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S'HA DIT que l'època de màxima prosperitat 
econòmica de Catalunya, que va coincidir 
amb l'expansió territorial, es va acabar cap a 

mitjan segle XIV i que després va comencar una 
època de crisi. La guerra dels catalans contra 
Joan II (1462-1472) va agreujar aquesta situació i 
va determinar que Catalunya arribés al final del 
segle XV amb una economia molt deteriorada. 

Les aportacions més recents de la historiogra-
fia obliguen, però, a revisar aquest esquema i a 
posposar l'inici de la crisi general de l'economia 
catalana a l'època de la guerra contra Joan II, 
sense descartar que abans hi hagués crisis secto-
rials i circumstancials. 

Creixement de l'economia 

Hi ha alguns exemples molt significatius que 
demostren que, des de la darreria del segle XIV 
fins a mitjan segle XV, l'economia catalana havia 
continuat creixent. És el cas de la indústria tèxtil 
catalana. Tal com ha destacat Henri Bresc, entre 
1298 i 1349, el 90 % de les peces de roba que 
es venien a Palerm eren italianes i només el 5 % 
eren catalanes. Entre 1430 i 1439 eren catalanes 
el 70 %, participació que baixà després una mica i 
se situà entre 1450 i 1459 en el 66 %. 

L'expansió del comerç català durant el segle 
XV també fou tan notable que desencadenà reac-
cions proteccionistes semblants a les que s'ha-
vien registrat en terres catalanes contra els ita-
lians en els segles XIII i XIV. En efecte, cap a 
mitjan segle XV foren dictades a Gènova nom-
broses mesures proteccionistes per tal d'evitar 
una major penetració mercantil catalana a la ciutat 
i a la Liguria, que ja havia començat un segle 
abans, segons indica el professor Del Treppo, i 
hom va punir amb forts impostos el comerç cata-
là amb Llombardia, per tal de preservar la media-
ció que Gènova hi havia exercit sempre. 



Vaixell de dos pals del 
tipus coca, molt 
característic de l'època. 
Els dos alts "castells" 
de proa i popa tenien 
per objecte la defensa 
de la nau contra els 
abordatges. Fragment 
del retaule de santa 
Úrsula del valencià Joan 
Reixach (s. XIV). 
Procedent de l'església 
de Cubells, és 
conservat al Museu 
d'Art de Catalunya. 
Foto Jordi Isern. 

Una flota potent 

La flota mercant catalana era encara, a mitjan 
segle XV, una de les més nombroses i potents 
del Mediterrani i s'havia adaptat a les noves tèc-
niques. El major contacte amb la marina atlàntica 
havia fet evolucionar la tipologia dels vaixells i 
havia determinat un increment dels de tipus rodó, 
de propulsió a vela, per sobre dels llargs, de rems 
i vela. 

Vaixells de rems 

Entre els vaixells de rems destacaven la galera, 
la galiota, la sagetia, la fusta i el rampí, que 
eren de la mateixa família que la galera, però més 
petits. Solien tenir dos pals per a veles i s'hi 
podien encabir fins a trenta bancs per als remers. 
La tarida, l 'uixer i el pàmfil són rarament esmen-
tats en la segona meitat del segle XV. Els Menys i 
les barques també pertanyien a aquest mateix 
grup, però tenien el buc més curt i més ample i un 
sol arbre. En aquesta època s'havia generalitzat el 
timó axial fins i tot en les galeres, on havia persis-
tit durant més temps l'antic sistema mediterrani 
dels dos timons. 

Vaixells rodons 

Pel que fa als vaixells rodons, de propulsió a 
vela únicament, cal destacar la nau, de buc am-
ple, curt, força alt, que podia tenir fins a tres 
cobertes. La nau era un vaixell també de tradició 
mediterrània, però fou força influït pels vaixells 
similars atlàntics. Pertanyien al mateix tipus, però 
més petits, la barxa, que podia tenir fins a dues 
cobertes, el balener i la caravel·la. A la darreria 
del segle XV aparegué també el galió. Les naus 
solien tenir tres arbres, dos dels quals portaven 
veles quadrades i un, vela llatina. 

Una escena de navegació: els passatgers embarcats en un esquií 
per tal d'arribar a les naus, que, per manca de moll havien de restar 
ancorades a una certa distància de la riba. Retaule de santa Úrsula. 
Església parroquial de Cardona. Foto Ramon Manent. 

Des del darrer terç del segle XIV es generalitzà ^au ™l^a™t™dievai. 
l'artilleria naval i els vaixells, almenys quan hi xvi%to%amon 
havia perill, es dotaren de bombardes. Manent. 
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Instruments nàutics 
medievals: la ballesta, 

usada per a mesurar 
l'altura dels astres, és 
una aportació del món 

àrab a l'art de navegar, 
junt amb /'astrolabi. 

