalans s'havien establert a An-
dalusia, un mercader andalús, Pedro de Susán, s'instal.là a Barcelona, s'hi natura-
litzà i participà en el comerç entre l'Atlàntic i el Mediterrani. 

Pertanyia a una família judeo-conversa de Sevilla. Diego de Susán, de qui ig-
norem el parentiu que pogués tenir amb Pedro de Susán, fou regidor i vint-i-qua-
tre de Sevilla el 1478, càrrecs que li foren confirmats per la reina Isabel la Catòli-
ca157. A la nostra documentació són mencionats diversos parents de Pedro de Susán: 
el seu germà Juan Gómez, el seu cunyat Juan Martínez i els fills, García, Francis-
co i Juan Martínez, a més d'un gendre, que es deia també Juan Martínez. L'aban-
dó del cognom Susán, potser massa comprometedor de cara a la Inquisició, i la 
coincidència d'anomenar-se amb un nom tan comú com Juan Martínez un fill, un 
cunyat i un gendre de Pedro de Susán complica la identificació dels parents. 

Sabem que Pedro de Susán morí entre 1503 i 1505, ja que pel maig d'aquest 
darrer any els seus fills Juan i García Martínez asseguraven, en nom propi i dels 
altres hereus del seu pare difunt, sucre, mel i altres mercaderies en el trajecte en-
tre les Canàries i Andalusia.158 

El trobem per primera vegada a la nostra documentació el 1495, associat amb 
Francí Ferrer, contractant una assegurança per als 500 cafïssos de blat que Miquel 
Ferrer, fill del dit Francí, havia carregat a un vaixell indeterminat per traslladar-
lo des d'Andalusia a Barcelona.159 

El mes d'octubre de 1497, per exemple, assegurà una quantitat indetermina-
da de pipes o bótes plenes de tàperes, vi, olives, llimes, banyes de bou etc., que el 

156. E. AZNAR, Las relaciones comerciales entre Andalucía y Canarias a finales del s. X V y comien-
zos del X V / , pp. 274 i 278. 

157. El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, ed. de la Universidad Hispalense, di-
r i g i d a p e r B . CARANDE i J . d e M . CARRIAZO, II : a ñ o s 1 4 7 7 - 1 4 7 9 , Sevi l la , 1 9 6 8 , 1 - 2 6 7 ; J . A . OLLE-
RO PINA, Una familia de conversos sevillanos en los orígenes de la Inquisición: los Benadeva, «Hispania Sa-
cra», 40 (1988), pp. 54 i 55. Cf. també D. ORTIZ DE ZLJÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, 1796, p. 97. Aquestes referències m'han estat comunicades 
amablement per M. García Fernández, de la Universitat de Sevilla. 

158. J.M. MADURELL, Los seguros marítimos y el comercio con las islas de Madera y Canarias, doc. 36. 
159- AHPB, Pere Triter, Quintus liber securitatum, ff. 34 v.-35 v. (1495 , setembre, 10). 
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seu cunyat Juan Martínez i Juan Gómez, germà de Pedro, havien de carregar al riu 
de Sevilla o qualsevol altre lloc fins a Sanlúcar de Barrameda, Cadis o el Puerto de 
Santa Maria, on havia d'ésser transbordar tot a la nau «Santa Maria» de Juan de 
Vilamonte, de Bilbao, per portar-ho a Flandes, Brabant, Zelanda o els dominis del 
duc de Borgonya.160 

