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1. ELS ESCLAUS ORIENTALS I ALTRES ESCLAUS CRISTIANS 

A la segona meitat del segle XIV, l'esclavitud s'havia desenvolupat 
molt a Catalunya. La societat catalana medieval, a causa de l'esforç de 
repoblació de les terres ocupades a l'Islam i també de la dispersió de població 
ocasionada per l'expansió mediterrània, tenia dèficits demogràfics que els 
esclaus ajudaven a cobrir1. Aquests dèficits s'havien agreujat després de la 
Pesta Negra; la necessitat de mà d'obra es feia sentir des de llavors amb més 
intensitat, però cal no oblidar un altre factor determinant en l'auge de 
l'esclavitud: la moda urbana de comptar amb un servei domèstic nombrós. 

Un dels fenòmens més característics dels darrers quaranta anys del 
segle XIV i dels primers quaranta del XV és la importància de l'arribada 
d'esclaus orientals, russos, caucàsics, tàrtars, turcs, armenis, grecs, 
albanesos, bosnis i búlgars a les nostres terres. Les grans conquestes, que 
havien abocat al mercat d'esclaus tants sarraïns vençuts, ja s'havien acabat; 
l'allunyament de Catalunya de la frontera terrestre amb l'Islam no afavoria 
tampoc l'arribada dels captius procedents d'incidents fronterers amb Granada; 

'Aquest treball forma part del projecte de recerca "El Mediterrani medieval des de 
l'observatori de la Corona d'Aragó. Conflictivitat i intercanvis econòmics" (PB97-1145), aprovat 
i finançat per la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. 

«De l'esclavitud a la llibertat a l'Edat Mitjana-
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n'arribaven però no tants com a València. D'altra banda, la major distància 
marítima respecte a les costes barbaresques o granadines no propiciava tampoc 
l'armament de petites embarcacions en cors, força freqüents a Mallorca i a 
València, que portaven botí d'esclaus. A la fi del segle XIV, els captius 
sarraïns eren encara ben presents entre els esclaus de Barcelona, però ja hi 
predominaven els esclaus de la Mediterrània oriental. 

Aquests canvis s'havien anat produint al llarg del segle XIV. Els 
primers grecs havien arribat a començament del segle, com a conseqüència de 
l'assentament de la Companyia catalana a Grècia, assentament violent, que 
produí nombrosos captius que foren venuts i exportats; també els venecians, 
a la mateixa època, forniren els mercats d'esclaus amb grecs capturats en 
accions piràtiques o en les expedicions per implantar el domini de Venècia a 
diverses illes gregues2. En general podem dir que l'afluència d'aquests esclaus 
orientals s'explica per la guerra a les regions d'origen. 

No comentaré l'arribada d'esclaus grecs a conseqüència de l'actuació 
de la Companyia Catalana a Orient sinó l'afluència d'esclaus orientals a les 
darreres dècades del segle XIV. Aquest flux d'esclaus del Mediterrani oriental 
fou motivat principalment per l'expansió de diversos emirats turcs des del 
1333; primer el de Soruhan fou responsable d'incursions contra Tràcia, on 
ocupà la ciutat de Rodosto, i contra Constantinoble; després s'inicià 
l'expansió de l'emirat osmanlí, fundat per Utman I o Usman, conegut com a 
emirat otomà per aquesta causa. En un primer moment, aquest emirat i el 
d'Utman d'Aydin havien estat aliats de l'Imperi bizantí en les lluites contra 
els serbis i altres enemics, la qual cosa podria explicar que haguessin fet 
presoners eslaus. Com a premi per la seva col·laboració, Orhan I, el successor 
d'Utman, obtingué de l'Imperi, l'any 1352, la donació de la fortalesa de 
Tzympe al Quersonès, és a dir, a Crimea, des d'on començà la gran expansió 
otomana per Europa. El 1354 Orhan s'apoderà de Gal·lípoli i arribà fins a les 
muralles de Constantinoble. No la pogué prendre, però s'apoderà d'Adrianò-
polis. El seu successor, Murad I, prengué Filipòpolis als búlgars, l'any 1363, 
i vencé els serbis al riu Maritza, l'any 1371, i novament a Kosovo l'any 1389. 
Durant els anys següents, la regió balcànica, Bulgària, Tràcia i altres regions 

2Ch. VERLINDEN, L'esclavage dons l'Europe Médiévale. I. Péninsule Iberique-France, 
Bruges, 1955, pp. 321-323. J. HEERS, Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas 
durante la Edad Media, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1989, pp. 63-89. 
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veïnes sofriren nombroses ràtzies dels turcs3. Aquestes guerres expliquen la 
reducció a la captivitat de tantes persones, grecs, albanesos i eslaus occiden-
tals, així com russos i tàrtars; d'altra banda, les colònies genoveses a la Mar 
Negra contribuïren a enviar cap a Occident esclaus russos, tàrtars, caucasians 
etc., esclavitzats com a conseqüència de guerres locals4. 

Si del Mar Negre passem a la costa dàlmata, hem de recordar que els 
albanesos ja havien resultat desestabilitzats des de començament del segle XIV 
per l'expansió sèrbia. El rei Dusan conquerí Kosovo i part d'Albània entre 
1343 i 1346. Oprimits pels serbis i pels grans propietaris, molts albanesos 
emigraren cap a Ragusa, cap a Itàlia i cap a Grècia. Gent desaprensiva 
aprofità la seva indefensió per reduir-los a captivitat, almenys temporal, amb 
el pretext de reembossar-se les despeses de transport cap a Itàlia. El 1388, 
Ragusa prohibí que els albanesos que fugien al seu territori fossin venuts com 
a esclaus, però Venècia n'organitzà un veritable tràfic5. 

També molts bosnians es veieren reduïts a servitud per l'anarquia que 
regnà durant un temps en aquesta regió, que els deixava a mercè dels 
traficants; sovint, la seva condició d'heretges "patarins", és a dir, adeptes a 
una doctrina dualista com el catarisme o el bogomilisme, forní el pretext per 
a la seva esclavització6. A vegades eren venuts pels mateixos funcionaris del 
rei de Bòsnia7. 

També hi ha alguna notícia de cristians de la "centura", és a dir, 
cristians orientals, d'Egipte o Síria, reduïts a esclavitud. En els primers anys 
del segle XV n'hi ha documentats diversos casos; en un s'especifica que dos 
germans havien caigut en servitud "vigente guerra in civitate Domasi", 
probablement, la presa de Damasc per Tamerlà l'any 14018; és possible que 

3A. DUCELLIER, Bisanzio, Torino, Einaudi, 1988, pp. 380-383. 

"Ch. VERLINDEN, L'esclavage, pp . 3 3 4 - 3 3 5 . 

5A. DUCELLIER, Bisanzio, pp. 317, 336-337 i 403. 
6N.FEJIC, Notes sur la Traite des Esclaves de Bosnie à Barcelone au Moyen Age (D'après 

les documents des Archives de Protocoles), "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols", X (1982), pp. 107-126, particularment pp. 107-108. 

7Ch. VERLINDEN, L'esclavage dans l'Europe médiévale. Italie. Colonies italiennes du Levant. 
Levant latin. Empire byzantin, II, Gant, 1977, p. 798. 

8La notícia de la presa i de la destrucció que comportà a una carta conservada a l'Arxiu 
Datini, publicada per J. AINAUD, Quatre documents sobre el comerç català amb Síria i 
Alexandria (1401-1410), ^Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, pp. 327-335, doc. 
1. 



170 MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

la presència d'aquesta gent a l'altra extrem de la Mediterrània es degués a 
aquesta causa també en els casos restants. 

Una cristiana de la "centura", anomenada Maria, aconseguí el 
reconeixement de la seva llibertat pel rei Martí l'Humà l'any 1405; havia 
acudit al monarca perquè Agnesona, muller de Pere Mas, de Barcelona, 
l'havia venuda per un període de deu anys pel preu de 50 florins, però en el 
contracte havia fet constar que era batejada de nació de sarraïns. Pel procés 
que fou incoat a l'audiència reial i del qual només conservem la sentència 
final, Maria pogué demostrar que era cristiana de la "centura" i que no havia 
estat mai sarraïna, sinó de gènere de cristians lliures. Com queja havia servit 
més de dos anys i mig, el rei considerà que havia cobert la despesa de portar-
la a Barcelona i que per aquest motiu no se li podria demanar res. Ordenà, 
doncs, que fos alliberada, que el contracte fet per Agnesona fos anul·lat, com 
a venda de persona lliure, i que Francesc Foix, el comprador de Maria, 
conservés els seus drets contra Agnesona9. Com en el cas dels albanesos, que 
es veien forçats a fugir de llur pàtria, el viatge de salvació podia representar 
la servitud; però en els regnes de la Corona catalanoaragonesa, l'existència 
dels procuradors dels miserables a totes les ciutats importants permetia a 
aquests desgraciats acollir-se a la justícia del rei, que solia tractar-los 
favorablement. 

J. Vincke documentà el cas d'un altre cristià de la "centura", 
anomenat "Anna", el 1408. Aquest mateix personatge s'havia fet passar per 
grec dos anys abans; llavors havia exposat al rei que, a instància d'un 
creditor, a qui devia 25 florins, féu un contracte, en poder del notari Gabriel 
Cantarells de Mallorca, pel qual es comprometia a servir Asbert de Roaix 
durant tres anys; aquest temps no havia passat encara, però "Anna" assegura-
va que havia d'anar a Barcelona per resoldre afers familiars amb la germana 
i altres parents i demanà l'ajut del rei, per la seva condició de miserable, per 
tal de resoldre la seva situació. Martí l'Humà demanà al governador de 
Mallorca, Roger de Montcada, que el fes alliberar de servitud, sempre que 
pagués a Roaix el que li quedés a deure dels 25 florins pel temps no treba-
llat10. Segurament l'amo el deixà marxar a Barcelona perquè, pel document 
publicat per J. Vincke, sabem que l'any 1408 devia un nòlit i despeses de 

9ACA, C, reg. 2278, ff. 72 r.-v. (1405, setembre, 15). 
10ACA, C, reg. 2268, f. 129 v. (1406, abril, 17). 
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manteniment, per aquesta causa el contracte de servitud s'havia allargat a cinc 
anys, sembla que comptant els tres que havia complert, gairebé, el 1406. 
Novament "Anna" recorregué al rei perquè el fes deslliurar tan aviat com es 
complissin els cinc anys de servitud, que segons ell s'acabaven per la 
Pentecosta d'aquell any, i el monarca ho recomanà així al governador de 
Mallorca11. Seria un cas, doncs, de servitud temporal per contracte i per causa 
de deutes, com els que ha estat dit que els venecians i altres feien als 
albanesos i que després es convertien, sovint, en servitud perpètua. Amb les 
seves súpliques al rei, "Anna" procurava que això no li esdevingués i que les 
autoritats vigilessin de prop el seu amo. 

També l'any 1408 es registrà una altra intervenció reial a favor d'un 
cristià de la "centura" anomenat Joan de Sòria, és a dir, de Síria, que volia 
rescatar la seva germana Caterina, que era esclava a Mallorca; tots dos havien 
estat venuts com a esclaus. La servitud d'ambdós germans havia de durar 
només cinc anys, Joan de Sòria ja havia aconseguit la llibertat, però la seva 
germana havia estat portada a Mallorca per Alfons de Santamaría, el qual 
s'oposava a alliberar-la i demanava que el servís durant cinc anys més o que 
li pagués 40 reials d'or; el rei encomanà la qüestió al governador perquè fes 
justícia12. 

En general, des d'Occident, es considerava que malgrat que la major 
part d'aquests pobles fossin cristians eren, en certa manera, heretges; els 
grecs perquè eren ortodoxos i sempre enfrontats amb l'església occidental, els 
bosnians eren sovint patarins i molts dels búlgars eren adeptes al bogomilis-
me, per tant heretges; els cristians orientals també resultaven força suspectes 
als ulls occidentals. Però d'altres pobles sense cap contaminació herètica ni 
cismàtica com els albanesos, que eren catòlics, també eren esclavitzats. Les 
guerres justificaven sovint la reducció de cristians a servitud, fins i tot la 
Santa Seu equiparà, més d'una vegada, els rebels a la seva autoritat als 
infidels, cosa que significava autorització per reduir-los a captivitat. El 1309, 
aquest càstig recaigué sobre els venecians, a causa de la guerra de Ferrara, 

"J. VINCKE, Kdnigtum und Sklaverei wahrenddes 14. Jahrhunderts, "Gesammelte aufsatze 
zur kulturgeschichte Spaniens", 25 (1970), pp. 107-108 (1408, abril, 23). 

12ACA, C, reg. 2270, ff. 55 V.-56 r. (1408, juny, 8). 
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declarada croada per l'Església13, i sobre els florentins el 1376, per haver 
provocat i sostingut la rebel·lió dels estats de l'Església14. Si l'Església 
actuava així, no podem estranyar-nos del que fessin els estats. Molts sards i 
corsos foren reduïts a captivitat durant els segles XII i XIII pels genovesos, 
en el transcurs de les guerres per dominar ambdues illes15. Més tard, a la 
segona meitat del segle XIV, també els catalans, exasperats per la llarga 
revolta dels jutges d'Arbórea, a Sardenya, decretaren la reducció a captivitat 
dels sards rebels, fins a la fi de la guerra. La primera proposta feta per un 
oficial reial al rei Pere el Cerimoniós per convertir els presoners sards en 
captius, l'any 1355, fou rebutjada enèrgicament pel monarca: 

ítem, al quart capítol faent menció que tot sart o sarda que-s pendrà durant 
la guerra se pusca vendre a cert temps et cetera, vos responem que cosa és 
inhumana e contra la ley de Déu vendre christians, perquè per res aytal cosa 
no consentríem16. 

Anys després canvià d'opinió, forçat potser pel seu consell; és 
possible també que hagués rebut alguna autorització de la Santa Seu, com a 
conseqüència dels processos que l'Església incoà contra els Arbórea, ja que 
la rebel·lió era contra els catalans, però també contra la Santa Seu, que 
ostentava un alt domini sobre la illa i els l'havia infeudada. La servitud dels 
sards fou una mica diferent de la dels orientals i dels sarraïns; en la 
documentació solen ésser citats a part del grup dels captius d'altres orígens, 
cosa que indica una consideració diferent. Hi hagué un control sobre les seves 

13G. SORANZO, La guerra fra Venezia e la Santa Sede per il dominio de Ferrara (1308-1313), 
Città di Castelló, 1905, pp. 116-117. G. DE CORTUSIUS, Chronica de novitatibus Padue et 
Lombardie, RRIISS, XII,j)art V, 2A ed. a cura de B. PAGNIN, Bolonia, 1941, p. 11, A.S. 
MINOTTO , Documenta ad Ferrariam, Rhodigium, Policinum ac Marchiones Estenses spectantia, 
Venècia, 1873-1874, III, part 2 \ pp. 20, 22, 23 etc. i M. ROSELL, Regesta de letras pontificias 
del Archivo de la Corona de Aragón. Sección Cancillería Real (Pergaminos), Madrid. 1948, p. 
178, núm. 338. M.T. FERRER I MALLOL, Mercenaris catalans a Ferrara (1307-1317), "Anuario 
de Estudios Medievales", 2 (1965), pp. 180-182. 

1 4 A C A , C , reg . 1 2 5 6 , f f . 9 8 v . - 9 9 r. ( 1 3 7 7 , agost , 2 6 ) cit . a M . T . FERRER I MALLOL, Els 
italians a ierres catalanes (seglesXII-XV), "Anuario de Estudios Medievales", 10 (1980), p. 455. 
Un d'aquests documents diu: "Nos, in virtute processuum factorum per dominum papam contra 
florentinos, ut perdicionis filios et iniquitatis alumpnos, universos florentinos ut servos et eorum 
bona infra dicionem nostram sistencia occupavimus..." 

