
LA RUPTURA COMERCIAL AMB CASTELLA 
I LES SEVES REPERCUSSIONS A VALÈNCIA (1403-1409) 

L E S R E L A C I O N S entre Castella i la Corona catalano-aragonesa havien estat 
excel·lents durant el regnat de Joan I de Castella, però, sense deixar d'ésser 
bones encara, havien empitjorat notablement durant el regnat d'Enric III.1 

Una de les causes del refredament de les relacions catalano-castellanes havia 
estat la qüestió del marquesat de Villena i els intents d'intervenció catalana en 
la política castellana durant la primera etapa del regnat d'Enric III. Alfons 
d'Aragó, comte de Dénia, havia rebut el marquesat de Villena en premi als 
notables serveis que havia prestat a Enric de Trastàmara en la guerra per a la 
seva entronització a Castella; però la presència d'un gran senyor estranger i 
veí, hisendat a ambdues bandes de la frontera, en una zona d'interès estratègic, 
aviat es revelà molt incòmoda per als castellans, que advertiren el perill latent 
que representava per a llur seguretat si el marquès abandonava un dia la posició 
neutral que mantingué en la minoritat d'Enric III o si les intencions de l'estat 
catalano-aragonès veí no eren tan amistoses en el futur com ho havien estat 
en els darrers anys. 

Des del 1394, aproximadament, el marquès de Villena havia estat despullat 
progressivament dels seus béns i dels seus drets fins que el 1398 Enric III li 
confiscà oficialment el marquesat davant dels rumors que aquest pensava passar 
a Castella amb gent d'armes.2 De fet, però, ja estava confiscat des del 1397, 
perquè el mes d'octubre d'aquest any el rei Martí es queixava de la incautació 
i demanava al rei de Castella que retornés les terres al seu parent i que l'escoltés 
i li fes justícia, tenint presents el parentiu que hi tenia i els serveis que havia 
prestat a la seva corona.3 Però aquesta i totes les reclamacions posteriors foren 

1 Sobre alguns aspectes de les bones relacions que havien existit entre les corts ca-
talana i castellana, cf. el treball que vaig presentar al VIII Congrés de la Corona d'Aragó, 
celebrat a València el 1967 i que encara no ha estat publicat, titulat "L'infant Martí 
i un projecte d'intervenció en la guerra de Portugal (1381)". En canvi, ens hem referit 
a algunes de les dificultats de frontera entre Castella i la Corona catalano-aragonesa 
en el treball titulat "Note sull'organizzazione e le attività degli almogavari negli stati 
delia Corona catalano-aragonese nella fine del secolo xiv", que vam presentar al Congrés 
sobre Le Compagnie di Ventura, celebrat a Narni el 1970 i que encara no ha estat 
publicat. 

2 Cf. sobre el tema L. Suárez Fernández, "Estudios sobre el régimen monárquico 
de Enrique III", Hispania, 1954, i especialment pp. 341-432; E. Mitre, Señorío y frontera 
(El marquesado de Villena entre 1386 y 1402), Murcia, 1969, especialment pp. 9-10. 

3 Memorial de l'ambaixada de misser Ramon de Francia prop del rei de Castella a 
l'octubre de 1937: ACA, C, r. 2.289, f. 103 v., publ. per F. Ehrle a Martín de Alpartils, 
Chronica actitatorum temporibus domini Benedictí XIII, Band I: Enleitung. Text der 
Chronik, Anhang Ungedruckter Aktenstücke, Padeborn, 1906, pp. 263-266. 
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inútils.4 L'afer no era en si gravíssim, sobretot perquè, segons sembla, el mar-
quès rebé una indemnització de 60.000 dobles,5 però contribuí poderosament a 
fer desaparèixer l'atmosfera de cordialitat i de bona voluntat en les altes esferes 
que, en el regnat precedent, havia permès de resoldre amicalment les contro-
vèrsies i disputes que sorgien inevitablement entre estats veïns. 

Els robatoris de bestiar a la frontera, les incursions d'almogàvers murcians 
per la zona d'Oriola, les baralles pels límits dels termes entre els llocs del mar-
quesat de Villena i els fronterers valencians, especialment d'Aiora, les activitats 
corsàries dels súbdits d'ambdós estats, que no eren pas coses noves a les fron-
teres ni en el mar, s'enverinaven ara fàcilment amb represàlies i contrare-
presàlies. 

En el memorial de l'ambaixada de misser Ramon de Francia, enviat pel rei 
Martí, junt amb Vidal de Blanes, prop del rei de Castella l'octubre de 1397, 
aquell es queixava dels robatoris fets pel corsari Pero Paya, de les freqüents 
incursions dels castellans des de Deza als territoris limítrofs aragonesos per 
robar bestiar i fer presoners, de les quals havien resultat diversos morts, de la 
ja mencionada incautació del marquesat de Villena i de les marques i represàlies 
que el rei Enric concedia als seus súbdits damnificats per catalans i aragonesos, 
malgrat el compromís assumit en el tractat de 1372 de no concedir-ne més. Un 
altre motiu de queixa recollit en el memorial era la creació a Castella d'un 
impost anomenat "aduana", que havien de pagar les mercaderies que des de 
Castella anaven als estats catalano-aragonesos. A les primeres demandes del rei 
Martí perquè suprimís aquest impost el rei Enric havia respost que ho faria 
quan aquell suprimís el dret de la quema i havia proposat de nomenar procu-
radors d'ambdues bandes que tractessin l'afer. Així començà la qüestió de la 
quema, que havia de portar a la ruptura comercial castellano-catalana.6 