Pel novembre contractà una altra assegurança sobre quantitats indeterminades 
de cuirs bovins, sumac, esclaus, lluç, blat, ordi etc. per valor de 250 ducats, coses 
que havien d'ésser carregades al Puerto de Santa María o qualsevol altre lloc d'An-
dalusia fins a Gibraltar en vaixells indeterminats, però aquesta vegada amb desti-
nació a Barcelona. El 9 de desembre Pedro de Susán ja havia rebut, amb el vaixell 
de Pedro González de la Puebla, 36 cuirs de bou, 220 dotzenes de lluços, que pe-
saven un quintar, senet (que era una planta medicinal) i vint alnes i mitja de to-
valles de ginesta: la fibra de la ginesta, en efecte, s'usava per a un teixit destinat 
especialment a tovalles. La resta de la mercaderia emparada per l'assegurança es ca-
rregà en un vaixell que naufragà a Cadis però, com que no es perdé totalment, 
hom féu constar la relació d'allò que havia estat salvat al peu del contracte d'as-
segurança, la qual cosa ens proporciona una informació molt valuosa. A la llista, 
hi foren anotats 108 cuirs de bou, 30 sàrries de sagí, 15 caixes de sucre de Ma-
deira, que pesaven 131 roves, 18 sacs de sumac i dues saques d'escaiola. Tot això 
arribà a Barcelona a bord del vaixell d'un tal Moguero i del de Bernat Ortiz, pel 
març de 1498.161 El desembre de 1497, Pedro de Susán combinà una tramesa 
d'una quantitat indeterminada de tonelades de panses i ametlles des d'algun lloc 
de Granada o d'Andalusia fins a Flandes, Brabant, Zelanda o el senyoriu del duc 
de Borgonya. Contractà l'assegurança ell mateix a Barcelona per 200 lliures, men-
tre que el seu fill, García Martínez, havia d'encarregar-se d'embarcar la mercade-
ria, bé a la «barxa» de Juan Dorio, veí de Sant Sebastià, bé a la de Martín de Ar-
tiaga, de Zumaya, o en alguna altra.162 

Pel febrer de 1498, Pedro de Susán contractà una nova assegurança per a co-
brir el risc de les mercaderies assegurades el 7 de novembre de 1497 des del Puer-
to de Santa María o altres ports andalusos compresos entre aquest port i Gibraltar 
fins a Barcelona.163 

En una altra assegurança contractada el 1498 per valor de 275 ducats, els 
cuirs, el lluç i el sagí havien de carregar-se a Màlaga o altre lloc del regne de Gra-

160. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 46 v.-47 v. (1497, octubre, 5). Les 
mercaderies sofriren un dany parcial: regesta publ. a A. GARCIA i M.T. FERRER, Assegurances, doc. 
322. 

161. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 94 v.-96 r. (1497, novembre, 7), re-
gesta publ. a A. GARCIA i M.T. FERRER, Assegurances, doc. 326. 

162. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 133 v.-134 r. (1497, desembre, 9). 
163. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, ff. 184 r.-185 r. (1498, febrer, 26), re-

gesta publ. a A. GARCIA i M.T. FERRER, Assegurances, doc. 335. 
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nada també amb destinado a Barcelona164, mentre que el 1499 Pedro de Susán 
pactà una altra assegurança per a una mercaderia diferent, la grana, que Francisco 
Martínez havia de carregar al Puerto de Santa María amb destinació a València;165 

un producte, del qual el País Valencià havia estat exportador, venia també ara 
d'Andalusia, potser perquè la producció propia ja no era suficient per a la puixant 
industria tèxtil. 

El mes de novembre de 1499 el trobem de nou assegurant, en nom del seu 
germà Juan Gómez, mercader del Puerto de Santa María, i d'altres persones, bo-
tes plenes de vi i dos barrils de «sorra» de tonyina que havien carregat a Sanlúcar, 
o un altre port andalús, al vaixell d'Andrés López de Cabiel, veí de Motrico, o bé 
al mateix Puerto de Santa María a la nau d'Iñigo de Lordi, veí de Deva. La desti-
nació de la mercaderia era Flandes, L'Ecluse (Sluis) o Middelburg, i fou assegura-
da per 75 lliures.166 

Malgrat que Pedro de Susán es dedicava només, segons les nostres notícies, al 
comerç atlàntic, realitzà també alguna operació exclusivament mediterrània. Pel 
febrer de l'any 1500, per exemple, assegurà en nom propi i del mercader barcelo-
ní Bernat Campells una bala amb quatre peces de roba de llana, de mesclat fi de 
Perpinyà, dues gerres de mel i un barril que contenia una rova i mitja de pinyons, 
que havien carregat a Barcelona a la caravel·la d'Antoni Òliba, patronejada per Mi-
quel Planes, amb destinació a Nàpols,167 El valor de l'assegurança, 87 lliures i 
deu sous, indica que no es tractava d'una operació important. Pel maig tornà a 
contractar l'assegurança de sis peces de roba de llana mesclada fina de Perpinyà per 
al trajecte Canet o Cotlliure-Nàpols o Palerm, però per encàrrec d'un mercader de 
Perpinyà, que es deia Branchat Huguet. Sembla que Pedro de Susán no tenia part 
en la mercaderia.168 

