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Expedicions marítimes i aliances 
matrimonials d'orientació 
mediterrània 

Durant el temps de formació de Catalunya, 
entre els segles ix i xi, la Mediterrània era una 
frontera perillosa i sembla que l'activitat marí-
tima catalana era limitada, tan limitada que la 
comtessa Ermessenda, vídua del comte Ramon 
Borrell de Barcelona, hagué de demanar ajuda, 
l'any 1018, a un cabdill normand, Roger de 
Tosny, per tal de defensar el litoral català dels 
atacs de Mugahid, rei de Dénia, que s'havia 
apoderat de Mallorca.2 L'objectiu primordial 
dels comtes de Barcelona era eixamplar els 
seus dominis cap al sud i l'oest per tal d'acon-
seguir una base territorial viable per a un 
estat, però no reeixiren a conquerir Tortosa i 
Lleida, que foren els límits pel sud i per l'oest 
de Catalunya, fins al 1148 i el 1149 respectiva-
ment. No obstant això, no oblidaren les possi-
bilitats d'expansió per la Mediterrània. 

Els enllaços matrimonials de les dinasties sobi-
ranes tenien objectius de pacificació i d'ali-
ança amb altres estats però també indicaven, 
sovint, ambicions cap a determinats territoris. 
Els matrimonis dels comtes de Barcelona 
foren contractats generalment dins les àrees 
occitana i ibèrica (Aragó, Navarra o Castella), 
però algunes vegades foren cercades aliances 
de projecció mediterrània. Ramon Berenguer 
II, per exemple, es casà, vers el 1076-1077, amb 
Mafalda, filla de Robert Guiscard, i d'aquesta 
manera va iniciar una aproximació vers la 
família normanda dels Hauteville, que havi-
en construït principats poderosos a la Itàlia 
meridional i que havien començat a conquerir 
Sicília, ocupada pels musulmans. 

Un reforçament important de la posició catala-
na a la Mediterrània provingué del matrimoni 
del fill de Ramon Berenguer II i de Mafalda, Ra-
mon Berenguer III, amb l'hereva de Provença, 
Dolça (1112). Ramon Berenguer III fou el primer 
a portar a terme una expedició marítima, aliat 
amb Pisa, que encapçalava una croada contra 
el regne islàmic de Mallorca. L'arribada d'un 
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estol pisà a les costes catalanes, desviat per 
un temporal, l'any 1113, fou aprofitat per signar 
un tractat amb Ramon Berenguer lli, pel qual 
el comte i el seu exèrcit s'incorporaven a la 
croada, amb un paper rellevant per al comte, 
interessat a intervenir en una operació dins 
l'àrea marítima que devia considerar prò-
pia. L'operació es retardà per aquesta causa; 
finalment, la flota pisanocatalana emprengué 
la conquesta de Mallorca l'any 1114 i aconseguí 
la presa de la capital el 1115, amb un gran botí i 
l'alliberament dels captius cristians. Mallorca 
fou abandonada el mateix any 1115 i tornada a 
ocupar per una expedició almoràvit, ja que ni 
els pisans ni Ramon Berenguer III, que hagué 
de tornar precipitadament a les seves terres 
perquè eren atacades per un exèrcit dels ma-
teixos almoràvits, no estaven en condicions de 
mantenir la conquesta. 

L'any següent, el 1116, el comte Ramon Beren-
guer III féu construir uns vaixells a Barcelona 
i reparar-ne uns altres i, amb un petit estol, 
visità Gènova i Pisa per tal de demanar 
col·laboració a totes dues ciutats i al papa per 
a la conquesta de Tortosa i el repoblament 
de Tarragona. Els catalans ja començaven 
a disposar, llavors, d'una certa tradició de 
transport marítim: de vaixells i, especialment, 
de personal tècnic (mariners i pilots). Amb tot, 
la flota que podien reunir els comtes encara 
no era suficient per emprendre la conquesta 
de Tortosa, que necessitava la col·laboració 
d'una flota poderosa i també màquines de 
guerra. Aquest intent no arribà a fructificar, 
com tampoc no ho féu l'aliança del 1128 amb el 
normand Roger II, rei de Sicília, que buscava la 
ctooperació de la poderosa flota siciliana en un 
objectiu contra el poder islàmic, que probable-
ment era Mallorca.3 

L'expansió catalana 
a la península Ibèrica 
i a la Mediterrània 
(segles XIU-XIV). 
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El fill de Ramon Berenguer III, Ramon Beren-
guer IV, participà, al costat dels genovesos, a 
la croada contra Almeria, promoguda pel rei 
de Castella Alfons VII el 1147. L'any següent, 
Ramon Berenguer IV conqueria Tortosa amb el 
concurs de la flota genovesa, que bloquejà la 
ciutat i, sobretot, aportà màquines de guerra, 
en les quals els genovesos eren molt experts. 
El seu successor, Alfons I elTrobador, fou el pri-
mer que entrà en contacte amb l'Imperi Bizaft-
tí, que semblava un possible aliat per contra-
pesar l'aliança de Tolosa amb Gènova i l'Imperi 
germànic, en el context de la guerra occitana. 
L'any 1176 hi envià una ambaixada, que pactà el 
matrimoni del germà del rei Alfons, el comte 
Ramon Berenguer de Provença, amb una prin-
cesa imperial anomenada Eudòxia, matrimoni 
que finalment no es dugué a terme per la por 
del comte Ramon Berenguer a desafiar l'em-
perador germànic, que era a Provença amb el 
seu exèrcit quan arribà la princesa bizantina. 
Eudòxia fou casada finalment amb el senyor de 
Montpeller, ciutat que era fora dels límits de 
l'Imperi i on l'emperador no podia intervenir. 
Aquesta princesa fou l'àvia del rei Jaume I.4 

També a la fi del segle xn els catalans aparei-
xen a Sardenya a través del matrimoni d'una 
cosina del rei, Agalbursa de Cervera, amb 
Barisó d'Arborea. Precisament a causa de 
l'existència de dos candidats a la successió de 
Barisó, Alfons I elTrobador, cosíd'Agalbursa, 
signà un tractat amb Gènova, l'any 1186, per tal 
d'afavorir un nebot d'aquesta, el català Huguet 
de Bas (Hug I d'Arborea). El conflicte no derivà 
finalment en guerra oberta, però la interven-
ció d'Alfons en la successió sarda significa un 
eixamplament de l'àrea d'interessos polítics 
catalans. 

La política matrimonial dels comtes reis tornà 
a insistir en l'aliança amb la dinastia regnant 
a l'altra gran illa de la Mediterrània, Sicília, 
mitjançant el matrimoni de Constança, una 
germana del rei Pere el Catòlic, amb Frederic I 
de Sicília i II d'Alemanya, que arribà a ésser em-
perador germànic. Per aquest pacte, negociat 
amb el papa Innocenci III, Pere el Catòlic i la 

seva mare, la reina Sança, es comprometeren 
a enviar tropes a Sicília per tal d'ajudar el rei 
Frederic, menor d'edat, que es trobava en una 
situació compromesa davant d'una vasta revol-
ta a l'illa. Precisament la preocupació per no 
perdre aquest esforç militar si el petit Frederic 
moria abans de la celebració del matrimoni, 
portà la reina Sança a demanar al papa la con-
cessió de l'illa de Sicília a un dels seus fills, si 
s'esdevenia aquesta contingència, cosa que no 
agradà gens al papa. Sicília ja figurava, doncs, 
entre les ambicions de la dinastia barcelonina 
des de l'inici del segle X I I I . En aquesta ocasió, 
les possibilitats polítiques que oferia aquest 
matrimoni no arribaren a cap concreció perquè 
el fill de Constança morí abans que el seu pare.5 

El comerç marítim català 
del segle XII i l'inici de l'expansió 

L'activitat mercantil marítima amb l'exterior 
està lligada a Barcelona, l'únic centre urbà 
capaç de mantenir una activitat d'aquesta 
mena a la primera meitat del segle xn. Per a la 
segona meitat del segle, ja cal tenir en compte 
Tarragona i Tortosa. El Líber de existencia 
riveriarum, un portolà pisà de la segona meitat 
del segle xn, esmenta pocs centres urbans a la 
costa catalana, que devia estar força despo-
blada: Cadaqués, Sant Martí d'Empúries, Sant 
Feliu de Guíxols, Blanes, Sant Pol i Barcelona; 
al sud d'aquesta ciutat esmenta un castell del 
Garraf, Tamarit, Salou, Tarragona i Tortosa.6 

Molts d'aquests ports menors devien dedicar-
se al tràfic de cabotatge al llarg de la costa 
catalana. 