El dret de la quema era un impost que es collia en els estats de la Corona 
catalano-aragonesa i a Castella sobre el comerç mutu, des dels tractats de pau 
d'Enric II amb Pere el Cerimoniós, almenys, a fi d'indemnitzar els súbdits res-
pectius que havien sofert danys en els períodes de pau o treva compresos entre 
les diferents etapes de la guerra castellano-catalana i després d'acabada aquesta; 
oscil·lava entre els tres diners i els sis diners per lliura, que representa l'I '25 % 
o el 2'50 %.7 Les carpetes de pergamins de Pere el Cerimoniós guarden moltes 
de les escriptures en les quals els damnificats d'aquella guerra cedeixen al rei 

4 Cf. els tractes amb Portugal i Castella per a la restitució del marquesat de Villena 
en el 1401: ACA, C, r. 2.231, f. 110 v. Petició al rei Enric amb motiu de l'ambaixada 
de Guillem Martorell i misser Joan Carbonell el desembre de 1403: ACA, C, r. 2.175, 
f. 162 r.-v., etc. 

5 E. Mitre, Señorío y frontera, p. 12. 
6 Cf. nota 3. 
7 Cf. ACA, C, r. 2.133, f. 23 r. - 24 r„ i r. 2.186, f. 149 v. - 750 r. Cf. també Furs de 

València, Extravagants, "De iure queme", P. de Bofarull, Colección de documentos iné-
ditos del Archivo General de la Corona de Aragón, I, 1847, p. 89, n. 1, i F. García de 
Càceres, Impuestos de la ciudad de Valencia durante la época foral, Valencia, 1909, que 
no hem pogut consultar, i A. Castillo Pintado, "Péages et series documentaires du port 
de Valence (XVe-XVIIIe siècles)", Les sources de l'Histoire Maritime en Europe, du 
Moyen Age au XVIII* siècle. Actes du quatrième colloque intemational d'Histoire Mari-
time (París, 1959), présentés par M. Mollat et P. Adam, M. Benoist, M. Perrichet, Paris, 
1962, pp. 181-206. 
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Pere llurs drets contra l'estat castellà.8 Fou, doncs, com a successors de llurs 
drets que els reis catalano-aragonesos cobraren aquest impost, i semblantment 
degué succeir a Castella. 

Al cap d'uns vint o vint-i-cinc anys de la creació del dret de la quema, els 
castellans consideraren que aquest impost ja havia acomplert la seva missió i 
demanaren la seva desaparició. En els estats catalano-aragonesos, els mercaders 
eren també partidaris de la supressió de la quema, però no així el rei, per a qui 
constituïa un ingrés important, que segons l'opinió dels seus juristes i consellers 
tenia dret a continuar exigint fins que els damnificats catalans i aragonesos fossin 
indemnitzats, cosa que, segons els comptes examinats per aquells encara no 
havia estat aconseguit.9 

L'impost de la duana, creat pel rei de Castella, féu augmentar el descontent 
entre l'estament mercantil, especialment al País Valencià, on els intercanvis 
comercials amb Castella eren molt intensos i on ja hi havia un cert desconten-
tament contra els exactors de la quema.10 Les mercaderies que entraven al País 
Valencià des de Castella resultaven llavors gravades amb dos impostos: el de 
la duana a Castella i el de la quema en entrar a València, en comptes d'un sol 
impost en entrar les mercaderies importades, sigui a Castella sigui en els estats 
catalano-aragonesos. Els mercaders valencians demanaren, doncs, al rei que ja 
que havien de pagar la duana a Castella, hom no els fes pagar després la quema 
a València, cosa a la qual accedí el rei mentre portessin certificat dels duaners 
castellans d'haver pagat allí.11 

Però aquesta era només una solució d'emergència: calia buscar una solució 
definitiva i hom no estalvià els passos per a aconseguir-la. Després de l'ambaixa-
da de misser Ramon de Francia i de Vidal de Blanes, a la qual ja ens hem referit, 
el rei trameté a la frontera valenciano-castellana, pel febrer de 1398, misser 
Guillem Sa-Era, doctor en lleis, i el batlle general de València, Nicolau Pujada, 
per tractar amb els representants del rei de Castella de l'afer del nou impost,12 

i novament hi tornaren vers el maig de l'any següent per veure's amb Gómez 
Carrillo, "alcalde de los fillos d'algo" de Castella, i amb Juan Alfonso, batxiller 
i alcalde del rei de Castella, i negociar a més de sobre els impostos de duana i 
quema, sobre els termes i els mollons posats recentment a la frontera i que 
eren causa de grans disputes entre els pobles fronterers, sobre pastures, tall 
de llenya, aigües, robatoris, etc.13 Vers l'octubre de 1399, hom preparava una 
altra ambaixada a Castella per la quema, aquesta vegada a càrrec de misser Do-
mingo Mascó,14 i pel juny del 1400 passà a Castella una altra ambaixada formada 
per mossèn Pere Pardo, uixer d'armes del rei, i misser Joan Mercader. Aquesta 

8 Cf. per exemple ACA, Pergamins de Pere el Cerimoniós, carpetes núms. 292, 293, 
294, 296. 

' Memorial d'una ambaixada a Castella del 1404, ACA, C, r. 2.248, ff. 75 v. - 77 v. 
10 A finals de gener o començaments de febrer de 1398, els mercaders valencians 

s'havien reunit per protestar conjuntament prop del rei, mitjançant llurs representants, 
d'alguns greuges rebuts del jutge, clavari i col·lectors de la quema i dels guardians dels 
passos i els ports; a més, alguns dels mercaders no volien contribuir a les despeses causa-
des per les ambaixades trameses a Castella per resoldre l'afer de la quema: ACA, C, 
r. 2.117, f. 13 r.-v. 

