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A l'ENTORN DEl DESCARREGADOR MARÍTIM DE PERPINVA 1 DE l'ARTICUlACIÓ 
TERRESTRE DEl COMER<; MARÍTIM DEl ROSSEllÓ A lA BAIXA EDAT MIT JANA 

Situada a una dotzena de quilómetres, encara que fácilment transitables, del litoral mari
tim, la vila de Perpinya no pot considerar-se, estrictament, una vila costanera, perO no és 
tampoc, prbpiament, una vila d'interior. 

La famosa representació arran de mar de la llotja de Perpinyá en el retaule de la Llotja del 
mestre de Cana post, conservar al Museu Rigaud de Perpinyá, n'és una bona mostra, i ho pro
va també el fet que, a la Baixa Edat Mitjana, l'economia de la vila descansés, en bona mesu
ra, sobre el comen; maritim, i que fins i tot s'hi creés, a la darreria del segle XIV, un Consolar 
de Mar 1

• 

Tot i amb aixb, i encara que, inevitablement, en les poques aproximacions al comen;: marí
tim de Perpinyá -que, més enllá deis estudis de Guy Romestan, ha focalitzat ben poc l'a
tenció deis investigadors-, hi aflori sovint el vincle entre els mercaders i el comen;: maritim 
de Perpiny32 i els mariners i el port de Cotlliure3

, les relacions de Perpinya amb el ~{se u» port 
de Cotlliure4 han estar, en si mateixes, molt poc estudiades5

• 

En realitat, gairebé sempre s'ha fet esment del «comen; marítim» i de les ''connexions 
maritimes> de la vila fent abstracció tant de la seva qualitat de pla<;a interior com de les 
seves vies d'articulació amb la costa, i prescindint, en conseqüéncia, tant deis punts del 
litoral que canalitzaven aquest comer<; com de la necessitat d'articulació amb el litoral i de 
circulació terrestre de les mercaderies un cop descarregades a la costa i fins que arribaven 
a la capital". 

Per tant, a diferencia de casos en majar o menor mesura parangonables al de Perpinyá 
-com podrien ser, per exemple, els de Pisa o Floréncia7 

-, els itineraris capil·lars de circu
lació i penetració terrestre de les vies marítimes que tocaven el Rosselló no han estat objec
te d'atenció8

. 1, en conseqüéncia, podríem considerar que el comen; marítim de Perpinya ha 
estat en certa mesura desnaturalitzat, puix que hom amb prou feines si s'ha interessat pels 
vincles de Perpinya amb la costa, ni per la seva concreció, ni tampoc, per tant, per avaluar 
com i fins a quin punt el gruix d'aquest comer<; es vehiculava, veritablement, a través del 
port de Cotlliure. 

Perqué, tot i que la fácil sortida natural de la capital rossellonesa al mar, seguint el curs de 
la Tet, sigui la platja de la vila de Canet', que pertanyia al vescomte d'111a i que s'insereix en 
!'amable litoral de llargues platges arenases que enfilen, sense solució de continuitat, la tren
tena de quilómetres que separen Argelers de l'estany de Salses o de Leucata, el veritable port 
medieval de Perpinyá fou el port reial i fortificar de Cotlliure, que era l'únic port que existia a 
tata la contracta. Cotlliure, perO, tenia un inconvenient: ubicar entre els darrers contraforts de 
la serra de !'Albera, que cauen al mar de manera accidentada, és a una trentena de quilóme
tres de la capital rossellonesa. 

Per aixó, la distáncia que separa Cotlliure de Perpinyá originá una competencia sostinguda 
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que contraposá reiteradament, almenys durant més de quatre segles '0 , en una lluita d' inte
ressos per esdevenir l 'escenari principal del comerr;: marítim rossellonés, els avantatges i 
inconvenients d 'un port resguardar i segur, pero llunyá, com el de Cotlliure, amb els d'un li to
ral proper. pero obert i perillós, com el de la platja de Canet. 

Encara que aquí el meu objectiu no sigui pas, almenys directament, incidir en la valoració 
per se del comerr;; maritim de Perpinyá i del Rosselló, l'análisi d'un document excepcional 
conservar a I'Arxiu de la Corona d 'Aragó " ens permetrá endinsar-nos, en canvi , en la pro
blemática de J'articulació terrestre del comen; maritim de Perpinyá, de les connexions 
terrestres del comery marítim del Rosselló i de la circulació terrestre de les mercaderies fins 
a la capital un cop arribades i descarregades a la costa rossellonesa. 

Es tracta d'un interrogatori a dinou testimonis perpinyanesos que, a cavall de 1405 i 1406. 
declararen sobre els avantatges i inconvenients que consideraven que podía tenir el reconei
xement de Cotlliure com a descarregador exclusiu del Rosselló' 2 o el manteniment de la lli
bertat de carregar i descarregar a wta la costa aleshores vigent. 

Aquests testimonis situen la problemática de l'articulació terrestre del comery maritim 
de Perpinyá en una doble vessant: en primer lloc, la de la contraposició deis avantatges i 
inconvenients que, peral tráfic maritim, podía tenir una platja com la de Canet, propera a 
Perpinyá pero que no disposava de cap infraestructura defensiva ni comercial, enfront 
d'un port com el de Cotlliure, ben equipar pero molt més distant; en segon lloc, la vessant 
de la contraposició de !'impacte economic diferencial que hom creia que, a través de la ci r
culació terrestre de les mercaderies. una o altra opció podien activar en l'ámbit regional 
rossellonés. 

Al capdavall . peró, totes dues vessants desemboquen en un mateix diáleg de valoració de 
cosws-beneficis i de confrontació d' interessos economicoestratégics. Pero és un diáleg que 
no se situa exclusivament en J'ámbit economic, sinó també en el de la contraposició del bé 
comú o públic amb els interessos individuals o particulars. 

Ens enfrontem, obviament, a una análisi de cas. Pero els elements de la discussió depas
sen amplament i clara J'exemple de Perpinyá i aporten un marc de reflexió genéri c sobre 
les caracteristiques. límits i necessitats de la navegació i del comery marítim medievals i 
sobre la seva vertebració terrestre i economica a nivel! regional. 1, fins i tot, van molt més 
enllá en el temps: perqué. encara que sigui sota noves coordenades, al Rosselló els ele
ments d'aquesta discussió depassaran també de llarg la Baixa Edat Mitjana i es projectaran 
¡ mantindran vius, almenys, amb les mateixes raons de fons, fins a la darreria del segle 
XVIII' 3

. 

UNA BREU CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROBLEMATICA 

Els interrogatoris sobre J'articulació del comery marítim de Perpinyá al litoral rossellonés i 
sobre la possibilitat d'establir un descarregador exclusiu o de preservar la llibertat de comery 
vigent foren realitzats a Perpinyá entre el 29 de desembre de 1405 i el 7 de gener de 1406, 
durant el regnat de Marti I'Humá. pero s' insereixen en el marc d'una controversia que arren
ca del regnat de Pere el Cerimoniós i que no es clogué fins que, el 1422 , a la Cort de Barce
lona, la reina Maria de Castella restablí definitivament la llibertat comercial a tora la costa 
rossellonesa 14

• 

Encara que, per ara, no en tinguem cap indici directe, podria ser que !'origen de la con
troversia hagués de remuntar-se a l'establiment, durant el regnat de Pere el Cerimoniós, a les 
costes catalanes. arran de la creació del nou impost de les •generalitats•' 5

, deis descarrega
dors maritims on s'hauria de cobrar aquest nou dret: segons els capítols de les Corts de 
Momsó del mar~ de 1363, aquests descarregadors o carregadors maritims havien de ser Cot
lliure, Roses, To rroella de Montgrí, Palamós, Sant Feliu de Guíxols. Cubelles, Barcelona, Tarra-
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gona, Cambrils i Tortosa '0 , pero els capítols de !'abril i del desembre de 1365 de les Corts de 
Tortosa i de Barcelona" els afegiren Sitges, un criptic Sant Lloreny i un Canet, que versem
blantment hauria de ser el del Rosselló' ". 