Ambdós instruments 
eren bàsics per a la 

navegació astronòmica i 
indispensables per a la 

travessia atlàntica. 
Foto Jordi Isern. 

Època de crisi 

Fins a mitjan segle XV, l'economia catalana 
havia tingut un creixement normal, similar al dels 
països veïns. Les pesants contribucions finance-
res a les guerres d'Alfons el Magnànim i les difi-
cultats que aquests conflictes comportaren per a 
les relacions comercials i el comerç marítim l'ha-
vien debilitada força a la dècada de 1450-1460, 
però no era pas cap crisi profunda que no pogués 
ésser remuntada. La veritable crisi va començar 
com a conseqüència de la guerra dels catalans 
contra Joan II (1462-1472). El conflicte provocà 
grans destruccions a les collites i als béns, per-
què es combaté a la pròpia terra, impedí o dificul-
tà el transport de mercaderies i per tant el co-
merç, arruïnà les institucions i la Corona, i provo-
cà la inflació. Acabada la guerra, els odis i 
venjances, les confiscacions de béns, i d'altres 
problemes que comporta qualsevol guerra civil, 
crearen una inseguretat jurídica i dificultaren la 
represa immediata de l'economia. 

La situació del Mediterrani, amb el creixement 
agressiu de l'imperi turc des del 1453, tampoc 
no hi ajudà. 

EL TRANSPORT MARÍTIM 
DURANT LA GUERRA 
CONTRA JOAN II 

DURANT els anys de la guerra, el moviment 
comercial disminuí molt, però no desapa-
regué pas del tot, malgrat que la flota 

mercant barcelonina quedà gairebé col·lapsada. 

Foren els viatges a llarga distància els que en 
sofriren més. Durant l'any 1462 només hi hagué 
tres viatges de vaixells catalans a l'Orient: a 
Quios, a Rodes i a Alexandria, segons les notícies 
que ens proporcionen els manuals notarials d'as-
segurances. L'any 1463, les expedicions comer-
cials amb aquesta destinació foren tres i l'any 
1464 cinc, però una d'elles utilitzà una galera 
florentina. Durant els anys 1465 i 1466 les nos-
tres fonts no registren cap relació comercial amb 
el Mediterrani oriental, mentre que l'any 1467 
almenys set mercaders aprofitaren vaixells neu-
trals, francesos i italians i un vaixell català armat a 
Rodes, per portar mercaderies a aquesta illa i a 
Alexandria. Dels anys 1468 i 1469 no tenim notí-
cia de cap viatge i tampoc en els anys següents, 
per bé que les llacunes de la documentació asse-
gurativa no permeten aventurar hipòtesis. 

Un sector vital 

El sector de Llevant havia estat vital per a l'eco-
nomia catalana, gràcies a la revenda a la penínsu-
la, a Occitània i a Flandes de les espècies i els 
altres productes orientals, que deixaven grans 
marges comercials. Hom exportava a l'Orient me-
diterrani, per tal de compensar una mica la balan-
ça d'aquestes importacions, robes de llana, coral, 
etc. La disminució i, durant alguns anys, la desa-
parició d'una relació tan fructífera, va provocar 
ben segur danys greus en l'economia catalana. 

Els transports i les relacions comercials en 
l'àmbit més pròxim del Mediterrani occidental i 
central es van ressentir menys dels danys de la 
guerra, potser perquè en depenia l'avituallament 
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y. i: 

de Barcelona, o potser perquè els viatges podien 
programar-se més ràpidament, quan se sabia que 
no hi havia corsaris o galeres enemigues a la 
proximitat del port barceloní o potser encara per-
què les autoritats locals concedien llicències de 
sortida amb més facilitat per a destinacions 
pròximes, pensant que els vaixells beneficiaris 
tornarien aviat. En efecte, en temps de guerra es 
feia un control de la navegació per tal de retenir 
prou vaixells per defensar el port de Barcelona i la 
costa immediata. 

Viatges coneguts 

L'any 1462, vint vaixells realitzaren un viatge a 
Sardenya i sis ho feren a Sicília; l'any 1463 no-
més cinc vaixells catalans navegaren cap a Sar-
denya, mentre que tres salparen cap a Nàpols. 
Dins d'aquesta situació de paralització creixent, 
els vaixells de les flotes neutrals es fan notar 
més; en els primers mesos de l'any hi havia al 
port de Barcelona dos vaixells biscaïns i un tercer 
hi havia de portar blat des de Provenga; comptat i 
debatut, hi hagué uns setze viatges a Provenga en 
vaixells dels quals només dos semblen catalans; 
la resta eren biscaïns o bé italians. D'altra banda, 
un vaixell genovès, un altre de florentí i un altre 
d'origen incert, bé que segur que era italià, havien 
de portar mercaderies a Gènova, a Pisa i a Malta 
des de Barcelona i Tortosa. 