» ACA, C, r. 2.167, f. 103 v. 
>2 Ibidem, ff. 103 r. i 103 v., i r. 2.170, f. 110 r.-v. 
» ACA, C, r. 2.170, f. 109 v . - l l O r.-v. i 121 v. 
14 ACA, C, r. 2.243, f. 21 v. - 22 r. 
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ambaixada tingué com a conseqüència una suavització de les relacions entre 
ambdós estats: el rei de Castella concedí una sèrie de provisions favorables ais 
catalans i altre tant féu el rei Martí, que concedí un guiatge general als castellans 
que entressin en els seus regnes, revocà les marques i represàlies concedides 
contra castellans i disposà, a més, per evitar els mals derivats de la concessió 
de marques per ambdues bandes, i seguint les disposicions del tractat amb 
Castella de 1372, que una o dues persones es reunissin a la frontera amb els 
representants del rei castellà, durant quatre mesos, per estudiar i resoldre les 
reclamacions dels súbdits de banda i banda. Durant els quatre mesos de les 
negociacions i els dos d'informació a les respectives corts sobre els tractes, la 
col·lecta de la quema seria suspesa.15 

Aquesta suavització venia a resoldre una situació que s'havia fet molt tibant 
a causa de les extorsions que els duaners castellans practicaven a la frontera 
d'Oriola amb Múrcia i a les quals el rei Martí havia ordenat de respondre 
semblantment.16 

Amb els millors auspicis es desenrotllaren, doncs, entre 1401 i 1403, diverses 
negociacions sobre les marques, la quema i altres qüestions pendents entre amb-
dós estats, menades pels comissaris d'una i altra banda.17 

Pel juny de 1403, el comissari català, Joan Carbonell, doctor en lleis de 
València, i mossèn Guillem Martorell portaren a terme una ambaixada prop del 
rei de Castella, segurament per a exposar les conclusions a què havien arribat 
en aquelles negociacions, o més aviat per a intentar resoldre en més altes esferes 
el desacord existent.18 Però el rei de Castella mantingué la seva teoria que el 
dret de la quema era temporal i que les paus signades pel rei Enric i pel rei Pere 
el Cerimoniós no els obligaven, a ell i al rei Martí, a mantenir per sempre 
aquelles disposicions que eren transitòries, bé que per donar satisfacció als dam-
nificats s'avenia a mantenir el dret de la quema, no pas com a obligació perpètua 
sinó temporal, rescindible a voluntat d'ells dos, sempre que el producte del dret 
passés a mans de dos jutges representants d'ambdues parts, els quals s'encarre-
garien de pagar les indemnitzacions; també exigia que fossin fets comptes de 
la recaptació i de les indemnitzacions pagades amb la quema des d'aquelles paus 
fins llavors. El rei Martí continuà defensant, en canvi, la tesi que els acords 
presos pel rei Pere i pel rei Enric no eren temporals sinó que els obligaven a ells; 
al·legava que la possibilitat d'indemnitzar ràpidament els danys mutus i la prohi-
bició de concedir marques i represàlies eren garanties precioses per a mantenir 
la pau i l'amistat entre els dos països. El rei Martí esgrimia també, a més, un 
argument d'autoritat, que era que allò que els reis Pere i Enric havien donat 
per bo, també ells ho podien donar: "E puez assín lo fizieron, bien podemos 
nosotros d'ellos prender exemplo, car tales eran que bien los podemos creyer". 
Pel que fa a la resta de les exigències del rei Enric, Martí l'Humà s'hi con-
formava; que els comissaris de banda i banda administressin el dret de la 
quema i satisfessin els damnificats, però no solament els damnificats de la pau 
ençà, exclosos els del temps de la guerra amb Castella, com volia Enric III, sinó 
també els damnificats durant els períodes de pau i treva compresos en el temps 

15 ACA, C, r. 2.210, f. 165 r.-v., 168 r.-v„ 169 r.-v., 170 r„ 171 r . -172 r. 
" ACA, C, r. 2.233, f. 2 r.-v. 
" ACA, C, r. 2.315, f. 43 v„ cf. també r. 2.175, f. 74 r.-v. 
18 ACA, C, r. 2.283, f. 79 v. - 80 r„ r. 2.178, f. 2 v. - 5 r. 
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de la guerra; no estava conforme, en canvi, a dictar les inhibicions i els res-
trenyiments de comerç de què li parlava el rei Enric, ja que això era contrari, 
segons ell, als tractats vigents.19 

Així, doncs, malgrat les bones predisposicions inicials, les negociacions fra-
cassaren en mantenir-se ambdues parts en les seves posicions respectives. Segui-
dament, el rei de Castella tancà les fronteres amb els estats catalano-aragonesos 
i prohibí als seus vassalls de comerciar amb aquests països.20 El rei Martí res-
pongué amb mesures semblants el 20 de desembre de 1403: cap dels seus vassalls 
no podria portar or, argent, vitualles ni altres mercaderies dels seus regnes als 
del rei de Castella ni viceversa, tret dels castellans o d'altres persones que ha-
guessin residit a Castella més de tres anys, ni tampoc els seus vassalls podrien 
carregar llurs mercaderies en els vaixells castellans, cosa que esperava que reani-
maria el sector de la construcció naval.21 

Aquests foren els esdeveniments tal com ens apareixen en la documentació 
que es conserva en l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Però aquesta vegada els do-
cuments no són tan explícits com voldríem: ¿la prohibició del comerç de Cas-
tella amb els estats de la Corona catalano-aragonesa era només una revenja 
perquè el rei Martí no volia suprimir el dret de la quema? I ¿per què el rei 
de Castella tenia tant d'interès en la supressió d'aquest impost? Són preguntes 
una mica difícils de respondre, però és evident que hi havia quelcom més del 
que les cartes del rei Martí l'Humà deixen transparentar. Nosaltres ens inclinem 
a pensar que l'actitud d'Enric III en aquest problema concret és un aspecte 
més de la decidida política proteccionista desenvolupada pel tercer rei Trastà-
mara, una conseqüència lògica de la qual seria la reforma fiscal en el control 
de les importacions i exportacions. Algunes frases d'una carta del rei Martí 
l'Humà a Enric III el 20 de juliol de 1405 semblen confirmar aquesta suposició 
nostra: 