Tanmateix. les fonts documentals directes que per ara tenim al nostre abast consideren 
sense excepció que el germen de la polémica fou un privilegi de 1378 de Pere el Cerimoniós 
que establí el descarregador exclusiu- del Rosselló a Cotlliure, i que aremptava contra les 
Constitucions de Catalunya pe! fet que restringía una llibertat de comery que aquestes garan
tien , a tora Catalunya, des de temps de Pe re el Gran ( 1283) i Alfons el Liberal ( 1299)10

• 

!.:existencia d'aquesta controversia no és pas del tOt desconeguda i, encara que sigui de 
manera molt sumária, la hisroriografia rossellonesa hi ha fet ocasional referéncia20

, bé que 
incorrent en algunes contradiccions amb les dades arxivístiques que per ara he pogut reco
pilar de les seves fases conjunturals. 

En primer lloc, perqué alguns autors rossellonesos assenyalen que. el mary de 1367, Pere 
el Cerimoniós decretá que. en endavant, el port de Cotlliure i la platja de Canet haurien de 
compartir el privilegi de ser descarregador marítim exclus iu de rotes les mercaderies que 
arribessin al Rosselló2

', m entre que, com veurem tot seguir, les fonts exhumades remunten a 
1378 la primera declaració de Cotlliure descarregador exclusiu del Rosselló per pan del rei 
Pere, i sense que Cotlliure compartís, en cap cas, el privilegi amb Caner2

. 

En segon Jloc. perqué alguns d'aquests autors esmenten 139823 com a data del privilegi de 
conferiment exclusiu de descarregador a Cotlliure per part de Marti I'Humá que seria abolit 
el 142224

, m entre que, com veurem, els interrogatoris de 1405-1406 demostren que, alesho
res, encara era vigent la llibertat de comery i que, per tant, el rei Maní no dictá pas el privile
gi abans de 1406. 

El contingut d'alguns documents expedits per la Cancelleria de joan 1 el 1388 i el 138925 

-que coincideixen perfectament amb les declaracions deis nostres testimonis de 1405 i 
1406- situen, en efecte, !'origen de la controversia en el regnat del Cerimoniós, pero no 
pas, com he dit, al mary de 1367, ans al maig de 1378. 

Segons aquests documents, fou el 12 de maig de 137820 quan Pere el Cerimoniós -adver
tint que, a causa de la negligencia deis oficials reials, s'havia establert, sense llicéncia reial i. 
per tant, atemptant contra les regalies. carregador i descarregador a la ciutat d'Eina i al lloc 
de Canet27

- decretá que havia de ser Cotlliure, i cap més lloc del comtat, que havia d'exer
cir la funció de carregador i descarregador maritim del Rosselló'". 

Arran de les protestes de la vila de Perpinyá i de •la cosa pública del comtat de Rosselló•, 
que consideraven que el privilegi els era perjudicial, Pere el Cerimoniós en concedí, en una 
data que no s'expressa, un sobresei'ment de cinc anys, que després degué ser prorrogar•. 

Uns anys després, el 1387, Cotlliure suplicá al Cerimoniós que revoqués el sobresei'ment i 
que fes observar el privilegi de 1378 . Arran d'aixo s'iniciá una causa entre la universitat de 
Cotlliure i el procurador fiscal de la cort reial, d'una part, i els síndics de la universitat de Per
pinyá, d'una altra, que la mort del rei Pere traslladá a la cort de joan l. Perpinyá al·legava, 
remetent-se tant al dret comú com a les Constitucions Generals de Catalunya, el dret •cui
cumque habere (. .. ) ire et redire per quecumque itinera et loca tam per terram qua m per 
mare et ad quoscu <m >que portus, loca ve! villas voluerit applicare cum su is mercaturis et 
mercimoniis prout voluerit et sibi utilius videbitur absque impedimento et contradictione ali
quali •. mentre que Cotlliure es remetía tanta la consuetud com al privilegi del Cerimoniós30

. 

Finalment, el 30 de maig de 1387 joan 1 sentenciá, des de Barcelona, prenent en conside
ració tant !'interés del patrimoni reial com el perjudici que Ji significava la no percepció de la 
lleuda i deis altres drets que només percebia a Cotlliure •et non in aliquo loco marítimo dicti 
comitatus Rossilionis• . la nova entrada en vigor del privilegi. 

Pero una nova súplica de Perpinyá comportá que, el 7 de setembre de 1388, des de Sara
gossa. joan 1 tornés a reconéixer la llibenat de carregar i descarregar a tot el litoral maritim 
del Rosselló , a desgrat del privilegi del Cerimoniós i de la sentencia que el mateix loan havia 
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dictar el maig del 1387, •sicut et prout ame dicros privilegium et senremiam nostram predic
tam carricari et discarricari solitum erar et etiam assuetum•". 

Tot i amb aix6, com que, amb la darrera cláusula de la sentencia de Saragossa de 1388, 
Joan 1 preservava •iuribus seu regaliis nostris quibus possemus concedere et prohibere carri
cari et discarricari in illis locis nostre ditionis in quibus nobis visum est expedire, imo possi
mus ipsas concessiones et prohibitiones facere presenri senrentia in aliquo non obstante•. 
Perpinyá considera que aquesta cláusula li era molt perjudicial i hi presenrá recurs. D'aques
ta manera, el 25 de novembre de 1388, des de Monrsó, Joan 1 acabá puntualitzanr que la 
cláusula •loca omnia maritima ditionis nostre comprehendere excepro dicto comitatu Rossi
lionis, infra quem nobis aut successoribus nostris non liceat motu proprio seu alicuius ins
tanriam carricaroria vel discarricatoria concedere nec ullatenus prohibire, quinimo ipsa clau
sula non obstante quilibet possit libere infra dictum comitatum Rossilionis carricare et dis
carricare ubique pro libito volunratis•. 

Óbviamenr, Cotlliure torná a recórrer la sentencia, pero aquest cop sense éxit: el 1 7 de 
desembre de 1388, des de Monrsó, el rei Joan confirma definitivament la sentencia del 7 de 
setembre de 1 388 amb les correccions de la darrera cláusula inrrodu'ides el 25 de novembre 
d'aquell mateix any; i, a més a més. condemná la vila de Cotlliure a pagar totes les despeses 
judicials". 

Per tanr. encara que sigui evident -puix que aixi ho indiquen tant les Corts de 1422" com 
les Constitucions de Catalunyal<_ que fou Maní I'Humá el darrer que, després de les successi
ves revocacions que arrenquen del Cerimoniós}5

, restablí l'exclusivitat de Cotlliure abans que 
fos definitivament revocada perla reina Maria el 1422, no és pas possible que ho fes el 1398, 
ja que els inrerrogatoris que ens ocupen deixen ben ciar que el 1405-1406 regia la llibertat de 
comery o de carregar i descarregar a tora la costa rossellonesa. i que. fins aquel! moment, 
aquesta només havia estar restringida per Pere el Cerimoniós, primer, i per joan 1, després. 