L'any 1464, de set viatges a la costa proven-
' gal, només dos foren a càrrec de vaixells cata-

lans, mentre que les galeres florentines s'encar-
regaren de portar teixits catalans a Nàpols. L'any 
següent, el 1465, hi tornaren; llavors, també fe-
ren el viatge a Nàpols des de Barcelona una nau 
castellana, una galera italiana i una caravel·la ca-
talana; en canvi, tres naus catalanes i un lleny 
s'arriscaren aquest any a anar a les costes pro-
vençals. 

L'any 1466 galeres venecianes, franceses i flo-
rentines asseguraren la connexió amb Nàpols, 
mentre que sis vaixells catalans, entre baleners, 
naus, llenys i caravel·les realitzaren algun viatge a 
Marsella, Port-de-Boc o la costa provençal, viat-

ge que també acompliren altres dues embarca-
cions d'origen incert. 

Un any dolent 

Fou un any dolent, perquè els genovesos, rece-
losos d'una armada de cinc naus que els catalans 
havien fet per recollir a Provença el lloctinent del 
rei Renat, que havien nomenat com a sobirà, ar-
maren un estol de sis vaixells, amb 1.600 homes 
a bord, que prengué almenys dos vaixells cata-
lans. De llur band, els catalans havien pres prèvia-
ment una nau grossa genovesa, la de Bartolomeo 
Italiano. 

Pel gener de 1467, els genovesos negociaven 
amb el rei Renat un tractat de pau amb els cata-
lans i refusaren de ratificar una treva amb Joan II, 
que els prohibia d'utilitzar el port de Barcelona, 
però així i tot, per tal segurament de negociar des 
d'una posició de força, armaren dues naus per-
què anessin en cors davant la capital catalana. 

Arribada d'una nau de 
comerç i venda dels 
grans que ha portat: el 
venedor comprova el 
gra que cap a la mesura 
oficial autoritzada pel 
mostassaf de la ciutat. 
Retaule de Jaume 
Cabrera (s. XV). 
Catedral de Manresa. 
Foto Jordi Gumí. 
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La treva amb Gènova, signada finalment per 
dos anys el mateix any 1467, significà un respir 
per als catalans, encara que dels anys 1467, 
1468 i 1469 només tenim notícia de viatges a la 
costa provençal i llenguadociana: uns onze el pri-
mer any, amb vaixells que semblen tots catalans; 
disset el segon any, bé que dos viatges correspo-
nen a una nau anglesa, i quinze el darrer any, dels 
quals un fou efectuat per un vaixell italià. 

El fet que l'any 1469 Gènova prohibís als geno-
vesos de carregar mercaderies en vaixells estran-
gers, citant expressament els bascos i els cata-
lans, ens fa pensar que la flota mercant catalana 
no devia emigrar a altres ports mediterranis, on 
podia treballar normalment, mentre durà la gue-
rra. Les autoritats genoveses afirmaven que com 
que els vaixells catalans i bascos treballaven a 
preus inferiors, els locals restaven inutilitzats, i 
eren abandonats en sec i desarmats. 

Malgrat la treva, que no havia estat denunciada 
per cap de les parts, els catalans prengueren, 
l'any 1469, algunes naus genoveses - la de Vin-
cenzo Fatinanti i la de Francesc Vidal, noliejada 
per genovesos- perquè deien que portaven mer-
caderies de Joan II. Potser això inclinà els geno-
vesos a pactar una treva amb aquest rei, el qual 
admeté finalment que els genovesos poguessin 
comerciar amb els catalans, sempre que no els 
proveïssin d'armes i aliments i no comerciessin 
amb llana. 

Però tampoc els partidaris de Joan II no res-
pectaven la treva, motiu pel qual Gènova armà 
vaixells per defensar-se i prendre represàlies. 
Joan II es queixà que els genovesos portaven 
vitualles a Barcelona i aconseguí que el duc de 

Milà, senyor de Gènova, ho prohibís. Sembla que 
l'estroncament d'aquesta font d'aprovisionament 
obligà a avançar la capitulació de Barcelona. 

LA POSTGUERRA 

UN COP acabada la guerra, l'any 1472, co-
mençà molt lentament la represa de l'acti-
vitat normal. A Barcelona costà força per-

què durant deu anys Joan II havia intentat aïllar-la 
obligant els genovesos i els mercaders d'altres 
nacions a transferir el centre de llurs negocis a 
València, si volien continuar freqüentant els ports 
sota el seu domini, entre ells els de Sicília. 

Pel que fa a la flota mercant, durant deu anys 
de guerra molts vaixells s'havien perdut, altres 
havien envellit i les circumstàncies no havien afa-
vorit la construcció de vaixells nous. Continuà, 
doncs, la dependència de la flota estrangera, bas-
ca, italiana i francesa. L'any 1474, per exemple, 
les galeres de França havien portat a Barcelona 
mercaderies típicament orientals com el pebre. 
Però l'any anterior un català ja havia portat un 
carregament de robes a l'illa de Quios i un tal 
Jordi va anar a Alexandria. L'any 1474 ho van fer 
Joan Clotes, patró de balener i Francí Benet, pa-
tró de galera. 