E respondemos primerament al feto toquant les aduanes o inhibiciones e la 
marcha e los treuges e tributos menos que es verdat que todo rey deve en-
cercar el provecho de sus pueblos e la habundancia de aquéllos, mas semblants 
inhibiciones no deven más durar razonablement sino quanto les necessidades 
de aquellas cosas por las quales son fetas, oc e tanto más en los regnos á maior 
habundancia de todas mercaderías quanto más en aquéllos ha mayor freqüentació 
de gentes estrangeras.22 

És a dir, que mentre que Enric III defensava la protecció del comerç castellà, 
Martí l'Humà defensava la lliure concurrència dels estrangers, opinió que no 
era pas de conveniència momentània sinó sentida. Sobre el proteccionisme que 
li volia imposar Barcelona en la famosa qüestió dels italians, i que s'havia tra-

ís ACA, r. 2.178, f. 2 v. - 4 r. i f. 4 r. - 5 r. (1403, juny, 27). 
20 Consta que fou el rei de Castella el primer a tancar la frontera en el memorial 

de l'ambaixada enviada pel rei Martí al seu fill i successor el 18 de desembre de 1407: 
ACA, C, r. 2.250, f. 140 v. - 141 v., publ. per nosaltres a "Els corsaris castellans i la 
campanya de Pero Niño al Mediterrani. Documents sobre El Victorial", Anuario de Es-
tudios Medievales, 5 (1968), pp. 331-333. 

21 Cf. el resum de la crida de la prohibició feta a Mallorca el 19 de març de 1404: 
A. Aguiló, "Rúbrica dels llibres de Pregons de la antigua curia de la governació", Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, 1901-1902, p. 275. 

22 ACA, C, r. 2.248, f. 125 v. - 126 v. 
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duït en el decret d'expulsió de 1401, arrancat al rei en un moment en què ne-
cessitava diners per a la defensa de Sardenya, el rei havia imposat finalment el 
criteri d'obertura comercial mitjançant el decret de 1402 en el qual autoritzava 
el comerç italià a les seves terres amb certes condicions.23 

Pel que fa a Enric III, havia demostrat ja en altres ocasions quina era la 
seva política econòmica preferida. El 1398 havia imposat mesures protectores 
per als vaixells castellans semblants a les que més d'un segle abans havia de-
cretat Jaume I per a protegir els vaixells catalans, és a dir, que en igualtat de 
condicions les mercaderies castellanes havien d'ésser embarcades en vaixells 
castellans.24 Uns anys després, el 1406, vigents les inhibicions que comentem, 
Enric III prohibí, a més, la importació de teixits catalans, que devia considerar 
que perjudicaven la indústria tèxtil castellana, encara no suficientment desen-
volupada.25 No seria gens estrany, doncs, que un dels propòsits d'Enric III fos, 
per exemple, avalorar més l'exportació de la llana castellana i prescindir, potser, 
de la mediació de València o Aragó en la seva venda als florentins i altres, ja 
que molta de la llana castellana que entrava en aquests regnes per les fronteres 
de Ponent no era pas per al consum local sinó per a la venda a tercers. En 
aquest camp, però, ens hem de moure entre suposicions perquè no coneixem 
bé l'economia castellana en aquesta època. Tampoc no ens poden guiar les re-
percussions que el tancament de fronteres tingué en l'economia castellana per-
què les desconeixem. Ens limitarem, doncs, a examinar la qüestió de la banda 
catalano-aragonesa, valenciana especialment, que és el que ens permet de fer 
la nostra documentació. 

Naturalment, les "inhibicions" del comerç catalano-castellà no representaren 
una ruptura total i immediata de les relacions mútues: al començament hi 
hagué una certa flexibilitat per permetre que els mercaders que haguessin fet 
compres a Castella abans de la publicació de la prohibició poguessin entrar 
llurs mercaderies per les fronteres de València o d'Aragó; 26 més tard, diverses 
persones d'influència a la cort catalano-aragonesa i algunes viles aconseguiren 
també permisos de comerç. Hi hagué també contraban, més o menys tolerat 
pels guardes fronterers, però, malgrat tot, la ruptura comercial deixà sentir aviat 
els seus efectes. 

València i especialment la contrada d'Oriola i altres terres del Sud estaven 
econòmicament molt lligades a les comarques veïnes castellanes, d'on importa-
ven llana, bestiar, blat i fusta. Exportaven verdures, taronges i altres fruites, 
hortalisses, oli, vi i peix.27 A través de la frontera hi havia, però, no solament 

23 Cf. M. T. Ferrer i Mallol, "Mercanti italiani nelle terre catalane. Gli alessandrini 
(1394-1408)", Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 
vol. LXXV (1966), pp. 13-17. 

24 M. Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos, ed. per 
C. Seco, BAE, I, pp. 529-34. 

25 M. Gual Camarena, "Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media", 
Anuario de Estudios Medievales, 4 (1967), p. 141, veu Morella. 