El mes d'abril Pedro de Susán contractà una altra assegurança, aquesta vega-
da dins de les rutes habituals i dels carregaments usuals: cuirs, lluç, sumac, bótes 
de tonyina etc., que Francisco Martínez o algú altre havia de carregar al Puerto de 
Santa María o bé a qualsevol altre de la costa andalusa o granadina per portar-lo a 
Barcelona. Aquesta vegada l'assegurança pujà a 800 ducats, la qual cosa indica un 
carregament de més valor. Pel maig començaren a arribar les primeres trameses 
amb el vaixell d'Antonio de Gragedo, concretament quatre caixes de sucre, i amb 

164. AHPB, Pere Triter, Llibre vuitè d'assegurances, f. 148 r.-v. (1498, febrer, 26), regesta 
publ. a A. GARCIA i M.T. FERRER, Assegurances, doc. 332. 

165. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 95 v.-96 r. (1499, no-
vembre, 18). 

166. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 83 v.-84 r. (1499, no-
vembre, 4). 

167. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 156 v. (1500, febrer, 
13). 

168. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 190 v.-191 r. (1500, 
maig, 2). 
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la «barxa» de Vernagalli arribaren 500 cuirs, agrupats en les unitats que els es-
pecialistes anomenaven «lest» (500 cuirs eren dos «lests» i mig) i a més quatre 
caixes de sucre, que pesaven 37 roves, i mig .carretell de vi clar; pel juliol, Pedro 
de Susán rebé amb el vaixell de Francisco Fernández 132 cuirs bovins castellans, 
78 lliures de «poll» de grana, quatre caixes de sucre i 112 dotzenes de lluços i una 
quarterola de vi, mentre que amb el vaixell de Tomás Sánchez, veí del Puerto de 
Santa Maria, arribaren 44 cuirs castellans, cent dotzenes de lluços i dos costals de 
grana en gra. Pel setembre rebé la resta de la mercaderia assegurada per mitjà del 
vaixell d'Antonio Rodríguez Noguero, bé que aquesta vegada no es detalla el con-
tingut del carregament.169 

El mateix mes d'abril de l'any 1500, Pedro de Susán assegurà, en el trajec-
te Barcelona-Puerto de Santa Maria, una caixa que contenia 44 lliures i mitja de 
canyella i un baló de verdet. La mercaderia fou carregada pel fill de Pedro de Su-
sán, anomenat Francisco Martínez, al vaixell de Juan de Utrera i assegurada no-
més per 50 lliures170. Pel maig envià una bala amb una peça de roba de llana 
mesclada fina de Perpinyà, 6 flassades de llana cardades, mitjanes, sis lliures 
d'olivetes o boles de coral, quatre dotzenes de raors, ganivets amb mànec, dos 
barrils amb 34 lliures i 10 unces i quart de safrà d'oli, 13 lliures i vuit unces de 
safrà d'horta i dues dotzenes de barrals de vidre. Tot fou carregat al vaixell d'An-
tonio de Gragedo per portar-ho al Puerto de Santa María i fou assegurat per 
cent lliures.171 

És difícil de saber si un tal García Martínez, mercader i ciutadà de Barcelona, 
que apareix contractant una assegurança en aquesta ciutat pel desembre de 1499, 
és el fill de Pedro de Susán, anomenat també així, o no. Ens inclinem a creure que 
ho era pel fet que el seu corresponsal a Andalusia fos Francisco Martínez, nom que 
coincideix amb el d'un altre dels fills de Pedro de Susán. La mercaderia, assegu-
rada per 150 lliures, consistia en cuirs i lluç que aquest darrer havia de carregar al 
Puerto de Santa María o a un altre lloc d'Andalusia o de Granada per portar a Bar-
celona. El 19 del mateix mes de desembre García Martínez declarà haver rebut 
amb el vaixell d'un tal Pozuelo, veí de Gibraltar, cent dotzenes de lluç i quinze 
cuirs bovins; el 4 de febrer del 1500 arribaren amb el vaixell de Villalobos, de San-
lúcar de Barrameda, uns altres dotze cuirs; el 6 d'abril, amb el vaixell d'Utrero re-
bé sis caixes de sucre, que pesaven 35 roves i mitja i el 29 de maig rebé mig 
«lest» de cuirs d'Irlanda, és a dir, cent cuirs, per mitjà de la «barxa» de Vernaga-
lli, que formaven part d'un comú de tres «lests», és a dir, sis-cents cuirs.172 

169. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 178 r.-179 r. (1500, 
abril, 2). 

170. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 184 v. (1500, abril, 10). 
171. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 191 v. (1500, maig, 6). 
172. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 105 r.-v. (1499, de-

sembre, 2). 
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El 21 de desembre era Juan Martínez, mercader i ciutadà de Barcelona, qui 
contractava una assegurança de 425 ducats per cuirs, lluç, sumac, bótes de tonyi-
na etc., que Francisco Martínez havia de carregar al Puerto de Santa María o en un 
altre lloc d'Andalusia fins a Gibraltar. En aquesta ocasió es diu que Juan Martínez 
era germà de Francisco, per la qual cosa hem de suposar que eren els dos fills de 
Pedro de Susán. També en aquest cas les mercaderies anaren arribant escalonada-
ment. Primer, el 21 de gener del 1500, arribaren amb el vaixell d'un tal Padilla 
70 cuirs bovins i 17 sàrries que contenien 29 quintars, dues roves i 22 lliures de 
sagí; i el 4 de febrer rebé amb el vaixell d'en Villalobos 59 cuirs bovins castellans 
i nou sàrries de sagí, que pesaven 14 quintars.173 

Els llibres d'assegurances dels primers anys del segle XVI contenen altres con-
tractes signats per Pedro de Susán o pels seus fills, com pot comprobar-se a l'arti-
cle de J .M. Madurell sobre el comerç amb les Canàries,174 però no sobrepassaré en 
aquesta ocasió el límit que m'he imposat. 

9 . ALTRES ANDALUSOS A BARCELONA 

Més esporàdicament, algun altre andalús realitzà també operacions comercials 
en terres catalanes; així, per exemple, un tal Sancho Martínez, mercader de Cadis, 
assegurà pel juny de 1496 tres peces de roba de llana mesclada fina de Perpinyà, 
una tassa de plata i altres mercaderies que havien de carregar-se a Cotlliure o a 
Barcelona amb destinació a Cadis.175 

Des de l'any 1500 apareix força sovint als manuals d'assegurances barcelonins 
un tal Francisco Carmona, mercader de Sevilla, nebot de Juan Martínez, el cunyat 
de Pedro de Susán. El 2 de gener d'aquest any contractà una assegurança de 75 
lliures, per compte del seu oncle, per una bala de tres peces de roba de llana mes-
clada fina de Perpinyà, que havia estat carregada a Barcelona al vaixell de Pero 
Sánchez de Sevilla per portar-la al Puerto de Santa María. El 24 de gener contractà 
una nova assegurança de 50 lliures per una bala amb dues peces de roba de llana, 
una de burell i una altra de negra, i sis mantes de llana cardades mitjanes, un car-
retell amb 17 lliures i mitja de safrà, de la classe anomenada «d'oli», i un tros de 
sàndal blanc. Juan Martínez s'ocupà de carregar i despatxar la mercaderia a Bar-
celona, la qual cosa indica que era present a la ciutat, al vaixell de Diego de Pa-
dilla de Sevilla, per portar-la al Puerto de Santa María. El 5 de febrer assegurà en 
nom propi i del seu oncle unes altres 92 lliures de safrà d'oli que havien estat car-

173. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, f. 113 v.-114 r. (1499, de-
sembre, 21). 

174. J .M. MADÜRELL, LOS seguros marítimos y el comercio con las islas de la Madera Y Canarias, 
docs. 15, 21, 23 i 36. 

175. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum... sextus, f. 31 r. (1496, juny, 7). 
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regades a Barcelona al vaixell d'Antonio de Villalobos, veí de Sanlúcar de Barra-
meda.176 

Francisco Carmona, però, no es quedà a Barcelona. Entre 1503 i 1505 sembla 
que estigué a les Canàries, on continuà en contacte comercial amb els Susán i 
s'encarregà d'expedir cap a Cadis el sucre que aquells asseguraven des de Barcelo-
na. En alguna ocasió figura, al seu costat, el seu germà Diego Carmona.177 