"J. HEERS, Esclavos y sirvientes, p. 46. 
16F.C. CASULA, Gli schiavi sardi della battaglia di Sanluri del 1409, a Società, istituzioni, 

spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo, 1994,1, p. 203. Publicat també a "Medioevo. Saggi e Rassegne", 15 (1991), pp. 9-20. 
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sortides i entrades per via marítima, que ha estat malinterpretat17, perquè no 
podien ésser trets dels dominis del rei de la Corona catalano-aragonesa 
—precisament perquè la servitud no es convertís en perpètua— i es mirava 
d'evitar també que els queja eren lliures no tornessin a Sardenya fins acabada 
la guerra; d'aquí ve el control dels seus moviments a través de les llicències 
de treta de Mallorca, que obligava a portar un albarà de l'autoritat portuària 
del lloc on havien estat portats, com demostrà F. Sevillano18. Certament, no 
és cap títol de glòria haver esclavitzat els sards presoners, però cal no oblidar, 
per comprendre el clima d'aquella guerra, que els presoners catalans solien 
ésser torturats i morts pel jutge d'Arbórea19. 

Fou similar el tractament dispensat als soldats que formaven part de 
l'exèrcit del comte d'Armanyac, l'any 1390. Joan I disposà que, com que era 
una entrada de saqueig, sense raó, els presoners fossin venuts com a esclaus 
fins a la fi de la guerra, i efectivament, tenim constància que foren venuts 
alguns francesos, occitans etc., especialment adolescents d'entre 12 i 14 

20 

anys . 
Sembla que durant la guerra d'Alfons el Magnànim amb els Anjou de 

Provença, també algun català, pres en operacions de cors, fou venut a 

17E. PUTZULU, Schiavi sardi a Maiorca nella seconda metà del secolo XIV, "VI Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón", Madrid, 1959, pp. 365-378, publicat també a "Studi Storici 
in onore di Francesco Loddo Canepa", Firenze, Sansoni, 1959,1, pp. 211-251. 

18F. SEVILLANO COLOM, Cautivos sardos en Mallorca (sigloXTV), "Studi Sardi", XXI (1968 
[1970]), pp. 147-174. Cf. també, per a comprendre la situació de captivitat temporal dels 
presoners de guerra sards: J.M. MADURELL MARIMON, Vendes d'esclaus sards de guerra a 
Barcelona, en 1374, "VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón" cit., pp. 285-289, i J.E. 
MARTÍNEZ FERRANDO, El exceso de población sarda en Menorca a fines del siglo XIV, ibídem, 
pp. 319-329. Una presentació serena del problema a B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese ai 
Savoia, a J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e moderna, Torino, 1984, 
pp. 2 7 6 - 2 7 7 . 

"Cf. la declaració d'Azzo de Buchis, de Mòdena, que havia estat capità del jutge. A un punt 
de l'interrogatori per al procés contra el jutge que deia: "ítem féu matar molts catalans qui eren 
en presó e fora presó cruelment e tormentan", ell respongué: "dixit se scire quod gentes dicti 
judicis interfeciebant omnes Cathalanos quos poterant reperire". El presoner, per justificar en 
certa manera el que feien els sards, afegí que no sabia què feien els homes del rei als sards: 
"nescit tamen si gentes domini regis intulebant seu inferebant gentibus dicti iudicis dampnum 
aliquid seu gravamine". Després, a la pregunta com sabia el que havia declarat, el presoner digué, 
refermant el que havia dit abans: "quod vidit et sepius dici audivit quod dicte gentes dicti iudicis 
ad talia conabantur cottidie attemptare": G. MELONI, Alghero tra Genova, Arbórea, Milano, 
Catalogna. Nuovi documenti, a ID. , Mediterráneo e Sardegna nel Basso Medioevo, Càller, CNR. 
Istituto per i Rapporti Italo-Ibericip, 1988, pp. 87 i 95.. 

20R. TASIS, Joan I, el rei caçador i músic, Barcelona, ed. Aedos, 1959, p. 179. Ens reservem 
les notícies d'aquestes vendes per a una altra ocasió. 
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Marsella, com a procedent de guerra justa contra els catalans enemics del rei, 
l'any 145021. 

2 . L A LICITUD DE L'ESCLAVITUD DE CRISTIANS. 
U N PROBLEMA DE CONSCIÈNCIA 

L'arribada d'esclaus de la Mediterrània oriental a les nostres terres, 
comportà alguns problemes. Molts —els grecs, els albanesos, els bosnis, els 
búlgars— eren cristians d'origen, mentre que d'altres, per exemple els russos 
i els tàrtars22, solien ésser batejats pels mateixos traficants abans de la sortida 
dels ports de la mar Negra23, o bé es batejaven posteriorment a Barcelona, 
gràcies a la tasca missionera desenvolupada per alguns frares orientals a la 
nostra ciutat; del 1382 hi ha constància de l'actuació de dos frares armenis, 
Francesc i Simó de Tauris, que coneixien el tàrtar, el grec i altres llengües 
orientals i podien així ensenyar la fe catòlica als esclaus24. 

A la segona meitat del segle XIV, l'esclavitud dels cristians d'origen 
o d'adopció començava a constituir un càrrec de consciència per a diversos 
monarques i per a les autoritats eclesiàstiques dels estats de la Corona 
catalanoaragonesa, d'una manera molt més clara que en altres països de la 
Mediterrània. 

L'Església havia predicat sempre la igualtat dels homes davant de 
Déu, una afirmació revolucionària que mantingué només en el pla espiritual; 
en la realitat terrenal acceptà la desigualtat. L'esclavitud era una herència del 

21J. HEERS, Esclavos y sirvientes, p. 44; el mateix autor aporta encara altres exemples de 
soldats de procedències diverses esclavitzats. 

22Els russos establerts prop de la Mar Negra, esclavitzats com a resultat de guerres locals, 
eren en aquesta època pagans. Tant els russos com els tàrtars, com els circassians solien entrar 
en el circuit comercial a la colònia genovesa de Caffa, a Crimea, que els enviaven no solament 
a països cristians sinó també a Egipte: M. BALARD, Esclavage en Crimée et sources fiscales 
genoises au XVe siècle, a H. BRESC, ed., Figures de l'esclave au Moyen Age et dans le monde 
moderne, París, L'Harmattan, 1996, pp. 77-87. 

23Ch. VERLINDEN, L'esclavage, II, p. 185. 
24L. CAMÓS CABRUJA, Nota relativa a esclavos orientales en Barcelona en el siglo XTV, 

"Sefarad", VI (1946), pp. 128-129. Abans, l'any 1369, Pere el Cerimoniós havia prohibit que els 
jueus tinguessin esclaus tàrtars per evitar que els convertissin al judaisme, bé que després decidí 
que poguessin tenir esclaus tàrtars i turcs però que, si es convertien al judaisme, els perdessin; 
comptava així que els amos no els pressionarien per convertir-los: Ch. VERLINDEN, L'esclavage, 
p. 343. 
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món romà que l'Església no recusà, potser perquè tampoc no era estranya a 
la tradició antiga jueva, malgrat que en temps de Jesucrist sembla que no hi 
havia esclaus a la societat hebraica. L'Antic Testament conté nombroses 
referències als captius i legisla sobre l'obligació d'alliberar-los en alguns 
casos; el Deuteronomi (15/12) contempla en concret l'alliberament dels 
hebreus captius que haguessin servit sis anys l'amo, és a dir, en el setè any; 
l'amo estava obligat a lliurar al seu captiu algunes ovelles, gra etc. per tal que 
pogués iniciar una vida independent; si el captiu preferia no sortir de la casa 
de l'amo, quedava captiu per sempre. 

L'Església s'havia limitat a recomanar als esclaus que obeïssin llurs 
amos i als amos que tractessin bé els seus servidors; aquesta fou la doctrina 
de Sant Pau; posteriorment, els textos patrístics insistiren en la dignitat 
humana de l'esclau i en l'obligació de tractar-los de manera justa; l'Església 
recomanà l'alliberament dels esclaus com una obra de pietat; durant el segle 
XII, com assenyala Vauchez, hi hagué la tendència a alliberar l'esclau que es 
convertia al cristianisme, però després, quan aquestes conversions es 
generalitzaren a causa de la predicació dels franciscans i altres ordes 
mendicants i de l'actitud receptiva dels esclaus, que hi veien un camí cap a la 
llibertat, fou impossible mantenir aquesta actitud, per l'oposició dels amos. 
Sant Ramon de Penyafort fou el primer a admetre que el bateig no implicava 
pas l'alliberament de l'esclau. El papa Gregori IX demanà als amos cristians 
que permetessin a llurs esclaus l'assistència a sermons per tal de convertir-los 
i els pregà també que no s'oposessin al bateig, assegurant que no significaria 
pas l'alliberament de l'esclau; més endavant, la Santa Seu autoritzà la venda 
d'esclaus cristians a Mallorca25. 

A terres catalanes, a la fi del segle XIV, l'actitud dels eclesiàstics 
davant l'esclavitud no era uniforme. N'hi havia, com l'escriptor franciscà 
Francesc Eiximenis, que opinaven que algunes persones, els esclaus, eren 
destinades per la naturalesa a servir els altres: 

No segueixen raó o són agrests, e sens dolçor, e per tal parlar ab ells 
dolçament és perdre paraules, car o no ho entenen, o llavors per rusticalitat 

25A. VAUCHEZ, Note sur l'esclavage et le changement de religión en Terre Sainte au Xllle 
siècle, a Figures de l'esclave au Moyen-Age et dans le monde moderneed. a cura d'H. BRESC, 
París, L'Harmattan, 1996, pp. 91-96. 
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se'n pugen en alt e en són pijors. Aquests aitals són naturalment esclaus e 
deputats per natura a servir als altres26. 

Altres eclesiàstics, particularment alguns bisbes, devien tenir millor 
opinió dels esclaus i es preocuparen, almenys, d'ajudar els captius cristians; 
començaren a fer públics els escrúpols de consciència que els causava la 
captivitat dels cristians, particularment dels grecs, i proclamaven el seu dret 
a recuperar la llibertat. Desgraciadament, no tenim els textos dels sermons 
que sabem que predicaven. 

L'esclavitud dels cristians també preocupava alguns reis. Un dels 
primers monarques a legislar sobre l'alliberament dels esclaus grecs fou 
Frederic II de Sicília, per inspiració, segons es creu, d'Arnau de Vilanova; el 
rei disposà que els captius grecs, sempre que acceptessin el credo catòlic, 
haguessin d'ésser alliberats al cap de set anys de serve?7, disposició que 
recorda la del Deuteronomi. El seu germà, Jaume II d'Aragó, li demanà còpia 
d'aquestes lleis per tal de legislar de manera semblant als estats de la Corona 
catalanoaragonesa i sembla que efectivament rebé aquests trasllats28. Ch. 
Verlinden ha assenyalat que fou segurament per influència del seu germà que 
Jaume II prohibí que els captius grecs fossin venuts a les seves terres, 
prohibició que fou moderada, l'any 1314, amb el vedament d'exportació, 
només, d'aquests esclaus29. 

El rei Pere el Cerimoniós mostrà també, en diverses ocasions, la seva 
preocupació pels esclaus cristians. Rubió i Lluch i Verlinden han comentat el 
cas d'un matrimoni de Tebes que el rei féu alliberar perquè quan foren 
capturats i abans eren francs i lliures i no pas esclaus de ningú. Aquest era el 
cas de tots els captius, però el matrimoni fou afortunat perquè el rei acceptà 
el raonament30. En una altra ocasió, l'any 1369, el rei manà alliberar una 

26FRANCESC EIXIMENIS, La societat catalana al segle XIV, a cura de J. WEBSTER, Barcelona, 
Edicions 62, 1967, p. 63. 

27Ch. VERLINDEN, L'esclavage, II, pp. 192-198. 
28H. FINCKE, Acta Aragonensia, II, Berlín, 1908, p. 695 i ss. 
29Ch. VERLINDEN, Orthodoxie et esclavage au bas Moyen Age, "Studi e Testi", CCXXXV. 

Melanges Eugène Tisserand, Ciutat del Vaticà, 1964, p. 428. 

'"A. RUBIÓ I LLUCH, Mitteilungen zur Geschichte der Griechischen Sklaven in Katalonien im 
XIV. Jahhundert, "Byzantinische Zeitschrift", 30 (1929-30), pp. 464, publicat pel mateix autor 
a Diplomatari de l'Orient Català (1301-1409), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1947, doc. 
CCI (1351, setembre, 9). Ch. VERLINDEN, Orthodoxie et Esclavage, p. 431. 
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esclava anomenada Francesca, que havia estat venuda, precisament, per un 
llibert grec anomenat Pere Eimeric. L'esclava havia presentat documentació 
que provava que havia d'ésser lliure31. L'any 1381 el rei accedí a examinar 
a la seva cúria la petició de llibertat d'una esclava grega, Margarita, i del seu 
fill Calici, que s'havien acollit al tribunal reial per la seva condició de pobres 
i miserables. L'amo dels esclaus fou, doncs, convocat a la cúria reial32. 

En altres ocasions el monarca utilitzà per alliberar aquests captius 
l'argument que hi havia pau amb el príncep d'on procedien33; el 1384 només 
podien ésser captivats els grecs dels dominis de l'emperador, per això el rei 
ordenà que fos alliberat immediatament un esclau grec, anomenat Nicolau 
Condo, perquè era originari del regne de Nàuplia. Havia estat pres subreptí-
ciament, amb la seva esposa i un fill, per homes de la nau de Miquel Sabater, 
de Mallorca, i venut a aquesta illa com a esclau. La mare i el fill s'havien 
rescatat per un preu molt elevat i després el fill demanà l'alliberament del 
pare. El rei accedí a la súplica34. 

A més del monarca, alguns bisbes, els de Barcelona des de 1363, però 
també el de Mallorca, l'any 136735, adoptaren una política de protecció dels 
esclaus cristians. El cas més conegut és el de diversos bisbes de Barcelona, 
Guillem de Torrelles (1361-1369), Ramon d'Escales (1386-1398) i Joan 
Ermengol (1398-1408). Des del 1363, com a mínim, tenim constància de 
l'actuació decidida del bisbe de Barcelona, llavors Guillem de Torrelles, en 
favor dels esclaus cristians, que eren acollits al palau episcopal i declarats 
lliures. Malgrat que els reis comprenien la posició moral dels bisbes i que 
sovint la compartien, se sentien, però, lesionats en la seva jurisdicció per 
l'actuació episcopal. Així, doncs, durant una seixantena d'anys, oscil·laren 

31J. VINCKE, Kònigtum und Sklaverei, p. 78. 
32J. VINCKE, Kònigtum und Sklaverei, p. 89. 
33A. RUBIÓ I LLUCH, Els governs de Matheu de Moneada y Roger de Llúria en la Grècia 

catalana, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", IV (1911-1912), p. 14 i Ch. VERLINDEN, 
Orthodoxie et Esclavage, pp. 431-432. 

34ACA, C, reg. 835, f. 63 v. (1384, gener, 7), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de 
l'Orient Català, doc. DLVIII; la regesta del document diu erròniament Nàpols, en comptes de 
Nàuplia; publ. novament per J. VINCKE, Kònigtum und Sklaverei, p. 88. Cf. també Ch. 
VERLINDEN, L'Esclavage, p. 325 i, del mateix autor Orthodoxie et Esclavage, pp. 431-432. 