Els principals destins exteriors eren l'Espanya 
musulmana i el Magrib, especialment Ceuta 
i Mallorca. Els mostolafs, que per concessió 
del comte negociaven el rescat dels sarraïns 
captius a Barcelona, exercien sovint un cert 
monopoli en les relacions comercials amb 
l'Espanya musulmana i amb el Magrib. Per 
als mercaders, anar en la seva nau suposava 
una garantia de seguretat, ja que els mos-
tolafs gaudien de guiatges especials, com si 
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fossin ambaixadors.7 Gènova era també un 
port freqüentat pels mercaders barcelonins, 
on portaven esclaus sarraïns, segons la tarifa 
dels impostos que pagaven els mercaders 
estrangers en aquest port el 1128; igualment, 
la costa occitana i provençal era molt visitada. 
Els tractats comercials signats amb Montpeller 
-s i bé aquest no s'ha conservat, és esmentat 
en el que fou signat amb Gènova el 1127- i amb 
Gènova ens confirmen l'existència d'unes rela-
cions comercials fluides que calia regular.8 

En el segle xn, els catalans s'aventuraven 
ja fins a l'Orient mediterrani; en dóna fe un 
document del 1111, que ens mostra un grup de 
catalans a Trípoli. Hi ha constància documen-
tal de la presència de mercaders barcelonins 
a la ciutat de Tir l'any 1187, en un moment de 
gran perill quan Saladí intentà apoderar-se de 
Tir, després de prendre Jerusalem; els catalans 
i els provençals es federaren per a la defensa i, 
passat el perill, a imitació de pisans i genove-
sos, demanaren privilegis com a recompensa 
al seu ajut. El marquès Conrad de Montferrat 
concedí, doncs, a les comunitats de ciutadans 
de Barcelona i de Marsella i de burgesos de 
Sant Geli, Nimes i Montpeller l'exempció de 
tots els impostos d'importació i exportació, 
especialment de la terciaría o gabella dels 
pelegrins i també del dret de platja, a Tir i a 
tot el regne de Jerusalem quan fos recuperat 
de mans dels sarraïns; els autoritzà a emprar 
llurs propis pesos i mesures i reconegué llur 
administració autònoma, sota l'autoritat d'un 
vescomte per a la federació i de set cònsols 
escollits per cada comunitat, amb jurisdic-
ció pròpia per als residents, excepte en les 
qüestions criminals; els concedí, igualment, 
alfòndec, forn i casal, és a dir tots els atributs 
típics d'una colònia comercial. No se sap quan 
de temps durà aquesta colònia conjunta i si 
pogué superar la separació de Marsella, que el 
1190 aconseguí privilegis particulars del rei de 
Jerusalem Guy de Lusignan per a Acre.9 

La nostra informació prové de la documenta-
ció de fora de Catalunya perquè, en contrast 
amb l'abundor posterior, escassegen els 

documents catalans d'aquell moment sobre la 
presència dels nostres mercaders a les àrees 
comercials més importants. La seva presència 
a Alexandria és documentada per Benjamí de 
Tudela,,c i se suposa que també freqüentaven 
Acre i Constantinoble, segurament barrejats 
amb els provençals. Hi ha altres fonts que ens 
informen indirectament dels inicis de l'expan-
sió comercial. Les intenses relacions amb l'Es-
panya musulmana, amb la Mallorca islàmica, 
amb el Magrib i amb l'Orient mediterrani que 
ens mostra la documentació es veuen confir-
mades també per la llista de productes taxats 
a la lleuda de Barcelona del segle xn, on n'hi 
ha de procedents de l'Espanya musulmana i de 
l'Orient.11 Cal no oblidar, perquè contribuïa a 
reforçar el teixit comercial, les activitats mer-
cantils per terra, tant amb Aragó i l'Espanya 
musulmana més pròxima, com amb Occitània i 
les més llunyanes fires de la Xampanya.12 

LA GRAN EXPANSIÓ TERRITORIAL 
DEL SEGLE XIII 

L'expansió territorial més important experi-
mentada per la Corona catalanoaragonesa es 
produí durant la primera meitat del segle xni 
per l'impuls d'un gran rei, Jaume I el Conqueri-
dor, que trobà la col·laboració entusiasta dels 
catalans i molt limitada dels aragonesos, que 
només estaven interessats en la conquesta del 
regne de València. 

La conquesta de Mallorca 
(1229-1230) 

Malgrat que l'intent inicial d'expansió de Jaume 
1 havia estat cap al País Valencià, la primera 
gran expedició fou a Mallorca, un objectiu que 
semblava molt més difícil, ja que requeria una 
flota i exigia una organització naval notable 
per a l'avituallament de l'exèrcit en campanya. 
Fins al regnat de Jaume 1, tots els estols usats 
[ïer a operacions de conquesta dels catalans 
havien estat fornits per les ciutats marítimes 
italianes Gènova i Pisa, amb contribucions 

344 La glòria dels prínceps L'expansió mediterrània de Catalunya 



Diner de Barcelona 
de Ramon Berenguer III 
(1096-1131). 
Durant el seu temps es 
produeix un primerenc 
intent d'expansió 
mediterrània per part 
dels catalans, en aliar-
se amb els pisans per 
conduir una expedició 
contra l'illa de Mallorca 
(1114-1115). 
Museu Nacional d'Art de 
Catalunya. Gabinet Numismàtic 
de Catalunya. 11368. 
© de la fotografía: Museu 
Nacional d'Art de Catalunya 
(Calveras/Mérlda/Sagristà). 

pròpies molt limitades. En aquell moment, 
l'expansió del comerç català havia activat la 
construcció naval i el rei podia comptar amb 
les seves pròpies forces per portar a terme 
l'expedició. Era una conquesta que els catalans 
veien necessària per assegurar el desenvolu-
pament comercial de Catalunya, que podia 
resultar amenaçat pels nuclis de pirateria que 
hi havia a Mallorca i per un eventual bloqueig 
de les comunicacions catalanes des de les Illes, 
si alguna potència enemiga se n'apoderava. La 
conquesta fou una proesa per a Catalunya i per 
al mateix rei, un jove de vint-i-dos anys. 

L'expedició es preparà durant tot l'any 1228, 
amb una Cort general a Barcelona, que atorgà 
un subsidi al rei, el bovatge, i sortí finalment 
de Salou, Tarragona i Cambrils el 5 de setembre 
de 1229. La conquesta tingué dues etapes: la 
primera, entre el setembre de 1229 i l'octubre 
de 1230 i la segona, entre el maig i el juliol de 
1231. En la primera etapa fou presa i saqueja-
da la Ciutat de Mallorca, que resistí un setge 
molt dur fins al 31 de desembre, mentre que 
en la segona etapa fou completat el domini de 
l'illa amb la rendició dels sarraïns que s'havien 
refugiat a la serra de Tramuntana després de la 
presa de la capital. El rei no pogué completar 
la conquesta de les altres illes perquè llavors 
ja no comptava amb prou força militar.'3 Per 
aquest motiu, negocià amb les autoritats 
islàmiques de Menorca el tractat de cap de 
Pera (17 de juny de 1231), pel qual l'illa recone-
gué la sobirania de Jaume I; hi quedà establert 

una mena de protectorat català fins que fou 
conquerida per Alfons el Franc (i286-i287).14 En 
canvi, la conquesta d'Eivissa fou confiada pel 
monarca a l'arquebisbe de Tarragona Guillem 
de Montgrí, al seu germà Bernat de Santaeugè-
nia i a l'infant Pere de Portugal i a Nunó Sanç. 
L'empresa es materialitzà l'any 1235 amb la pre-
sa de la ciutat d'Eivissa.15 Les terres i cases a les 
illes conquerides foren repartides de manera 
proporcional al contingent militar que cadascú 
havia aportat a l'empresa. Després, cada parti-
cipant repartí el seu lot entre la seva gent.16 

La conquesta del País Valencià 

Els primers intents expansionistes de Jaume 1 
havien tingut com a objectiu el País Valencià, 
concretament Peníscola, però havien fracassat. 
La revolta de Zayyàn ibn Mardanis contra el 
governador de València, Abü Zayd, havia obligat 
aquest a refugiar-se a Sogorb i a posar-se sota 
la protecció de Jaume I, l'any 1229. Hauria estat 
un moment oportú per iniciar la conquesta del 
regne de València, però l'expedició a Mallorca 
ja estava programada, amb l'ajut dels catalans, i 
els plans no es podien canviar. Durant un temps, 
els nobles aragonesos de la frontera organit-
zaren ofensives locals contra territori islàmic. 
Quan el rei s'adonà que alguna d'aquestes ofen-
sives, com la de Balase d'Alagó el 1232, havien 
tingut èxits importants, procurà recuperar el 
protagonisme que li pertocava en la direcció del 
projecte de conquesta del País Valencià.17 
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La conquesta s'inicià el 1233. En una primera 
etapa, entre 1233 i 1235, foren conquerides les 
principals localitats de la comarca septentrio-
nal del País Valencià, bé que es deixà de banda 
la zona muntanyosa de serra d'Eslida. Per a 
afrontar la segona etapa de la conquesta, Jau-
me I aconseguí l'ajut de les Corts de Catalunya 
i Aragó, reunides conjuntament a Montsó el 
1236. Participaren en l'empresa, que gaudí de la 
consideració de croada, no solament la noble-
sa, com a la primera etapa, sinó també l'Esglé-
sia i les ciutats catalanes i aragoneses. L'objec-
tiu d'aquesta segona etapa (1237-1238) fou la 
ciutat de València, conquerida el 9 d'octubre 
de 1238, i tota la plana al seu voltant fins al riu 
Xúquer. L'estol del rei de Tunis, que havia anat 
a auxiliar els sarraïns valencians, fou derrotat. 
Finalment, entre 1239 i 1245, f ° u conquerida la 
resta del País Valencià, des del Xúquer fins a 
Biar, que era el límit establert amb Castella per 

a la futura conquesta catalana als tractats de 
Tudellén (1151) i Cazóla (1179), límit que fou con-
firmat novament a Almirra (1244), després que 
l'infant Alfons de Castella, el futur Alfons X el 
Savi, intentés apoderar-se de Xàtiva, que era de 
la conquesta catalana, transgredint els tractats 
i posant en perill la pau entre els dos regnes.18 

