
DOCUMENTS SOBRE EL CONSOLAT DE CASTELLANS 

A CATALUNYA I BALEARS 

En el curs de les nostres recerques a l'arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona sobre el 
tema de les relacions dels Països Catalans amb Itàlia a finals del segle XIV, ens han vingut a les 
mans alguns documents sobre el Consolat de Castellans a Catalunya i Balears. Són els que 
publiquem aquí sense cap pretensió de voler-ne presentar un conjunt orgànic i exhaustiu. 
L'interès del tema, el Consolat de Castellans als antics regnes de la Corona d'Aragó, del qual no 
se'n coneixia res, i la unitat cronològica dels documents, ens han animat a publicar-los sense 
esperar que noves troballes permetin de fer-ne un estudi més complet. 

Ens limitarem ara a senyalar que, pel que es desprèn del document 1 («e aquestos officios 
han acostumado de dar vuestros predecessores de buena memoria...»), aquesta institució no era 
pas nova als regnes de la Corona d'Aragó a l'any 1399, cal fer-la recular, almenys, a dos regnats 
anteriors, la qual cosa ens portaria a mitjans del segle, encara que, probablement, és anterior1. 

Apareix ben clar, per altra part, que els cònsols castellans són de nomenament reial i que 
la seva revocació està també en mans del rei (doc. 2), al contrari, doncs, del que succeïa a la 
Corona d'Aragó, on la ciutat de Barcelona tenia el privilegi de nomenar tots els cònsols de 
catalans a l'estranger, pertocant al rei, només, la confirmació dels càrrecs. 

Es pot concloure, finalment, que hi havia un cònsol de castellans a Barcelona (docs. 2 i 5) 
amb jurisdicció a tot el principat (doc. 3), un cònsol a la ciutat de «Mallorques» (doc. 6), un 
altre, sembla, amb jurisdicció sobre Menorca i Eivissa (doc. 4). 

De primer moment havíem pensat que hi havia un cònsol per cada un dels tres territoris 
marítims: Catalunya, Balears i València. La proximitat cronològica dels documents que ens 
parlen de Gonçalvo Àlvarez, cònsol de castellans, recomanat als governadors de Menorca i 
d'Eivissa (17 de febrer de 1400; el seu nomenament a Castella era anterior, del 30 de juny de 
1399) i de Pere Gondisàlvez de Palacios, cònsol de castellans a Mallorca (6 d'octubre de 1400; 
el seu nomenament a Castella és del 31 d'octubre de 1399), no permet atribuir un sol cònsol 

1 La primera cita que hem trobat d'un cònsol de castellans és del 16 de desembre de 1391; es tracta del de 
Barcelona, un tal Sancho o Joan Gonzàlez, en un document de l'Arxiu de Protocols de Barcelona, Notari Bernat 
Nadal, Manual 14, fol. 149, publ. per M. MITJÀ, Abandó de les Illes Canàries, «Anuario de Estudios 
Atlánticos», 8 (1962), pàgs. 344-346. 
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a les Illes; cal, doncs, creure que aquestes, per la seva importància en les comunicacions 
marítimes, necessitaven dos cònsols. 

No hem trobat cap document que ens parli explícitament d'un cònsol de castellans a 
València; cal suposar, però, que n'hi havia ja que era un port molt utilitzat pels vaixells 
castellans, així com el d'Alacant. 

De les atribucions d'aquests cònsols no se'n diu res, probablement perquè ja eren prou 
conegudes; sembla, però, que eren essencialment judiciàries, segons es desprèn del document 
2. 

Passem ara a l'examen particular de cada un dels documents que presentem. 
El document 1 és una recomanació del rei Martí a favor de Gonçalvo d'Àvila, dirigida al 

rei de Castella. El rei català demana per a Gonçalvo d'Àvila que, pel que sembla, és una 
persona força vinculada a la seva cort, algun dels oficis de consolat de castellans als territoris 
catalans. No sabem si aquest Gonçalvo és el mateix Gonçalvo Àlvarez que apareix en el 
document 4 i que és presentat als governadors de Menorca i d'Eivissa com a cònsol de 
castellans, ja que podria ésser que, en el primer cas, fos nomenat pel seu lloc d'origen, Àvila, 
i, en el segon, pel seu cognom. Gonçalvo Àlvarez coincideix, almenys, amb Gonçalvo d'Àvila 
en què està, també, molt lligat a la cort, ja que és un membre de la casa reial («feel de casa 
nostra»). Si no es tractés de la mateixa persona es podria suposar que fou destinat al consolat 
de castellans de València —consolat del qual no hem trobat cap notícia, però que cal suposar 
que existia, com hem dit abans—, ja que seria molt estrany que el rei Enric hagués denegat al 
seu parent català una petició d'aquesta mena. 