En aquests inrerrogatoris, els perpinyanesos corroboren, unánimemenr, que, el 1405-06, 
Perpinyá disposava de •franch arbitre• de carregar i descarregar mercaderies on volgués}0

• 

També reiteren que Perpinyá havia obtingut o guanyat per sentencies que podia carregar i 
descarregar on li plagués, i que la vila de Cotlliure, interessada en manten ir o reobtenir l'ex
clusivitat del descarregador pels beneficis que aix6 li reportava. havia pledejat, molt de 
temps pero sense éxit, per aconseguir-ho. Els testimonis més precisos o més ben informats 
ádhuc arriben a explicitar que Perpinyá havia obtingut tres sentencies favorables al desear
regador de Caner7

; que havia estar el rei Joan qui havia dictaminar, en darrera instancia, la 
!libertar de carregar i descarregar a rota la costa nordcatalana}8; que el descarregador sempre 
havia estar a Corlliure. excepte del temps del rei Pere el Cerimoniós enr;á; i que, quan el com
tat del Rosselló era del rei de Mallorca. el descarregador era a Cotlliure i el monarca no sofria 
que les mercaderies es descarreguessin en cap lloc que no fos Cotlliure, amb !'única excep
ció que es descarregava carbó'". o moles i carbó40

, a Argelers. 
Per tanr, és en aquest estat de coses que es dugueren a terme els inrerrogatoris de 1 405-

1406, i no pas, en canvi . amb el teló de fons d'una suposada exclusivitat de Cotlliure dictada 
per Maní I'Humá el 1398, de la qual per ara no tenim cap més trar;a que les cites deis autors 
rossellonesos assenyalats més amunt. 

Tanmateix , és evident que !'existencia del nostre •translatum informationis recepte super 
comodo vel incomodo discarritato rii Cauquiliberi• posa de manifest que. aleshores. a cavall 
de 1405 i de 1406, Maní I'Humá s'esrava plantejant la possibilitat de restringir novamem el 
comerr; a Cotlliure. 1 com que sabem que, en efecre, aixi ho féu en algun momenr o altre, i les 
declaracions deis dinou testimonis perpinyanesos són unánimement partidáries d'aquesta 
opció. és mol t possible que la seva decisió fos més o menys immediata a aquesta data. Pero, 
per ara. ignorem exactament quan la dictá. 
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LA INFORMACIÓ 1 ELS TESTIMONIS 

Com ja s'ha dit, la informació rebuda a Perpinyá entre el 29 de desembre de 1405 i el 7 de 
gener _de 1 406, que consta de 1 7 4 folis, recull les declaracions de dinou perpinyanesos. que 
foren mterrogats pel comissari reial Pere Ferrer. doctor en Beis, davant del notari reial Amoni 
Font" . -

La majoria d'aquesrs testimonis, dotze. són sobreposats d'oficis de Perpinyá que no renen 
cap relació directa amb el comery maritim'2 i, entre els ser restants, hi ha un c6nsol -hor
tolá- i un conseller -ferrer- de la vila" , un deis pocs carreters de Perpinyá que cobria el 
trajecte Canet-Perpinyá44

, un sabater de quasi vuitanta anys45
, un carnisser i un assaonador46

• 

Amb !'única i encara relativa excepció del carreter que cobria el trajecte Canet-Perpinyá.r. 
no es tracta pas, per tanr, de perpinyanesos particularment ben informats sobre les qüestions 
que se'ls pregunten, ni tan sois en el cas del c6nsol i del conseller de la vila, jaque no hi figu
ra ni cap mercader ni cap persona directament ni indirectament relacionada amb el comerr; 
maritim . Pero. per aix6 mateix, i perqué gairebé tots, encara que puguin fer palesa la seva 
ignorancia i el seu allunyamem deis cercles mercantils directament interessats en la con
troversia'8, tenen un criteri ben formar i són capar;os, sense excepció, d'opinar sobre la qües
tlo, es por percebre fins a quin punt, a la vila de Perpinyá, el debat hiera viu. públic i notori'". 

Encara que els interrogatoris vagin evolucionant segons les declaracions deis testimonis 
anteriors o en funció de la completesa de les respostes deis qui són directament interrogats, 
el connngut de les preguntes del comissari a tots dinou perpinyanesos acaba tenint una rela
tiva homogene'itat. 

Hom els pregunta, sempre en primer lloc, si saben o han sentir dir si a les viles de Per
pinya, de Cotlliure i al seu bé públic, pero rambé al bé públic de rot el comtat de Rosselló i al 
bé de la Corona. els seria més profitós que les mercaderies que entren i surten per mar del 
comtat es carreguessin i descarreguessin al pon de Cotlliure, a la platja de Canet o en alguna 
altra pan del comtar. 

D'altra banda, el comissari també s'imeressa, sense excepció, pels drers reials, i demana 
als testimonis si saben o han senrit dir si beneficiaria més a les rendes i drets que el rei per
cebia sobre les mercaderies que entraven i sortien per mar del comtat de Rosselló que el des
carregador fos a Cotlliure, a Canet o en algun altre lloc del comtar. 

Els testimonis són també imerrogats sobre quina havia estar la ubicació histórica del des
carregador'"- 1, igualmem, sobre la major seguretat de les embarcacions i mercaderies a Cor
lliure o a Canet, i sobre les pérdues, preses i naufragis que sabessin que s'haguessin produ'it 
a Canet, a causa del mal temps. de robatoris i d 'actes de pirateria. 

Com a derivació d'algunes respostes. també poden aparéi xer preguntes sobre el mercar 
diferencial de n61its a Corlliure i a Canet; sobre el periode que. en alguns casos, a causa del 
mal temps, les embarcacions destinades a Canet havien d'esperar, refugiades a Cotlliure. per 
poder arribar-hi; sobre els carreters i mulaters de la zona i la despesa que feien a Perpinyá; i 
sobre el possible increment demográfic tant de Cotlliure com de Perpinyá en casque el des
carregador s'ubiqués exclusivament a Cotll iure. 

En tots els casos, pero, les respostes a aquestes pregunres s'entremesclen, de manera que 
és molt dificil destriar els elements de la contraposició deis avamatges i inconvenients que 
peral tráfic maritim podien tenir una platja i un port deis elements relacionats amb !' impac
te econ6mic que una i altra opció podien imprimir a nivell regional. 

Cal tenir en compre. a més, que, encara que l'objecte te6ric de la discussió sigui el carre
gador i descarregador maritim , i en conseqüéncia tant la sonida com !'entrada de mercade
ries per mar, en el fons i en realitat rothom dóna prioritat i qüestiona. quasi exclusivament. 
la funció de descarregador i, per tant, !'arribada o importació de mercaderies, no pas la seva 
sonida o exponació. 
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1, d'altra banda, rambé cal tenir presem que el que es pren en consideració és sempre el 
paper de Cotlliure o de Canet en la xarxa d'abastimem i de distribució local o comarcal, ésa 
dir, la seqüéncia de la circulació terrestre de les mercaderies des que arriben al Rosselló fins 
que entren a Perpinyá, i no pas. en canvi, el paper de Cotlliure, de Canet. de Perpinyá i/o del 
Rosselló en les vies o xarxes imernacionals i regionals del comerc;: marítim , encara que, indi
recramem. aquests aspectes també puguin posar-se de manifest. 