26 ACA, C, r. 2.200, f. 32. 
27 Per a les importacions, cf. més endavant. Per a les exportacions, cf. un privilegi 

concedit pel rei Martí a Xàtiva el 26 de novembre de 1399 confirmant-ne un altre de 
Joan I del 14 d'octubre de 1389: ACA, C, r. 2.194, f. 34 r. - 35 r.; r. 2.214, f. 5 r.-v. 
Cf. també sobre el comerç de València amb Castella, L. Piles Ros, "El comercio valen-
ciano a fines de la Edad Media", Anales de la Asociación Española para el progreso de 
las Ciencias, Madrid, XXI (1956), pp. 489-506 i 645-659; "La vida comercial valenciana 
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un intens tràfic de mercaderies, sinó també de gents de diferents oficis: recep-
tors, esquiladors de llanes, mercaders, corredors, traginers, lligadors de bales 
o de costals, conductors de rècules, garbelladors de blat, etc., que anaven a 
Castella a fer totes les operacions relacionades amb la llana, des d'emparaular 
les vendes, esquilar i classificar-la fins a embalar-la i transportar-la, i semblant-
ment pel que fa al blat.28 La interrupció de tot aquest tràfic humà i de merca-
deries causà els naturals perjudicis, raó per la qual la gent i els mateixos oficials 
reials es resistien a observar estrictament la prohibició. El rei hagué de recordar 
sovint al batlle general de València29 i als governadors, justícies i guardes de 
les fronteres amb Castella les seves ordres al respecte. Per evitar els fraus que 
es cometien, els castellans, que eren els únics autoritzats a portar i treure mer-
caderies dels regnes catalano-aragonesos, havien de portar un albarà del batlle 
general d'enllà Xixona, que no els podia cobrar cap impost per aquesta raó, i 
passar-les pels ports d'Almansa, Requena i Moya exclusivament per banda cas-
tellana, i pels ports d'Almansa a Castellfabib per banda valenciana.30 

La prohibició de comerç amb Castella provocà un problema en l'abastiment 
de carn a diversos llocs de València, segons les nostres notícies, concretament 
a Oriola i a la mateixa ciutat de València. El rei es veié forçat, doncs, a auto-
ritzar als veïns d'Oriola a entrar tantes vegades com els convingués a Castella 
durant un any, del 12 de desembre de 1405 endavant, per anar a comprar mol-
tons, bens i altra carn, així com formatges, a fi d'abastir la vila, que mereixia 
una consideració especial a causa d'ésser fronterera amb Castella i Granada.31 

També alguns carnissers de València, Jaume Vidal, Mateu i Huguet Espàrrech i 
Alfons Ferràndez, obtingueren permís, el 27 de juliol de 1406, per a comprar 
xais, bé que aquesta vegada a castellans que els havien entrats per la banda 
d'Albarracín.32 Els jurats de València obtingueren encara un altre permís per 
a importar moltons de Castella i altre bestiar menut el 15 de maig de 1407.33 

El tancament de les fronteres amb Castella repercutí també en el mercat 
de llanes, ja que hom comptava amb la llana castellana per a la florent indústria 
drapera dels estats catalano-aragonesos i per a les vendes a l'exterior. Molts 
dels permissos d'importació concedits a particulars influents, que aconseguiren 
passar per sobre les prohibicions generals, fan referència a la llana. Així, per 
exemple, Ramon Sa-Rovira, mercader de Barcelona, fou autoritzat pel rei, el 
22 de juliol i el 10 de setembre, per a entrar fins a 1.000 saques de llana, com-
prades, segons ell, abans de la prohibició, així com diverses quantitats de diners 

en la primera mitad del siglo xv", IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón 
(Mallorca, 1955), Actas y Comunicaciones, II, Barcelona, 1970, pp. 139-194; M. I. Rincón, 
de Arellano, "Contribución al estudio de la economia valenciana del siglo xv", ibidem, 
pp. 35-47; D. Pérez Pérez - E. Pascual-Leone Pascual, "Algunos aspectos del comercio 
valenciano a fines del siglo xiv", VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
Barcelona, 1962, Crónica, Ponencias y Comunicaciones, Comunicaciones, II, pp. 529-546; 
A. Santamaría Arández, Aportación al estudio de la economía de Valencia durante el 
siglo XV, Valencia, 1966; L. Piles Ros, Estudio documental sobre el bayle general de 
Valencia, su autoridad y jurisdicción, Valencia, 1970. 

28 ACA, C, r. 2.213, f. 67 v. - 68 r. 
29 Ibidem. 
30 ACA, C, r. 2.234, f. 37 r.-v. 
31 ACA, C, r. 2.180, f. 41 v. - 42 r. 
32 ACA, C, r. 2.151, f. 21 v. - 22 r. 
M ACA, C, r. 2.214, f. 4 v. - 5 v. 
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que hom li devia a Castella.34 Semblantment, els mercaders Ramon de Casal-
dàguila, de Saragossa, i Guillem Rabaça, de Barcelona, per a importar 1.500 sa-
ques de llana, que també asseguraven haver comprades abans de la prohibició.35 

A començament de febrer de 1406, la vila d'Oriola demanà també un permís 
d'importació de llanes castellanes. El seu missatger, Genis Silvestre, exposà al 
rei que no tenien llana per a fer els draps que fabricaven a la vila a causa de 
les inhibicions de comerç amb Castella i també d'una qüestió que tenien amb 
València, on no es podien proveir. Tenint en compte la situació fronterera 
d'Oriola, en la qual la vila insistia sempre que demanava quelcom, el rei concedí 
permís d'importació per a 200 càrregues de llana36 el 21 de febrer de 1406. Uns 
mesos després, en novembre, Llop Àlvarez d'Espejo, d'Oriola, aconseguia també 
una autorització per a comprar a castellans, però dins el terme d'Oriola, 50 
càrregues de llana o d'anyins que podria vendre després on volgués del regne 
de València.37 Igualment, Joan de Castrelenes, mercader de València, fou auto-
ritzat el 25 de maig de 1407 a portar a Castella 40 bótes de vi i a entrar 200 
càrregues de llana, que segons deia havia comprades feia temps. El rei li concedí 
el permís en atenció al fet que Joan de Castrelenes feia cada any o feia fer 
"draps e altres mercaderies de lanes, per la qual cosa a la gent comuna se seguex 
profit de què alimenten lur vida". Podria portar la llana per mar o per terra; 
en entrar, però, hauria de manifestar-la al batlle d'enllà Xixona, que ja estaria 
advertit.38 No sabem, en canvi, el que Esperandéu Cardona, el famós jurista i 
conseller reial, havia d'entrar amb el producte de la venda de 200 bótes de vi 
que el rei l'autoritzà a exportar a Castella el 3 de maig de 1407, amb la facultat 
d'entrar els diners de la venda del vi o mercaderies, com més s'estimés, sempre 
que fos en el terme dels sis mesos següents.39 