33Per al cas del bisbe de Mallorca, Antoni Galiana, cf. P. CATEURA BENNASSER, Política, 
guerra y esclavitud: cautivos griegos en la Mallorca de 1388, Asociación Hispano-Helénica. 
Anuario de 1989, Atenas, 1991, p. 108. 
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entre mesures severes contra els esclaus que es declaraven lliures a la cúria 
episcopal i mesures alliberadores en favor dels esclaus cristians. El consell 
municipal barceloní també prengué posicions en aquesta discussió i no fou 
pas, precisament, en favor dels esclaus sinó al contrari, perquè els ciutadans 
demanaven protecció contra unes mesures que a ells els semblaven que 
atemptaven contra els seus drets com a propietaris. 

La confrontació entre la corona i el bisbe de Barcelona tingué diversos 
episodis. El 1363, el rei Pere el Cerimoniós manà al governador de Catalunya 
que procurés que l'actuació del bisbe de Barcelona, que proclamava la 
llibertat d'esclaus cristians al palau episcopal, no lesionés la jurisdicció reial, 
però posteriorment, un concili provincial de Tarragona féu revocar la decisió 
reial, és a dir, que reconegué l'autoritat del bisbe per proclamar la llibertat 
dels esclaus cristians. El monarca es trobà obligat a aprovar la decisió del 
concili. Però la ciutat de Barcelona s'hi mostrà disconforme i pressionà per 
aconseguir que aquesta decisió reial fos revocada, cosa que aconseguí el 1366. 
Segons aquesta decisió reial tot tornava al punt d'inici, que afavoria la 
jurisdicció reial. 

L'any 1369 el rei i el bisbe de Barcelona acordaren que fos nomenada 
una petita comissió de quatre prohoms, escollits per ambdues bandes, que 
estudiarien diversos litigis pendents, entre els quals figurava el dels esclaus, 
és a dir, si els esclaus podien recórrer al palau episcopal per proclamar la seva 
llibertat36. De moment, ignorem les conclusions d'aquesta comissió, però 
sabem que no serviren per acabar el litigi. 

El recurs a la justícia eclesiàstica o secular no aconseguia tampoc 
solucionar sempre la demanda de llibertat dels esclaus cristians, potser perquè 
hi hagué vacil·lacions i contraordres en la política seguida per la Corona. 
Sembla molt simptomàtic el cas de Manfred, un esclau batejat del fuster Pere 
de Santpere, que havia intentat proclamar la seva llibertat en sengles judicis, 
eclesiàstic i secular, i havia arribat a signar uns acords amb el seu amo. Però 
l'any 1369 aquests acords quedaren anul·lats i l'esclau hagué de concloure un 
pacte de manumissió amb l'amo, comprant la seva llibertat a terminis, com 
era habitual. En el pacte, l'amo declarà que volia ésser clement amb el seu 
esclau, malgrat que no hi estava obligat per l'anul·lació dels acords anteriors; 
aquesta afirmació revela que la situació havia esdevingut difícil per als esclaus 

36Aquestes disposicions es troben recollides en una de posterior del rei Martí l'Humà: ACA, 
C, reg. 2210, ff. 181 V.-184 r. (1400, novembre, 6). 
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que havien intentat seguir la via judicial37. De tota manera, potser aquest cas 
no era exactament igual que el dels grecs o albanesos, ja que l'esclau és 
qualificat com a "batejat", expressió que no solia utilitzar-se per als esclaus 
d'origen cristià. 

Algun fracàs judicial no descoratjà pas els esclaus cristians, que 
persistiren en els intents d'obtenir la llibertat a través dels tribunals eclesiàs-
tics; per aquesta causa, Joan I intentà dialogar amb el bisbe de Barcelona, 
llavors Ramon d'Escales i, l'estiu de 1395, li demanà informació sobre el 
procediment que seguia en les declaracions de llibertat dels esclaus a la seva 
cort38. 

Estudiada la qüestió, el rei determinà que tots els esclaus que 
demanessin la llibertat ho haguessin de fer davant del tribunal del batlle i no 
davant cap altre jutge o oficial, sota pena de mort per qui infringís la norma, 
pena que hauria d'ésser aplicada immediatament pel mateix batlle. D'aquesta 
disposició se'n féu crida pública perquè ningú no pogués al·legar ignorància. 
Uns anys després, el 1399, Martí l'Humà ratificà aquesta decisió i aclarí que 
el bisbe de Barcelona i els seus oficials eren compresos en la prohibició?9. 

La precisió havia resultat necessària perquè el bisbe de Barcelona 
havia continuat proclamant la llibertat dels esclaus cristians i, a més, havia 
acollit al seu palau els que fugien dels seus amos. El 13 de desembre de 1396, 
Berenguer Ses-Avasses i Francesc Sa-Rovira havien presentat una súplica al 
Consell de Cent perquè aquest reclamés al bisbe llurs esclaves que, 
proclamant-se lliures, havien fugit de casa dels amos i s'havien refugiat en el 
palau del bisbe, on hom els havia proporcionat un advocat eclesiàstic i un 
procurador; el plet entre els dos propietaris i la cúria episcopal s'allargà 
durant vint anys i els primers pregaren el Consell que posés remei a aquesta 
situació que consideraven un abús: 

"AHPB, F. de Ladernosa, 23/20, ff. 10 v . - l l r. (1369, maig, 26). Tornarem a parlar 
d'aquest cas quan tractem de les manumissions. 

38CA, C, reg. 1967, f. 39 r. (1395, agost, 4), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de 
l'Orient Català, doc. DCXLIX. Cf. també Ch. VERLINDEN, L'esclavage, p. 326. 

39CA, C, reg. 2210, ff. 181 V.-184 r. (1400, novembre, 6). Aquesta informació no coincideix 
amb la que proporciona el Prof. Lalinde, que diu que Martí l'Humà confià la proclamació de 
llibertat dels esclaus al veguer: J. LALINDE ABADÍA, La jurisdicción real inferior en Cataluña, 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Museu d'Història de la Ciutat, 1966, p. 146. 
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Item super alia supplicacione oblata per Berengarium Ces Avaces et 
Ffranciscum Ça Rovira, cives dicte civitatis, continente quod, cum ipse 
tenerent in eorum domibus singulas servas sive sclavas, que sibi per magna 
témpora servire consueverunt, et noviter, ad induccionem aliquorum, qui de 
similibus officium faciunt, proclamantes libertatem confugerint ad episcopale 
palacium, ubi eis provisum fuit in ilico de advocato ecclesiastico, satis 
iuvene, et etiam de procuratore, vocato en Vilagrassa, qui dictas servas, 
sumptibus dictorum suplicantium, indebite et inordinate defendunt, in tantum 
quod per XX annos dicta questio non esset decisa et interim dicti supplicantes 
servicio dictarum servarum privatur, petebant in hoc defendi per civitatem, 
tanquam cives, deliberavit dictum Concilium quod consiliarii etiam super hoc 
in favorem dictorum supplicantium loquantur cum dicto domino episcopo vel 
eius officiali et pro deffensione dictorum suplicantium et aliorum civium 
dicte civitatis faciant omnes alias racionabiles provisiones40. 

El 29 del mateix mes aquesta qüestió fou tractada novament pel 
Consell de Trenta i llavors es decidí apel·lar al Papa per demanar-li que 
acabés la protecció que el bisbe dispensava als esclaus fugitius. La carta que 
li seria enviada hauria d'ésser revisada pels advocats de la ciutat i altres 
juristes perquè quedés ben justificada i el Papa no pogués denegar la petició. 

l'tem, lo fet de les esclaves qui al·leguen franquesa metent e posant-se en 
poder del bisbe de Barcelona o de son official, de què-s seguexen grans 
desonestats e als senyors de les dites esclaves grans mals, segons largament 
se conté en algunes supplicacions per alguns singulars de la dita ciutat, dades 
en Consell de C Jurats, que-1 dit Consell també deliber sobre la provisió 
sobre açò faedora... 
E fetes les dites proposicions, lo dit Consell acordà e deliberà, segons que-s 
segueix. E primerament, als primers II fets de les corones e de les esclaves, 
que d'açò per la ciutat fos supplicat al Papa e que la supplicació o la letra, 
après que seria dictada, fos vista e regoneguda per los advocats de la ciutat 
e per altres juristes, per manera que fos justificada perquè-1 Papa rahona-
blement no la pogués negar però que, après que seria dictada e justificada, 
fos posat en Consell de C Jurats41. 

El 17 de gener de 1397, el Consell de Cent acordà enviar un escrivà 
per ajudar micer Macià Castelló, que havia promès ocupar-se de l'afer, i que 
es trobava molt ocupat a Avinyó resolent altres qüestions de la seva ambaixa-
da. 

""AHCB, Llibre del Consell, 27, ff. 64 r.-65 r. (1396, desembre, 13). 
41AHCB, Llibre del Consell, 27, ff. 70 v.-71 r. (1396, desembre, 29). 
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e aytambé se provehís sobre les esclaves que proclamen en libertat, ço és, 
que-Is senyors de les dites esclaves no fossen axí per aquesta rahó molestats 
com vuy són, e lo dit Macià se offerís que, con les letres li serien trameses 
per la ciutat sobre açò, ell hi treballaria volenter, e sia oppinió d'alguns que-1 
dit Macià, per ocupació de molts negocis, no porà ben entendre en los dits 
fets, si donchs per alguna persona no-n és tengut a prop, que-1 dit Consell 
deliber si-y serà tramès algun per la dita rahó, e sobre les messions per açò 
faedores"... "lo dit Consell acordà que per tal com micer Macià per ventura 
havia a fer molts affers per rahó de sa missatgeria, e en altra manera que per 
aquesta fos tramès a Avinyó I escrivà qui fos persona discreta e entenent ab 
letres e altres coses necessàries al dit fet, lo qual tingués a prop micer Macià 
e en altra manera per sí mateix sabés donar endreça que les dites provisions 
se haguessen en deguda e bona forma. E que per los consellers sien sobre 
açò ministrades messions dels béns de la ciutat, com en açò vaja molt al bon 
estament e conservació del ben públic de la dita ciutat42. 

No sabem si la ciutat obtingué del Papa, efectivament, alguna provisió 
favorable, però sabem que l'any 1401 el rei Martí insistí en la seva decisió 
que les proclamacions de llibertat dels esclaus haguessin de fer-se davant del 
batlle i no al palau episcopal, malgrat que el bisbe, ara Joan Ermengol, havia 
tornat a afirmar les seves preteses prerrogatives43. Posteriorment, però, sota 
la pressió de la ciutat de Barcelona, el rei derogà les disposicions anteriors i 
prohibí als seus oficials admetre les proclamacions de llibertat dels esclaus 
grecs, armenis, albanesos, russos, búlgars i valacs, súbdits de l'emperador 
bizantí; la mesura, a més, era retroactiva i afectava també als que havien 
presentat demanda contra els seus amos en temps de Joan I; tots ells 
romandrien captius perpètuament de llurs amos, llevat que abans paguessin el 
preu pel qual foren comprats; només serien exceptuats d'aquesta mesura, 
sembla, els que s'haguessin convertit al catolicisme44. 

L'episodi més violent d'aquesta pugna es registrà quan el batlle de 
Barcelona, Joan Sabastida, féu penjar una esclava que havia fugit de la 
residència del seu propietari i s'havia proclamat lliure en el tribunal del bisbe; 
el batlle obrà així en virtut de la disposició reial que ja hem comentat de Joan 

42AHCB, Llibre del Consell, 27, ff. 72 v.-75 r. (1397, gener, 17). 
43ACA, C, reg. 2128, f. 159 v. (1401, gener, 12). 

•"Ch. VERLINDEN, L'esclavage, p. 328; comentat més extensament a: Ch. VERLINDEN, 
Orthodoxie et Esclavage, pp. 435-436, l'autor treu aquesta informació de M. KOWALEWSKY, Die 
dkonomischeEntwicklungÈuropasbiszumAnfangderkapitalischen Wirtschaftsform, III, p. 495. 
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I, confirmada pel rei Martí l'any 1399 i també perquè els consellers de 
Barcelona li ho havien aconsellat45. 

A l'acció del batlle respongué el bisbe excomunicant-lo i, el 1403, 
Joan Sabastida hagué de sol·licitar als consellers que el fessin absoldre perquè 
havia penjat aquella esclava seguint llur consell. El Consell de Cent decidí 
donar-li suport i, si no s'aconseguia que el bisbe l'absolgués, apel·lar al 
Papa46. 

ítem, com l'onrat en Johan Ça Bastida, estant batle de Barcelona, en virtut 
d'una letra del senyor rey e de consell de consellers, qui ladonchs eren, 
penjàs I esclava qui havia proclamat en libertat en la cort del bisbe e per açò 
lo bisbe haja vedat e ara estiga en sobresehiment e haja lo dit Johan supplicat 
al dit Consell que-1 volgués fer absolre, acordà lo Consell que los consellers 
facen sobre açò ab lo bisbe ço que puxen. E si ab ell no u poden obtenir, que 
facen ab lo Papa o en altra manera deguda provisió sobre açò, de manera 
que-1 dit Johan Ça Bastida, per servar lo consell de consellers, no sia vexat, 
ans ne sia ben deffès. 

Malgrat l'aparent retrocés de les proclamacions de llibertat dels 
esclaus cristians, tenim constància que la cancelleria reial continuà admetent 
les reclamacions d'esclaus que li arribaven, bé per la via dels procuradors dels 
miserables que, com ja he dit, tenien accés directe a la justícia reial, o bé a 
través de les apel·lacions. L'any 1403, per exemple, trobant-se el rei a 
València, fou reconeguda la llibertat del grec Jordi Todoro, esclau de Joan de 
Brusca, doctor en lleis. Jordi Todoro pogué demostrar per testimonis i 
al·legacions, que era fill de pare lliure i de mare lliure i que ell també ho 
havia d'ésser47. Cal subratllar que entre la seva sol·licitud i la sentència 
transcorregueren només set mesos, cosa que denota un bon funcionament del 
tribunal reial. 

Desconeixem el camí pel qual Jordi Todoro havia caigut en la 
servitud, però no devia haver estat comprat als turcs, ja que en aquests casos 
l'alliberament era molt més complicat. Devia ésser el cas de Cali, una grega 
retinguda en servitud per Joan Trullols, notari de València. Sembla que, abans 

45S. SANPERE Y MIQUEL, Las costumbres catalanas en el tiempo de Juan I, Girona, 1878, 
p. 254. 

46AHCB, Llibre del Consell, 28, f. 73 r. (1403, agost, 9). 
47ACA, C, reg. 2275, f. 33 r.-v. (1403, maig, 5). 
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del novembre de 1408, el rei havia pronunciat una sentència sobre el seu cas 
i que posteriorment Cali en demanà una millora. La sentència primera havia 
reconegut que era lliure perquè era grega, però que podia ésser retinguda en 
servitud només per indemnitzar pel seu preu i per les despeses. Cali 
recorregué novament al rei queixant-se perquè havia servit més de quinze anys 
i havien estat venuts tres dels seus fills, per la qual cosa ja havia pagat el preu 
de la seva redempció. Aquesta vegada, la infeliç trobà la comprensió del 
tribunal reial, que decretà la seva llibertat immediata. Segons la sentència, 
cinc anys de servei eren els considerats necessaris per indemnitzar el cost i les 
despeses i Cali havia triplicat el servei, a més d'haver estat privada, cosa 
terrible, de tres dels seus fills48. 