Els documents 2, 3 i 5 ens parlen tots tres del mateix personatge: Garcia Caudet, àlias, 
Negre, cònsol de castellans a Barcelona. Aquest Garcia Caudet havia estat destituït del seu 
càrrec pel rei Enric de Castella; el pretext no el sabem, però, si hem de creure el nostre 
document, no era a causa de cap mancament del cònsol sinó de males informacions donades 
per alguns envejosos. El rei Martí demanà tot seguit la restitució del càrrec al Negre, fent-ne 
grans alabances (16 de setembre de 1399, doc. 2), petició que fou atesa pel rei Enric amb una 
carta del dia 11 d'octubre de 1399. Immediatament després de rebuda aquesta carta, el 20 del 
mateix mes (doc. 3), el rei Martí comunicava la notícia del retorn de Garcia Caudet al seu 
càrrec als cònsols de la mar de Barcelona. 

El document  5 ens fa veure quines podien ésser algunes de les activitats d'un cònsol en 
un país estranger en aquesta època. En l'any 1400, diversos corsaris castellans, entre ells 
Sancho de Boytron o Broytron, portaren a terme accions piràtiques a gran escala: en pocs dies 
de diferència foren preses en els mars del sud de la península hispànica unes 8 naus, que foren 
portades a Sardenya amb les seves corresponents mercaderies per ésser-hi venudes, ja que 
l'illa, per les especials circumstàncies en què es trobava, era un refugi i un mercat 
excepcionals per a tota mena de pirates 2. La presa d'un nombre tan considerable de naus  

2 Hem reunit ja sobre aquest tema, i en general sobre la pirateria al Mediterrà occidental en aquesta 
època, una gran quantitat de material documental procedent dels arxius catalans i italians i continuem encara 
la recerca tot esperant poder-ne publicar aviat el resultat; sobre aquest tema es pot consultar E. PUTZULU, 
Pirati e corsari nei mari della Sardegna, «Actas del IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón», 
Palma de Mallorca, 1959, pàgs. 161 i segs.; Núria COLL, Aspectos del corso catalán y del comercio inter- 
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provocà l'enèrgica protesta de les nacions que n'havien sortit perjudicades en les persones del 
seus mercaders. A la cort catalana, acusada d'ésser la protectora de tots aquests corsaris, 
arribaren protestes d'Anglaterra, de Portugal, de Castella, de França, de Gènova. Per això el rei 
Martí es veié obligat a ésser sever i a manar que els corsaris culpables fossin empresonats a 
Sardenya i els béns robats restituïts als seus legítims proprietaris3. El nostre document ens 
presenta el moment en el qual alguns dels béns robats (els de Sancho de Boytron), arribats ja a 
Barcelona, on havien passat a mans del cònsol de castellans primer i del veguer després, han 
d'ésser entregats, per ordre reial, als cònsols de la mar de Barcelona, que eren els que, 
regularment, portaven els tràmits de reclamació i devolució dels béns robats. 

El document 4 és una simple comunicació (17 de febrer de 1400) als governadors de 
Menorca i d'Eivissa del nomenament fet pel rei de Castella (30 de junyde 1399) a favor de 
Gonçalvo Àlvarez, del qual hem parlat més amunt, en fer referència a l'existència de dos 
cònsols per a les Illes i en comentar el document 1. 

El document 6 és semblant al 4: el rei Martí fa saber al governador de Mallorca que el rei 
Enric ha nomenat Pere Gondissàlvez de Palacios, de Sevilla, cònsol de castellans a Mallorca. El 
nomenament a Castella és del 31 d'octubre de 1399; la comunicació del rei Martí, del 6 
d'octubre de 1400. 

MARIA TERESA FERRER I MALLOL 
Instituto de Historia Medieval de España. 