«PUS PERILLOSES STAN LES FUSTES EN LES PLAGES QUE NO FAN EN LOS PORTS, 
E A90 PER MOL TES RAHONS" [9]. ELS AVANTATGES MAR{TJMS DE COTLLIURE. 

Essent requerits sobre la contraposició deis avantarges i inconveniems que dos llocs tan 
geomorfológicamem diversos com Cotll iure i Canet comporraven per al comerc;: marítim, Jés 
respostes deis restimonis perpinyanesos reflecreixen clarament les limitacions i les caracte
rístiques de l'activitat naval medieval. 

Com que Canet és una platja aberra. les mercaderies s'hi havien de descarregar directa
mene sobre la sorra. on quedaven dipositades i, per tanr, exposades a les incleméncies del 
temps (mala mar, pluja i vent51

) fins que no eren carregades per dur-les a Perpinyá. 
A Canet, per tam. les mercaderies hi patien humitat, podien mullar-se i, en conseqüéncia, 

hi corrien el risc de malmetre's. 
Tanmateix, i encara que gairebé tots els testimonis adverreixin d'aquests inconveniems de 

Canet, ben pocs són capac;:os d'aportar-ne exemples. tot i que molts d'ells foren imerrogats 
exp lícitamem sobre casos concrets de bales, pones d'espécies o altres mercaderies perdudes 
a la platja. 

D'aquesta manera, a respostes genériques com haver •ho"it dir moltes vegades a molts 
hómens del loch de Canet. lo nom deis quals a present no li recorde. que moltes robes qui 
staven en la plage de Canet se banyaven de la ayga del mar• [4]. només se'ls por sumar una 
resposta precisa. la del carreter de Perpinya, que és l'únic que assegura que •ha vist. e sos 
companyons. alscuns sachs de pastells en la plaja de Canet que sclataven per c;:o com se eren 
aquí to ts podrits per e;: o com staven aquí en lo arenal a la plaja• [ 1 5] . 

A Canet, a més, al risc de pérdua de les mercaderies a causa de les incleméncies del temps 
s' hi sumaven tant el perill de funde les que quedaven dipositades sobre la sorra de la platja 
sense vigilancia -ja que el nucli urba era a dos quilometres- com el perill de robatori de les 
mateixes a causa d 'atacs piratics. 

Hi ha qui diu que havia semit parlar moltes vegades a la gene de Canet del furr de bales o 
de botes, que desapareixien de la platja sense que els mercaders en sabessin res [4] . 1, pel 
que fa a pirares i corsaris, hom també assegura que havia sentir dir que desapareixien mol
tes de les robes dipositades a la sorra. o parlar de la presa d'embarcacions. Peró, de nou. 
només se n'aporta un cas concret: el de joan Arnau, de Perpinyá, que •tot quant havia perdé 
en una fusta que se'n manaren genoveses de la plaja de Canet, la qual fore stada segura al 
pon de Copliure• [16] . 

Ningú no dubtava. per tant, que, tam en cas de moros i •altres enemics• -entre els quals 
només s'anomenen els genovesas- com en cas de fortuna de mar, tam les embarcacions 
com les mercaderies •un per cem sens neguna comparació starien pus segures a Copliure 
que a Canet• [8] . 

1 no només perqué Cotlliure fos •pon salvador• i, en conseqüéncia. les embarcacions hi 
quedessin tancades i, per tant. teóricamem proregides del mal temps i deis atacs pirátics, 
sinó també perqué, en cas de necessitat defensiva. a Cotlliure hi quedava assegurat un 
socors molt més immediat i consistem: la vila era a tocar del seu porr i tenia molts més habi
tams que no pas la de Canet. que. a més. era lluny de la plarja5z. 

PPI m1P f;¡ ;¡ ¡,, nnPr'lrinn<: rlP r;¡rrf'CS:l i rlP<:r;¡rrpcJ;¡ rlP IP<: mPrr;¡rJpriP.<; hnm ilSSP.nvala Ol!P. 
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•a Copliure se descarrega lo blat e altres mercaderies ab forr poch affany e sens perill de ba
nyar, e axí com lo descarreguen lo meten en loch bé segur on lo poden tenir fins que·s és ben 
avinem de portar-ha a Perpinyá• [9]. o que, a Cotlliure, •les mercaderies sran pus segures e 
s' i descarreguen pus segures per banyar. e axí com les descarreguen si les se meten en bori
gues• [ 14] (o •tenrost les meren en borigues• [ 15]). 

Per tam. a més de les infraesrructures ponuáries i defensives mateixes, Cotlliure també 
disposava de magatzems aptes pera la protecció i conservació de les mercaderies m entre no 
eren transporrades cap a Perpinyá. D'aquesta manera, en temps de verema o de sembra, 
mentre hi havia mancanc;:a de bésties de cárrega perqué estaven ocupades en les tasques 
agricoles, a Cotlliure no calia patir-hi si el transpon cap a Perpinyá no es podía fer immedia
tament, fes el temps que fes i fas !'época de l'any que fas [9] . 

•En la plaja de Canet és lo comrari• [14]: normalmem, les mercaderies hi podien roman
dre. esteses a sol i serena sobre la sorra, des que eren descarregades i fins que eren trans
portades cap a Perpinyá, fins a dos o tres [ 14] o fins a vuit di es [ 15], amb la qua! cosa sovint 
•se havia perdudes, per fortuna de temps, robes e al tres coses (. .. ) que si ( ... ) se fossen des
carregades en lo pon de Copliure que no foren perdudes, e ac;:ó per tal com hagueren haüt 
millar recapte de trer-les de mar e d'altres coses• [5] . 

De rota manera. el pitjor inconvenienr d'una platja aberra com la de Canet era un altre, ¡ 
incidía més en les dificultats que tenien les embarcacions per fondejar-hi que no pas en l'es
tropell de les mercaderies durant les operacions de cárrega i descárrega o un cap esperaven 
a la sorra: com que, en cas de mal temps, la platja esdevenia molt perillosa53

, les naus no 
podien acosrar-s'hi i només podien esperar que cessés la mala mar; i com que, menrre espe
raven. no podien fer. precisamem, altra cosa que refugiar-se al port de Cotlliure, aquesta con
tradicció no feia sinó validar encara més l'opció d'aquest pon coma descarregador. 

Alguns deis testimonis -parser exageram, parser recorrenr a casos excepcionals per bé que 
documemats- asseguren que, de vegades, les naus havien de refugiar-se i romandre a Cotlliu
re fins a un o dos mesas per esperar-hi !'arribada de la bonanc;:a que els permetés atansar-se a 
Canee'"' . 1, encara que sigui fem esment de períodes cronológics més o menys dilatats, tothom 
coincideix, sense vacil·lacions, en aquest pum: si el carreter. que s'erigeix en un deis testimo
nis més fiables arran del seu indubtable coneixemem de causa. afirma •que ha vist que les fus
tes que eren spatxades per Canet staven a vegades XV jorns. tres setmanes a un mes a Copliu
re que no podien pendre a Canet> [ 15]. al tres testimonis asseguren també que •mal tes vega des 
s'esdevé que les fustes qui són noliejades pera Canet no poden passar a Canet per fortuna de 
temps, ans stan a vegades X e XV diesen lo pon de Copliure• [19] . 