L'anomenada "inhibició" de comerç amb Castella portà nombroses discus-
sions, rancors i enveges entre algunes ciutats i viles valencianes i entre els ma-
teixos oficials reials per la manera com s'observava la inhibició en els diferents 
llocs. Els diputats de València, residents a la ciutat, es queixaren agrament al 
rei més d'un cop de la màniga ampla amb què actuaven els oficials reials en la 
frontera d'Oriola, en contrast amb el rigor amb què eren observades les prohi-
bicions en les altres fronteres. En un principi, tot el que feia referència a la 
prohibició de comerç amb Castella havia quedat centralitzat en les mans del 
batlle general del regne, però després Oriola havia aconseguit del rei un privi-
legi que separava de la jurisdicció d'aquell el que tocava a la governació d'enllà 
Xixona i ho traspassava al batlle d'aquesta governació, amb la qual cosa, deien 
els diputats, hom obria un forat en la inhibició de comerç, era afavorida la 
duana de Múrcia i del port de Cartagena en perjudici i "destrucció" del regne 
de València i es feien els "feyts" de Castella. Els diputats argumentaven aques-
tes afirmacions acusant obertament el batlle d'Oriola de corrupció: "té les mans 
ubertes lla hon profit bursal pot sentir", deien, i afegien que això ho sabien 
prou bé els que havien aconseguit llicències d'importació amb el pretext dels 

* ACA, C, r. 2.179, f. 187 v. i 232 v. 
35 ACA, C, r. 2.179, f. 209 r. 

ACA, C, r. 2.213, f. 116 r.-v. 
37 ACA, C, r. 2.180, f. 96 r.-v. 
38 ACA, c, r. 2.251, f. 35 v. - 36 r. 
39 ACA, r. 2.180, f. 144 r. 
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privilegis d'Oriola i, no havent reeixit a fer-les passar tràmit el batlle general, 
assajaven de fer el que els convenia, "no guardants lo gran interès de tota 
vostra senyoria". Tot això esdevenia més greu pel fet que, si un temps els ofi-
cials de frontera de Castella havien fet els ulls grossos pel que tocava a llur 
inhibició, ara el rei de Castella se n'havia assabentat i havia fet empresonar 
els culpables, raó per la qual llurs successors observaven estrictament les ordres 
reials al respecte; el rigor per banda castellana i la màniga ampla per banda 
catalana només havien de repercutir en dany dels regnes catalano-aragonesos, 
especialment del regne de València, que, segons els diputats, era el que resul-
tava més perjudicat amb la inhibició. Per tot això els diputats demanaren que 
o bé fossin aixecades les prohibicions de comerç amb Castella o bé fossin ob-
servades estrictament a tot arreu, i en aquest cas fossin revocats els poders 
donats al batlle d'Oriola.40 

La carta dels diputats de València, escrita el 15 de febrer de 1406, produí 
un cert efecte a la cort reial. El 21 del mateix mes el rei amonestava des de 
Perpinyà a Joan de Roncesvalls, batlle general del regne de València enllà Xi-
xona, que els diputats havien acusat tan greument, perquè no tenia els guardians 
necessaris en els ports fronterers amb Castella, per la qual cosa passaven moltes 
mercaderies de contraban.41 

Els d'Oriola, però, també tenien llurs queixes a fer: la inhibició de comerç 
amb Castella havia tallat llur ífont d'avituallament principal i ara els calia 
abastir-se a Barcelona o a València. Pero, a València, el batlle general, Nicolau 
Pujada, que tenia prevenció contra els d'Oriola per una qüestió que hi havia 
tingut —segurament l'afer del contraban—, no els permetia de treure de la seva 
batllia ni vitualles ni mercaderies, al·legant que les passarien de contraban a 
Castella. El rei solucionà la qüestió ordenant a Nicolau Pujades, l ' l i de maig 
de 1406, d'autoritzar als d'Oriola la treta del que necessitessin amb la condició 
que prestessin jurament i homenatge de no portar-ho a Castella i que haguessin 
de presentar en el terme de tres mesos albarà del batlle d'enllà Xixona, certifi-
cant que les mercaderies havien estat descarregades a Oriola.42 

Tot plegat féu efecte i durant uns mesos no tenim més notícies dels con-
trabandistes d'Oriola, però els diputats de València no van trigar gens a trobar 
un altre motiu de queixa. Després d'Oriola, Mallorca fou el punt escollit per 
al contraban. Dues naus embarcaren llana a Cartagena i la portaren a Mallorca, 
on carregaren les mercaderies que volgueren amb destinació altre cop a Carta-
gena. En carta del 26 de març de 1406, els diputats es lamentaren perquè només 
la ciutat de València semblava obligada a observar la "inhibició" de comerç 
amb Castella, puix els altres feien com si no existís i demanaren que o bé fos 
llei per a tothom o per a ningú.43 També aquesta vegada el rei Martí escoltà 
llur denúncia i ordenà als seus oficials a les Illes que segrestessin la llana cas-
tellana que hi havia estat portada de contraban.44 