Universidad de Barcelona 

nacional en el siglo X V ,  «Estudios de Historia Moderna», IV (1954), pàgs. 157-187; i també, encara que es 
refereixi a època posterior, A. TENENTI, I corsari in Mediterraneo all'inizio del Cinquecento, «Rivista Storica 
Italiana», LXXII (1960), pàgs. 234 i segs. 

3 Arxiu de la Corona d'Aragó, regs. 2173, fol. 48 r.-v.; 2172, fols. 66 v.-67 v. i 2211, fols. 1 r.-v. 



D O C U M E N T S 	  

1 
1399, maig, 24. Saragossa. 
El rei Martí demana al rei de Castella que concedeixi a Gonçalvo d'Àvila el càrrec de cònsol de castellans 

en un dels seus regnes, en aquell que aquest li demanarà. 
ACA,	  reg.	  2170,	  fol.	  136	  r.-‐v.	  

Rey muyt caro e muyt amado sobrino: Nos, el rey d'Aragón, vos embiamos muyto a 
saludar asín como aquell que muyto amamos e pora quien querríamos tanto bien e buena 
ventura quanta vos mismo deseades. Rey muyt caro e muyt amado sobrino: Ya sabedes cómo 
vos, prestando en aquesto pasciencia, nos dades los officios de consolado de los castellanos 
en algunas ciudades marítimas de nuestra senyoria. E aquestos officios han acostumado de 
dar vuestros predecessores de buena memoria a castellanos vuestros naturales, on, como En 
Gonçalvo d' Ávila sea natural de vuestro regno e haya muyto servido assí al senyor rey Don 
Johan, de buena memoria, hermano nuestro, como a nos, e por aquesto sería a nos muyto 
plazient que de uno de los ditos officios de consulado fuesse por vos proveyto dentro nuestra 
senyoria, rogamos-vos affectuosament que por complacencia nuestra lo·n querades proveyr. 
Y es a ssaber: de aquell del qual a vos suplicará de paraula el dito Gonçalvo d'Ávila, como 
sea tal persona de la qual en aquesto e en mayor cosa pueda por vos seer confiado. E será cosa 
de la qual nos complazeredes muyto. E si algunas cosas, rey muyt caro e muyt amado sobrino, 
son a vos placientes de nuestros regnos e tierras scrivit-nos-en, car nos lo compliremos de 
buena voluntat. E sea todos tiempos vuestra guarda la Santa Trinidat. 

Dada en Çaragoça, dius nuestro siello secreto, a XXIII días de mayo del anyo de la 
nativitat de nuestro Senyor MCCCXCVIIIIº. Rex Martinus.  

Dominus rex mandavit mihi Johanni de Tudela. P. 
 

2 

1399, setembre, 16. Saragossa 
El rei Martí demana al rei de Castella que retorni a Garcia Caudet, àlias "Negre” cònsol de castellans a 

Barcelona, aquest càrrec, del qual ha estat desposseït pel rei de Castella perquè n'havia tingut males 
informacions. 

ACA, 	  Reg. 	  2170, 	  fol.	  189	  r.	  

Rey muyt caro e muyt amado sobrino: Nos, el rey d'Aragón, vos embiamos muyto a 
saludar como a d'aquell que muyto amamos e preciamos e pora quien querríamos que diesse 
Dios tanta vida, salud e honra como vos mismo deseades. Rey muyt caro e muyt amado  
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sobrino: Segund que havemos entendido, a vuestra excellencia y es seyda dada alguna sinistra 
información cuentra García Caudet, alias «Negre», subdito e natural vuestro, cónsol de los 
vuestros súbditos en la ciutat de Barchinona, por occasión de la qual información vos le havedes 
tirado el dito officio. On, rey muyt caro sobrino, como el dito García en el regimiento del dito 
officio se haya havido tro aquí muyt saviament e discreta, a honra e servicio vuestro e a 
proveyto muyt gran e spatxamiento de la justicia de los ditos vuestros súbditos e vassallos, e sia 
a nos e a la tierra nuestra muyt plazient e agradable, e sin razón, ell no appellado ni hoído, non 
deva, por ventura a información d'algunos émulos suyos, assín perder su honor, rogamos-vos 
que, por contemplación e honra nuestra e por esguardo de las cosas sobreditas, querades 
restituir e tornar al dito García el officio sobredito, toda información sinistra cuentra ell a vos 
dada d'aquén foragitada, sabiendo que esto será cosa que tornará a nos en singular plazer, el 
qual muyto vos agradesceremos. 