Altres sentències d'alliberament d'esclaus, pronunciades pel tribunal 
reial, que hem trobat, són menys explícites; la de Bernarda, anomenada també 
Isabel, esclava de Constança Saplana, priora del monestir de la Saidia de 
València, no ens informa ni de les causes al·legades per a reclamar la llibertat 
ni de l'origen de l'esclava49. Un cas semblant és el de Caterina, esclava de 
Geraldona del Bosc, a qui fou reconegut que era cristiana i filla de pares 
cristians i lliures i que, per tant, havia d'ésser lliure50. De Margarida, sabem, 
almenys, que era tàrtara i esclava de Pere Miró, notari de València, que 
l'havia comprada a Joan Rodríguez, un convers; aquest darrer degué ésser 
considerat culpable d'haver fet una venda irregular, perquè la sentència 
preservà els drets de Pere Miró a reclamar l'evicció de la venda?1. 

3 . ELS INTENTS D'ALLIBERAMENT GLOBAL DELS ESCLAUS GRECS 

Al mateix temps que es desenvolupava la pugna entre diverses 
institucions per l'ús de la via judicial per a l'alliberament dels esclaus 
cristians, començaven a dibuixar-se altres procediments que podien tenir més 
èxit. Amb motiu de la reconciliació amb l'emperador bizantí, Joan V 
Paleòleg, l'any 1369, el papa Urbà V proclamà el dret dels captius grecs a 

48ACA, C, reg. 2279, f. 103 r.-v. (1408, novembre, 14). 
49ACA, C, reg. 2276, f. 189 v. i 190 r. (1403, febrer, 6). 
50ACA, C, reg. 2277, f. 171 r.-v. (1407, gener, 29). 
51ACA, C, reg. 2276, ff. 151 V.-152 r. (1403, juny, 12). 
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recuperar la llibertat després de set anys de servei i prohibí que fossin reduïts 
a esclavitud de llavors en endavant52. Aviat aquesta declaració començà a 
ésser invocada pels esclaus grecs per tal d'obtenir la llibertat; cal assenyalar, 
però, que cap instància oficial, a Catalunya, no posseïa aquesta butlla i només 
se sap que fos invocada a la Corona catalanoaragonesa; una butlla papal sobre 
aquest tema i en aquesta època hauria hagut de tenir, necessàriament, més 
ressò; potser un dia la butlla apareixerà, però de moment ens podem preguntar 
si realment existí. 

L'any 1381 alguns esclaus grecs de Tortosa, que reclamaven la 
llibertat, al·legaren en suport de la seva demanda aquesta disposició del papa 
Urbà V i asseguraren que el rei Pere el Cerimoniós l'havia fet publicar per les 
ciutats marítimes dels seus regnes; el monarca, que no havia fet contrastar 
aquesta informació, ordenà al veguer de Tortosa que verifiqués l'existència 
d'aquesta constitució d'Urbà V i després, si era certa, procedís a fer alliberar 
els captius53. 

El seu fill i successor Joan I, en els inicis del seu regnat, s'interessà 
per l'alliberament dels esclaus grecs. El mes d'abril de 1388, una comissió de 
grecs residents a Mallorca, segurament lliberts, presentaren al governador de 
l'illa una lletra del rei, que devien haver impetrat, en la qual li manava que 
fes una relació de tots els esclaus grecs de Mallorca, inclosos els que es 
trobaven en procés de manumissió, o "talla" i els fills d'aquests esclaus; 
l'enquesta fou iniciada, efectivament, el 20 d'abril, però s'aturà el 4 de maig 
per les protestes dels amos dels esclaus, que temien que fos el primer pas per 
l'alliberament; aquest interessant document s'ha conservat i ha estat estudiat 
per Pau Cateura; no se sap si l'enquesta havia pogut inventariar fins al 4 de 
maig tots els esclaus grecs, però almenys havia recollit el nom de molts: 386 
(196 homes i 190 dones)54. 

Atesos els obstacles que havia trobat la iniciativa reial, Joan I intentà 
aconseguir la cooperació del papa d'Avinyó per al seu objectiu. El mes de 

52J. HEERS, Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas , p. 75. 
53ACA, C, reg. 824, f. 73 v. (1381, desembre, 28), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari 

de l'Orient Català, doc. DXXXV. Al Diplomatari apareix datat el 1382, però ha d'ésser 1381, 
puix que és any de la nativitat. Cf. també Ch. VERLINDEN, L'Esclavage, p. 325 i 461 i, del 
mateix autor, Orthodoxie et Esclavage, p. 432. La veritat és que aquesta butlla no es conserva 
a l'arxiu reial. 

MP. CATEURA BENNASSER, Política, guerra y esclavitud: cautivos griegos en la Mallorca de 
1388, pp. 109-113 i l'apèndix documental, pp. 115-141. 
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novembre de 1388 envià Pere de Berga com a ambaixador seu a Climent VII 
per resoldre diversos afers eclesiàstics i també dues qüestions humanitàries, 
la llibertat dels esclaus grecs i la condonació als remenees subjectes a 
eclesiàstics dels mals usos d'eixòrquia, cogúcia i intèstia. El rei volia que el 
papa, seguint la butlla d'Urbà V, en fes una altra en la qual li manés alliberar 
tots els esclaus grecs que eren al seu regne, i especialment a les illes de 
Mallorca i Eivissa; el monarca devia pensar, que si el papa ho manava, no 
hauria d'afrontar una oposició tan forta com la que havia trobat, quan havia 
assumit ell mateix la responsabilitat de la mesura. Joan I, però, no oblidava 
els interessos dels propietaris, que haurien d'ésser indemnitzats, si podien 
provar que els havien comprat als turcs; el rei proposava que la indemnització 
fos calculada sobre el preu de compra, deduint-ne el valor del treball realitzat 
per l'esclau, i preveia un temps de servitud per completar la indemnització al 
propietari55. Climent VII l'hi concedí el que demanava, però el rei només 
trobà suport en el bisbe i capítol de Barcelona per traduir-la a la pràctica i 
ensopegà amb l'oposició decidida dels consellers de la ciutat. El 1391, el 
Consell de Cent disposà que els consellers cridessin el bisbe i l'amonestessin 
perquè en el futur no digués ni en sermons ni en altres ocasions que els 
albanesos i altres esclaus eren lliures56. 

Algun particular fou més sensible al corrent d'opinió contrari a la 
servitud dels grecs; així el mercader barceloní Ferrer Berenguer, concedí la 
manumissió al seu esclau Nicolau, perquè aquest assegurava que era grec i 
capellà, malgrat que ell l'havia comprat com a búlgar57; era clar, doncs, que 
no era ben vist retenir un ortodox, mentre que els búlgars, com a adeptes al 
bogomilisme i per tant, heretges, gaudien de menys drets; per això les vendes 
procuraven amagar o canviar les identitats nacionals que podien desembocar 
en un alliberament, amb el consegüent perjudici econòmic per al propietari. 
En un altre cas d'esclavitud de dos capellans ortodoxos, un bisbe grec, 
Gregori de "Celonich", bisbe d' "Aguiló", es desplaçà expressament a la cort, 

"ACA, C, reg. 1955, ff. 102 r.-104 r. (1388, novembre, 16). S. SANPERE I MIQUEL, Las 
costumbres catalanas, p. 234 i p. 278. J. MIRET Y SANS, La esclavitud en Cataluña en los últimos 
tiempos de la Edad Media, "Revue Hispanique", XLI (1917), extret, p. 23. Cf. també Ch. 
VERLINDEN, L'esclavage, pp. 462-463. Ch. VERLINDEN, Orthodoxie et esclavage, p. 434. 

56AHCB, Llibre del Consell, 26 (1391), f. 35, cit. SANPERE I MIQUEL, Las costumbres 
catalanas, p. 234. 

"AHPB, Anònim 3 (19 juny 1391-21 juny 1391), ff. 4 v.-5 r. (1391, juny, 20). 
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l'any 1393, per obtenir la seva llibertat, al·legant la famosa disposició d'Urbà 
V, de la qual tothom parlava i ningú tenia; un dels dos sacerdots, Dimitra, era 
esclau, juntament amb la seva esposa Maria, de Guillem de Santcliment, 
ciutadà de Barcelona, mentre que l'altre, anomenat Teodor, amb dos fills, 
havia estat venut a Mallorca. Joan I s'interessà per l'alliberament d'ambdós 
eclesiàstics58. 

Des de la seva iniciativa de 1388, sembla que l'alliberament dels 
esclaus grecs no havia avançat gaire. L'estiu de 1395, Joan I s'interessà per 
la famosa disposició d'Urbà V sobre la servitud dels esclaus grecs i en 
demanà trasllat al bisbe de Barcelona; sembla, doncs, que no l'havia obtingut 
d'Avinyó; també demanà al bisbe informació sobre el procediment que seguia 
en les declaracions de llibertat dels esclaus a la seva cort59. 

Aquest interès del rei estava en relació, segurament, amb l'oferta que 
li havien fet, aquell mateix any 1395, els grecs, hongaresos, armenis i altres 
cristians d'origen captius a Mallorca; a canvi de la seva intervenció per fer-los 
alliberar, li havien ofert un donatiu, que el monarca acceptà, ja que disposà 
immediatament dels diners60. Aquest pacte amb el rei demostra un alt grau 
d'organització entre els captius grecs i una disponibilitat de diners que no 
s'adiu gaire amb el seu estatut; probablement comptaven amb suports externs, 
de lliberts o de persones lliures del seu mateix origen, bé que els representava 
el procurador dels miserables. 

Aquest camí es revelà més fructífer. L'any 1395, el rei manà que 
tothom que tingués esclaus o esclaves grecs o armenis a Mallorca els 
declaressin a un promovedor de la cort, el jurista Eimeric Sallent, durant el 
termini dels cinc dies següents després d'una crida pública que s'havia de fer 
a l'illa. Els propietaris haurien d'al·legar les raons per les quals creguessin 
que els seus esclaus no havien d'ésser alliberats i Eimeric Sallent, com a 
jutge, decidiria quins havien d'ésser lliures. Els esclaus que no fossin 
manifestats pels seus amos serien declarats lliures sense cap més requeri-

58ACA, C, reg. 1964, ff. 123 V.-124 r. (1393, novembre, 18), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, 
Diplomatari de l'Orient Català, docs. DCXLVI i DCXLVII. Cf. també Ch. VERLINDEN, 
L'esclavage, p. 326 i, del mateix autor, Orthodoxie et Esclavage, p. 435. Comentat abans per 
S. SAMPERE I MIQUEL, Las costumbres catalanas, p. 279, n. 3. 

59ACA, C, reg. 1967, f. 39 r. (1395, agost, 4), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de 
l'Orient Català, doc. DCXLIX. Cf. també Ch. VERLINDEN, L'esclavage, p. 326. 

60ACA, C, reg. 1985, f. 67 r. (1395, abril, 1), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, Diplomatari de 
l'Orient Català), doc. DCL. 
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ment61. Joan I havia complert, doncs, la paraula donada als esclaus grecs de 
Mallorca, bé que ignorem el detall de l'acompliment d'unes disposicions que 
eren complexes i que no degueren tenir un efecte immediat en molts casos. 

Martí l'Humà insistí en aquesta mateixa línia. El 8 d'octubre de 1399 
publicà una pragmàtica en la qual declarava que l'esclavitud de grecs, 
armenis, búlgars, albanesos, russos i d'altres nacions cristianes era il·lícita 
perquè eren cristians i eren súbdits de l'emperador de Constantinoble, que es 
trobava en pau amb ell. Per tant, ordenà que fossin enfranquits a tots els seus 
dominis i que gaudissin de tots els drets de les persones lliures. La pragmàtica 
era d'obligat compliment per a tots els oficials reials sota pena de deu mil 
florins d'or62. Ja hem vist, però, que l'any 1401 el rei derogà moltes de les 
provisions favorables a l'alliberament dels esclaus cristians, per exigència de 
la ciutat de Barcelona; ignorem si aquesta provisió també resultà revocada. La 
política del monarca sovint experimentà girs sobtats en determinats afers 
perquè es trobava condicionat per la ruïna de les finances reials i la necessitat 
d'aconseguir el suport econòmic de diverses forces, entre elles la ciutat de 
Barcelona, que aprofitava l'oportunitat per imposar les seves conveniències. 
Atès el caràcter del monarca, és ben segur que la disposició de 1399 reflectia 
millor la seva manera de pensar que no pas la dura decisió de 1401, 
alleugerida si l'esclau s'havia convertit al catolicisme. 

A Mallorca hi ha constància de la presència de molts lliberts grecs, 
búlgars, turcs, tàrtars i d'altres nacions, conversos, que volien marxar de l'illa 
amb les seves famílies l'any 1401. Potser eren els que havien aconseguit la 
llibertat gràcies a l'acord amb Joan I o posteriorment gràcies a la pragmàtica 
del mateix rei Martí de 1399. Quedà demostrat llavors, però, que la llibertat 
que els havia estat concedida no era tan completa com semblava perquè els 
fou denegada la possibilitat de sortir de l'illa, per por de la despoblació que 
la seva marxa hi havia de provocar63. 

No tenim notícia d'un fenomen semblant a Barcelona on, però, la 
insistència a declarar en les compravendes que els esclaus cristians havien 
estat comprats a infidels a Turquia, fa suposar que, si no es demostrava aquest 

61 ACA, C, reg. 1998, f. 122 r.-v. i 123 r.-v. (1395, octubre, 15). 
62ACA, C, reg. 2313, ff. 8 r.-9 r. (1399, octubre, 8). El compliment d'aquesta ordre a 

Mallorca fou confiat a Guillem Satria, comprador del rei: ibídem, f. 9 v. (1399, octubre, 17). 
63ACA, C, cartes reials del rei Martí, carta 379 (1401, març, 16), publ. A. RUBIÓ I LLUCH, 

Diplomatari de l'Orient Català, doc. DCLXII. 
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fet, l'esclau podia reivindicar la seva llibertat; si havia estat comprat a 
infidels, havia de pagar el seu preu de compra. 

També sembla revelador de la possibilitat real que tenien els esclaus 
grecs d'obtenir la llibertat, l'entestament de Dalmau de Castellbisbal, donzell, 
en impedir-ho mitjançant els maltractaments i la pressió constant sobre el seu 
esclau grec, Jordi de Grècia; l'havia tingut encadenat i amb grillons als peus 
i l'havia maltractat per aconseguir que reconegués en instrument públic que 
era de nació de sarraïns i esclau seu. L'esclau, que tenia un ofici distingit, ja 
que era mestre de cases, sembla que resistí aquestes pressions i aconseguí 
finalment la llibertat; un cop lliure, instà un procés contra el seu antic amo; 
l'any 1400 el rei reclamà aquesta causa per al seu tribunal, causa que encara 
durava el 140564. La violència contra els esclaus cristians no era pas 
inexistent, doncs, però era perseguida. Un amo de Mallorca matà l'any 1360 
a cops de fuet una seva esclava cristiana; sembla que no era la primera vegada 
que aquest home era acusat d'un crim com aquest i fins llavors no havia estat 
castigat. La reincidència o potser el fet que l'esclava fos cristiana decidiren 
el rei Pere el Cerimoniós a ordenar al governador de Mallorca que el fet fos 
investigat i el culpable castigat; l'assassinat d'una persona lliure probablement 
hauria comportat la pena de mort per al culpable, però era una esclava, i el 
rei aspirava només a una composició pecuniària, això si, tan elevada com fos 
possible65. 