La conseqüéncia lógica de tot aixó era que, molt sovint. en el temps que les embarcacions 
esperaven a Cotlliure un amansiment del mar que els permetés entrar a Canet. si haguessin 
estat noliejades cap a Cotlliure les mercaderies ja haurien pogur ser-hi descarregades, trans
portades per terra i fins i tot venudes a Perpinyá55

, tot i que, com veurem després, la distan
cia i l'estat del camí que unía Cotlliure i Perpinyá imposés traves indubtables a la seva circu
lació terrestre. 

El darrer deis elemems que, estrictamem a nivel! de comerc;: marítim, hom rambé pren en 
consideració per valorar comrastadamem l'opció de Cotlliure i la de Canet és el de la possi
ble incidéncia diferencial deis riscos de la platja de Canet en el mercar de nólits. 

Alguns testimonis declinen, amb rota franquesa. qualsevol resposta, indicant que no saben 
pas si resulta més conveniem noliejar embarcacions i mercaderies cap a Cotlliure o cap a 
Canet56

, adduint explícitamenr. en alguna ocasió, el fet que no són mercaders57
• 

Hi ha també, peró, qui opta per considerar, o per advenir que ha sentir dir, que, puix que 
els amos de les fustes les consideren més segures al porr de Cotll iure que no pas a la platja 
de Canet, és més car noliejar-les cap a aquesta platja58

, i fins i tot hi ha qui afegeix, en algun 
cas, que el temps que les embarcacions destinades a Canet perden ben sovint a Cotlliure tot 
esperant el bon temps per forc;:a ha d'encarir els nólitS50

. 
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En canvi , pensanr clarament en parámetres terrestres i no pas maritims, és a dir, en una 
relació estrictament fonamentada en la relació distancia geográfica-costos, un deis testimo
nis conclou que, des de Barcelona, surt més a compre noliejar les embarcacions cap a Cot
lliure, perqué és més a prop, pero que, en canvi, quan les naus vénen de Pisa o de Génova. 
és més convenient noliejar-les cap a Canet [8] . 

Les respostes sobre el mercar de nolits són, per tant, probablement. les que més posen de 
manifest una disparitat d'opinions entre els restimonis, tot i que segurament calgui atribuir
la més al desconeixement de causa de molts d'ells i a les seves respostes basades en un sen
tir comú arrelat en una escala de valors terrestres que no pasa un veritable coneixement d'u
na realitat que. si més no al segle XVIII. queda perfectament documentada00

• 

Tanmateix , el que si fan les preguntes i respostes a l'entorn deis nolits és presentar-nos. 
indirectament, entre referencies del tot generiques, una imatge de les principals conne
xions maritimes del Rosselló a la Baixa Edat Mitjana"'. encara que sigui fent abstracció 
quasi absoluta deis productes que eren objecte d'intercanvi"2

: hom hi fa esment, sobretot, 
de les relacions ambla Corona d'Aragó {i, en concret, en cinc ocasions amb Barcelona63

, en 
dues amb Valencia"'. i en una amb Mallorca"5

). als contactes amb el nord d'ltália (o amb 
Génova en quatre ocasions00 i amb Pisa en dues"'l i, en dos casos més, als contactes amb 
Fran<;:a68

. 

DISTANCIES, CAMINS 1 COSTOS DIFERENCIAL$ DE CIRCULACIÓ. 
ELS AVANTATGES TERRESTRES DE CANET 

Si, en l'ámbit estrictamenr maritim i tant per a la seguretat de les mercaderies com de les 
embarcacions, ningú no dubtava que Cotlliure era el lloc més segur i convenient per exercir la 
funció de descarregador maritim del Rosselló, no succeeix pas el mateix pel que fa a l'ámbit 
terrestre, perqué hi havia diverses raons decididament favorables a l'opció de la platja de Canet. 

La distancia geográfica que separava Canet i Cotlliure de Perpinyá era el primer elemenr 
que afavoria, obviament i clara. aquesta platja. 

Perqué, com que la platja de Canet es troba només a una dotzena de quilometres de Per
pinyá, si les embarcacions hi descarregaven les mercaderies podien fer-se dos viatges d'ana
da i tornada o •dues carreres• fins a Perpinyá en un sol dia [8]. mentre que. des de Cotlliure. 
en canvi. puix que és situar a una trentena de quilometres de Perpinyá, només podía fer-se, 
com a molt, un trajecte d'anada o de tornada diari••. En conseqüencia, aixo redu'ia significa
tivament, com veurem, tant els costos com el temps de transpon terrestre. 

Pero . a més a més de la distancia, les caracteristiques i la viabilitat deis camins també afa
vorien, claramenr, l'opció de Canet. 

El cami que unía Perpinyá i Canet era prou ample'0 com perqué hi transitessin tant muls 
com carretes. pero pel que unía la capital amb Cotlliure només podien passar-hi muls71

• 1 
aixo . encara. en cas que els camins fossin transitables, perqué, sobrerot a l 'hivern, i •en 
temps de grans pluges, no por hun passar per lo cami vinent de Copliure. ans ha hom sperar 
bon temps• [ 12] 72

. 

Per tant, des de Cotlliure hom només aconseguia arribar a Perpinyá en un dia en el millar 
deis casos, de manera que. en cas de mal temps. fins i tot es podía arribar a tardar una ser
mana per transportar fins a Perpinyá les mercaderies descarregades al port: •en _temps d'i
vern, triguen a venir les robes Vil o VIII jorns de Copliure en temps de pluges• [8)' '. 

Tanmateix , i com que, logicament, els cotll iurencs eren conscients que aquests inconve
nients podien obstaculitzar la designació del seu pon com a únic descarregador del Rosse
lló74, sembla que s'havien compromes a posar-hi remei en cas que la Corona en restablis 
l'exclusivirat. i a assegurar que els camins fossin transitables. tanr per carretes com per muls, 
duranr tot l 'any. Aixi ho asseguren . almenys, dos testimonis: •los de Cochliure han promes 
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que si lo dit carregador e descarragador ere a Copliure que ells adobarien los camins, a cone
guda del consell de Perpinyá, per carretes e per besties• [5] 75

. 

Pero, fins i tot si els camins de Cotlliure s'adequaven, Canet comptava amb un altre avan
tatge dificilment salvable per Cotlliure, que era. en realitat, el que feia que els defensors de 
l'opció de la platja, els mercaders de Perpinyá, Ji donessin un suport incondicional : els costos 
diferencials del transpon terrestre deies mercaderies. 

Tant perla distancia i la dificultar deis camins com també perles despeses addicionals que 
els traginers havien de fer en menjar, beure i dormir pel cami, a causa de la durada del tra
jecte, quan transportaven fins a Perpinyá mercaderies descarregades a Cotlliure. el cost del 
transpon terrestre d'una cárrega de mercaderies des de Cotlliure podía arribar a ser dues 
vegades i mitja més car que no pas des de Canet: segons un deis testimonis que declaren, el 
transpon per cárrega només valia , des de Canet, 18 diners (o un sou i mig) . i des de Cotlliu
re. en canvi , 4 sous [8]; segons un altre. una bala es duia de Canet a Perpinyá per 18 diners 
o per 2 sous, i des de Cotlliure per 3 o 4 sous [ 12]; encara un altre reitera que portar una 
cárrega des de Canet valia només entre 16 o 18 diners i 2 sous, pero des de Cotlliure entre 3 
i 4 sous [ 19] ; i el carreter, sens dubte ben informar, declara que •ha per cert que conste la 
meytat més de Copliure que <de> Canet un temps ab altre• [ 15]'". 