Dada en Çaragoça, dius nostro siello secreto, a XVI días de setiembre del anyo 
MCCCLXXXXVIIII. Rex Martinus. 

Dominus rex misit signatam. P.1 

 

    3 
 

 1399, octubre, 20. Saragossa. 

El rei Martí comunica als cònsols de la mar de Barcelona que el rei de Castella ha retornat a García Caudet, 
àlias "Negre", el càrrec de cònsol de castellans al principat de Catalunya. Els demana que li facin 
entregar el salari i els drets acostumats. 

ACA,	  reg.	  2173,	  fol.	  14	  r.-‐v.	  

Martinus etc. Dilectis et fidelibus nostris consiliariis, consulibus maris, probis hominibus 
civitatis Barchinone ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos 
presentes pervenerint et pertineant infrascripta, salutem et dileccionem: Ecce quod serenissimus 
princeps Enricus, rex Castelle, nepotulus noster precarus, condescens liberaliter votis nostris 
sibi explicitis per nostras litteras opportunas, restituit et tornavit consolatum castellanorum 
Cathalonie principatus fideli nostro Garcie del Alcapdete, alias «Negro», quo ipsum privaverat 
ad importunitatem surrepticiam aliquorum, prout in quadam eius littera, data in villa de 
Briyuega XIa die mensis subscripti, suo sigillo sigillata, seriosius enarratur, quare cum nos 
dictam restitucionem seu reddicionem gratam et acceptam habeamus, tanquam factam ad 
nostram instanciam et rogatus, vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus, de nostra certa 
sciencia et expresse, quatenus tenendo et servando ad unguem concessionem factam ipsi Garsie, 
ut superius enarratur, eundem pro consule castellanorum in dicto Cathalonie principatu, et 
neminem alium, habeatis et teneatis et manuteneatis et deffendatis eique rependeatis et 
rependeri faciatis de salario et iuribus assuetis, iuxta dicte litere regis Castelle seriem et 
tenorem. 

Datum Cessarauguste, sub nostro sigillo secreto, XXa die octobris anno a nativitate 
Domini M° CCCXCVIIIIº. Matias vicecancellarius. 

Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii. 

1	  Fou	  enviada	  una	  carta	  gairebé	  igual	  a	  l'infant	  don	  Fernando	  i	  altres	  sobre	  el	  mateix	  afer	  als	  consellers	  de	  
Barcelona	  (fol.	  189	  r.-‐v,)	  i	  als	  cònsols	  de	  la	  mar	  de	  Barcelona	  (fol.	  189	  v.).	  
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4 

1400, febrer, 17. Saragossa. 

El rei Martí comunica a mossèn Berenguer d'Ostalrich, governador de Menorca, i a Ramon Talamanca, 
governador d'Eivissa, que el rei de Castella ha nomenat cònsol de castellans en els seus regnes a 
Gonçalvo Àlvarez. 

ACA,	  reg. 	  2172, 	  fol. 	  63	  v. 	  

En Martí etc. Als amat e feels consellers nostres mossèn Berenguer de Ostalrich, 
governador de la illa de Manorca, e En Ramon Talamanca, governador de Eiviça, e a 
cascun d'ells o a sos lochtinents salut e dilecció. Com nostre molt car nebot lo rey de 
Castella, ab carta sua dada en Segòvia a XXX dies de juny del any MCCCXCVIIII prop 
passat, haja donat e comanat l'offici de consolat dels castellans al feel de casa nostra En 
Gonçalvo Àlvarez, lo qual dins nostra senyoria tinga e regesca lo dit offici de consolat ab 
tots sos drets, segons és acostumat, pregant-nos que al dit Gonçalvo, en tenir e regir lo dit 
consolat, li donem e façam donar tot consell, favor e ajuda, e nós vullam rahonablement 
que per nós e officials nostres los cònsols del dit rey molt car nebot nostre sien favorejats 
e tractats en lurs officis, a vosaltres e cascun de vos dehim e manam expressament e de 
certa sciència, sots incorriment de nostra ira e indignació e pena de mil florins d'or a 
nostres cofres aplicadors, que, havents per cònsol dels dits castellans lo dit Gonçalvcz 
Àlvares, li donets tota hora que per ell o substituir seu request ne serets, consell, favor e 
ajuda en lo regiment de son offici si la pena dessús dita cobejats esquivar. 