La difícil seguretat marítima 

El restabliment de la seguretat marítima i l'ex-
pulsió dels corsaris també resultà difícil. Gènova 
armà l'any 1474 sis vaixells per defensar la flota 
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mercant i en prengué alguns de catalans. Barcelo-
na armà també dues naus grosses contra geno-
vesos i Gènova ordenà la sortida dels seus súb-
dits de Catalunya; autoritzà l'atac als vaixells 
catalans i prohibí d'anar als ports catalans sense 
llicència especial. L'any 1475 les hostilitats entre 
genovesos i catalans arribaren pràcticament a 
l'estat de guerra. Gènova denuncià tots els sal-
conduits concedits a súbdits de la Corona catala-
no-aragonesa i prohibí d'assegurar mercaderies 
catalanes, encara que naveguessin en vaixells 
neutrals. Els vaixells mercants genovesos foren 
atacats per galeres o naus armades catalanes, 
que arribaren davant el port de Gènova. Entre els 
corsaris d'aquesta època destaca un cert Colom, 
que l'any 1476 atacà, prop de València, un com-
boi de quatre naus genoveses quan anaven cap a 
Anglaterra, i en cremà tres. 

Finalment, l'any 1477, gràcies a la mediació del 
rei Ferran de Nàpols, fou signada una treva de 
duració il·limitada, que aturà les hostilitats. 

L'estat de guerra amb Gènova no havia afavorit 
gaire la represa de l'activitat comercial marítima a 
Catalunya. Tampoc no hi havia ajudat la relació 
tensa amb alguns països nord-africans, particu-
larment amb Tunísia, que derivà en nombroses 
accions de pirateria. Pirates castellans i proven-
çals contribuïen també a mantenir la inseguretat 
de les vies marítimes; cal esmentar, per exemple, 
les preses fetes l'any 1477 per tres caravel·les 
castellanes, una de les quals era patronejada per 
Vicente Yáñez Pinzón, que participà més tard en 

' l'expedició en què Colom descobrí Amèrica pa-
tronejant la Niña. També tenim constància dels 
danys causats per una galiota de provençals, 

, l'any 1478. 

Reactivado del comerç 

Des del 1477 començà a notar-se la reactiva-
do del comerç. Hi hagué, com a mínim, quatre 
viatges a Sardenya, nou viatges a Sicília -un dels 
quals correspon a la galiassa del rei Ferran de 
Nàpols-, un viatge a Nàpols i un altre a Aigües 
Mortes o Buc. Del 1478, tenim proves que es 

feren quatre viatges a Sardenya i ben bé dotze 
viatges a Sicília, dos dels quals foren a càrrec 
d'un balener probablement biscaí i un altre es 
realitzà a bord de les galeres venecianes. S'adre-
çaren cap a Nàpols la galiassa del rei Ferran i una 
nau catalana, la nau Oliver. Els carregaments ha-
bituals en aquestes destinacions eren robes de 
llana, merceria, arròs, vidre, etcètera. Les merca-
deries de retorn des de Sardenya eren coral, 
cuirs, formatges, blat, plata, etcètera, i des de 
Sicília blat. 

A aquest tràfic, cal afegir-hi el transport, al llarg 
de la costa catalana i valenciana, de blat o ordi, 
terrissa valenciana, pinyons, avellanes, panses, 
arròs, faves, vidre, teixits i peces de vestir, fusta, 
oli, vi, roldor i, com a senyal del canvi dels temps, 
fins i tot llibres impresos. 

Dels anys 1477 i 1478 també tenim notícies 
d'un viatge comercial l'any, a Rodes o a Alexan-
dria en vaixells catalans, cosa que confirma l'inici 
de la recuperació. 

Uixer (s. XIV). Vaixell 
de transport també usat 
en temps de guerra. 
Miniatura conservada a 
la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació 
de Barcelona. 
Foto Arxiu Mas. 
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Portada d'una de les 
primeres edicions 

impreses del llibre del 
Consolat de mar, amb 

una coca gravada 
al boix. 

Foto Ramon Manent. 