PEL BÉ PÚBL/C DE COTLL/URE, DE PERPINYA, DEL COMTAT DE ROSSELLÓ 
1 DE LA CORONA (ccEXCEPTATS LOS MERCADERS, QUI TENEN LO CONTRARf, [17]). 

Arran de les declaracions deis dinou testimonis perpinyanesos. no hi ha dubte que l'•opi
nió pública• de Perpinyá tenia ben ciar quins eren els avantatges i inconvenienrs tant de 
Canet com de Cotll iure. 

Pero encara tenia més ciar que, al capdavall , •comptant unes coses ab altres•. l'opció de 
Cotlliure era la més convenient i beneficiosa tant pels inreressos de la Corona com pel bé 
públic de Cotlliure, de la vila de Perpinyá i del comtat de Rosselló , i que en el descarregador 
de Canet, o en la llibertat de comen;:, només hi tenien interés el vescomte d'llla, els homes 
de Canet ¡ alguns mercaders de Perpinyá, que eren els únics de la vi la que defensaven afer
rissadament l 'opció de Canet, pero només en benefici propi , perqué els permetia estalviar-se 
despeses en la circulació terrestre de les mercaderies. 

LES RENDES 1 DRETS REIALS 1 EL BÉ PÚBLIC DE COTLLIURE 

Encara que. en ser interrogats sobre si consideraven que les rendes reíais es veurien incre
mentades si el descarregador maritim del Rosselló s'ubicava exclusivamenr a Cotlliure. 
alguns perpinyanesos es mostrin gairebé tan desorientats com en ser preguntats sobre els 
nolits. i facin palesa la seva ignorancia o recorrin , sense coneixement de causa. al seu -teo
ric- sentit comú, tots tenen com a minim molt ciar que el descarregador a Cotlliure benefi
ciaria aquesta vila i que, com que la vi la era reial, el progrés de Cotlliure també es traduiria 
inevitablement en profit reial. 

Ningú no posava pasen dubte que Cotlliure era la primera interessada en obtenir el privi
legi de descarregador exclusiu. Ho posava de manifest, en primer lloc, el fet que hagués pie
dejar ranr de temps, encara que sense exit, per aconseguir-ho [8] . Pero !'experiencia també 
demostrava que, des que Canet exercia la funció de descarregador. és a dir, des que s'havia 
reconegut la !libertar de comen;: a rota la costa rossellonesa. Cotll iure s'havia empobrit i havia 
perdut m o ira població [ 18] . 

Per tant. hom conclola que, si Cotlliure recuperava el descarregador. aquella •vila insigne e 
nnr<~hl<~ P. Priln d<!tJ rlP.I c.omr<~r rlP. RossP.Iló• [.')1 • t<~l P.n nuP. vil mnlr ;¡J sP.nvor rev e oer con-



10 Roser Salicrú i Lluch 

següent a tots sos regnes e terres» [4], i amb aquell seu notable port <per los grans tráffichs e 
mercaderies que s'i fan>~ [7], no tan sois <me valria la meytat més>> [15], sinó que també guan~ 
yaria població. 

O' aquesta manera, i en conseqüencia lógica, cmés valria la dita vila de Copliure al senyor 
rey que no fa, car, com millors són les viles [reials]. pus profitoses són al senyor rey» [13]"-

Pel que fa. directament, a les qüestions impositives, hi ha qui declara que <<no sabria dir si 
les rendes del senyor rey valrien més o menys si lo carragador o descarregador ere a Copliu
re» [6], i fins i tot qui reconeix que ignora <<Si lo senyor rey reeb rendes ne al tres drets>> sobre 
«<es mercaderies e robes qui entren per mar en lo comtat de Rosselló» [7]. Peró la majoria de 
testimonis, encara que no sápiguen ,Jo senyor rey quines rendes o drets percep ne reeb dins 
lo comtat de Rosselló», acaben deduint <<que més val al senyor rey e a les sues rendes e drets 
ésser lo carregador e descarragador a Copliure, que és seu, que no a Canet, que és del vec;
comte d'llla» [9], extrem, aquest sí, que tothom destaca i té molt ciar". 

Són en canvi ben pocs els que estan en condicions d'establir alguna precisió: hi ha qui ha 
sentit dir79 «que les rendes de Cochliure se són venudes VIII o nou mília sous més enguany 
ab condició que lo dit carregador e descarragador sie a Cochliure que no si ere en altra part 
del dit comtat» [1], i el carreter assegura que «<os drets e rendes que lo senyor rey pren sobre 
les mercaderies qui per mar entren en Rosselló valrien molt més si lo carregador e descarra
gador ere a Copliure, car les mercaderies qui vénen de Ffranc;a e descarreguen a Canet no 
paguen res al dit senyor, e si descarreguen a Copliure paguen tres diners o més per cárrega, 
e axí dix el! testimoni que se'n m ostra experiencia, car ara poch ha se són venudes prop de 
deu mília sous més ab carragador e descarragador que sens descarragador e carragador les 
dites rendes de Copliure» [15]. lgualment, i donant per sabut, també, com el carreter, el 
volum i el valor de les importacions procedents de Franc;a"", el sabater octogenari significa 
que eles rendes que lo senyor rey pren sobre les mercaderies qui entren en Rosselló valrien 
més si lo descarragador ere a Copliure, car [a Canet] les mercaderies qui vénen de Franc;a no 
paguen dret al senyor rey» i, en canvi, des mercaderies qui entren a Copliure a la entrada 
paguen al senyor rey lur dret, e axí mateix, com se vénen aquí [Perpinyá], paguen de exida 
altre dret>>, perO, en canvi, «com se descarreguen a Canet, encara que passen per Copliure, 
no paguen sinó un dret al senyor rey» [16]. 

A més a més, molts testimonis afegeixen i asseguren que han sentir dir a malta genr que 
les rendes que el rei rebia a Cotlliure havien disminuir molt des que el descarregador era a 
Can e t. 

Per últim, cal assenyalar també que, com que hom considerava, com veurem tot seguir, 
que una de les conseqüencies del descarregador a Cotlliure seria la revitalització del sector 
terciari perpinyanés, hom també assegurava que augmentaria el rendiment de les imposi
cions de la capital", de manera que les rendes i drets de la Corona es podrien beneficiar 
doblement, tant a Cotlliure com a Perpinyá, del fet que Cotlliure recuperés el descarregador 
exclusiu. 

TRAGINERS 1 CARRETERS: El MONOPOLI DE CANETVERSUS 
l'ACTIVITAT DETOTA LA CONTRADA 

Una de les conseqüencies di rectes i que tothom considerava més negativa de la llibertat de 
comerc; aconseguida pels mercaders perpinyanesos i de la consegüent i virtual conversió de 
Canet en descarregador de tot el Rosselló era el práctic monopoli que els homes de Canet 
havien imposat i exercien en el transport de les mercaderies fins a Perpinyá. 

D'una banda, perque, a Canet, «aquells qui houen manera en lo carregador de les robes no 
volrien dar sinó a hómens de Canet mentre que traben hómens de Canet qui portar ne 
vullen» [4], o, dit altrament, perque «a Canet los botiguers e aquells qui recullen les robes e 
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mercaderies no donarien tant volenters a portar les dites robes ab hümens de fora com a 
aquells de Canet, ans favorejen molt los dits hómens de Canet» [11]"'. 