CONCLUSIONS 

L'anàlisi de les assegurances de la darrera dècada del segle XV que hem fet ens 
permet d'arribar a algunes conclusions, que ja hem avançat, en alguns aspectes, a 
la Introducció. Demostra que el comerç exterior català de la darreria del segle XV 
ja s'havia recuperat del trasbals de la guerra civil de 1462-1472 i s'havia decantat 
en gran mesura cap a l'Atlàntic; participaven en aquest corrent comercial no so-
lament Barcelona, sinó també centres més petits, a vegades molt petits, de la cos-
ta catalana, com Roses o Palamós. Dins d'aquest àmbit atlàntic del comerç català, 
Andalusia representava un paper important com a proveïdora directa d'alguns 
productes per a la indústria catalana, com els cuirs i el sumac, de productes ali-
mentaris com el peix salat i la tonyina, el sagí, etc., i de productes diversos; però 
la funció més important per als catalans era la de centre de distribució i reagru-
pament de mercaderies, a través dels ports de Cadis, el Puerto de Santa María i 
Sanlúcar de Barrameda. Els catalans hi reunien: productes originaris de la matei-
xa Corona catalano-aragonesa; productes de redistribució orientals, que a vegades 
els mercaders catalans feien venir directament de l'Orient sense passar per Barce-
lona; productes del Nord d'Àfrica; productes de Canàries i Madeira, principal-
ment sucre i esclaus; productes auctòctons de la mateixa Andalusia; productes de 
Flandes, d'Anglaterra i d'Irlanda. En aquells ports combinaven els carregaments 
cap a Anglaterra, Irlanda o Flandes, cap a Barcelona o, a vegades, directament 
cap a l'Orient. El centre financer i asseguratiu romania a Barcelona. Sembla que 
aquest sistema resultava més profitós que no pas combinar els carregaments a 
Barcelona, amb costos extres de transport. L'ús d'aquest sistema tingué conse-
qüències per a la flota mediterrània, que era usada preferentment per al transport 
a l'interior d'aquest mar i fins als ports andalusos. Per al transport cap al nord hom 
usà vaixells de la flota atlàntica, pilotats per gent experta en aquelles rutes. 

Cal assenyalar que l'exportació de productes catalans per al consum a la ma-
teixa Andalusia no fou gaire important. 

176. AHPB, Pere Triter, Liber securitatum maritimarum undecimus, ff. 131 V.-132 r. (1500, 
gener, 2) i 139 v.-140 r. (1500, gener, 24) i 151 v. (1500, febrer, 5). 

177. J .M. MADÜRELL, Los seguros marítimos y el comercio con las islas de la Madera y Canarias, 
docs. 21, 23 i 36. 
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Diversos mercaders catalans s'establiren a Andalusia, on alguns van actuar 
com a representants de companyies catalanes, mentre que altres van establir les 
companyies pròpies a Andalusia. Alguns es van incorporar a la societat andalusa, 
una societat molt oberta als forasters, ja que ells o els seus fills van ocupar càrrecs 
municipals als llocs on s'establiren: Jerez i Cadis, o fins i tot a les Canàries, per 
exemple a San Cristóbal de la Laguna. Seguiren, doncs, un camí similar al dels ge-
novesos. De fet, la nostra anàlisi evidencia que els genovesos no eren els únics 
mercaders foranis que operaven a Andalusia; també hi havia catalans i valen-
cians,178 que no eren pas tampoc uns nouvinguts; hi eren des del segle Xlll, mal-
grat que les guerres entre Castella i la Corona catalano-aragonesa els havien allu-
nyat sovint de les places andaluses. La nostra documentació permet imaginar-nos 
els ports andalusos plens de moviment, amb vaixells, mercaderies i comerciants de 
les més diverses procedències. Uns ports, també, d'on els andalusos sortien per co-
merciar als països d'origen dels mercaders que els visitaven, demostrant estar ple-
nament incorporats a la vida econòmica de la seva època.179 

178. L'activitat dels mercaders valencians era similar a la dels catalans: els uns i els altres for-
maven part d'un mateix sistema de relacions: P. IRADIEL, El Puerto de Santa Maria, pp. 25-26. 

179. Cf. pel que fa a València: P. IRADIEL, El puerto de Santa Maria, pp. 20-25. 