Moltes localitats del País Valencià es reteren 
amb pactes de capitulació, cosa que permeté a 
una bona part de la població auctòctona islàmi-
ca romandre al país, mentre que els que havien 
oposat resistència foren expulsats. A diferència 
del que s'havia esdevingut a Mallorca, aquesta 
població va veure garantit el dret a mantenir 
una organització municipal i judicial pròpies, a 
practicar la seva religió, a emigrar, etc.19 

L¥es terres i cases foren repartides entre els par-
ticipants a ia conquesta. La població cristiana 
que s'instal·là al país fou escassa en un primer 
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moment, bé que assegurà el domini del regne, 
ja que fou situada a les ciutats i als enclava-
ments de més importància estratègica; fou, 
principalment, d'origen català i aragonès, però 
hi predominà la llengua catalana.20 La conques-
ta del regne de València fou important per a la 
consolidació de la Corona catalanoaragonesa 
com a estat de potència mitjana dins el conjunt 
europeu i per a la futura projecció mediterrània 

La conquesta de Múrcia 
i la croada a Terra Santa 

L'any 1264 es produí una gran revolta simultà-
nia dels sarraïns sotmesos a Castella a Anda-
lusia i a Múrcia, coordinada pel rei de Grana-
da, que atacà al mateix temps les fronteres 
castellanes. Alfons el Savi estava desprevingut 
i, davant la impossibilitat d'atendre el front 

andalús i el front murcià, demanà al seu sogre 
Jaume I que l'ajudés a reconquerir Múrcia. Els 
nobles aragonesos eren partidaris de donar 
un ajut condicionat a canvi del lliurament dels 
castells fronterers que Jaume I reclamava com 
a seus, però el rei decidí ajudar el seu gendre 
sense cap contrapartida, per això només pogué 
comptar amb els nobles catalans, malgrat que 
també eren reticents a donar un ajut tan altru-
ista, a costa de l'esforç financer i militar dels 
seus súbdits. Jaume I afirmà que la sublevació 
de Múrcia era un perill per al Pgís Valencià i 
que més valia defensar-se en terra d'un altre 
que a la pròpia. Mentre Jaume I reunia el seu 
exèrcit, l'infant Pere realitzà dues incursions 
contra els rebels murcians. La campanya del rei 
començà pel novembre de 1265 i acabà l'abril 
de 1266. Aconseguí la submissió del regne en 
tan poc temps i sense lliurar grans batalles per 
la força dissuasiva del seu exèrcit, per la seva 
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prudencia i habilitat polítiques i per la fama 
d'home just de què gaudia entre els sarraïns. 
També hi ajudà la impossibilitat en què es 
trobà el rei de Granada d'enviar reforços als 
moros murcians sublevats.2'Jaume I repartí 
cases i terres entre la gent del seu exèrcit, 
de manera que tornà al seu gendre el regne 
de Múrcia pacificat i repoblat amb catalans. 
Aquest fet facilità més endavant la conques-
ta del regne de Múrcia per Jaume II, durant 
la guerra amb Castella de 1296-1304, al final 
de la qual uní al regne de València la meitat 
septentrional del regne de Múrcia, d'Alacant 
a Oriola. Durant el seu llarg regnat, Jaume I 
també intentà fer una croada a Terra Santa en 
dues ocasions, l'una l'any 1260 i l'altra el 1269. 
Aquesta darrera s'havia de fer amb el suport de 
l'Imperi Bizantí i dels mongols de Pèrsia i arribà 
a materialitzar-se, però un temporal que l'estol 
trobà a la partença el desorganitzà i va fer que 
el rei renunciés al projecte, bé que una part de 
l'expedició arribà a Palestina, on no trobà el 
suport esperat i tornà aviat.22 

La intervenció a Sicília 

Tingué una importància decisiva per al futur 
de l'expansió catalana a la Mediterrània el 
casament, l'any 1262, de l'infant Pere, fill de 
Jaume I, amb Constança de Hohenstaufen, filla 
del rei Manfred de Sicília, que era fill natural 
de l'emperador Frederic II.23 El matrimoni 
continuava una política d'enllaços familiars 

amb prínceps o reis de l'Itàlia meridional i de 
Sicília. Probablement, Jaume I volia obrir amb 
aquesta aliança una via d'influència vers la 
Mediterrània central, quan ja s'havia acabat 
l'espai de conquesta acordat amb Castella a la 
península i no hi havia possibilitats d'expansió 
vers Occitània. L'enllaç era, però, una aposta 
arriscada perquè la Santa Seu odiava la família 
imperial alemanya. El casament molestà 
França perquè el papa havia concedit el regne 
de Sicília a Carles d'Anjou, fill del rei Lluís VIII 
de França i comte de Provença. Incomodà 
també Castella perquè Alfons el Savi creia que 
perjudicaria les seves aspiracions a la corona 
imperial alemanya. 

La Santa Seu continuà la seva guerra contra 
els Hohenstaufen i coronà Carles d'Anjou rei 
de Sicília a Roma el 1266. El domini francès 
provocà un gran malestar a Sicília, pel trans-
feriment del centre polític i administratiu al 
territori napolità, que també formava part del 
regne, per la confiscació de béns als partidaris 
dels Hohenstaufen i la seva atribució a fran-
cesos, per una fiscalitat insaciable, etcètera; 
alguns nobles veieren aviat en Pere el Gran 
el príncep que podia recollir l'herència dels 
Hohenstaufen, com a marit de Constança, filla 
de Manfred I, que havia estat mort per Carles 
a la batalla de Benevento. 

frns al moment de la seva intervenció en el 

regne, Pere havia mantingut contactes fre-

qüents amb els simpatitzants de la causa dels 
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Hohenstaufen i, malgrat que els historiadors 
sicilians han defensat la espontaneïtat de la 
revolta que es produí a l'illa l'any 1282, el papa 
Martí IV, contemporani dels fets, tenia ben clar 
que el rei Pere l'havia esperonada a través dels 
seus missatgers. 

Efectivament, amb el pretext de lluitar contra 
els sarraïns, Pere el Gran armà un gran estol 
l'any 1281, format per més d'un centenar de 
vaixells, que, després de diverses dilacions, 
salpà de Portfangós el 6 de juny de 1282 i es 
dirigí a la costa tunisenca, on comptava amb 
un aliat, el governador de Constantina; però 
quan hi arribà aquesta aliança havia estat 
descoberta i el governador, executat. Malgrat 
aquest contratemps, Pere el Gran es fortificà a 
Al-Coll. Mentrestant, s'havia produït a Sicília 
l'esclat de la revolta contra el domini angeví, 
les Vespres Sicilianes, el 31 de març de 1282. Els 
revoltats van intentar formar una república in-
dependent sota l'empara de la Santa Seu, però 
com que no aconseguiren el consentiment del 
papa i Carles d'Anjou ja atacava Messina amb 
el seu estol, les ciutats sicilianes enviaren una 
ambaixada al rei Pere el Gran per oferir-li la 
corona i per demanar-li que passés a l'illa. 

El monarca acceptà l'oferta i, a la darreria de 
l'agost de 1282, l'estol català salpà d'AI-Coll i el 
30 del mateix mes arribava al port de Trapani, 
on fou rebut amb joia. De Trapani el rei passà 
a Palerm, on fou coronat i on reuní Parlament. 
Mentrestant, les seves tropes atacaven els an-

gevins per terra i per mar. Carles d'Anjou hagué 
d'evacuar l'illa el mes de setembre i sofrí nom-
broses pèrdues. Poc després, el 9 de novembre 
de 1282, el papa Martí IV excomunicava el rei 
català i l'amenaçava amb la despossessió dels 
seus regnes si no se sotmetia a l'Església. Per 
causa de Sicília, la Corona Catalanoaragonesa 
s'enfrontava obertament a la Santa Seu. 