4 . L A P R E S È N C I A D E L S E S C L A U S O R I E N T A L S A B A R C E L O N A 

A T R A V É S D E L A D O C U M E N T A C I Ó N O T A R I A L 

Ja fa anys, vaig fer un buidat sistemàtic de diversos volums del notari 
de Barcelona, Joan Nadal, treball que tinc encara pendent de publicació. 
Aquests volums, que cobreixen el període comprès entre els anys 1385 i 1389, 
amb alguna llacuna entremig, ens mostren com, en només dos anys i mig, 
Joan Nadal registrà 188 operacions de compravenda que implicaven 201 
esclaus, perquè a vegades una operació podia comprendre'n dos o tres de la 
mateixa família o no. Només en un cas ens sembla que un mateix esclau grec 

MJ. VINCKE, Kònigtum und Sklaverei, pp. 106-107. 
65J. VINCKE, Kònigtum und Sklaverei, pp. 71-72. 
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és objecte de dues compravendes66. Però encara que n'hi hagi algun altre cas, 
és un nombre molt alt d'esclaus el que el nostre notari registra per a un 
període tan curt i que, sumat al que devien registrar els altres notaris que 
actuaven en aquests anys a Barcelona, ens indica una població esclava molt 
important a la nostra ciutat. 

D'aquests 201 esclaus 144 eren del sexe femení i 57 del masculí; les 
dones, doncs, gairebé triplicaven els homes, atès que el treball amb més 
demanda era el servei domèstic. 

Per orígens, la distribució és la següent: 

La gran majoria dels esclaus són, doncs, d'origen oriental, amb un 
clar predomini de tàrtars i albanesos, mentre que només dotze, entre sarraïns 
blancs i negres, són de l'àmbit de la Mediterrània occidental, alguns d'ells 
presos "modo pirático"67, als quals cal afegir els sis indeterminats. Malgrat les 
ràtzies piratesques contra les costes barbaresques i els incidents marítims, la 
presència dels captius sarraïns era, doncs, mínima a la Barcelona de la 
darreria del segle XIV, comparada amb la dels esclaus orientals. 

MM.T. FERRER I MALLOL, Catàleg dels manuals i llibres del notari de Barcelona, Joan 
Nadal, en preparació per a la publicació, III, 77-80. 

67M.T. FERRER, Catàleg , II, 52-53,58-59, 60-60bis, 73-74; III, 123,177-178, 554-555, IV, 
21-2 i 360-361). Per als esclaus negres cf. II, 58-59, III, 575-576 i V, 22-23. 

Albanesos 
Búlgars 
de Cerva 
Grecs 
Russos 
Sarraïns blancs 
Sarraïns negres 
Tàrtars 
Turcs 
Xarquesos 
Indeterminats 

42 
14 
1 
3 
9 
9 
3 
94 
7 
13 
6 
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Atesa la controvèrsia que s'havia registrat a l'entorn dels esclaus 
cristians d'origen, no ens ha d'estranyar que els venedors d'alguns d'aquests 
esclaus creguessin convenient declarar-ne la procedència. Així doncs, de les 
albaneses Vase, Cali i Maria, del grec Jordi, de l'albanès Joan i del búlgar 
Nicolau, i també d'un altre grec, anomenat igualment Jordi, es diu que havien 
estat comprats a Turquia, a infidels68. També havien estat comprades a 
Turquia, concretament a Altoloc (Efes), dues esclaves búlgares i una 
albanesa69. 

5 . ELS VENEDORS D'ESCLAUS 

Els documents manejats permeten veure quins eren els mercaders 
barcelonins importadors d'esclaus orientals. N'hi ha quaranta-vuit que en 
venen, encara que alguns semblen socis. La major part, vint-i-nou, figuren 
amb una sola venda, però n'hi ha alguns que semblen especialistes en la 
importació d'esclaus. Per exemple, tenim el cas d'Arnau Massó, que figura 
en dotze vendes. Entre 1388 i 1389 directament o representat per la seva 
esposa i procuradora, Constança, i el seu procurador, Francesc Berenguer, 
que s'encarregaven de continuar les vendes, en la seva absència, ven nou 
albaneses, un albanès, una búlgara i una grega. Tots els esclaus venuts són, 
doncs, del mateix àmbit, producte, sembla, d'un viatge a la Mediterrània 
oriental, del qual n'hi ha constància per declaració pròpia i per la de Joan 
Bononat quan vengué dues albaneses, el mes de gener de 1388, procedents 
també de la compra efectuada per Massó a Turquia. 

Nicolau Ferrer, un altre mercader de Barcelona, bé que oriünd de 
Peralada, conclogué nou vendes d'esclaus entre el mes d'abril i el de juliol de 
1389. Són de procedència oriental força homogènia: cinc esclaves russes, una 
xarquesa i dues tàrtares, però no tenim coneixement, per ara, d'un viatge a 
Turquia, on probablement les podia haver comprades; a més vengué també un 
tunisenc. 

També efectuen nombroses vendes d'esclaus els mercaders Francesc 
Ferran i Francesc Ubac: tres albaneses, un esclau del mateix origen, un búlgax 

68M.T. FERRER, Catàleg, III, 31, 33, 77, 79 i 603. 
69M.T. FERRER, Catàleg, III, 114. 
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i una tàrtara s'esglaonen entre el març i el maig de 1389. En aquest cas la 
procedència dels esclaus és més variada: n'hi ha un que sembla sarraí. 
Algunes de les vendes les féu Ubac en nom del seu soci. 

Cal esmentar encara els germans Gabriel i Guillem Guic, que efectuen 
diverses vendes entre els mesos de març i maig de 1388. Gabriel ven un tàrtar 
i dues xarqueses, i, com a procurador del germà Guillem i del mercader de 
Girona resident a Barcelona, Francesc de la Via, ven un altre tàrtar, una 
tàrtara i una xarquesa. Francesc de la Via ven només en nom propi aquest 
mateix any dues esclaves xarqueses. Tots aquests esclaus són, doncs, de 
procedència oriental. Potser els Guie i Francesc de la Via formaven part d'una 
mateixa societat i, mentre Gabriel es quedava a Barcelona, els altres viatjaven. 
També es possible que aquests esclaus li haguessin arribat a Gabriel a través 
d'alguna comanda, ja que el veiem enviant comandes al Llevant mediterrani; 
en tot cas, ell havia comprat algunes esclaves orientals a Arnau Massó, que 
no són les que ven70. 

Pere Redon efectuà també diverses vendes. L'abril de 1388 vengué 
a Joanet Gomis, a la ciutat siciliana de Trapani, dues esclaves anomenades 
Marig, però búlgara l'una i albanesa l'altra; per aquesta raó el preu és indicat 
en florins de Florència i en la seva equivalència de moneda barcelonesa. 
Joanet Gomis romangué a Sicília i segurament les esclaves foren portades a 
Barcelona, raó per la qual es degué preferir que la venda fos oficialitzada en 
aquesta ciutat, on residia el pare de Joanet, el llancer Joan Gomis, per això 
trobem aquesta venda en el nostre manual. El mateix mes d'abril, amb Macià 
Torrella, vengué un esclau búlgar, un albanès i una albanesa. És possible que 
també Pere Redon hagués realitzat un viatge al Mediterrani oriental; l'estada 
a Sicília hauria estat una escala del viatge. 

Als quadres que segueixen pot apreciar-se l'activitat d'aquests 
mercaders i d'altres; sabem que almenys Francesc Ballester havia importat els 
esclaus que vengué el 6 de febrer de 1388: un grec, un albanès i un búlgar, 
ja que assegurà que els havia comprat a infidels a Turquia. 

També Francesc Gravalosa declarà haver comprat dues esclaves 
tàrtares —'Tulgate, de quaranta anys, i la seva filla Milics, de set— a Romania 
l'any anterior, és a dir, el 1387, dues parts de les quals reconeixia que 
pertanyien a Guillemona, vídua de Gabriel Sabater, patró de lleny barceloní, 

7 0 M . T . FERRER, Catàleg, III, 2 1 4 , V I , 9 2 , 161 , III, 6 0 5 - 6 0 6 . 
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que li pagà la resta del preu, 95 pèrpers de Pera. Aquest reconeixement de 
propietat sembla una manera d'arreglar comptes pendents; malgrat que 
després fou ratllat, el document deia que les esclaves formaven part d'un lot 
de propietat compartida que comprenia també 7 bótes i 55 barrils de tonyina 
salada. Malgrat que el document és un rebut, no hi figura el preu, cosa que 
reafirma la hipòtesi que no és tracta d'una venda sinó d'una cessió per 
arranjar comptes71. 

Dels altres mercaders venedors d'esclaus no podem dir, perquè la 
documentació no ens en informa, si eren importadors o si simplement 
revenien esclaus que havien pervingut a les seves mans a través de comandes 
o de compra a Barcelona mateix. 

"M.T. FERRER, Catàleg, III, 204. 
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Mercaders venedors de més d'un esclau 

Arnau Massó, de B., i esposa 1388-1389 9 albaneses, 1 albanès, 1 búlgara i 1 gre- III, 396-397, 603-
Constança ga 609, 612-613, IV, 

147-148, 261-263, 
308, 443-444, 509-
51072. 

Nicolau Ferrer de B. 1389 5 russes, 1 xarquesa, 2 tàrtares, 1 tuni- V, 74-75, IV, 119-
senc 120, 124, 145-146, 

343-344, 360-361, 
373-374, 390-391, 
456, 504. 

Francesc Ferran i Francesc 1389 3 albaneses, 1 albanès, 1 búlgar, 1 tàrta- IV, 24-27, 33-36, 42-
Ubac, de B. ra, 1 sarraí 43, 50-51, 198-199, 

471 
Gabriel i Guillem Guic, ger- 1388 2 tàrtars, 1 tàrtara, 5 xarqueses III, 302-303, 308-
mans de B. i Francesc de la 309, IV, 13-15, 217-
Via, de Girona, resident a B. 218, 251-252, 436-

437 i 441, V, 76-77. 
Pere Redon, de B., sol o amb 1388 1 búlgara, 1 búlgar, 2 albaneses, 1 al- 111,310-311,402, 
Macià Torrella banès 413-414 i 539-540 
Guillem Sunyer, de B. 1388 2 albaneses, 1 tàrtara III, 25-26, 186-187, 

273-274 
Francesc Ballester 1388 1 grec, 1 albanès, 1 búlgar III, 77-78 
Antoni Pinyana, d'Igualada 1388 1 matrimoni tàrtar i fill III, 179-180 
Joan Amill, de Perpinyà 1385 1 tàrtara, 1 tàrtar I, 50-51, 58, 143 
Pere Sarta, de B. 1388 matrimoni de tàrtars III, 7 
Joan Bononat 1388 2 albaneses III, 31-34 
Francesc Gravalosa, de B. 1388 2 tàrtares III, 204 
Francesc Perer, de B. 1389 1 sarraí negre, 1 xarquesa V, 22-23, i IV, 305-

306 
Bernat Lloret, de B. 1389 1 tàrtar, 1 turc IV, 29-30, 68-69 

Mercaders venedors d'un esclau 

Bernat Vilageners, de B. 1385 1 búlgara I, 169-170 
Bernat Tarascó, de B. 1385 1 tàrtara I, 194-195 
Ramon Brau, de Narbona 1385 1 tàrtar I, 198-199 
Ramon Redon, de B. 1387 1 russa II, 5 
Pere Sa-roca, de Girona 1387 1 xarquesa II, 15 
Arnau d'Alòs, de B. 1388 1 de Cerva III, 38-39 
Francesc Nodrissa, de B. 1388 1 búlgar III, 40-41 
Pere de Munt-ros, de B. 1388 1 albanesa III, 62-63 
Pere Mallol, de B. 1388 1 grec III, 79-80 
Antoni Ponç i Jaume Pere, 1388 1 tàrtara III, 109-110 
peier 
Guillem Marquet, de B. 1388 1 tàrtara III, 245-246 
Antoni Serra, de B. 1388 1 tàrtara III, 269-270 
Berenguer Parell, de B. 1388 1 búlgar III, 318-319 
Pere de Casasaja, de B. 1388 1 tàrtara III, 357-358 
Pere Gircós, de B. 1388 1 tàrtar III, 359-360 

7 2Totes les referències documentals són de M . T . FERRER, Catàleg, en preparació per a la 
publicació. 
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Bernat Soler, de B. 1388 1 tàrtar III, 364-365 
Antoni Guàrdia, de B. 1388 1 tàrtar III, 382, 386 
Guillem Saragossa, de B. 1388 1 rus 111,411-412 
Guillem Pere Sa-rovira, de B. 1388 1 rus III, 430-431 
Ramon Ferrer, de B. 1388 1 xarquesa III, 483-484 
Gabriel Gomis, de B. 1388 1 tàrtara III, 494-495 
Francesc Roure, de B. 1389 1 búlgara IV, 115-116 
Francesc Saconamina 1389 1 búlgar IV, 60-61 
Guillem Albareda (la venda 1389 1 tàrtara IV, 71-72 
fou cancel·lada) 
Pere Oliver i Sança, vídua de 1389 1 russa IV, 101-102 
F. Salvador, patró de lleny 
Ramon Verdaguer 1389 1 tàrtara i la IV, 165-166 

seva filla 
Antònia, procuradora del seu 1389 1 tàrtara IV, 291-292 
marit mercader (Berenguer...) 
Francesc Busquet 1389 1 xarquesa IV, 321-322 
Ramon Samer 1389 1 tàrtara IV, 376 i 389 

Entre els venedors, cal destacar també com a possibles importadors 
els patrons de nau, barca o lleny, així com els mariners, escrivans de nau etc. 
que a causa de llur professió viatjaven i tenien ocasió d'esmerçar estalvis en 
mercaderies que tenien dret, fins a un cert límit, a portar a bord del vaixell on 
treballaven. Dels patrons, set porten esclaus orientals, mentre que només dos 
en venen de sarraïns; dels mariners, tots menys un venen esclaus orientals: 

Patrons que venen esclaus orientals 

Pere Valent 1 tàrtar 1387 II, 16-17 
Bernat Descarner 1 tàrtara 1388 III, 14-15 
Ramon Guerau 2 albaneses i 1 albanès 1388 III, 46-47, 50-51, 52-53 
Pere Bartolí 1 búlgar i 1 turc 1388 III, 266, 271-272 
Bernat Amat 1 albanesa i 1 tàrtara 1388 III, 534-535 i 544 
Guillem Oliver 1 tàrtara 1389 IV, 18-19 
Guillem Sala per proc. 1 tàrtara 1389 IV, 212-213 

Mariners, comprès un escrivà, que venen esclaus 

Bernat Oliva, de Barcelona 1 tàrtar 1388 III, 96-97 
Antoni Caules, de Barcelona 1 tàrtar 1388 III, 451-452 
Arnau Recs, mariner de Mallorca i Pedro 1 tàrtara 1388 III, 571-572 
de Santander, de Santander 
Domènec Duran, de Barcelona 1 tàrtara 1389 IV, 37-38 
Bernat Roger, de Barcelona 1 turc i 1 tàrtara 1389 IV, 161-162 i 
Francesc Rossell, de Llavaneres 1 albanesa 1389 IV, 173-175 
Antoni de Sortino, escrivà 1 albanesa 1389 IV, 85-86 

Cal assenyalar que el tàrtar venut per Bernat Oliva no sembla pas 
d'importació, ja que s'anomena Martí Vives, un nom cristià i català. 

L'altra gent, de tota mena de professions, es desprèn d'esclaus quan 
ja no els convenen i en compren d'altres. És el cas, per exemple, d'un porter 
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del rei, Vidal d'Arquer, que el mateix dia compra una esclava tàrtara de vint-
i-cinc anys i en ven una altra de nou a la mateixa persona o de Guillemoneta 
de Comalars, monja de Valldonzella, que el mateix dia, compra una tàrtara 
de 15 anys i en ven una altra de 20 a la mateixa persona73. Aquest darrer cas 
sembla més una permuta que una venda, ja que el preu és el mateix; al primer 
cas, en canvi, hi ha una diferència de preu. 