Per tant, quan les embarcacions descarregaven a Canet, els homes del lloc eren els únics 
que es beneficiaven del transport de les mercaderies fins a Perpinyá, i els de la resta de la 
comarca, si anaven fins a Canet, feien debades el viatge, perque tornaven buits. 

Peró si «aquells qui donen les mercaderies a Canet les donen més volenters a aquells de 
Canet que de Perpinya ni d'altra part», no era tan sois per afavorir els de Canet, sinó també, 
com ja he m dit i com hi insistirem després, ccar aquells de Canet lus poden fer millar mercar 
que los qui han de venir de fora, per c;o com no·ls cal res despendre sinó en c;o del lur» [1 7]. 
És a dir: com que els de Canet podien anar i tornar de Perpinyá en mig dia, no havien de fer 
despesa pel camí ni en menjar, ni en beure, ni en dormir, perque ho feien sempre a casa, de 
manera que podien oferir preus més baixos que la resta de traginers i mulaters de la comar
ca. 

En canvi, a mig camí entre la convicció de molts i el testimoni d'alguns que recordaven el 
que s'esdevenia quan el descarregador era a Cotlliure, tothom assegurava que el descarrega
dor exclusiu a Cotlliure beneficiaria a tots els traginers de la comarca o, si més no, als de gai~ 
rebé tates les poblacions situades en la zona compresa entre Perpinyá i Cotlliure i, per tan t. 
ubicades en el camí que unia la capital i el port rossellonesos. Perqué, quan els traginers de 
la contracta sabien que arribaven mercaderies a Cotlliure, hi afluYen en massa, per conduir
les fins a Perpinyá, des d'Aienyá, Argelers, Bages de Rosselló, Bompás, Cabestany, Elna, la 
Roca d'Aibera, Hortafá, Palau del Vidre, Perpinyá, Salelles, Sant Cebriá, Sant Feliu"'. Tatzó, 
Vilanova84 i altres llocs85

. 

A diferencia del descarregador de Canet, per tant, que només beneficiava els traginers 
locals86

, el de Cotlliure do nava activitat als de tata la contracta que, a més a més, a diferencia 
deis de Canet, que pertanyien al vescomte d'llla, eren de jurisdicció reial. 

El testimoni privilegiar del sabater octogenari «que ere de edat de XX dos anys com les 
morts majors les quals foren l'any de quaranta~vuyt vengueren)) i {{stave a Cochliure en temps 
que lo dit contar ere del senyor rey de Mallorqua», és potser el que més clarament ho posa de 
manifest, en un exemple preterir d'história oral, quan recorda que, quan el descarregador 
era a Cotlliure, «tots matins trobava hom, hora de marines passades, CCCC besties de tragí a 
Copliure qui portaven los viures e mercaderies a Perpinya, les quals bésties eren de Argillers, 
de Perpinyá, Ortofan e de molts al tres diverses lochs del comtat de Rosselló, e que li recorda 
que la majar partida de les di tes besties eren ásens qui portaven blat, forment, pes e al tres 
mercaderies semblants» [16]". 

En el monopoli que els homes de Canet exercien sobre el transport de les mercaderies fins 
a Perpinya hi havia només una sola i encara relativa excepció: la d'alguns carreters 88 de Per~ 
pinyá que eren acceptats per traginar les mercaderies que havien de transportar-se en carre
tes i no en muls89

. PerO eren, només, una90 o mitja dotzena91 d'homes, i fins i tot ells podien 
fer el viatge fins a Canet en va i haver de tornar buits cap a Perpinyá. Així ho testimonia el 
carreter Pe re Versaví, un d 'aquests pocs perpinyanesos que es beneficiava del descarregador 
a Canet, peró que tanmateix assegura que «en Guillem Mostanyó les amave més dar [les 
carregues] a homes de Canet que a hómens de Perpinyá, e que, encara no ha dos meses, que 
se'n hagueren a tornar-ne buyts ell restimoni e sos companyons, e que ac;ó's pos provar per 
tots los carraters de Perpinyá» [15]. 
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HOSTALERS DEL ROSSELLÓ, MENESTRALS 1 GENT MENUDA DE PERPINYA: 
ELS TRAGINERS DE CANET, QUE «NO Hl DEIXEN DINER NI MALLA», 

VERSUS ELS DE TOTA LA CONTRADA 

Que el descarregador fosa Canee o a Corlliure. pero, no només repercuria en l'acrivirat deis 
rraginers rossellonesos. sinó rambé, grácies a la mobilirar i necessirars d'aquests, en l'acrivi
tat de diversos col · lectius tanr de la conrrada com . sobreror. de Perpinyá. 

El fer que els traginers de Canet poguessin anar i tornar en mig dia de casa seva a Perpinyá 
i no necessiressin dinar, sopar i dormir pel camí, que era el que els permetia oferir millar 
preu que la resta de traginers de la comarca perqué l'esralvi d 'aquesra despesa abaratia el 
cose del transpon terrestre de les mercaderies. beneficiava els mercaders de Perpinyá, pero. 
en canvi, tenia efecres negarius tanr en l'economia de la capital rossellonesa com en la de 
rota la conrrada. 

D'una banda, perqué, com que sempre podien dormir a casa. no havien de fer ús d'hosrals 
ni pel camí ni a Perpinyá. D'una alrra. perqué tampoc no els calia fer cap despesa a la capi
tal. ni perles seves necessitats ni perles de les seves besries, que sempre eren alimenrades i 
ferrades a Canet"2

• 

En canvi, amb el descarregador a Cotlliure. la distáncia que separava el pon de la capital 
imposava. com en temps antics, la necessitat d 'hostals per als traginers ranr en els camins 
com a Perpinyá mareix, i que roes els mularers es veiessin obligars a fer despesa propia i per 
a llurs atzembles fora de casa. 

El sabater ocrogenari. en una nova mosrra de preservació de la memoria histórica. recorda 
perfectament que, quan el carregador era a Cotlliure, •totes aquelles viles qui són de Copliu
re en Perpinyá eren plenes de hosrals. e fayen forr bé de son prou ab los anedós e venidors•; 
pero, així mateix, que també •los hosralers, carnicers. ferrers, sabarers, basters e rora alrra 
gene comuna de Perpinyá guanyavan e feye de son prou ab lo rráfech que ere de Copliure a 
Perpinyá• [ 16]; i un altre testimoni, carnisser de Perpinyá, també assegura haver sentir dir al 
carnisser Pere Seguí. •qui és hom ben avist en son offici•. que. anrigamenr. quan el desear
regador era a Cotlliure, •carnissers, flaquers. hosralers. raverners e moles alrres de Perpinyá 
havien profit; e, axí mareix, molts poblats en Rosselló, axí hómens d'Argillers. Cabestany e 
d'altres viles de Rosselló qui anaven portar robes de Copliure a Perpenyá e. com eren aquí, 
despenien los diners que havien guanyars en pa, carn, vi e altres necessaris a la vila de Per
pinyá, de que la dita vila havia gran profit, e axí creu ell resrimoni en sa consciencia que axí 
sia , com ha hoit dir al die en Saguí. car veu ell resrimoni vuy en di a que los hómens de Canet 
qui ponen les robes de Canet a Perpinyá no despenen res a Perpinyá• [6] . ésa dir, •no hi dei
xen diner ni malla• "3

. 