La guerra contra Carles d'Anjou continuà en 
el mar, on s'obtingueren algunes victòries 
significatives. La conquesta del territori penin-
sular del regne s'inicià tot seguit, però restà 
interrompuda per la marxa del rei cap als seus 
estats catalanoaragonesos per tal d'acudir 
al desafiament cavalleresc que havia concer-
tat amb el seu rival Carles d'Anjou. Durant 
l'absència del rei Pere, la lluita continuà. El seu 
almirall, Roger de Llúria, aconseguí diverses 
victòries navals sobre els estols angevins, a 
Malta i a Nàpols. En aquest darrer combat 
caigué presoner dels catalans l'hereu de Carles 
d'Anjou, Carles de Salem (1284). El seu pare 
intentà una contraofensiva per recuperar 
l'illa i el fill, però fracassà i morí poc després 
(1285). Carles romangué presoner dels catalans 
força temps. Malgrat el suport de França i de 
la Santa Seu als Anjou, els catalans havien 
aconseguit vèncer la potència militar més 
reputada del moment. Però la Santa Seu tenia 
armes molt poderoses també; el papa Martí 
IV, després d'haver excomunicat el rei Pere 
(1282), el desposseídels seus regnes (1283) per 
oferir-los al rei de França, que els acceptà per 
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a un dels seus fills, Carles de Valois. A més, el 
papa concedí que la guerra contra la Corona 
catalanoaragonesa fos una croada. La invasió 
francesa, que es produí el 1285, fracassà final-
ment per l'acció combinada del desgast pro-
duït per l'hostilització constant contra el gran 
exèrcit francès, la pesta i la desorganització 
de l'avituallament, després de la victòria naval 
aconseguida per la flota de Sicília, capitaneja-
da per Roger de Llúria, sobre l'estol francès a 
les illes Formigues. Al coll de Panissars, l'exèr-
cit francès en retirada sofrí una gran derrota.24 

Pere el Gran no pogué gaudir gaire d'aquesta 
victòria, perquè morí aquell mateix any 1285. 
L'illa de Sicília i altres territoris italians, que 
havien provocat aquella allau de croats sobre 
Catalunya, foren heretats pel secundogènit, 
Jaume, mentre que la Corona catalanoarago-
nesa fou per al primogènit, Alfons el Franc. 
Aquest negocià amb França, amb el Papat i 

amb els Anjou una solució per a la qüestió 
siciliana, cosa que quan morí, molt jove, el 
1291, encara no havia aconseguit, malgrat que 
el regne de Sicília havia quedat separat de la 
Corona catalanoaragonesa.25 

El seu germà Jaume II, que el succeí, intentà 
mantenir unides la Corona catalanoaragonesa 
i Sicília, contrariant la voluntat del seu germà 
gran, que volia que deixés Sicília al germà petit, 
Frederic. Finalment hagué de cedir molt més 
que això. Per la pau d'Anagni (1295), negociada 
amb la mediació del papa Bonifaci VIII, s'avin-
gué a lliurar Sicília als Anjou. Els sicilians no 
acceptaren el contingut de la pau i proclamaren 
rei Frederic. Jaume II s'alià amb els seus antics 
enemics i es veié obligat pel papa a lluitar con-
tra el seu propi germà (1298 i 1299). Però com 
que no aconseguiren expulsar-lo de l'illa, final-
ment el cansament portà pocs anys després, 
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el 1302, a la pau de Caltabellota, per la qual 
Frederic era reconegut rei vitalici de Sicília (que 
passava a denominar-se Trinàcria). La clàusula 
de temporalitat de la concessió no es complí i 
una branca de la dinastia catalana quedà ben 
afermada a l'illa, malgrat que hagué d'afrontar 
altres guerres amb el regne de Nàpols.26 

Sicília, situada en una posició estratègica a la 
Mediterrània central, cruïlla de les rutes entrè 
l'Orient i l'Occident i entre Europa i Àfrica, era 
una base ideal per a una potència en expansió, 
ja que podia proporcionar refugi als vaixells 
mercants i als de guerra en cas de perill. 
L'illa era, a més, una gran productora de blat; 
per tots aquests motius despertava massa 
ambicions i no pogué ésser unida a la Corona 
catalanoaragonesa en el primer intent; ho fou 
en el segon, com veurem després. 

Una conseqüència de la pau de Caltabellota 
del 1302 fou la formació de la Companyia Cata-
lana d'Orient, sota el comandament de Roger 
de Flor, en la qual s'enrolaren bona part de les 
tropes que havien combatut a Sicília a favor 
del rei Frederic i que s'havien quedat sense 
ocupació a causa de la pau. La Companyia es 
posà al servei de l'emperador bizantí per com-
batre contra els turcs, cosa que féu entre 1303 i 
1305, però els excessos dels almogàvers i la por 
que el rei Jaume II de Catalunya-Aragó 0 el rei 
Frederic de Sicília o altres potències occiden-
tals poguessin aprofitar la força d'aquell grup 
per apoderar-se de l'Imperi, van anar creant 
desconfiança i odi contra els catalans fins al 
punt que, el 1305, Roger de Flor fou assassinat 
a traïció a Adrianòpolis, l'actual Edirne (Tur-
quia europea), amb els que l'acompanyaven. La 
Companyia venjà aquell fet devastant durant 
dos anys les regions de Tràcia i Macedònia. 
Es desplaçà després cap a Grècia i finalment, 
l'any 1311, s'apoderà del ducat d'Atenes, un 
senyoriu franc, on s'establí; l'amplià amb les 
terres properes, que foren conquerides, i creà 
uns senyorius catalans a Grècia, els ducats 
d'Atenes i Neopàtria. El regne de Sicília hi va 
mantenir l'alta sobirania fins l'any 1379, en 
què els ducats foren integrats dins la Corona 

catalanoaragonesa, de manera més nominal 
que efectiva. Es perderen durant el regnat de 
Joan I, el 1387 i el 1390, per la impossibilitat de 
trametre-hi ajuda.27 

L'EXPANSIÓ TERRITORIAL CATALANA 
DEL SEGLE XIV 

El segle xiii havia quedat marcat per la con-
questa de les illes Balears i del País Valencià, 
uns territoris que s'integraren dins de l'àrea 
lingüística i cultural catalana; amb aquestes 
conquestes finalitzà l'expansió cap a la penín-
sula i el mar proper. El segle xm marcà també, 
amb la instauració de la dinastia catalana a 
Sicília, l'inici d'una expansió sobre la base 
d'uns drets dinàstics en una àrea ja cristiana 
de la Mediterrània central. En el segle xiv, 
aquesta expansió continuà amb la conques-
ta de Sardenya. A més a més, retornaren a 
la branca central de la dinastia el regne de 
Mallorca i el de Sicília. Jaume I, mostrant un 
concepte patrimonial de l'Estat, havia deixat 
el regne de Mallorca, al qual uní els comtats 
de Rosselló i Cerdanya i el senyoriu de Mont-
peller, al seu fill segon, Jaume, de manera que 
aquests territoris havien quedat separats de 
la Corona Catalanoaragonesa, que en resultà 
afeblida. La divisió creà tensions entre totes 
dues branques de la dinastia, que acabà, en 
temps de Pere el Cerimoniós, en lluita ober-
ta. Mallorca, el Rosselló i la Cerdanya foren 
reintegráis a la Corona catalanoaragonesa 
entre 1343 i 1344. Sicília, que no havia pogut 
continuar unida a la Corona catalanoarago-
nesa, havia estat regnada per una dinastia 
catalana, descendent d'un dels fills de Pere el 
Gran, Frederic de Sicília, cosa que permeté, a 
través d'un nou enllaç dinàstic, la reintegració 
de l'illa a la Corona. 

La conquesta de Sardenya 

La renúncia de Jaume II a Sicília, negociada a la 
pau d'Anagni (1295), fou compensada pel papa 
Bonifaci VIII amb la concessió en feu del regne 
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de Sardenya i Còrsega, creat i concedit en 
virtut de la sobirania que la Santa Seu pretenia 
tenir sobre ambdues illes (1297). La concessió 
significava només la llicència per conquerir-
ies, perquè l'Església no les dominava. No era, 
doncs, una compensació gaire bona per una 
possessió real, com era la de Sicília, però les 
illes estaven situades en un lloc estratègic, des 
d'on es podien controlar les rutes mediterràni-
es, i aquest era un factor a tenir en compte per 
una potència marítima en plena expansió com 
era la Corona catalanoaragonesa, a la qual ca-
lien bases per protegir el seu comerç. Aquest 
era un dels valors principals de Sardenya, que 
era una illa poc poblada i tenia una economia 
agrícola i ramadera escassament desenvolu-
pada -produïa blat, formatges, cuirs, llana i la 
sal de les salines de Càller. Segurament, però, 
foren les mines de plata d'Esglésies les que 
crearen el miratge d'illa rica, factor que potser 