L'any 1479 no va ésser gaire bo dins el període 
postbèl·lic. A part de la navegació per la mar 
catalana, només hi ha certesa de tres viatges a 
Sardenya i dos viatges a Sicília, en vaixells cata-
lans, i tres viatges a la costa provençal, que tor-
nava a ésser un lloc segur a causa de la treva 
signada aquell any amb el rei Renat de Provença. 
Potser els preparatius per a una intervenció a 
Còrsega havien retret el tràfic marítim pel temor a 
noves hostilitats amb Gènova, que de fet domina-
va l'illa. Tant Joan II com el seu fill Ferran la 
reivindicaven en virtut de la mateixa donació pa-
pal que havia permès la conquesta de Sardenya 
un segle abans. Sabem que l'almirall Bernat de 
Vilamarí, amb set galeres, havia d'encoratjar una 
revolta de nobles corsos de la regió de Cinarca. 
Algun vaixell mercant català, com el balener de 
Galceran Andreu, en tocà les conseqüències, ja 
que, segurament per proveir la flota, l'almirall li 
prengué el carregament de blat que portava de 
Sicília a València. 

Malgrat que fa temps es digué que l'any 1480 
fou potser l'any més negre de la crisi postbèl·lica, 
hi hem trobat força activitat: cinc viatges a Sar-

denya i sis a Sicília, a part d'un viatge de les 
galeres venecianes, aprofitat per trametre-hi mer-
caderies catalanes. La veritat és que la situació 
general no era precisament per a encoratjar el 
comerç. Un pirata, conegut com a micer Orlando, 
actuava prop de la nostra costa. Més lluny, al 
Mediterrani oriental, una flota turca atacava Ro-
des, illa visitada regularment pels catalans, i s'a-
poderava d'Otranto, al sud de la península italia-

L'INICI DE LA REPRESA 
DURANT LA DÈCADA DELS 
VUITANTA 

DURANT aquest període la situació de l'e-
conomia catalana anà millorant, bé que 
dins d'un context general molt desfavora-

ble, marcat per la presència de les flotes turques 
en el Mediterrani central i oriental. En efecte, mal-
grat que foren desallotjats d'Otranto l'any 1481, 
els turcs atacaren Malta l'any 1488, i Rodes en 
diverses ocasions. 

A l'interior, tampoc no facilità la represa la 
nova revolta remensa de l'any 1483, ni l'establi-
ment de la inquisició castellana a Catalunya l'any 
1487. La fama de rigidesa i crueltat que la prece-
dia determinà l'emigració de moltes famílies con-
verses de Barcelona, que havien destacat en el 
comerç i en l'artesanat i en resultà el despobla-
ment i l'empobriment de la capital catalana. La 
prohibició de comprar béns de conversos i la por 
de sofrir confiscacions per aquesta causa va con-
tribuir a restringir l'activitat mercantil. En canvi, la 
restitució de béns confiscats durant la guerra 
contra Joan II, acordada l'any 1481, ajudà a paci-
ficar la societat catalana i a crear un ambient 
propici a les iniciatives de negoci, afavorides tam-
bé per les mesures econòmiques aprovades pel 
monarca, entre elles l'exclusivitat dels catalans 
en la pesca i comercialització del coral a Catalu-
nya i a Sardenya, i la prohibició d'introduir draps 
estrangers a l'illa, que quedava reservada per als 
draps catalans. 
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La pirateria 

La pirateria continua causant perjudicis a la ma-
rina mercant catalana. Les assegurances barcelo-
nines d'aquests anys fan referència a diverses 
preses: el balener de Joan Roca i la caravel·la de 
Jaume Salvador foren preses per dues galeres 
genoveses en la ruta de l'Alguer a Barcelona l'any 
1481. Un corsari castellà, Juan Ruiz de Olasso, i 
un italià, micer Orlando, atacaren diverses embar-
cacions l'any 1484, mentre que l'any 1485, Vi-
cente Yáñez, segurament el mateix Vicente Yá-
ñez Pinzón, el futur capità de la Niña, al qual ja ens 
hem referit, i un cert Antón Varo, amb un balener 
i una caravel·la, prengueren el balener de Nicolau 
Resclosa en la ruta de l'Alguer a Mallorca. Potser 
també foren ells mateixos els corsaris castellans 
responsables de la captura del lleny d'en Pujol, a 
la ruta de Barcelona a Alacant, i de la presa de la 
fusta d'en Roca, davant de Benicàssim; una part 
de la mercaderia fou rescatada de mans dels 
corsaris per homes d'Eivissa. El mateix any tam-
bé fou capturada la fusta o caravel·la de Joan 
Sallés per pirates d'origen no especificat. L'any 
1486 pirates castellans prengueren el lleny de 
Joan Pujol que anava d'Andalusia a València. 

Els corsaris catalans 

Sembla que els catalans tampoc no es queda-
ren enrere en les accions corsàries. L'any 1489 el 
rei disposà que Francesc Torrelles retornés les 
mercaderies que havia pres en cors i ratificà la 
decisió de no permetre la proliferació de corsaris. 