Trobem vídues que es desprenen d'esclaus, potser per reduir despeses 
després de la mort del marit, bé que, com veurem, també n'hi ha moltes que 
en compren; les que són tutores dels fills, com la vídua del mercader Ferrer 
Vendrell, es desprenen d'un bé que pot desaparèixer per mort de l'esclava i 
que, per tant, no és una bona inversió per als seus fills; entre les venedores 
trobem la vídua d'un ciutadà de Barcelona, Ramon Estanyet, la de l'agricultor 
J. Padrosell, la del notari Francesc Formós, la d'un ciutadà de Lleida que fa 
vendre, per procurador, una seva esclava a Barcelona, les dels mercaders 
Guillem Font i Berenguer Torró74. Totes venen una esclava cadascuna, llevat 
de la vídua de l'agricultor, que es desprèn de l'esclava i del seu petit fill d'un 
mes. Només la vídua del barquer Nicolau Argentona ven un esclau, un tàrtar 
de trenta-cinc anys, precisament a un altre barquer; sens dubte era l'esclau 
que ajudava el marit en la seva professió i que a ella ja no li era útil. Cal 
assenyalar, però, que la vídua de Berenguer Torró havia comprat poc abans 
l'esclava que vengué; l'havia comprada el 12 de juny de 1389 i la vengué el 
15 de juliol amb pèrdua, ja que li havia costat 42 lliures i la vengué per 4175. 

Totes les dones que venen per compte propi i no com a procuradores 
del marit, venen cadascuna una esclava, llevat d'una que ven l'esclava i un fill 
petit i una altra, l'esposa del patró de nau Salvador Orta, que en ven dues, 
juntament amb el veler Nicolau Oliver. Suposem que devien ésser esclaves 
destinades al servei domèstic76. 

Té una forma ben original la venda d'un esclau tàrtar, de vint-i-cinc 
anys, anomenat Antoni i pertanyent al rei, per part de Pere Adrià, un prevere 
que administrava la residència reial de Valldaura, a favor del fuster barceloní 

7 3 M . T . FERRER, Catàleg, III, 3 7 6 - 3 8 1 , 4 9 3 - 4 9 6 . 

7 4 M . T . FERRER, Catàleg, I V , 3 7 7 - 3 7 8 ; I, 1 8 2 - 1 8 3 ; II, 13 i 4 4 ; III, 2 5 1 - 2 5 2 , 4 6 3 - 4 6 4 ; I V , 
3 7 7 - 3 7 8 . 

"M.T. FERRER, Catàleg, III, 594-595; IV, 321-322 i 525-526. 
7 6 M . T . FERRER, Catàleg, II, 4 0 , III, 1 8 4 - 1 8 5 , 3 9 9 , 4 6 0 , I V , 2 9 1 - 2 9 2 , 4 2 1 - 4 2 2 , 4 8 8 - 4 8 9 . 



196 MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

Pasqual de Peralta. Segons Pere Adrià, la venda es feia per dues raons, 
perquè l'esclau, que havia d'ocupar-se del treball de la terra i dels afers de la 
casa, fugia de la feina i pertorbava la resta dels domèstics; i perquè amb el 
preu de la venda —33 lliures— es podien obtenir coses molt necessàries per 
a la casa com un mul o mula. El venedor comentava en el contracte que 
sempre hi havia hagut dos muls a Valldaura, necessaris per al tragí, ja que 
altrament la gent que hi vivia no s'hi hauria pogut estar. El preu de la venda 
s'esmerçà, en part, en un mul que Pere Adrià comprà al mateix Pasqual de 
Peralta per 27 lliures; la resta serví per amortitzar un deute que Valldaura 
devia al mateix Peralta. La venda és, doncs, més aviat una permuta. 
L'argumentació sobre la conveniència de la venda i les males qualitats de 
l'esclau venut comentades pel venedor, cosa sorprenent perquè els venedors 
solen amagar-les, ens fa pensar que l'administrador de Valldaura mirava de 
justificar-se de cara a una revisió de la seva actuació77. 

6 . ELS COMPRADORS 

Els documents permeten analitzar també les professions que 
utilitzaven amb més freqüència mà d'obra esclava, els preus assolits etc., les 
vendes temporals, els arrendaments, etc. 

Entre les particularitats més destacables dels diversos grups de 
compradors figura la preferència per un o altre sexe, segons el treball al qual 
es pensava destinar els esclaus. L'exemple més clar es troba en el grup dels 
barquers, tots compren esclaus de gènere masculí. Els barquers de Barcelona 
s'encarregaven d'una tasca feixuga, la de descarregar els vaixells que 
ancoraven prop de la platja barcelonina, ja que no hi havia port, i portar la 
mercaderia fins a la platja, on era descarregada novament. Era una de les 
professions que utilitzava abundant mà d'obra esclava. A finals del segle XV 

77M.T. FERRER, Catàleg, II, 64. Sobre l'administració de Valldaura, cf. J.M. MADURELL 
I MARIMON, Els reis de Catalunya-Aragó i la casa reial de Valldaura, "Estudis d'Història 
Medieval", II (1970), pp. 45-67; sobre 1 administració de Pere Adrià cf. pp. 66-67, on consta 
també la compra, l'any 1379 de cadenes i anelles de ferro per a encadenar els esclaus de 
Valldaura. 
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la confraria dels barquers és de les poques que accepten els esclaus i que els 
ajuden en cas de malaltia78. 

Barquers compradors d'esclaus 

Antoni Amat Mahomet, sarraí 1388 III, 177-178 
Antoni Amat Pere, tàrtar 1388 IV, 340-341 
Antoni Caules Víctor, tàrtar 1388 III, 382, 386 
Antoni Caules "Boscha", xarquès 1388 III, 189-190 i 196 
Francesc Codina Demitre, búlgar 1388 III, 40-41 
Pere Mates Stapa, rus 1388 111,411-412 
Pericó Mates Jacci, tàrtar 1388 III, 364-365 
Pericó Mates Alí, turc 1389 IV, 161-162 
Francesc Montornès Iussuf, tàrtar 1389 IV, 29-30 
Bernat Tió Joan, tàrtar 1388 III, 594-595 
Pere Vilalta Dimitre, turc 1388 III, 271-272 

Fora d'un esclau sarraí, la resta de barquers compra, doncs, esclaus 
orientals: cinc tàrtars, un xarquès, un búlgar, un rus i dos turcs. 

L'únic barquer que figura entre el grup dels venedors es desprèn també 
d'un esclau79. 

Una situació semblant a la dels barquers la trobem entre els pescadors, 
els dos que apareixen, Ramon Martí i Francesc Pujol, compren tots dos un 
esclau80. 

Entre els patrons de nau o de lleny, les preferències no són tan 
marcades. N'hi ha tres que compren un esclau, Pere Oliver, Salvador Orta i 
Pere Amat, mentre que uns altres cinc compren una esclava, en un cas una 
esclava i el seu fill petit. Cal assenyalar, però que tres d'aquests cinc 
—Guillem Pere de Costabells, Guillem Sala i Francesc Colomer— fan la 
compra conjuntament amb l'esposa, mentre que un altre, Antoni Vidal, no 
compra per ell sinó per a la seva mare; l'aparició de les dones en les compres 
fa pensar en un ús domèstic de l'esclava comprada81. 

Altres oficis on predomina la compra d'esclaus de sexe masculí són els 
fusters i els corders; quan només hi ha una venda registrada és difícil saber si 

78P. BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona afines del siglo XV, Barcelona, 
Departamento de Estudios Medievales . CSIC-Universidad de Barcelona. Instituto de Historia 
Medieval , 1975, p. 37 . 

7 9 M.T. FERRER, Catàleg, III, 362 -363 . 

8 0 M.T. FERRER, Catàleg, III, 52 -53 i 266 . 

8 1 M.T. FERRER, Catàleg, III, 3 2 9 - 3 3 0 , 362 -363 i V , 76-77; IV, 85 -86 , 115-116 , 2 9 5 , 4 7 1 . 
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respon a una tendència general, és el cas d'espasers, moliners, morterers, 
perpunters, taverners etc. 

Fusters que compren esclaus 

Pere Casover Sayhin o Joan, albanès 1389 IV, 33-34 
Pere Casover i Simó Ros Mussa 1389 IV, 35-36 
Marc Despou Mafumet de Tunis 1389 IV, 360-361 
Pasqual de Peralta Antoni, tàrtar 1387 11,64 
Pere Senpere sarraïna negra 1387 11,60 

Corders que compren esclaus 

Bartomeu Alegre canvi d'una esclava amb sor Guillemoneta de Comalars 1389 IV, 493-496 
Martí Carió Nicolau, búlgar 1389 IV, 24-25 
Arnau de Serrallonga Jaume, turc 1389 IV, 68-69 

Espasers, moliners, morterers, perpunters i taverners que compren esclaus 

Pere Rupit, espaser Bombarit, negre sarraí 1388 III, 575-576 
Pere Joan, perpunter Michali, búlgar 1388 III, 402 
Joan Puig, morterer Joan, albanès 1388 III, 262-263 
Bernat Tió, moliner Jordi, grec 1385 III, 79-80 
Joan Fàbrega, taverner Pere, albanès 1389 IV, 443-444 

En altres professions, algun membre compra algun esclau, però no 
d'una manera tan significativa. Per exemple, de tres paraires, que contracten, 
un compra un esclau; de trenta-quatre mercaders, vuit compren un esclau, bé 
que en un cas es tracta de la compra d'una família de pare, mare i fill (no 
compto els nens petits); un d'ells, Peré Mallol, havia comprat tres esclaus i 
se'n vengué un, mentre que Llorenç Luquès en comprà dos, a més d'una 
esclava82. 

També compren un esclau el metge Ramon Querol, l'esposa d'un 
flequer, Pau de Languent; el donzell Guillem de Llobets, de Sant Jaume de 
Domenys, Pere Sastre, d'Olesa de Montserrat, que compra un sarraí negre, 
Francesc de Manlleu, de Manlleu, Francesc Pasqual, de Sant Pere de les 
Puelles i dos eclesiàstics, Ramon Bou, rector de l'església d'Argentona, i 
Bernat Roig, rector de la capella de l'hospital del Papiol; en canvi, un altre 
capellà, Bernat Morer, compra una esclava83. 

8 2 M.T. FERRER, Catàleg, III, 413 -414; I, 143; III, 77 -78 , 179-180 , 4 3 0 - 4 3 1 , 5 0 4 - 5 0 5 , IV, 
60 -61 , 5 1 8 - 5 2 0 . 

8 3 M.T. FERRER, Catàleg, III, 174-175; II, 73-74; III, 132-133; V , 22-23; III, 302 -303 ; 11-58; 
IV, 21-22; II, 4 6 . 
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La resta de membres de diversos oficis, professionals, rendistes, 
dones, etc. compren esclaves, però no podem saber si són totes per al servei 
domèstic o també per treballar en algun ofici, de peier, de sastre, etc. 

Crida l'atenció que un dels compradors d'esclaus és justament un 
llibert, Martí Jardí, exesclau del difunt Dalmau de Jardí, que havia estat 
governador del Logudor, a Sardenya. Comprà una esclava tàrtara, de trenta 
anys, anomenada Caterina, per 60 lliures, al patró de nau Bernat Descarner. 
El preu sembla molt alt, no hi ha el rebut del pagament d'aquest preu i, en 
canvi, hi ha un compromís de no vendre la susdita esclava més que al venedor 
per 30 lliures o d'afranquir-la per aquesta mateixa quantitat. Martí Jardí hagué 
de presentar un fiador, un llibert anomenat Antoni Sabater, d'origen tàrtar com 
ell mateix. Desconeixem els motius d'aquesta operació. Era un intent 
d'afavorir una compatriota?, una parenta?, la dona amb qui es volia casar?84. 

Els preus aconseguits pels esclaus són variables segons l'edat, sexe i 
condicions personals de cadascun. Crida l'atenció el cas de l'esclava tàrtara 
Caterina, de trenta-cinc anys, que fou venuda el 26 de juny a Lleonard Joan, 
un cuirasser de Barcelona, amb la condició de no portar-la a Gènova sota pena 
de perdre'n la propietat; no ens és explicat el motiu de la prohibició, però 
podem suposar que, o bé era reclamada per algú a Gènova o bé hi era acusada 
d'algun delicte o bé hi havia estat declarada lliure. Fos aquesta limitació a la 
propietat, fos el caràcter de l'esclava, Lleonard Joan se'n desféu al cap d'onze 
dies i la vengué, amb la mateixa prohibició de no portar-la a Gènova, al 
sabater Bernat Carbonell. Lleonard Joan s'afanyà a comprar el mateix dia una 
altra esclava, també tàrtara, anomenada Maria, que era més jove que Caterina, 
ja que tenia vint-i-vuit anys, i que li costà més cara. La venedora d'aquesta 
esclava era Saurina, vídua de Ramon Estanyet, que, amb les 40 11. que 
n'obtingué, comprà una altra esclava tàrtara, de 15 anys, anomenada Erina, 
que li costà només 33 11. i li quedaren 7 11. de guany, quantitat que aviat 
esmerçà, i més, en l'adquisició d'una altra esclava tàrtara, anomenada Maria, 
de trenta anys, que li fou venuda per Antoni Canyís, un prevere beneficiat a 
Santa Maria del Pi, pel preu de 31 ll.85. 

Cal destacar, també, una venda temporal, per quatre anys i deu mesos, 
d'una esclava tàrtara de trenta set anys anomenada Llúcia. El testament 

8 4 M . T . FERRER, Catàleg, III, 1 4 - 1 5 . 

8 5 M . T . FERRER, Catàleg, I, 1 8 2 - 1 8 3 i 1 9 4 - 1 9 5 , III, 2 5 5 . 
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d'Antoni Bages, picapedrer, havia disposat que l'esclava fos afranquida 
després de servir cinc anys, a comptar des de la data de la seva mort; el fill del 
difunt hagué de respectar aquesta voluntat del seu pare però, com que 
necessitava obtenir diners per a pagar els llegats que aquest havia disposat, 
hagué de vendre-la pels quatre anys que quedaven. Malgrat aquesta limitació, 
l'esclava obtingué encara un preu prou alt, 19 lliures, 6 sous i 8 diners. 
També fou venuda per cinc anys, al cap dels quals havia d'ésser lliure, 
l'esclava tàrtara Constança, que assolí un preu superior al de Llúcia, 33 11., 
potser perquè era més jove, ja que només tenia trenta anys86. No es diu el 
motiu pel qual li havia d'ésser atorgada l'alforria al cap d'aquell temps, potser 
es tractava també d'una clàusula testamentària. 

Una altra venda temporal ben diferent, perquè és una mena d'arrenda-
ment, és la de l'esclava tàrtara Nicolaua, venuda com a dida durant dos anys 
i mig, el temps habitual de la lactància en aquella època; els compradors eren 
el matrimoni format per Ponç Borrell i Antigona, que devien tenir algun fill 
petit; acabats els dos anys i mig, l'esclava havia de tornar al seu antic 
propietari. Malgrat el temps de servei breu, Nicolaua assolí un preu alt, 3011., 
perquè les dides eren altament valorades87. 

Hem d'assenyalar que no era norma separar les famílies; ho proven 
documents diversos; trobem, per exemple, el matrimoni de Pau i Maria, 
venuts junts, i la família formada per Mateu, Marta i Joan, venuts també junts, 
tots tàrtars88. 