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a XVII  dies de febrer en l'any de la 
nativitat de nostre Senyor MCCCC. Rex Martinus.  

Dominus rex qui eam si(gnavit) iussit expedire. 

5 

1400, maig, 25. La Garriga. 

El rei Martí mana al veguer de Barcelona que entregui als cònsols de la mar de Barcelona totes les robes i 
béns que fossin estat de Sanxo de Boytron, corsari castellà, els quals ell prengué de poder de Garcia, 
lo Negre, cònsol de castellans a Barcelona. 

ACA, 	  reg. 	  2241, 	   fol. 	  78 	  r. 	  

Lo rey. 
Veguer: manam-vos que decontinent deliurets als cònsols de la mar d'aquexa ciutat, 

migençan inventari, totes e sengles robes e béns que sien vers vós o sien stades de Sanxo 
de Boytron, corsari castellà, e les quals vós, no ha molts dies pessats, havets preses de 
mans e poder de Garcia lo Negra, cònsol de castellans en aquexa ciutat. Cor nós absolem 
e desliuram ab la present vós e vostres béns, aprés que haurets fet lo dit deliurament, de 
tot notament e altra qüestió o demanda que us en pogués en l'esdavenidor ésser feta. 
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Dada en lo loch de La Garriga, sots nostre segell secret, a XXV dies de maig del any 
MCCCC. Rex Martinus. 

                                                              
Dirigitur venerabili vicario Barchinonis. 

Dominus rex iussit signatam expedire. 

6 

1400, octubre, 6. Barcelona. 

El rei Marti comunica al governador de Mallorca i als jurats, prohomes i cònsols de la mar d'aquesta ciutat 
que el rei Enric de Castella ha nomenat  Pere Gondissàlvez de Palacios, de la ciutat de Sevilla, cònsol de 
castellans a Mallorca. 

ACA,	  reg.	  2172,	  fol.	  115	  v.	  -‐	  116	  r.	  

Martinus etc. Nobilis ac dilectis et fidelibus nostris gubernatori insule necnon iuratis 
et probis hominibus ac consulibus maris civitatis Maioricarum ceterisque officialibus et 
subditis nostris et aliis presentibus et futuris, ad quos expectet, et ipsorum officialium 
locatenentibus, salutem et dileccionem: Prospecto quod serenissimus princeps Henricus, 
rex Castelle, nepos noster carissimus, cum duabus eius litteris, quarum u[l]tima fuit data in 
villa de Ocanya XXXI die octobris anno ab incarnacione Domini MCCCXCVIIIIº, 
expresse providit fideli nostro Petro Gondissalvi de Palacios, oriundo de civitate Sibilie 
dicti Regni Castelle, de officio consulatus maris castellanorum civitatis Maioricarum et 
insuper confirmavit dictum Petrus (sic) in officio consulatus predicti voluitque et iussit 
expresse ut idem Petrus, et nullus alius, sit consul dicte civitatis memoratumque officium 
teneat, regat et, cum omnimoda integritate, exerceat, sub salariis, comodis et aliis 
emolumentis et eius iuribus assuetis, dicimus et mandamus vobis et singulis vestrum, de 
certa sciencia et expresse, sub obtentu nostre gracie et mercedis ac pena mille florenorum 
auri, quatenus dictum Petrum Gondissalvi, ex quo prelibato serenissimo regi Castelle, cui 
ista competunt, sic scienter aplaudit, pro consule dictorum castellanorum habeatis et 
teneatis in civitate predicta sibique respondeatis, satisfaciatis et pareatis sive responderi, 
pareri et attendi ctiam faciatis in et de omnibus his, in et de quibus tam ratione salariorum 
quam alias fuit aliis preteritis consulibus castellanorum in dicta civitate Maioricarum 
elapsis temporibus assuetum. Et super his nullum a nobis mandatum aliud expectetis, sed 
hoc pro primo, ultimo et peremptorio, recipiatis et admittatis. 

Datum, sub nostro sigillo secreto, Barchinone sexta die octobris anno a nativitate 
Domini MCCCC°. Rex Martinus. 

Dominus rex mandavit mihi Anthonio de Fonte. P. 