Durant molts anys, el títol de rei de Sardenya 
i Còrsega que posseí Jaume II fou purament 
nominal. Per convertir-lo en real calia organit-
zar una expedició militar molt costosa, que fou 
posposada a causa d'altres guerres. El desig de 
Jaume II d'aconseguir, a l'illa i a Itàlia, un con-
sens per a la conquesta, exigí una llarga prepa-
ració diplomàtica.29 Finalment, la conquesta es 
portà a terme entre 1323 i 1324, sota la direcció 
de l'infant Alfons, i els catalans s'enfrontaren 
només a Pisa, que ocupava la meitat de l'illa. El 
jutge d'Arborea, que dominava les terres occi-
dentals sardes, donà suport actiu a l'empresa, 
Centre que els nobles genovesos que domina-
ven el Logudor, al nord de l'illa, acceptaren la 
sobirania de Jaume II. La guerra es clogué amb 
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un tractat de pau, el 19 de juny de 1324, pel 
qual Pisa cedí a la Corona catalanoaragonesa 
tots els seus dominis a Sardenya, però conser-
và Càller i el seu terme en feu. El consens per 
al domini catalanoaragonès a l'illa es trencà 
aviat; els nobles genovesos del nord i la ciutat 
de Sàsser es revoltaren l'any 1325; Pisa s'afegí a 
la revolta i s'alià amb Gènova, que lamentava 
la seva passivitat anterior davant la instal·lació 
dels catalans a Sardenya, passivitat motivada 
pel desig de veure derrotada Pisa, la seva ene-
miga secular. Però la flota pisanogenovesa fou 
vençuda al golf de Càller el 1326 i això significà 
la fi del domini pisà a Sardenya.30 

L'infant Alfons premià els serveis dels nobles 
que havien participat en la conquesta amb 
la concessió de territoris en feu. S'introduïa 
així a l'illa l'organització feudal, en la qual 
foren integrats tant el jutge d'Arborea com els 

nobles genovesos del Logudor i el feu pisà de 
Càller en un primer moment. Els feus havien 
de garantir la defensa de l'illa, però els nobles 
que els havien rebut, llevat dels Carròs, no hi 
van trobar prou alicients per rom.andre-hi. La 
Sardenya catalana quedà privada d'elits. Càller 
fou repoblada per catalans i reorganitzada 
segons el model de la ciutat de Barcelona. El 
domini íntegre de l'illa per part catalana trigà 
gairebé cent anys a aconseguir-se, a causa de 
les revoltes dels senyors genovesos del nord 
de l'illa i dels jutges d'Arborea, que de la 
col·laboració amb els catalans passaren a l'hos-
tilitat a partir del 1353.31 

La conquesta de Sardenya obrí un llarg enfron-
tament de gairebé dos segles amb Gènova, 
que fins llavors havia estat amiga i aliada dels 
catalans, malgrat alguns períodes d'enfronta-
ment a Occitània en el segle xn i les topades a 
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l'Orient (1303-1305) per causa de la Companyia 
Catalana. Gènova entrà en guerra contra els 
catalans, aliada amb Pisa, entre 1325 i 1326. 
Novament esclatà la guerra entre 1331 i 1336, i 
entre 1351 i 1362, guerra en la qual els catalans 
foren aliats dels venecians. L'expedició cata-
lana a Sardenya de 1408-1409, per sotmetre 
els Arbórea, tornà a provocar una guerra no 
declarada amb Gènova, que acabà el 1413; la 
lluita, però, tornà a obrir-se durant el regnat 
d'Alfons el Magnànim. 

Durant la segona meitat del segle xiv, la Coro-
na catalanoaragonesa mantingué la presència 
a Sardenya d'una manera precària. Les poques 
places que conservava sobrevisqueren acu-
dint al recurs de desviar les embarcacions que 
passaven per la rodalia marítima per confiscar-
ne el carregament, per necessitat de guerra, i 
destinar la venda dels productes que transpor-
taven a pagar els soldats que defensaven aque-
lles places. Sardenya es convertí per aquesta 
causa i per l'acolliment de corsaris que col-
laboraven en la defensa i en l'abastament de 
les places catalanes, en un focus d'inestabilitat 
a la Mediterrània. Aquesta situació causà greus 
danys al comerç català, que havia de sofrir les 
represàlies de les nacions perjudicades.32 

Les ciutats marítimes, encapçalades per 
Barcelona, concediren un donatiu al rei Martí 
l'Humà, el 1400, per tal d'ajudar en la defensa 
de Sardenya i eradicar-ne la pirateria i les con-
fiscacions de guerra.33 Però aquest esforç no 
fou suficient i el rei convocà les Corts catala-
nes, iniciades a Perpinyà el 1406, que atorga-
ren un donatiu per portar a terme una expedi-
ció a Sardenya. El primogènit, Martí el Jove, rei 
de Sicília, cap de l'expedició, arribà a Sardenya 
amb una armada siciliana el mes d'agost de 
1408; ja entrat el 1409, hi arribà la flota catala-
na. La batalla decisiva es lliurà el 26 de juny de 
1409 a Sanluri, on els sards, conduïts pel nou 
jutge, Guillem III de Narbona, nét d'una filla de 
Marià IV d'Arborea, sofriren una gran desfeta. 
La joia per aquesta gran victòria es transformà 
en dolor al cap de pocs dies a causa de la mort 
sobtada de Martí el Jove, que havia contret la 

malària. La mort de Martí el Jove tingué greus 
conseqüències per a la història de Catalunya, 
per la manca de descendència legítima de 
la línia troncal de la dinastia catalana, però 
l'empresa que ell havia iniciat no en resultà 
perjudicada perquè Pere de Torrelles assumí 
la continuació de l'ofensiva, amb la presa, ja 
en l'any 1410, de Bosa i Oristany, la capital del 
jutjat d'Arborea. 

El jutjat d'Arborea fou abolit i al seu lloc es 
creà el marquesat d'Oristany, concedit a 
Lleonard Cubello. Però Guillem III de Narbona 
no acceptà la rendició signada per Cubello; 
tornà a Sardenya el mateix any 1410 i repren-
gué la lluita armada amb l'ajut dels Doria. La 
mort de Martí l'Humà l'any 1410 impedí la 
resolució del plet amb Guillem III de Narbo-
na, que finalment, el 1420, renuncià als seus 
drets i a les terres que ocupava, a canvi d'una 
indemnització de 100.000 florins d'or d'Aragó. 
Encara al darrer terç del segle xv es registrà la 
darrera gran revolta sarda, que fou dirigida per 
Lleonard d'Alagó, un descendent de Lleonard 
Cubello. La revolta començà el 1470 i acabà 
amb la batalla de Macomer el 1478, en la qual 
els sards rebels foren derrotats. El marque-
sat d'Oristany, darrer vestigi de l'antic jutjat 
d'Arborea, fou abolit. La llarga guerra castigà 
l'economia i empobrí la població de Sardenya; 
la recuperació no s'inicià fins a la darreria del 
segle xv. Per a Catalunya, l'adquisició de l'illa 
fou una càrrega feixuga, tant des del punt de 
vista econòmic com humà. Molts catalans hi 
perderen la vida, tant per la guerra com per la 
malària, endèmica a l'illa; entre ells, el darrer 
plançó de la dinastia barcelonina, Martí el Jove, 
que hi té la sepultura.34 

La reintegració de Sicília 
a la Corona catalanoaragonesa 

A Sicília regnava una branca de la família reial 
catalana, representada des de l'any 1377 per 

»1a reina Maria, néta del rei Pere el Cerimo-
niós. Malgrat el parentiu, Pere III reclamà la 
successió del regne en virtut del testament de 

Ramon Muntaner 
(1265-1336) dibuixat 
al primer full del còdex 
"A" de la seva Crònica 
(segle xiv). 
L'autor narrà en primera 
persona la intrèpida 
expedició dels catalans 
a Grècia. 
Biblioteca del Real Monasterio de 
El Escorial. Ms K.I.6.F, f. ir. 
© de la fotografia: fndex 
Fototeca. 
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Frederic de Sicília, germà de Jaume II, i cedí els 
seus drets a l'infant Martí. L'expedició pre-
parada llavors per fer valer aquests drets no 
pogué ésser duta a terme a causa de les greus 
dificultats financeres del rei Pere. Pogué, però, 
enviar un petit estol a Pisa, el 1378, que destruí 
la flota amb la qual el milanès Joan Galeàs 
Visconti havia de passar a Sicília per casar-se 
amb la reina Maria, matrimoni contrari als 
interessos de la dinastia barcelonina, pactat 
pels vicaris que governaven el regne durant la 
minoria d'edat de la reina. Poc després, el 1380, 
un noble sicilià d'origen català, Guillem Ramon 
de Montcada, raptà la reina Maria a Catània 
i la lliurà a les tropes catalanes enviades per 
Pere el Cerimoniós, que la custodiaren primer a 
Sicília i després a Sardenya, fins que fou porta-
da a Catalunya el 1384. Joan I havia refusat de 
casar-se amb ella el 1380, quan havia quedat 
vidu, a causa del parentiu tan proper, ja que 

era el seu oncle. Finalment, es decidí casar-la 
amb el fill de l'infant Martí, anomenat també 
Martí. El matrimoni, però, no pogué celebrar-
se fins al 1392 perquè Martí, força més jove 
que Maria, era encara un nen. 