Mereixen igualment un comentari els casos d'anul·lació de vendes per 
malaltia de l'esclava. El 28 de gener de 1388 fou anul·lada la venda feta el 6 
de setembre de 1387 per Guillem Aurelles, mercader de Perpinyà, a Frances-
ca, esposa de Francesc Caselles, blanquer. Francesca recuperà les 40 lliures 
que havia pagat per l'esclava i Guillem Aurelles l'esclava, una tàrtara 
anomenada Maria, de vint-i-vuit anys89. Un altre cas fou el de l'esclava 
Juliana, també tàrtara, de dinou anys, que havia estat comprada per Suau, 
vídua del mercader barceloní Gabriel de Basers, a Jaume Pere, un peier de 
Barcelona, el 14 de novembre de 1387 pel preu de 45 lliures i 5 sous. La 

86M.T. FERRER, Catàleg, III, 100, 477. 
87M.T. FERRER, Catàleg, III, 472-473. 
88M.T. FERRER, Catàleg, III, 7 i 179-180. 
89M.T. FERRER, Catàleg, III, 45. 



ESCLAUS I LLIBERTS ORIENTALS A BARCELONA 201 

compradora descobrí que l'esclava patia una malaltia no perceptible a simple 
vista i, després d'una llarga discussió amb el venedor, aquest retornà a la 
compradora, pel seu compte, 15 lliures, 1 sous i 8 diners, la mateixa quantitat 
la lliurà per compte de Francesca, esposa de Francesc Caselles, blanquer de 
Barcelona, a qui Jaume Pere l'havia comprada, i la mateixa quantitat per 
compte del mercader Antoni Ponç, que l'havia venuda a Francesca. La queixa 
de Suau desencadenà l'anul·lació d'una colla de vendes, fetes, segurament, 
després d'adonar-se que l'esclava estava malalta. Suau preferí exigir l'evicció, 
és a dir, l'anul·lació de la venda. El darrer venedor, Jaume Pere, recuperà 
l'esclava90 i sorgí llavors el problema de com arreglar els comptes amb els 
altres venedors anteriors, igualment responsables. Sembla que el procediment 
trobat fou el de dividir la propietat de l'esclava en tres parts i pagar l'evicció 
entre tots tres; després, per tal de solucionar la propietat tripartida, Antoni 
Ponç i Jaume Pere vengueren la part que els corresponia als qui tenien la part 
restant, els Caselles, a un preu proporcionat al total del valor fixat ara a 
l'esclava, 35 lliures, força menys de les 45 lliures i 5 sous que Jaume Pere 
havia tret de la darrera compradora, Suau de Basers. Els dos terços de 
l'esclava Juliana costaren als Caselles 23 lliures, 6 sous i 8 diners91. Els 
Caselles devien pensar que, si l'esclava es curava, la tenien a més bon preu; 
probablement no es tractava de cap malaltia prou avançada perquè pensessin 
que no podrien treure un profit del seu treball. 

També hi ha constància d'un plet, sostingut pel mercader barceloní 
Jaume Oliver, per una altra esclava, que patia una malaltia amagada, que eren 
les que donaven lloc a evicció i anul·lació d'una venda, perquè el comprador 
no les podia apreciar a simple vista. Finalment, Jaume Oliver pogué vendre 
l'esclava a Mallorca, a través dels bons oficis d'un altre mercader, Guillem 
Rossell. N'obtingué 41 11. i 5 s., un preu molt alt per una esclava, si és que 
realment estava malalta, diners amb els quals pogué compensar les despeses 
del plet, que pujaven a 11 11. i 14 s., i el cost de diverses obres i encara li 
restaren 25 11. i 6 s.92. 

Per tal d'evitar possibles reclamacions, en la venda de l'esclava Joana, 
xarquesa, el venedor, Ramon Ferrer, tingué cura d'advertir que, si bé estava 

' " M . T . FERRER, Catàleg, III, 9 9 . 

"M.T. FERRER, Catàleg, III, 109. 
9 2 M . T . FERRER, Catàleg, III, 2 0 9 . 
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obligat a evicció pels mals amagats de l'esclava, no ho estava pel que feia al 
mal que tenia al braç; aquest era ben visible i, per tant no entrava dins els 
supòsits de l'evicció93. 

Pel que fa a la forma de la venda, cal assenyalar que se solia fer en 
encant, sota la responsabilitat d'un corredor, que apareix en els contractes de 
venda, tal com es pot comprovar. 

7 . L'ESCLAVA AMISTANÇADA DE L'AMO I ELS FILLS DE LA UNIÓ 

Els documents de cancelleria reial i també, amb menys freqüència, els 
documents notarials ens informen d'altres aspectes igualment importants de 
l'esclavitud, especialment de l'esclavitud femenina, el paper d'amistançada de 
l'amo o d'altres membres de la família on l'esclava servia i l'existència de 
nombrosos fills d'aquestes unions. Són aspectes que ja han estat tractats per 
diversos autors, però val la pena comentar alguns aspectes nous. 

Quina era la situació dels fills de les esclaves amb l'amo o un familiar? 
No he trobat legislació a les Constitucions de Catalunya sobre aquesta matèria, 
però la pràctica que sembla més habitual era que aquests fills fossin lliures; a 
més, molt sovint eren reconeguts i fins i tot legitimats. 

He trobat un cas de reconeixement de paternitat davant de notari, de 
l'any 1391. Maria, exesclava del donzell Francesc de Roudors i llavors 
lliberta, es presentà davant del notari de Barcelona, Francesc Pujol, per 
declarar, sota jurament, que el pare de la seva filla Isabel era Bernat Savall, 
donzell de Cardona, i aquest ho acceptà com a cert94. 

Les legitimacions de fills tinguts amb esclaves apareixen sovint a la 
documentació reial i permeten copsar l'amplitud d'aquesta mena d'unions. 
Trobem per exemple, la legitimació de dos fills d'un patró de nau barceloní, 
Bernat Amat, i d'una esclava turca95; la d'un fill d'un jove ciutadà de 
Barcelona, Gabriel Saplana, i d'una esclava tàrtara, solters tots dos96, la d'un 
fill de Ferrer Berenguer, mercader de Barcelona, i d'una esclava grega 

93M.T. FERRER, Catàleg, III, 483. 

^AHPB, Francesc Pujol, 38/2, f. 3 r. (1391, desembre, 16). 
93ACA, C, reg. 2195, ff. 27 v.-28 r. (1400, juny, 8). Els fills es deien Paris i Gregori. 
96ACA, C, reg. 2200, ff. 53 V.-54 r. (1404, febrer, 14). 
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anomenada Margarida97, o encara el fill de Ramon Cabot, argenter de 
Barcelona, i d'una dona anomenada Llúcia, tàrtara, que probablement ja era 
lliure en el moment de la legitimació del seu fill, que s'anomenava Joan?8; un 
paraire de draps, Berenguer de Sant Feliu, legitimà també la filla tinguda amb 
una esclava tàrtara, que fou alliberada seguidament després del naixement de 
la filla. La filla, en el moment de la legitimació, tenia vuit mesos i es deia 
Bartomeua. El pare residia llavors a Perpinyà i era oriünd de Sàsser, a 
Sardenya99. També cal esmentar la legitimació d'un fill d'un monjo, fra 
Guillem de Vilella, del monestir de Sant Benet de Bages, i d'una esclava 
xarquesa, anomenada Maria100. 

Generalment, es preveia en aquests documents de legitimació que, si 
el pare tenia altres fills legítims, el fill legitimat no podria percebre més d'una 
quarta part de l'herència. Mai, doncs, el fill legitimat no era exactament igual 
que un fill legítim i en cap cas un de legítim podia ésser preterit per un de 
legitimat, cosa que potser a vegades s'hauria esdevingut en el cas d'alguns 
d'aquests fills, nascuts d'amors irregulars i a vegades apassionats. 

En alguns casos, aquests amors per les esclaves aconseguiren capgirar 
la situació familiar, amb l'expulsió de l'esposa i l'enlairament de l'esclava; és 
el cas d'una persona tan distingida com Dalmau de Canet, veguer del Rosselló, 
que, segons la literatura cancelleresca, havia abandonat el llit conjugal per 
viure i dormir amb la seva esclava; havia expulsat la seva esposa de casa i 
l'havia deixada en la pobresa, obligada a demanar almoina als parents i amics. 
Davant d'aquestes notícies, el rei Martí ordenà al governador del Rosselló, 
Ramon Sagarriga, el primer d'agost de 1407, que obligués el veguer a acollir 
novament la seva esposa i a expulsar de casa l'esclava sota pena de perdre el 
càrrec; mentrestant, l'esposa humiliada havia d'ésser mantinguda a càrrec del 
governador101. Aquest era un cas extrem, del qual ens arriba notícia perquè el 
responsable és un oficial reial, un veguer, que té cura d'administrar la justícia 
i de governar el territori i que ha de donar exemple, però és possible que hi 
hagués més casos d'esclaves amistançades ben situades a la casa familiar. 

97ACA, C, reg. 2200, f. 140 v. (1404, novembre, 14). El fill s'anomenava Rafael. 
98ACA, C, reg. 2203, ff. 28 V.-29 v. (1405, octubre, 26). 

"ACA, C, reg. 2195, f. 215 r.-v. (1401, maig, 14). 
100ACA, C, reg. 2200, f. 20 r. (1404, gener, 15). 
101 ACA, C, reg. 2272, f. 18 r.-v. (1407, agost, 1). 
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8 . L E S M A N U M I S S I O N S 

Els pactes de manumissió, que trobem amb gran freqüència en els 
protocols notarials, ens proporcionen notícies no solament sobre aquesta forma 
de sortida de l'esclavitud i sobre els esclaus afectats sinó també sobre els 
lliberts del mateix origen, que apareixen com a fiadors. 

Ja he comentat abans el cas de l'esclau Manfred, que conclogué un 
acord de manumissió amb el seu amo després d'haver intentat aconseguir la 
llibertat per via judicial. L'acord fou força favorable a l'esclau perquè el preu 
acordat fou de 35 lliures, pagadores en terminis mensuals de 25 sous. L'amo 
exigí, com era habitual, que Manfred no jugués a daus, ni s'embriagués, ni es 
barallés, ni fugis, ni es proclamés lliure. Per tal que pogués treballar i li 
pogués pagar la quantitat acordada, l'amo li donà una serra de fusta i una 
llima, mentre que Manfred es comprometé a ensenyar algun esclau del seu 
amo a serrar fusta. Manfred presentà dos fiadors, Joan Cardona, pescador i 
Joan d'en Isern, bastaix, i es comprometé a presentar-se a l'amo cada 
diumenge102. 

Entre les manumissions d'esclaus orientals que figuren en els manuals 
analitzats de Joan Nadal, podem esmentar la d'un tàrtar, neòfit, anomenat 
Julià, que fou rectificada i reduïda, el 13 de març de 1388, després d'un acord 
entre l'esclau i Guillem Serra, agricultor de Barcelona, procurador de Pere de 
Sarrià, donzell, senyor de la casa de Sarrià. La manumissió havia estat 
concertada pel preu de 120 lliures, de les quals Julià ja n'havia pagades 30 i 
fou acordat que només en pagués 50 més, preu que resultava més raonable i 
més pròxim al que era usual103. Per tal de poder pagar aquesta quantitat, Julià 
hagué d'endeutar-se per molts anys. Ell mateix i la seva esposa Margarida, 
també lliberta tàrtara, hagueren de vendre un violari de 75 sous de pensió 
anual a Bernat Rec, de la casa del rei; la venda demostra com s'havia 
popularitzat aquest instrument de deute; l'oller Francesc Eimeric sortí fiador 
dels venedors i obtingué la garantia d'un contracte de treball amb Margarida, 
que hauria de treballar en el seu obrador, amb el salari habitual, mentre durés 

102AHPB, F. de Ladernosa, 23/20, ff. 10 v . - l l r. (1369, maig, 26). 
103M.T. FERRER, Catàleg, III, 202. 
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el violari. Margarida havia estat esclava d'un altre oller, Pere Torre, de 
manera que devia conèixer molt bé l'ofici104. 

Una altra manumissió interessant és l'atorgada per Margarida, vídua 
de Francesc Languart, mercader de Barcelona, que fixà en 60 11. el preu de la 
llibertat del seu esclau tàrtar Antoni, que hauria de pagar aquesta quantitat en 
venciments de 20 sous mensuals a pagar el primer de cada mes, presentant-se 
personalment a la mestressa. Establí, a més, algunes condicions que hauria de 
complir el llibert sota pena de perdre l'alforria: no sortir a pescar amb cap 
pescador, ni tan sols amb el germà de la mestressa, Berenguer Llobet, 
segurament perquè la familiaritat amb la mar i les embarcacions podia facilitar 
la fuga; no sortir dels límits de Barcelona i no embriagar-se. Com era habitual, 
altres lliberts tàrtars sortiren fiadors d'Antoni: Pere Pou, exesclau del pintor 
Antoni Pou, Francesc de Gualbes, exesclau de Joan de Gualbes, Asbert Negre, 
exesclau d'Antonio Negri, genovès, i Joan Serra, exesclau del bisbe de 
Barcelona, Pere de Planelles, llavors ja difunt. Observem que els lliberts 
prenien el cognom del darrer amo, llevat de l'exesclau del bisbe105. 

Força similar fou la talla per a la manumissió de l'esclau grec Jordi, 
fixada pel seu amo, el mercader barceloní Pere Mallol, en 62 lliures i 4 sous. 
Els venciments eren igualment de 20 sous mensuals; les condicions que havia 
de respectar eren les de mantenir-se ell mateix, presentar-se regularment a 
l'amo i no sortir del terme de Barcelona; a més, no es podria casar sense 
autorització del seu examo, sens dubte perquè, si havia de mantenir una 
família, resultava més problemàtic que pogués pagar la manumissió. Els 
fiadors foren grecs i un turc: Jordi, exesclau de Joan Fàbregues, Costa, llibert 
oriünd de Salònica, Dimitre Mateu, originari de Clarença (Killeni), a 
Romania, i Antoni Mateu, llibert turc, exesclau de Bernat Mateu, difunt, 
barquer de Barcelona; tots ells eren macips de ribera106. 

Força més complicada i cara fou la manumissió a talla concedida al 
tàrtar Pere, esclau de Jaume Vila, prevere beneficiat a l'església de Santa 
Maria del Mar. La talla prevista era de 100 lliures i 4 sous; els venciments 
mensuals eren més cars que el que era habitual: 25 sous; a més, el prevere 
exigí que Pere el servís un mes cada any, continuadament o en els intervals 

,04M.T. FERRER, Catàleg, III, 207. 
105M.T. FERRER, Catàleg, III, doc. 254. 
l06M.T. FERRER, Catàleg, III, 546. 
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que ell decidís; durant aquest temps es comprometia a mantenir-lo i a donar-li 
un salari de 25 sous mensuals. El seus fiadors foren lliberts tàrtars, com era 
habitual: Jordi Aulet, exesclau del barquer Berenguer Aulet, Miquel, exesclau 
d'un altre barquer, Bernat Goday, Antoni Soler, exesclau del ciutadà Jaume 
Soler i Joan Serra, exesclau del bisbe de Barcelona Pere de Planelles, fiador 
del tàrtar Antoni, al qual ja ens hem referit107. 