•w ACA, Cartes reials diplomàtiques de Marti I, núm. 913. 
« ACA, C, r. 2.213, f. 116 V . -117 r. 
« ACA, C, r. 2.213, f. 124 v. - 125 r. 
43 ACA, Cartes reials diplomàtiques de Martí I, núm. 1.305. 
44 ACA, C, r. 2.234, f. 134 r.-v. i 137 v.; Cartes reials diplomàtiques de Martí I, 

núms. 991 i 994. 
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Malgrat totes les mesures preses, el contraban era irrefrenable. A Oriola, 
seglars i eclesiàstics, castellans i catalans es dedicaven a aquesta profitosa acti-
vitat; 45 això i les llicències abusives concedides pel batlle general d'enllà Xi-
xona, Joan de Roncesvalls, obligaren finalment al rei Martí a ordenar, el 2 de 
desembre de 1406, l'obertura d'una enquesta contra aquest oficial, que fins lla-
vors s'havia mantingut en el seu lloc, tot i les acusacions formulades contra 
ell pels diputats de València.46 Val a dir, però, que aquesta mala predisposició 
del rei contra Joan de Roncesvalls no durà massa; l'estat de guerra entre Cas-
tella i Granada féu que el rei decretés, l ' l i de desembre, una sèrie de mesures 
a favor d'Oriola, vila que per la seva situació fronterera era sempre agraciada 
amb privilegis especials, i més en cas de guerra; entre aquestes mesures figurava 
la revocació de les provisions fetes el 2 de desembre contra algunes persones 
d'Oriola, que no són citades a la carta reial, i entre les quals devia figurar Joan 
de Roncesvalls.47 És clar que havia d'ésser trobat un culpable o altre, però 
usant de més discreció hom el buscà en rengles inferiors, perquè ja se sap que 
trobar culpabilitats de manera pública en els alts funcionaris és sempre molest; 
la víctima propiciatòria fou un tal Alemany Sánchez, guarda dels ports de fron-
tera sota les ordres del batlle general de València enllà Xixona, acusat per les 
autoritats d'Oriola d'haver delinquit greument en la guarda del dits ports.48 

De tota manera, el contraban continuà, sempre a la mateixa zona de la 
governació d'enllà Xixona; per una carta del rei al batlle general d'aquella con-
trada, que continuava essent Joan de Roncesvalls, escrita el 4 d'octubre de 
1407, sabem que llavors els contrabandistes eren cristians i moros de les valls 
d'Elda i Novelda i d'altres llocs propers, que havien passat robes i moltes altres 
mercaderies a Castella.49 

Després del fracàs de les negociacions de 1403, en acabar les quals fou de-
cretada la "inhibició" de comerç, hom no abandonà pas el camí dels contactes 
diplomàtics per mirar de resoldre la qüestió. El 1404 el rei Martí envià a Cas-
tella una ambaixada, preparada amb tota cura, que havia de presentar noves 
propostes al rei de Castella per tal de solucionar el conflicte existent i con-
cordar ambdues polítiques fiscals. Hom hi envià quatre persones, dos per Aragó 
i dos per València, ja que eren els regnes que resultaven afectats més directa-
ment tant per la qüestió de la inhibició de comerç com per les pastures, límits 
de termes, etc... L'elecció mateixa dels ambaixadors fou laboriosa, i estigué a 
càrrec de la Diputació de la Generalitat de cada un dels regnes, pero hagué 
d'ésser rectificada en algun cas. València, per exemple, havia escollit el mestre 
de Montesa i mossèn Ximèn Pérez, mentre que Aragó havia elegit l'abat de 
Montearagón i mossèn Ramon de Mur. Pero al rei li semblà que eren persones 
massa importants per a l'ambaixada, ja que llavors el rei de Castella pensaria 
que el rei Martí tenia molt d'interès en el que anaven a discutir i enduriria 
les seves posicions, esperant que cedís l'altra banda. Així València canvià els 
seus ambaixadors per Francesc d'Esplugues, cavaller, i misser Joan Ferrando, 

45 ACA, C, r. 2.234, f. 137 v. 
46 ACA, C, r. 2.234, f. 161 r. 
47 ACA, C, r. 2.181, f. 154 v. 
48 ACA, C, r. 2.234, f. 166 v. 
49 ACA, Cartes reials diplomàtiques de Martí 1, núms. 1.122 i 1.123. 
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doctor en lleis. A última hora tampoc l'abat de Montearagón no formà part 
de l'ambaixada i fou substituït per Juan de Funes.50 Els preparatius de l'am-
baixada ja havien començat en el mes d'agost, però no es porta a terme fins a 
finals de 1404 o potser a començament de 1405. Entre altres qüestions, com 
la unitat d'acció en els afers del Cisma, proposta de fer una armada permanent 
de vigilància a les costes de Barbaria, reclamació a favor del duc de Gandia, etc., 
els ambaixadors havien de demanar de posar terme a les prohibicions de comerç 
mutu: el rei Martí oferia posar la qüestió de nou en mans de jutges, malgrat 
que els que s'havien reunit darrerament havien arribat a la conclusió que hom 
podia continuar exigint la quema, perquè encara no havien estat indemnitzats 
tots els danys, i, per a facilitar les negociacions sobre noves bases, oferia su-
primir la quema si hom trobava una altra manera d'indemnitzar els damnificats 
i d'evitar la concessió de marques.51 No sembla pas que l'ambaixada reeixís en 
els seus objectius. El rei Martí es mantenia encara en la mateixa posició en 
una carta del 20 de juliol de 1405 adreçada al rei de Castella.52 

Així, doncs, mentre visqué Enric III de Castella, les negociacions per a 
tornar a obrir les fronteres, per a unificar la política fiscal i per a regular les 
indemnitzacions mútues per robatoris i altres danys, no avançaren gens. 