Des que fou decidit aquest matrimoni, l'infant 
Martí es dedicà a preparar la reinstauració de 
Maria mitjançant llargues negociacions diplo-
màtiques amb els nobles i les ciutats sicilianes. 
Finalment, el 1392 una flota catalana portà la 
reina, el seu marit i l'infant a Sicília, on foren 
acceptats pacíficament per la major part de 
l'illa; no trigà, però, a esclatar una revolta, el 
1393, que exigí la tramesa de reforços urgents, 
aplegats apressadament a Catalunya per Ber-
nat de Cabrera i per Maria de Luna, la muller 

"de l'infant, el mateix any 1393 i reforçats l'any 
següent per l'estol enviat per Joan 1, destinat 
en principi a Sardenya. 

Jaume Cascalls ( f v. 
1378). Sant Carlemany 
(mitjan segle xiv). 
Tradicionalment s'ha 
cregut que la imatge està 
inspirada en el rei Pere 
III el Cerimoniós (1336-
1387). 
Tresor de la catedral de Girona. 
© de la fotografia: Catedral de 
Girona (Josep Maria Oliveras). 
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La mort de Joan I sense fills mascles determinà 
que la successió de la Corona catalanoara-
gonesa pervingués a l'infant Martí i que, per 
tant, la unió de Sicília a la Corona fos l'horitzó 
previsible, ja que Martí l'Humà només tenia 
un fill, Martí, rei de Sicília. Però les morts 
sense fills vivents de Maria i després, durant 
l'expedició a Sardenya, del seu marit i hereu 
Martí el Jove (1409), determinaren que la unió 
de Sicília a la Corona catalanoaragonesa, en* 
la persona del rei Mart i l'Humà, s'avancés al 
que era previsible. La unió persistí fins a època 
moderna. Sicília constituí un dels mercats se-
gurs del comerç català quan l'àmbit econòmic 
mediterrani començà a restringir-se a causa de 
l'expansió otomana.35 

L'EXPANSIÓ COMERCIAL 
DE LA BAIXA EDAT MITJANA 

Al mateix temps que es produïa la gran 
expansió territorial de la Corona Catalanoara-
gonesa del segle xm, el comerç català conegué 
també un gran creixement a totes les àrees: al 
Magrib,36 a Occitània, a Itàlia, a Alexandria, a 
l'Imperi Bizantí i les illes gregues, a Castella, 
etc. Barcelona fou el motor d'aquesta ex-
pansió.37 Hi hagué famílies barcelonines que 
estigueren molt presents en el gran comerç 
internacional, com els Marquet, propietaris 
de vaixells, que navegaren i mercadejaren des 
del Magrib fins a Alexandria, Acre i les illes 
gregues. El desplegament de la navegació i 
del comerç barcelonins foren facilitats per 
l'adopció de mesures proteccionistes, que no 
foren úniques en el seu temps, ja que altres 
països també n'adoptaren. La primera fou 
adreçada a protegir la flota contra la compe-
tència exterior. Un manament de Jaume I del 
1227 prohibí que cap nau estrangera carre-
gués mercaderies a Barcelona amb destinació 
a Ultramar, Alexandria o a Ceuta, o bé en 
aquests ports amb destinació a Barcelona, 
mentre hi hagués al port una nau barcelonina 
disposada a fer el viatge i a carregar les dites 
mercaderies.38 La segona mesura proteccio-
nista fou adreçada contra toscans i llombards. 

L'any 1265, Jaume I, dins d'un privilegi on feia 
concessions diverses a la ciutat de Barcelona, 
prohibí que els llombards, florentins, sienesos i 
luquesos poguessin establir-se a Barcelona per 
comerciar i ordenà que els que hi havia fossin 
expulsats.39 Segurament les seves activitats 
bancàries foren percebudes com un perill per 
a l'economia barcelonina i catalana en general. 
Cal assenyalar que ni genovesos ni pisans, que 
freqüentaven les costes catalanes des d'antic, 
no havien generat rebuig entre els barcelo-
nins; potser la seva activitat era considerada 
complementària de l'economia local i no pas 
competidora; no foren expulsats mai, llevat de 
temps de guerra. 

El creixement obligà a reglamentar diversos 
aspectes de l'activitat mercantil. El 1258 Jaume 
I creà la Universitat de Prohoms de Ribera, 
amb la missió de defensar el raval marítim de 
Barcelona, organitzar l'armament d'estols, re-
captar diners per a aquests objectius i redactar 
ordinacions, com les que dictà aquell mateix 
any, que regularen les obligacions del patró 
i les dels mariners pel que fa a la seguretat 
de les naus i de les mercaderies, les relaci-
ons laborals entre patró i mariners i diversos 
aspectes mercantils del transport naval. Fou 
creada o regulada la figura dels cònsols itine-
rants embarcats en nau, escollits per tripulants 
i mercaders de cada nau, que havien de tenir 
autoritat sobre tots ells durant el viatge i al 
port de destinació i també sobre,altres barce-
lonins que hi hagués en aquest port.40 

La Universitat dels Prohoms de Ribera aviat 
fou substituïda en la seva tasca per una nova 
institució. L'any 1279, el rei Pere el Gran creà el 
Consolat de Mercaders i autoritzà els merca-
ders de Barcelona a elegir-ne dos, que havien 
d'ocupar-se del bé del comerç,41 Aquesta nova 
institució féu ús dels privilegis concedits als 
Prohoms de Ribera de manera que, en certa 
manera, els substituí.42 Fòu transplantada a 
València el 1283 i Mallorca obtingué consolat el 
1326, si bé en la forma definitiva li fou atorgat 
pel rei Pere el Cerimoniós el 1343, inspirant-
se en el Consolat de Mar de València, que 
en aquells moments era el que estava més 
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ben reglamentat. Com a vegades s'esdevé, la 
corporació pionera, que era la barcelonina, 
havia quedat endarrerida en la seva evolució 
institucional respecte a València i a Mallorca. 
Per això, l'any 1348, Barcelona sol·licità que 
li fos concedit el Consolat de Mar igual com 
el tenia Mallorca, que gaudia del model més 
perfeccionat. Des d'aquest moment, el Con-
solat de Mar de Barcelona estigué constituït 
per dos cònsols i un jutge d'apel·lacions que 
el Consell de Cent, l'assemblea representativa 
de la ciutat, escollia cada any el dia de Sant 
Marc, el 25 d'abril."»3 La jurisdicció mercantil a 
les terres de parla catalana quedà resolta amb 
el consolat. A l'estranger, la figura del cònsol 
en nau fou usada pels barcelonins,44 però al 
mateix temps, Jaume I inicià la implantació 
de consolats permanents amb la missió de 
donar suport als mercaders i als navegants 
catalans, defensar els seus interessos prop de 
les autoritats locals, administrar justícia en els 
conflictes entre els mateixos catalans i ajudar-
los, si calia.45 Sembla que els primers consolats 
catalans estables a l'estranger foren els de 
Tunis i Bugia, en l'àrea on els catalans havien 
mercadejat des de més antic. El consolat de 
Tunis, amb el seu alfòndec, funcionava ja el 
1253, regit per un cònsol nomenat pel rei.46 El 
seguí al cap de poc el d'Alexandria, també amb 
el seu alfòndec, la fundació del qual fou nego-
ciada per l'ambaixador de Jaume I, el montpe-
llerí Ramon de Conques, amb el sultà mameluc 
d'Egipte, l'any 1262; l'any 1264 ja estava en 
funcionament.47 

A països europeus, el consolat de catalans 
més antic és el de Gènova que, com el de 
genovesos a terres catalanes, havia estat 
creat en virtut del tractat amb Gènova del 
1233. Hi ha notícia d'un nomenament reial de 
cònsol de catalans a Gènova del 128o.48 A Pisa 
fou creat el 1279, com el consolat de pisans 
a terres catalanes.49 El consolat de Palerm, 
amb jurisdicció a tot Sicília, fou creat el 1286; 
més tard es crearen els consolats de Messina, 
Trapani i Siracusa, a causa de l'increment del 
comerç català a l'illa.50 En canvi, el consolat 
de catalans a Càller, a Sardenya, és més tardà: 

està documentat el i30i.5' El consolat de 
catalans a Sevilla també és dels antics: el 1282 
ja hi residia un cònsol català, Pere de Carde-
deu, que obtingué per als catalans els matei-
xos privilegis comercials de què gaudien els 
genovesos.52 Tots els primers cònsols estables 
foren nomenats pel rei, i durant el segle xin 
coexistiren amb els cònsols itinerants en nau 
creats a l'empara de les ordinacions del 1258 
i també amb els nomenats pels consellers de 
Barcelona, gràcies als nous privilegis conce-
dits per Jaume I a la ciutat el 1266 i el 1268. Pel 
primer privilegi, el rei concedí autorització als 
consellers de Barcelona per nomenar cònsols 
cada any a les naus que naveguessin a Ultra-
mar. El segon privilegi facultà els consellers 
de Barcelona per elegir cònsols a Ultramar i 
Romania i a qualsevol lloc on naveguessin els 
vaixells barcelonins. Gràcies a aquest darrer 
privilegi, Barcelona aconseguí el monopoli del 
nomenament dels cònsols, que havien d'ésser 
confirmats pel rei.53 