Pel que fa al moviment de la flota mercant, 
sabem que l'any 1481 hi hagué set vaixells que 
realitzaren un viatge comercial a Sardenya i que 
l'any 1485 passaren a catorze. Amb destinació a 
Sicília tenim proves que es feren dos viatges 
l'any 1481 i d'uns dotze l'any 1485. La destina-
ció a Nàpols no experimentà el mateix creixe-
ment: tres viatges l'any 1481 i tres també el 
1485. Roma era la destinació d'un balener que, 
l'any 1484, va perdre una part del carregament 
de panses, anxoves, pinyons, olles, suro i arròs 
a causa d'un temporal al port de Palamós. 

Uns mercaders, 
testimonis directes d'un 
miracle. Retaule de les 
santes Justina i Rufina. 
Obra del taller dels 
germans Vergós, 
deixebles de Jaume 
Huguet (s. XV), 
procedent de la 
parròquia de Lliçà de 
Munt. Museu Diocesà 
de Barcelona. 
Foto Ramon Ma nen t. 

Personatges de l'època. Detall del retaule de sant Abdó i sant 
Senén, de Jaume Huguet, propietat de la Confraria de sant Pere de 
Terrassa. Església de Santa Maria d'Egara. Foto Ramon Manent. 
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Instruments de navegado medievals: el quadrant àrab, emprat 
antigament per a determinar l'altura d'un astre sobre l'horitzó. 

Col. Vernet. Foto Arxiu Mas. 

La coca, nau de 
transport de gran calat, 

fou la més usada pels 
marins catalans 

medievals. Ex-vot 
procedent de l'ermita 

de Sant Simó, de 
Mataró, conservat al 

Museu Comarcal 
del Maresme. 

Foto Ramon Manent. 

A la ruta de Provenga trobem un viatge l'any 
1482, i uns vuit l'any 1485, mentre que la de 
Flandes apareix només amb un viatge, l'any 
1484. A Granada i Barbaria hi van anar dos vai-
xells l'any 1481, per bé que un era francès. La 
campanya contra Granada, que començà l'any 
1482, sembla que esborrà aquesta destinació 
dels itineraris comercials catalans durant uns 
quants anys, fins que hagué passat a domini cris-
tià. 

Confirma la lenta recuperació del transport ma-
rítim, fins i tot amb el Llevant, el fet que hom 
recordés, l'any 1483, que els vaixells barcelonins 
que anessin a les regions de comerç prohibit 
(com era el sultanat de Babilonia, o d'Egipte des 
de temps antic) i a ultramar en general havien de 
pagar un impost per a la construcció de les Dras-
sanes. L'any 1485 sabem que tingueren aquesta 
destinació quatre vaixells catalans, si bé un d'ells, 
el balener d'en Brunet, no hi arribà perquè naufra-
gà a Palerm en el viatge d'anada. 

Naturalment durant tots aquests anys el movi-
ment marítim entre Catalunya, Mallorca i València 

fou força important. Als productes que ja hem 
esmentat com habituals a les rutes interiors, cal 
afegir-n'hi un de nou, els torrons, que apareixen 
per primera vegada com a carregament en una 
assegurança del 18 de desembre de 1484, en la 
ruta de Mataró a Ciutadella. Molts dels productes 
assegurats tenien un caràcter marcadament na-
dalenc: vi vermell i vi cuit, nous, pomes, torrons 
(dos quintars) i mel. 

Reducció del tràfic 

Malgrat la reactivació evident del comerç, no 
ens hem pas d'enganyar: el tràfic mitjà de l'any 
1473 a 1484 representava només el 21 % del 
corresponent al període 1448-1451 i el 4 '5 %, 
del dels anys 1433-1434, segons les dades que 
proporciona l' impost del pariatge, cobrat a tot 
Catalunya. 

Cal no oblidar, però, que una part del moviment 
mercantil català s'escapava d'aquests controls 
perquè hom feia transaccions i trameses des de 
ports forasters. L'any 1482, per exemple, fou 
assegurat a Barcelona coral portuguès encoma-
nat a un flamenc, que l'havia de portar de Lisboa 
a Bruges al factor d'un mercader català anomenat 
Domingo Perandreu. Deu anys després també fou 
assegurat a Barcelona vi grec que havia d'ésser 
portat directament de Nàpols a Londres en el 
vaixell d'un basc. 
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LA FI DE SEGLE 

ANDALUSIA prengué en la darrera dècada 
del segle una gran importància en el con-
junt del comerç català. Des de Barcelona, 

Roses o Sant Feliu de Guíxols hom hi anà a buscar 
anxova o peix salat, que es redistribuía després 
cap a Mallorca i la costa del Llenguadoc: sucre de 
Madeira, cuiros, grana, sumac, blat, ordi, esclaus, 
etcètera. Serví també de base per al comerç 
atlàntic català, que sovint no passava per Barce-
lona. Des dels ports andalusos hom enviava vi, 
tàperes, olives, llimones, fruites, banyes de bou i 
d'altres productes, a Anglaterra, Flandes o Zelan-
da. Algun mercader andalús, com ara Pedro de 
Susan, s'instal·là a Barcelona, s'hi naturalitzà i 
participà en aquestes operacions comercials, 
com també ho van fer eís barcelonins Viastrosa o 
el genovès resident a la capital catalana Ambro-
sio Fatinanti, que tenia relació per qüestions de 
negocis amb els Spinola o els Pinello establerts a 
Cadis. Barcelona, doncs, s'havia adaptat ja al pre-
domini del comerç atlàntic. 