Mort Enric III, l'infant Ferran, regent del seu nebot Joan II, no pogué man-
tenir la posició de força del seu germà, en part a causa de la guerra de Granada, 
començada poc abans, en part a causa de la debilitat de la seva pròpia situació 
de regent. El rei Martí, per la seva banda, aprofità el moment per a cedir el 
que ja estava disposat a cedir si Enric III hagués afluixat una mica la seva 
posició i s'inicià així el camí de l'entesa. 

En prosseguir la guerra de Castella contra Granada després de la mort del 
seu germà, l'infant Ferran havia demanat al rei Martí llibertat per a poder 
comprar als seus regnes armes, arnesos i queviures per al seu exèrcit. Aprofitant 
aquesta ocasió, Martí l'Humà no solament concedí el permís sol·licitat, sinó que, 
a més, obrí de nou les fronteres del regne de València al comerç castellà i 
suprimí temporalment en aquest regne la quema, deixant la porta oberta a la 
total abolició de l'impost. 

Després d'haver demostrat així la seva bona voluntat, el rei Martí pretenia 
que Castella adoptés mesures d'obertura semblants i per aquesta causa, i també 
per a fer la visita protocol·lària al nou rei, envià a Castella, a finals de 1407, els 
ambaixadors Joan de Ripoll, Antoni Cirera i misser Joan d'Abella.53 

A aquesta ambaixada l'infant Ferran respongué amb una altra en el mes 
d'abril de 1408 per a sol·licitar especialment un préstec de diners, sigui directa-
ment del rei, de les ciutats, a les quals també demanava galeres a llurs despeses, 
o bé a particulars. El rei Martí accedí només a facilitar els préstecs de diners 

5° ACA, C, r. 2.213, f. 20 r.-v., 21 r.; r. 2.248, ff. 41 r.-v., 42 r„ 47 v., 57 v., 67 r. - 68 r., 
70 v.; r. 2.179, ff. 78 r„ 78 v. - 79 r. 

si Cf. el memorial de l'ambaixada: ACA, r. 2.248, f. 75 v. - 77 v. Cf. també un 
memorial anterior destinat a la mateixa ambaixada: r. 2.248, f. 54 r. - 56 r. i les credencials 
de l'ambaixada, nomenament d'escrivà i instruccions als ambaixadors, etc.: r. 2.248, f. 74 
r . -75 v.; r. 2.179, ff. 114 r. i 143 v. 

H ACA, C„ r. 2.248, f. 125 v. -126 v. 
53 ACA, C, r. 2.250, f. 139 r. - 140 r.; cf. el memorial de l'ambaixada a ff. 140 v., 

publ. per nosaltres a Els corsaris castellans, pp. 331-333. 
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de particulars, ja que ell no tenia diners i les seves ciutats estaven molt carre-
gades de deutes a causa de les ajudes que ell els demanava; pel que fa a les 
galeres, respongué que les dites ciutats estaven reunint una flota per als afers 
de Sicília i Sardenya i que, per tant, tampoc no les hi podien prestar.54 

Els ambaixadors de l'infant Ferran degueren ocupar-se també de fixar dates 
per a les negociacions, que es desenrotllaren durant els darrers mesos de 1408 
i els primers de 1409 entre els representants del rei Martí i els del regent de 
Castella, els juristes Juan Fernández de Toro i Juan Sánchez de Sevilla, sobre 
les propostes fetes per aquell en la seva ambaixada anterior. Les propostes ac-
ceptades foren: obrir els ports terrestres i marítims al comerç mutu durant 
dos anys, nomenar jutges-comissaris per ambdues parts que decidissin les 
qüestions pendents entre ambdós regnes, especialment la del dret de la quema, 
i la indemnització dels danys, etc., suspendre la concessió de marques i repre-
sàlies durant dos anys i suspendre l'impost de la quema durant el mateix pe-
ríode ; la vigència de l'acord fou fixada a partir del 24 de juny de 1409. Durant 
els dos anys següents hom estudiaria la manera d'evitar els danys recíprocs i 
els càstigs que serien imposats als malfactors i seria feta justícia a tots els danys 
passats; si això no era portat a terme, els ports tornarien a ésser tancats. Amb-
dues parts mantenien, però, llurs qüestions de principi: el rei de Castella que 
la quema no era un impost perpetu i el de Catalunya-Aragó que tenia dret a 
demanar-la segons els capítols dels tractats d'Enric II i de Pere el Cerimoniós, 
salvades en ambdós casos les decisions que poguessin pendre els jutges-comissa-
ris, que tindrien més valor que aquestes declaracions.55 

Les negociacions es desenrotllaren efectivament durant la resta del 1409 i 
el 1410. Els representants del rei Martí foren primer misser Bartomeu del Mas, 
misser Francesc Blanc i misser Joan Ferrando, doctors en lleis, substituïts des-
prés per mossèn Ramon de Mur, batlle general d'Aragó, i per misser Joan 
d'Abella, de València, que s'havien de reunir amb els comissaris castellans per 
l'abril de 1410 a Setaigües i a Requena, llocs canviats després per Albarracín 
i Moya.56 

No sabem quina fou la conclusió d'aquestes negociacions. És segur, però, 
que la quema no fou suprimida, perquè es conserven els llibres de comptes de 
la quema a València a partir del 1485.57 Probablement una recerca en la docu-
mentació de l'època de Ferran d'Antequera aclariria quin fou el resultat de les 
negociacions de 1409-1411 i com quedà regulat des de llavors el comerç mutu. 
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