Ja hem vist en el cas de la manumissió del tàrtar Julià que, per tal de 
poder pagar la manumissió, els esclaus sovint havien d'endeutar-se per molts 
anys. Trobem altres exemples de lliberts que recorrien al crèdit, potser per 
acabar de pagar la manumissió, potser per endegar algun petit obrador. És el 
cas del matrimoni de lliberts tàrtars format per Joan Dolcet, exesclau del difunt 
Berenguer Dolcet, rector de Cubelles, i la seva esposa Helena, exesclava del 
difunt Pere Corts, mercader barceloní, que demanaren un préstec de 6 11. i 12 
s. al pintor Pere Pou; aquest pintor havia estat amo d'un altre llibert tàrtar, 
com ja hem vist, cosa que, potser, el feia més assequible per als amics i 
compatriotes del seu antic esclau. El debitori signat pels lliberts no ens informa 
de la finalitat del préstec108. 

Una altra mena de manumissió, aquesta gratuïta, és la de l'esclava 
grega Maria, alliberada pel seu amo, el mercader barceloní Pere Bruniquer, 
en atenció al fill que esperava, presumiblement de l'amo109. 

El fet que els documents analitzats procedeixin de manuals i llibres 
comuns del notari Joan Nadal ens priven d'informació sobre un altre dels 
procediments més comuns d'alliberament dels esclaus, l'alliberament gratuït 
en el testament de l'amo o de la mestressa. Tampoc els rebuts de marmesso-
ries, és a dir, de l'execució de les darreres voluntats, no són gaire abundosos 
en els manuals examinats i, els que hi ha, no aporten informació sobre la 
manumissió testamentària. Només un rebut de la marmessoria de Clara, esposa 
de Bernat Uyastre, patró de lleny, ens informa del pagament d'un llegat fet per 
la difunta a la seva esclava Cristina. Però l'esclava no rebé els diners, 50 s., 
sinó alguna peça de vestir (un cot lívid) i altres coses que necessitava i que 

1 0 7 M . T . FERRER, Catàleg, III, 5 5 8 . 

1 0 8 M . T . FERRER, Catàleg, III, 4 9 9 . 

1 0 9 M . T . FERRER, Catàleg, I, 7 2 . 
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foren comprades amb els diners del llegat, de manera que l'esclava no en 
pogué disposar lliurement110. 

Malgrat que la manca d'informació sobre alliberaments testamentaris 
a la documentació que he analitzat no és cap inconvenient greu, perquè és una 
via per recuperar la llibertat prou coneguda, m'ha semblat útil recordar aquí 
les notícies sobre aquesta mena d'enfranquiments contingudes en un manual 
del notari Nicolau de Mediona, que vaig estudiar en una altra ocasió. Francesc 
Caramany, per exemple, havia disposat en el seu testament que els seus hereus 
manumetessin la seva esclava búlgara Maria, de 50 anys; si no complien 
aquest desig en el termini d'un mes després de la seva mort, l'herència 
passaria al monestir de framenors de Castelló d'Empúries. La seva néta i 
hereva universal Elionor, muller de Francesc Ermengol, s'afanyà, doncs, a 
alliberar Maria. En un altre cas, Clara, muller d'Ivó Conill, de paraula i 
davant de testimonis, havia dit que volia que Joan, un captiu grec de 30 anys 
que el matrimoni posseïa, fos lliure després de la seva mort; les seves filles i 
hereves s'encarregaren d'acomplir el desig de la mare difunta111. 

No pas sempre els hereus eren tan escrupolosos en l'execució de les 
darreres voluntats que afectaven els esclaus. En tenim un exemple esdevingut 
a Mallorca, que comentem aquí perquè és tan significatiu. Una esclava tàrtara, 
anomenada Joana, havia estat alliberada pel seu amo en testament; l'hereu de 
l'amo acordà, però, que li donaria la llibertat al cap d'un temps de servei, i 
sembla que l'esclava s'hi conformà; passà aquest temps i el nou amo no 
alliberà l'esclava, fins que al cap de 14 anys, l'esclava decidí, finalment, 
reclamar la seva llibertat i una soldada pel temps que havia servit de més. La 
reclamació arribà al tribunal reial, que dictaminà que l'esclava fos alliberada; 
en la reclamació de la soldada no li fou tan favorable, ja que acceptà que li era 
deguda només des del moment d'inici del procés contra el seu amo i fixà la 
quantitat que calia pagar-li, mentre que l'amo era condemnat a pagar el cost 
del judici112. L'esclava havia estat, doncs, massa pacient. 

" ° M . T . FERRER, Catàleg, I V , 3 9 9 . 

'"M.T. FERRER I MALLOL, Després de la mort. L'actuació d'algunes marmessories a través 
d'un manual del notari barceloní Nicolau de Mediona (1437-1438), Analecta Sacra Tarraconen-
sia", 71 (1998). Miscel·lània Angel Fàbrega, pp. 312-313. 

112J. VINCKE, Kònigtum und Sklaverei, pp. 102-104. 



208 MARIA TERESA FERRER I MALLOL 

9 . L A INTEGRACIÓ DELS LLIBERTS 

Els documents notarials i també els de la cancelleria reial ens informen 
de la integració dels lliberts. Podem trobar pactes matrimonials, contractes de 
treball, disposicions testamentàries etc. que ens permeten entreveure una 
incorporació satisfactòria a la societat d'acollida. 

La sort d'aprendre un ofici al costat de l'antic amo fou sovint 
determinant per a la bona integració; en algun cas, l'amo havia tingut cura de 
fer aprendre un bon ofici al seu esclau amb algú altre, així, per exemple, Pere 
Vicenç, ciutadà de Barcelona, confià el seu esclau Antoni, de deu anys, a 
Ramon Badia, armer, perquè li ensenyés l'ofici durant tres anys113. 

Però encara que tinguessin un bon ofici, els lliberts no aconseguiren 
pas, a la primera generació, obtenir un tracte igual al d'un nadiu, amb 
condicions similars de destresa. És prou il·lustratiu el cas de l'exesclau Jordi, 
d'origen rus, que va servir durant vint-i-vuit anys el ballester Pere Ermengol 
i que fou autoritzat per Joan I, l'any 1395, a tenir obrador de ballestes a 
Barcelona o a qualsevol lloc dels seus dominis, com si fos mestre ballester, i 
a exercir el seu ofici amb total llibertat, com qualsevol ballester que no hagués 
estat esclau114. El fet d'haver estat esclau establia, doncs, normalment, una 
frontera que ni tan sols en el cas d'aquest rus, que devia ésser un bon artesà, 
no era traspassada, ja que era autoritzat a actuar com si fos mestre ballester, 
però no se l'admetia pas en aquesta categoria. 

Algunes llibertes optaren per dedicar-se al servei domèstic, potser a 
la mateixa casa on havien estat esclaves. Per exemple, la documentació d'un 
dels manuals del notari Nicolau de Mediona, de l'any 1437, ens mostra una 
exesclava, anomenada Maria, al servei de Constança, vídua d'Arnau Bertran; 
aquesta dama, que no tenia liquiditat en els darrers temps de la seva vida, 
potser a causa de la malaltia, que no li permetia ocupar-se dels seus afers, 
devia 80 lliures de la soldada a Maria i diners que sembla que aquesta li havia 
hagut de deixar115. 

U3AHPB, Joan Eiximenis, 29/3, f. 36 i 29/31, f. 78 r.-v. (1390, febrer, 27). 

" 4 A C A , C, reg . 1910 , f . 35 r . -v . ( 1 3 9 5 , ma ig , 6 ) . Publ. per J. VINCKE, Kònigtum und 
Sklaverei, pp. 1 0 0 - 1 0 1 . 

"5M.T. FERRER I MALLOL, Després de la mort. L'actuació d'algunes marmessories, pp. 290-
291. 
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Sovint, les llibertes que havien mantingut una bona relació amb les 
seves mestresses eren beneficiàries de llegats que les ajudaven en la seva vida 
independent. La mateixa Maria, que acabem d'esmentar, rebé un llegat de 10 
11. i, a més, roba de casa i alguns mobles: llençols, flassades, arquibancs etc.; 
a la seva mort, però, haurien de restituir-se a l'Hospital de la Santa Creu, que 
era un dels hereus de la mestressa. Una altra exesclava de la vídua Bertran, 
anomenada Magdalena, també rebé un llegat, que no és especificat a la 
documentació trobada. Tant Maria com Magdalena, inexpertes en afers legals, 
nomenaren un procurador perquè tingués cura de demanar els llegats de la seva 
senyora; aquest procurador fou el peier Bartomeu Ferrer, que era un antic 
servidor de la difunta, qui sap si també exesclau i que també rebé llegats per 
a ell i la seva família. 

Hi ha altres exemples de llegats per a exesclaves. També l'any 1437, 
Margarida rebé de la seva antiga mestressa Maria, vídua de Bernat Vidal, 
diversos mobles i robes, entre altres un llit de quatre posts amb dos matalas-
sos, flassades, llençols, un coixí, un cobrellit, tovalles, tovallons, una taula 
etc. La difunta li llegà, a més, mentre visqués un censal mort de 1011. anuals. 
Rebé també una túnica i una gramalla, segurament de dol, per a les quals els 
marmessors compraren 5 canes de tela que costaren 4 11. i 8 s. Cal mencionar 
encara el llegat de 10 11. destinat per Violant, esposa del cavaller Francesc 
Ermengol, a Caterina, exesclava de Guillem Ermengol, també cavaller, 
malgrat que no era exesclava directa seva sinó d'algun parent, potser un fill116. 
Potser el propòsit d'aquests llegats era el d'evitar que les exesclaves domèsti-
ques acabessin exercint la prostitució, com feien moltes, obligades per la 
pobresa117. 

Altres exesclaves aconseguien una vida estable a través del matrimoni 
amb un llibert, sovint del mateix origen. Hem trobat entre la documentació 
usada una carta dotal signada per un llibert turc, casat ja amb una lliberta 
turca, a la qual reconegué un dot de 25 11., entre diners i béns mobles. Era la 
segona carta dotal que signava, perquè a la primera hi havia hagut un error 
d'apreciació i el dot havia estat estimat en 15 ll.118. No hi havia gaire 

U6M.T. FERRER I MALLOL, Després de la mort. L'actuació d'algunesmarmessories, pp. 313-
3 1 4 . 

"'Josefina Mutgé s'ocupa de les ordinacions sobre la prostitució de les esclaves en aquest 
mateix llibre. 

1 1 8 M . T . FERRER, Catàleg, I, 8 4 - 8 5 ) . 
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diferència entre el dot que podia aconseguir una exesclava i el d'una noia 
humil i orfe, com ara Constança Bisanyes, que tenia un dot de 30 11. i era 
superior al d'Eulàlia Donlar, filla d'un pagès, que només en tenia 20, bé que 
rebé un escreix de 1011. de part del nuvi119. Abans he comentat les obligacions 
financeres i de treball assumides per un altre matrimoni de lliberts, Julià i 
Margarida, tots dos tàrtars. 

També hi ha casos de matrimonis d'homes lliures amb llibertes, per 
exemple, l'any 1391, Arnau Puig, pentinador de llana barceloní, signà 
instrument dotal a favor de Margarida, exesclava d'Andreu Rossinyol, ciutadà 
de Mallorca, que aportà al matrimoni un dot de 25 lliures120. 

Quan els arribava l'hora de la mort, alguns d'aquests lliberts feien 
testament i fins i tot destinaven els pocs béns que tenien a causes piadoses, si 
no tenien família, reproduint el model que havien vist de prop a les cases on 
havien servit. És el cas d'una exesclava albanesa, anomenada Maria, que morí 
a Barcelona abans del mes de juny de 1437 i que he estudiat en una altra 
ocasió. Els documents de l'execució del seu testament demostren que havia 
pogut estalviar unes 21 lliures, aproximadament, i que havia pogut fer un 
préstec de 5 florins a un veí de Barcelona. Com que sembla que no tenia 
família, destina aquest petit patrimoni a les deixes piadoses i assistencials, ajuts 
per al manteniment de pobres i per a casar donzelles pobres; també féu un petit 
llegat a una vídua i al seu fill, que era framenor. Foren marmessors seus el 
domer de Sant Pere de les Puelles, Pere Bou, i Pere Descoll, doctor en lleis; 
aquest darrer devia ésser el fill de la seva antiga mestressa, Caterina, vídua del 
jurisperit barceloní Pere Descoll, la qual cosa demostra que en molts casos 
persistia un vincle de familiaritat dels lliberts amb els examos121. 

119 M.T. FERRER, Catàleg, 1,42-43 i 52-54. 
120AHPB, A. Piquer, manual de 1390-1391, f. 76 v. (1391, gener, 12). 
121M.T. FERRER I MALLOL, Després de la mort. L'actuació d'algunes marmessories, pp. 285, 

320 i 322. 
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10. CONCLUSIONS 

A la fi del segle XIV i al començament del XV, el nombre d'esclaus 
a Barcelona era extraordinàriament elevat. Els esclaus compensaven el dèficit 
demogràfic ocasionat per l'esforç repoblador del segle precedent i les pèrdues 
produïdes per les mortalitats, les guerres i l'expansió mediterrània. Eren 
dedicats a treballs domèstics, i a diversos oficis artesanals. 

Acabada la conquesta de València, deixaren de fluir cap a Barcelona 
els captius sarraïns, que hi havien arribat en tan gran nombre, malgrat que els 
incidents fronterers i marítims encara en proporcionaven, el nombre no era pas 
comparable. Començaren a ésser substituïts, en part, pels esclaus procedents 
de la Mediterrània oriental, a través del comerç esclavista. Russos, tàrtars, 
circassians, búlgars, grecs, albanesos, bosnis, armenis i turcs començaren a 
arribar a Barcelona. A la fi del segle XIV, la gran majoria dels esclaus que 
figuren als contractes de compravenda barcelonins són d'origen oriental. 
Només en dos anys i mig, entre 1385 i 1389, amb alguna llacuna entremig, el 
notari Joan Nadal registrà 188 operacions de alienació, que implicaven 201 
esclaus, 183 dels quals eren orientals. 

El fet que molts d'aquests esclaus fossin cristians d'origen plantejà 
problemes de consciència. Alguns bisbes de Barcelona foren partidaris, 
obertament, de l'alliberament dels esclaus cristians i obraren en conseqüència, 
acollint els que fugien dels seus amos i ajudant-los a proclamar-se lliures. Tres 
reis, Pere el Cerimoniós, Joan I i Martí l'Humà també foren partidaris de 
l'enfranquiment d'aquests esclaus, però la seva política en aquesta matèria 
experimentà avançaments i retrocessos, segons les resistències que trobà. La 
ciutat de Barcelona, s'hi oposà decididament per tal de defensar les propietats 
dels ciutadans. De tota manera, el tribunal reial portà a terme una tasca 
important en el reconeixement de la llibertat de diversos esclaus cristians, bé 
que era una via difícil, perquè calia comptar amb testimonis i proves. 

Malgrat les vacil • lacions de la política favorable a 1' enfranquiment dels 
esclaus cristians, els estats de la Corona catalanoaragonesa foren els únics a 
Europa que emprengueren accions legals per tal d'alliberar els esclaus cristians 
d'origen cristià, almenys segons l'estat actual dels coneixements. 

Molts d'aquests esclaus acabaren incorporant-se a la societat catalana. 
Mentre que la tendència dels esclaus musulmans era retornar a terra islàmica 
tan bon punt aconseguien pagar el rescat o la manumissió, els esclaus d'origen 
oriental quedaren més desvinculats de les seves terres llunyanes i només alguns 
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aconseguien retornar al país d'origen. Aquest retorn no fou afavorit tampoc 
per les autoritats de la Corona catalano-aragonesa, que no oposaven cap 
entrebanc, en canvi, a la sortida dels captius musulmans. Hom apreciava una 
millor predisposició a la integració en els esclaus d'origen oriental que en els 
musulmans. 