Instruments de 
navegació medievals: 
astrolabi (o azafeaj, 
també d'origen àrab, 
conservat a 
l'Observatori Fabra. 
Foto Arxiu Mas. 

Manteniment de les rutes tradicionals 
ha testimoniatge d'un viatge a Alexandria de la 
nau de Joan Sarriera. 

Es mantingueren les rutes tradicionals, com la 
del Llevant. L'any 1491 foren tres vaixells els que 
marxaren a l'Orient, i dos l'any 1492, als quals 
cal afegir una nau pertanyent a l'orde de Rodes, 
que carregà mercaderia a Barcelona, i una barxa 
biscaïna que féu el mateix. L'any 1495 sabem 
que hi anà el balener de mossèn Sarriera, que hi 
tornà l'any 1496. Aquest darrer any el balener 
d'en Pere Andreu també havia d'anar a Rodes i a 

Ales illes de l'arxipèlag grec, però fou pres per 
/corsaris a Sardenya i es perdé. Tampoc no arribà 

a la seva destinació de Rodes, Alexandria o 
Constantinoble la nau d'un cert Pujol, comprada 

%per Batista Lombardo de Palerm, presa prop de 
Messina per un corsari biscaí el mateix any. És la 
primera vegada que veiem novament Constanti-
noble en l'itinerari dels vaixells catalans, després 
de la presa de la ciutat pels turcs l'any 1453. Del 
1498 tenim notícia de mercaderies expedides a 
Rodes, però ignorem en quin vaixell, i del 1499 hi 

La recuperació del sector del comerç amb Lle-
vant es féu palesa en el nomenament i l'activitat 
de sis cònsols catalans a Alexandria entre els 
anys 1485 i 1524. Egipte es mantingué com un 
país amic malgrat la conquesta del regne de Gra-
nada pels Reis Catòlics l'any 1492 i de diverses 
ciutats nord-africanes en els anys immediatament 
posteriors, i no atengué les diverses peticions 
d'ajuda que li adreçaren els estats islàmics occi-
dentals. 

Genovesos contra catalans 

Per les notícies que tenim, que potser no són 
completes, sembla que el nombre de viatges a 
Sardenya i a Sicília baixà en els primers anys de la 
dècada dels noranta respecte als anys 1484 i 
1485. És possible que hi influís el deteriorament 
de les relacions amb Gènova, pel suport genovès 
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aquestes protestes difícilment aconseguien resul-
tats concrets immediats. Els armaments marítims 
eren més efectius, per això Barcelona armà dues 
galeres i una galiota, l'any 1492, a les quals s'a-
fegiren dues galeres reials, que atacaren el corsari 
Peiró, que menava vuit vaixells, Giovanni Spinola i 
tres embarcacions barbaresques. 

Instruments de 
navegació antics: el 

quadrant de doble arc o 
quadrant anglès 

(s. XVIII). Museu 
Marítim. 

Foto Jordi Isern. 

a la causa dels barons napolitans, revoltats l'any 
1485 contra el rei Ferran, aliat de Ferran el Catò-
lic. El fet és que les assegurances ens informen 
de preses freqüents realitzades per genovesos 
contra vaixells catalans. Per exemple, l'any 1491 
Giovanni Spinola atacà una nau barcelonina en el 
port de Salou; una galiota genovesa prengué un 
carregament d'anxova i de pinyons que havia es-
tat enviat a Roma des de Mataró. A la darreria del 
mateix any la caravel·la de Baltasar Torroella, que 
portava un carregament d'avellanes des de Sant 
Feliu de Guíxols fins a Mallorca, fou pres per una 
nau genovesa i obligat a rescatar-se. Igualment 
fou atacat un balener que portava cera i cuir de 
Bugia a Mallorca. L'any 1492 el llagut d'un cert 
Joan Roca, que portava sardina des de Roses a 
Mallorca, fou pres per galiotes genoveses, i tam-
bé fou atacat per un galió genovès un balener que 
portava peces de roba a Sardenya. 