Malgrat el lideratge indubtable de Barcelona 
en l'expansió mercantil i marítima, moltes 
altres poblacions catalanes creixeren durant 
aquest segle. Perpinyà, ben connectada a les 
rutes terrestres, actuava com a distribuïdora 
dels draps de llana de Flandes i nòrdics en 
general i desenvolupà força el seu comerç 
marítim a través de la platja propera de Canet 
i del port de Cotlliure.54 Aquest darrer port, 
on es cobrava una lleuda 0 impost marítim de 
trànsit, també era important, més que el de 
Cadaqués, on es col·lectava una altra lleuda. 
Roses ja apareix activa a la fi del segle xm, com 
també Torroella de Montgrí, Palamós -vila 
creada per Pere el Gran el 1277-, Sant Feliu de 
Guíxols, Blanes i, al sud de Barcelona, Tarrago-
na i especialment Tortosa i els seus diversos 
ports al delta. El comerç marítim de Mallorca 
sota domini català s'organitzà immediatament 
després de la conquesta, també cap a l'exteri-
or: Barbaria,55 Alexandria i el Llevant mediter-
rani56 i altres destinacions més properes com 

«les costes italianes i occitanes. També sembla 
que València organitzà aviat el seu comerç 
després de la conquesta. 
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El comerç amb el Llevant 

Obrir-se pas a àrees comercials, com la del 
Llevant, on els competidors, venecians i ge-
novesos principalment, ja estaven sòlidament 
instal·lats quan hi arribaren els catalans, no 
degué ésser fàcil, però diversos mercaders, 
com els Marquet, ho aconseguiren. Pere Mar-
quet (+1253) i el seu germà, l'almirall Ramon 
Marquet, navegaren i comerciaren per l'Orient 
mediterrani durant les dècades de 1250 i 1260; 
els fills d'aquest darrer, Bernat i Miquel, con-
tinuaren negociant amb Alexandria fins i tot 
després que el papa prohibís aquest comerç.57 

El comerç amb Alexandria sofrí un greu tras-
bals, després de la caiguda de Sant joan d'Acre, 
el 1291, en poder del sultà mameluc d'Egipte. 
La pèrdua del darrer reducte cristià a la costa 
palestina motivà la reacció de la Santa Seu, 
que prohibí comerciar amb el sultanat.58 La 
interdicció pontifícia creà greus dificultats al 
comerç europeu perquè Alexandria era un dels 
mercats més importants d'espècies, que eren 
indispensables per a la condimentació i per a 
la farmacopea. Malgrat la prohibició papal, els 
mercaders catalans continuaren mercadejant 
a Alexandria per tal d'adquirir-hi espècies i, si 
eren descoberts, havien de pagar multes al rei 
i multes al papa per aquesta transgressió. Cap 
al 1340 començà a adoptar-se la política de lli-
cències, que també calia pagar, tant a la Santa 
Seu com al rei, cosa que permeté regularitzar 
aquest comerç. Examinant el conjunt del segle 
xiv, el comerç català amb el llevant mediterra-
ni experimentà un gran creixement. A la fi de 
la centúria, els catalans s'havien convertit en 
el tercer operador en importància al sultanat 
mameluc, després de Venècia i Gènova,59 

malgrat que no comptaven amb cap base a 
l'Orient, com els seus competidors, llevat 
dels ducats d'Atenes i Neopàtria, creats per la 
Companyia Catalana d'Orient, que depenien 
de Sicília. També els mallorquins freqüentaren 
aquesta ruta.6° Després de la conquesta de 
Nàpols, Alfons el Magnànim aconseguí unes 
condicions comercials molt favorables per als 
mercaders catalans al sultanat de Babilonia. 
La ruta cap a Constantinoble també fou 

freqüentada pels catalans perquè hi arribaven 
molts productes orientals, almenys fins passat 
el primer terç del segle xiv, a través dels ca-
mins interiors de les estepes del centre d'Àsia, 
mentre durà la pau imposada per l'Imperi 
mongol. Però els catalans no estaven tan ben 
establerts a Constantinoble com els genovesos 
i, sobretot després de l'assassinat de Roger de 
Flor (1305) i la guerra de la Companyia Catala-
na d'Orient a l'emperador, no pogueren anar a 
Constantinoble durant uns quants anys, si bé 
està documentat un tràfic prou intens a mitjan 
segle xiv.6' A la segona meitat del segle xiv fou 
per als catalans una línia de comerç secundària 
i es mantingué així en el segle xv,62 mentre que 
tingué més importància per als mallorquins.63 

El comerç amb les illes gregues, especialment 
amb Xipre, fou important.64 Desconeixem 
força els productes que els catalans portaven 
a l'Orient durant el segle xm, però sembla 
que eren bàsicament teixits de luxe d'origen 
francès o flamenc i no pas, o molt escassament 
encara, de producció pròpia. És possible que el 
corall català ja fos un dels productes exportats 
a l'Orient perquè hi ha constància en els segles 
precedents que n'hi arribava, malgrat que no 
se sap a través de quines xarxes comercials 
ho feia.65 Aquest producte fou bàsic en els 
intercanvis comercials amb aquesta àrea en els 
segles xiv i xv. 

El comerç amb els països islàmics 
occidentals. 

Les costes de Granada i del Magrib foren 
sovint per als catalans del Principat escales 
d'altres rutes marítimes on podien com-
pletar càrrega. A totes dues àrees hi foren 
més actius, en aquesta època, els mercaders 
valencians, tant musulmans com cristians.66 

A Granada, alguns hi aconseguiren, durant 
alguns períodes del segle xv, monopolis com 
el de l'exportació de seda i el de la venda de 
sal, en competència amb els genovesos.67 

Els mallorquins, també presents a Granada, 
tenien uns lligams comercials molt forts amb 
l'àrea del Magrib. Nombrosos consolats de 
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catalans a diferents ciutats de Granada i del 
Magrib facilitaren l'activitat dels mercaders. 
Els productes que anaven a buscar al Mar-
roc eren: or del Sudan, esclaus, vori, plomes 
d'estruç, pebre de Guinea - dit també gra del 
paradís-, ambre gris, alum blanc de Sijilmes-
sa, cuirs, cera, llana, dàtils i a vegades blat del 
Marroc. Els catalans hi portaven sal d'Eivissa, 
teixits de liana i de lli, fustanys, vi, quincalle-
ría, coure, coltells de Vic, terrissa, espècies, 
perfums, oli, figues, avellanes, arròs, etc. 
Cal no oblidar la importància dels rescats de 
captius en el volum del comerç entre terres 
catalanes i magribines. Les guerres tancaren, 
a vegades, aquestes relacions comercials.68 

Els catalans també freqüentaren els ports 
de l'Àfrica atlàntica, principalment Salé, per 
adquirir cera, cuirs, goma, indi o bé or. 

El comerç amb els països de la 
Mediterrània occidental cristiana 

Els intercanvis eren intensos i antics. D'Oc-
citània els catalans n'importaven blat i glast 
(pastell), per exemple; de Gènova, fustanys, 
sedes, cuirs, pells, joies, i de Pisa, peces d'ar-
madura, ferro en vergues i filferro, paper, gala, 
glast, alum, vidre, merceria, teixits d'or i de 
seda, velluts, robes de llana, joies, etc. Cap a 
Gènova i Pisa i, en general, cap a Toscana eren 
exportades mercaderies similars: sal d'Eivissa, 
arròs de València, fruita seca -nous, avellanes, 
pinyons- i fruita assecada -panses i figues-, 
dàtils d'Elx, formatges, safrà, comí, oli; materi-
al per a la navegació: seu, pega, cordes, teixit 
per a veles; llana, grana i sosa, orxella, alasfor, 

"cera, etc. Part d'aquests productes -especial-
ment la fruita seca i l'assecada, el safrà, etc.-
els genovesos els carregaven amb destinació 

Cresques Abraham (f 
1381) I Jafudà Cresques 
(v. 1350-1427). Aties 
català (v.1375). 
Essent una potència 
marítima, la Corona 
d'Aragó comptà sempre 
amb els serveis d'alguns 
dels millors cartògrafs 
mediterranis. 
Blbliothèque nationale de 
France. Ms esp. 30, f. 3-4. 
© de la fotografia: Bibllothèque 
nationale de France. 
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a Flandes quan feien escala a Mallorca. De 
Sicilia en venia blat i de Sardenya, corall, cuirs, 
formatges, blat. Els catalans hi portaven robes 
de llana, merceria, arròs, vidre, terrissa valen-
ciana, etc.69 