Ja l'any 1491, arran de l'atac piràtic perpetrat 
per Giovanni Spinola, el rei Ferran exigí a Gènova 
la confiscació dels béns del corsari per tal d'in-
demnitzar les víctimes i amenaçà amb confiscar 
els béns dels genovesos a Catalunya; però 

Una pau curta 

La pau amb Gènova de 1493 restablí la tranquil-
litat al mar, però fou per poc temps. L'any 
1494, Carles VIII de França inicià una expedició a 
Itàlia per apoderar-se del regne de Nàpols. Ferran 
el Catòlic, malgrat que el rei francès li havia tor-
nat, l'any 1493, el Rosselló i la Cerdanya -que 
eren en poder de França des de la guerra civil de 
1462-1472- s'alià amb el seu cosí el rei de Nà-
pols i entrà en la guerra d'Itàlia. La flota catalana, 
amb l'almirall Galceran de Requesens, comte de 
Trivento, i Bernat de Vilamarí, intervingué decisi-
vament en la reconquesta de la ciutat de Nàpols 
per al monarca napolità l'any 1495. 

Els vaixells mercants catalans sofriren imme-
diatament les conseqüències del nou conflicte. 
L'any 1495 fou presa, a les illes Hières, una nau 
que havia carregat llana a València per portar-la a 
Savona. L'any 1496 fou pres a Sardenya el bale-
ner de Pere Andreu, que anava a Sicília i a Rodes; 
i la fusta d'en Xirau de Malgrat, que havia anat a 
carregar blat a Mazarrón per portar a Blanes o a 
Arenys, fou capturada al cap Martí, prop de Xà-
bia. No coneixem la identitat d'aquests corsaris, 
però devien ésser o bé genovesos o bé france-
sos; en canvi, sabem que era biscaí el corsari que 
el mateix any 1496 prengué, prop de Messina, 
una nau que havia pertangut a un cert Pujol i que 
llavors havia comprat Batista Lombardo, de Pa-
lerm. L'any 1497 hi hagué nombroses captures: 
una barca patronejada per Gaspar Lleu; una barxa 
que Frank Ferber, mercader alemany resident a 
Barcelona, havia comprat a Guillem Bou fou presa 
a Aigües Mortes; el balener de Joan Morell fou 
pres prop de Toló pels genovesos quan anava de 
Barcelona a Palerm amb un carregament de robes 
de llana, vidre, esmaltat, daurat, sal i pega que 
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havia carregat a Eivissa per portar a Nàpols; i 
també fou pres, per corsaris francesos, el vaixell 
de Joan i Antoni Torell de Cadaqués, que portava 
blat, faves i d'altres productes de Roses a Al-
benga, a la Riviera ligur. Sembla que aquest any 
catorze naus marselleses havien sortit en cors; 
les conseqüències s'havien fet notar, malgrat que 
una armada catalana, comandada per Galceran de 
Requesens, comte de Trivento, també navegava 
per aigües del Mediterrani occidental. 

Durant l'any 1498, encara foren presos un vai-
xell que portava robes de Barcelona a Mallorca, 
com també el vaixell de Salvador Bertran, el llagut 
d'un cert Noya a Salou, i el de Llorenç Amar a 
Andratx, quan anava de Barcelona a Mallorca. Cal 
afegir-hi encara el galió de Bernat Alzira, que fou 
pres, prop de Sardenya, per galeres franceses, 
que donaren a rescat una part de la mercaderia, i 
la caravel·la de Pere Andreu, presa també per 
francesos. 

La pau, no definitiva, entre França i Ferran el 
Catòlic per l'agost de 1498, hauria hagut d'elimi-
nar la conflictivitat marítima, però el fenomen del 
cors era difícil de reduir. L'any següent encara 
tenim notícia de la presa d'un altre vaixell, el d'en 
Roca, capturat per un corsari francès quan feia un 
viatge de Barcelona a Mallorca. 

La pirateria barbaresca 

Quan el perill no venia d'una banda venia d'una 
altra, i cap al 1504 tornà a aparèixer amb més 
força la pirateria barbaresca. L'aturà, de moment, 
la conquesta de Ferran el Catòlic de diverses 
places nord-africanes; des de 1497 anaren caient 
Melilla, Mers-el-Kebir, Ghasassa (Alcúdia), Badis 
(Vélez de la Gomera), Orà, Bugia i Trípoli i es 
formà un protectorat sobre Tremissèn. En aques-
tes accions hi participaren els catalans, tant amb 
la flota com amb tropes i amb diners. Semblava 
que la conquesta havia de proporcionar ais cata-
lans un mercat més segur, accessible i privilegiat 
que abans, però l'aliança turco-barbaresca poste-
rior destruí també aquest somni i donà pas a una 

Instruments de 
navegació antics: el 
nocturlabí (s. XVII), usat 
per a mesurar la latitud. 
Museu Marítim. 
Foto Jordi Isern. 

de les èpoques més difícils i insegures per a la 
societat cristiana mediterrània. 

Aquest fou el món que els catalans van viure 
de prop mentre a l'altra banda de l'Atlàntic Colom 
descobria Amèrica i començava la colonització 
castellana del nou continent. 
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