El comerç amb l'Europa atlàntica 

Aquestes relacions, especialment amb Flandes 
i amb Anglaterra, s'havien iniciat per via 
marítima en els darrers decennis del segle xm, 
quan la ruta marítima a través de l'Estret de 
Gibraltar fou segura després de la conquesta 
castellana de l'Andalusia occidental. Es feren 
consistents durant el segle xiv i continuaren 
d'una manera semblant o potser més intensa 
en el xv. El comerç amb Flandes fou una de 
les grans rutes del comerç marítim medieval. 
Els productes que hi portaven els mercaders 
catalans eren les espècies orientals i mercade-
ries catalanes o valencianes com armes, arròs, 
safrà, ametlles, panses i figues seques. De 
Flandes els catalans n'importaven els famo-
sos draps fabricats en aquella regió, fusta de 
roure, agulles, etc.7° 

Les relacions comercials amb Castella es de-
senvoluparen generalment per via terrestre o 
fluvial, amb importació de productes com ara 
llana, bestiar per al consum de carn, fusta, etc., 
i exportació de robes, espècies i altres produc-
tes de redistribució. La via marítima s'usà per 
al comerç amb l'Andalusia atlàntica des de la 
fi del segle xm. En el s. xiv i especialment en el 
xv els catalans ja no centraren els seus afers a 
Sevilla sinó a Cadis, Sanlúcar de Barrameda i 
el Puerto de Santa María. A la fi del segle xv es 
registrà un augment extraordinari de les relaci-
ons comercials amb l'Andalusia atlàntica i amb 
Portugal i Galícia, que tradicionalment havien 
portat el seu peix salat a les costes catalanes 
durant el segle xiv i bona part del xv;71 ara eren 
els vaixells catalans, sovint de ports petits, els 
que l'anaven a buscar a l'Atlàntic. Andalusia 
proporcionà alguns dels articles que els cata-
lans portaven a Flandes -com ara vi, tàperes, 
olives, llimones, fruites, corns de bou, tonyina 

o cera- i serví de dipòsit de redistribució de 
productes mediterranis -com ara fruita seca, 
ametlles i avellanes, panses, oli de Mallorca. 
Per als catalans, fou punt d'enllaç entre la ruta 
d'Occident i la d'Orient, ja que sovint a la fi del 
segle xv, entre un viatge a l'Orient i una altre a 
Flandes no passaven per Barcelona. Andalusia 
proporcionà cuirs i sumac per a la indústria de 
les pells adobades, una de les més antigues 
a Catalunya. El peix salat, sardina i anxova 
principalment, però també lluç i tonyina, fou 
l'altre gran producte que els catalans van anar 
a buscar a Andalusia per a consum propi i per 
redistribuir per la Mediterrània occidental. Els 
catalans hi portaven safrà, esclaus orientals, 
corall i espècies, i s'enduien oli, blat i peix.72 Un 
fenomen nou fou el canvi en l'origen del sucre 
consumit pels catalans, que va passar a prove-
nir de les illes Canàries i Madeira.73 Un produc-
te que durant tant de temps havia circulat de 
l'Orient mediterrani a l'Occident, havia pres la 
direcció contrària a causa dels canvis polítics a 
l'Orient, que trasbalsaven les rutes comercials 
tradicionals, i a causa dels canvis econòmics 
sorgits de la colonització a l'Atlàntic. 

LA PRETESA CRISI 
DE LA BAIXA EDAT MITJANA 

Diversos historiadors -entre els quals Jau-
me Vicens Vives i Pierre Vilar- han parlat 
d'una crisi de l'economia catalana, que hauria 
començat a mitjan segle xiv. Claude Carrère 
reduí aquesta crisi a "dificultats", i la féu iniciar 
vers el 1380.1 altres autors, com Del Treppo, 
no veieren aquesta crisi i asseguraren que el 
creixement havia continuat fins a mitjan segle 
xv, malgrat les crisis causades per les guerres, 
i, en realitat, fins a la guerra civil catalana de 
1462-1472.74 

Durant el segle xiv hi hagué una crisi demo-
gràfica causada per la Pesta Negra, l'epidèmia 
més letal de l'edat mitjana, que afectà greu-
ment Catalunya des dels primers mesos del 
1348 i provocà una pèrdua de població molt 
important -alguns autors l'han xifrat en un 
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50% i altres, en un 20%." No sembla, però, que 
afectés el comerç català a l'exterior, deixant de 
banda algun cas esporàdic. En realitat, degué 
produir una acumulació de capital en menys 
mans a la burgesia barcelonina. 

Els desperfectes provocats per les guerres - l a 
guerra amb Gènova, la revolta gairebé perma-
nent a Sardenya i la guerra amb Castella- tin-
gueren unes conseqüències més desastroses 
per a l'economia catalana que la Pesta, perquè 
van arruïnar les finances públiques -del rei i 
dels municipis-, van produir estralls al territori 
i a la flota i dificultaren o impediren el nor-
mal desenvolupament del comerç, a causa 
de l'afectació de la flota per a la guerra.76 La 
fallida de la banca Olivella-Descaus, el 1381, 
símbol d'aquesta crisi, es degué a l'esgotament 
de la tresoreria reial, a la qual havien fet un 
préstec.77 La crisi financera s'allargà durant 
anys perquè el recurs al deute públic permeté, 
de moment, pagar els donatius que el rei 0 les 
Corts exigien, però l'acumulació de deute a la 
llarga causà problemes greus a molts munici-
pis,78 fins i tot problemes de pèrdua de pobla-
ció. Aquesta crisi financera, que és evident, 
és la que ha donat aquesta sensació de crisi 
econòmica general. El comerç no en resultà 
afectat directament, però sí indirectament, 
perquè la falta de recursos impedia portar a 
terme les polítiques de defensa marítima i de 
lluita contra la proliferació de corsaris i pirates 
que perjudicaven la flota mercant. 

Al segle xv, les guerres incessants d'Alfons 
el Magnànim comportaren problemes per al 
comerç. El trànsit marítim havia d'anar forta-
ment armat a causa del gran nombre d'ene-
mics, i això feia pujar les despeses. L'expansió 
de l'Imperi otomà, amb la data significativa de 
la caiguda de Constantinoble el 1453 i la fi de 
l'Imperi Bizantí, suposà un trasbals notable per 
als mercaders, que hagueren d'adaptar-se a les 
noves circumstàncies. Ho aconseguiren vers 
la fi del segle, quan els mercaders catalans 
ja visitaven novament Constantinoble.79 Per 
als catalans, la veritable crisi començà com a 
conseqüència de la guerra contra el seu rei, 

Joan II (1462-1472). El conflicte provocà grans 
destruccions a les collites i als béns -perquè 
es combaté a la terra mateix-, exigí contribu-
cions financeres fortes a totes dues bandes 
per sostenir la guerra, arruïnà les institucions 
i la corona i provocà la inflació; també impedí 
0 dificultà el transport de mercaderies i, per 
tant, el comerç. Acabada la guerra, els odis i 
les venjances, les confiscacions de béns i altres 
problemes que comporta qualsevol guerra 
civil, crearen inseguretat jurídica i dificultaren 
la represa immediata de l'economia.80 

La crisi de la guerra trigà uns vint anys a supe-
rar-se. Però a la fi del segle xv, el comerç català 
tornava a ésser molt actiu, especialment a 
l'Atlàntic; tota la costa catalana estava molt 
més poblada i els seus ports bullien d'activi-
tat. Els ports petits no solament mantenien 
el tràfic de cabotatge sinó que també tenien 
activitats exteriors. Mariners i mercaders dels 
ports empordanesos acudien a Andalusia o a 
Portugal amb els seus barrils buits, per omplir-
los de peix i transportar-lo a la costa catalana, 
des d'on el redistribuïen per la Mediterrània 
occidental.81 No es veu enlloc la desgana ni 
la falta d'empenta comercial ni d'impulsos 
vitals per adaptar-se a les grans empreses del 
comerç oceànic que Vicens Vives atribuïa a 
l'estament mercantil català d'aquesta època, ni 
tampoc no sembla que hi hagués estancament 
econòmic a la fi del segle xv.82 Al contrari, la 
documentació sobre el comerç revela una 
bona adaptació dels catalans als negocis nous 
que havien sorgit a l'Atlàntic. Els interrogants 
sobre la crisi es desplacen, doncs, cap a èpo-
ques posteriors. 

i. Aquest treball ha estat realitzat dins del projecte 
de recerca La Corona de Aragón en el Mediterráneo 
medieval: puente entre culturas, mediadora entre 
Cristiandad e islam, concedit pel Ministerio d'Educació 
i Ciència (HUM2007-6n3i). Es beneficia també de 
l'ajuda concedida al grup de recerca consolidat "La 

^Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterra-
ni" pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat 
de la informació de la Generalitat de Catalunya per al 
període 2005-2009 (SG 1*2005193). 
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