1 si, com repereix rothom. els homes de Canee no deixaven a Perpinyá •diner ni malla•. el 
carreter s'avenrura a concloure. en canvi. que •aquells qui vénen a Copliure de c;:o que gua
nyen lexarien més de la meitat a Perpinyá• [ 15]. 

D'aquesta manera. roes els perpinyanesos comparreixen, sense cap ombra de dubre. l'opi
nió que el descarregador a Cotlliure reportarla beneficis a roes els menestrals i •gene menu
da• de la capital rossellonesa. perqué bona pan deis rraginers haurien de dormir-hi, dinar-hi 
i sopar-hi, i perqué, a més de menjar-hi i beure-hi, per les despeses que haurien de fer, tam
bé donarien vida a basters. carnissers, ferrers. flequers. hostalers. macellers, peixoners. 
pellers, revenedors. sabaters, sastres. raverners, tenders ... 1 creuen . per tanr. com ja hem dit, 
que. en conseqüencia. també augmentaria el rendimenr de les imposicions de la vila"" , cosa 
que incidiria en profit de la Corona. i que, arran de rot aixó, de la mateixa manera que Cor
lliure, la capital del Rosselló guanyaria població . 

Pero, a més a més, el descarregador a Cotlliure rambé permetria acabar amb la caresria 
de besries de cárrega que hi havia a Perpinyá des que les mercaderies es descarregaven a 
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Canet i, per rant, amb !'elevar cose deis rragins en les epoques de major activirar agrí
cola . 

Menrre regia la lliberrat de comerc;: i s'imposava el virtual monopoli del transpon terrestre 
deis homes de Canee, com que a Perpinyá els rraginers no hi tenien manera de viure, n'hi 
havia molt pocs. Si , en canvi, el descarregador fosa Corlliure, a Perpinyá hi hauria més rragi
ners i més i millors besties; i, d'aqw~sra manera. no només en remps de verema i de sembra 
no caldria que les mercaderies quedessin exposades, com feien ara a Canee. a les inclemen
cies metereológiques a causa de la falta de disponibilitat d'atzembles que les poguessin 
transportar immediaramenr. i en conseqüencia a l'esrropellamenr (9] , sinó que. a més, a Per
pinyá, en temps de verema i de sega. com que no n'hi hauria mancanc;:a, rampoc no aug
mentaria tanr el preu deis rragins (4]. 

ccEXCEPTATS LOS MERCADERS, QUI TENEN LO CONTRARI» [17]. 

Si , aparenrmenr. rorhom cenia tan ciar que alió més convenient per Perpinyá. pel Rosselló , 
per Cotlliure i perla Corona. era ubicar el descarregador a Cotlliure. quin era !'origen de rant 
enrenou i qui. i per que. el movia? 

En opinió deis resrimonis perpinyanesos, la unanimitat de la resposta queda més que pale
sa: l'imeres per manrenir el franc arbitri a rota la costa rossellonesa . que es traduia en la pos
sibilitat de descarregar lliurement a Canee, era estrictament i exclusiva d'uns pocs me'rcaders 
de Perpinyá, que eren els únics que rreien profit directe del cose diferencial del transpon 
terrestre de les mercaderies fins a la capital. 

Aquests mercaders perpinyanesos. que només són esmenrars genericament, són directa
mene acusats d'avarícia [5]. i de donar prioritat als interessos parriculars en derriment del bé 
comú. 

Per aixó. roe i que rothom posi de manifest el seu acaramenr de les sentencies reials que 
havien esrablerr la lliberrar de comerc;:. ningú no silencia que aquestes foren aconseguides 
pels mercaders de Perpinyá. 1. a més a més, aquests mercaders fins i roe són acusars de mal
versació de fons públics. és a dir. d 'haver obtingur aquestes sentencies d'imeres panicular 
•ab diners e despeses del públich e comú de Perpinyá, so que és srat damnaige del 
públich•[l8] . 

Els perpinyanesos. per ranr. deixen mole mal parar el col·lectiu mercantil de la vila . Per
qué. •exceptars los mercaders. qui cenen lo conrrari• [17], i el vescomte d' llla i els homes de 
Canet, que óbviament també es beneficiaven del descarregador. ningú més no rreia profit de 
la llibertat de comen; i, ben al conrrari. rothom la considerava perjudicial a la comarca. 

L:esrrera inrerrelació que s'esrableix entre el descarregador a Cotlliure i el bé públic i comú 
del Rosselló (hostalers i traginers de la contracta). de Perpinyá (menesrrals i gene menuda) . de 
Cotlliure (augment i enriquiment de la població) i. per ranr. de la Corona (incremem de les 
rendes reials). es comraposa amb contundencia i amb una forra crítica als interessos parri
culars de l'esramem mercantil de la capital . o deis seus principals represemanrs, que és acu
sar no només de sacrificar el progrés económic rossellones pels pocs beneficis del cose dife
rencial de circulació terrestre de les mercaderies des de Canee a Perpinyá. sinó rambé de 
gran irresponsabilirat pels riscos que innecessáriamem obligava a córrer a patrons. embar
cacions i mercaderies. 

Uns beneficis que. a més. un sol mal cop de son. o de fortuna de temps o de pirares. posa
va en enrredit. 

Torhom creia que •el millar mercar de portar les mercaderies de Canet• no compensava 
pas els riscos que les embarcacions havien de córrer per arenyer i descarregar a Canet, i que 
•més deu hom considerar que les fustes e mercaderies stiguen en loch segur de fortuna de 
mar, corssaris. moros e altres males genes. que no c;:o que costen més de portar les robes de 
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Copliure a Perpinyá que de Canet, car més pujarie una fusta qui's perdés ab les mercaderies 
que no quanc sa paria aven<;ar en lo pon de les robes de Canee• [6]. Die alcrament, els mer
caders que, amb canta avaricia, rant miraven per llur propi interés per estalviar-se i guanyar 
uns pocs diners amb els costos diferencials del transpon terrestre de les mercaderies des de 
Canee, •porien perdre e pendre més dan en un die en la plage de Canee. perdent lurs fustes 
e lurs mercaderies, que no guanyarien ne avan<;arien jamés aven<;at en <;o que guanyen que 
han millar mercar en fer portar les robes e mercaderies de Canee que no de Copliure• [5]. 

Lexemple de joan Arnau de Perp inyá, un mercader que •tot quant havia perdé en una fus
ca que se'n manaren genoveses de la plaja de Canee, la qual fore stada segura al porr de 
Copliure•. és una m ostra clara de com •bé·l vehen car comprar a vegades los mercaders• [ 16] 
el millar mercar que cercaven a Canee. 

*** 
Puix que Maní I'Humá acabá rornanr a posar en vigor el privilegi del descarregador exclu

siu de Corlliure, és evident que els raonamenrs deis represenrants de bona pare deis sobre
posars d'oficis perpinyanesos que declararen entre 1405 i 1406 el convenceren, ror i que no 
cal oblidar que no és menys evident que aquesrs sobreposars també representaven els seus 
propis interessos, els deis menesrrals perpinyanesos, clarament contraposars als deis merca
ders. 

La controversia que, almenys duranr més de quaranta anys, entre 1378 i 1422, enfrontá els 
defensors de la llibercar de comer<; o franc arbitri per carregar i descarregar mercaderies en 
qualsevol punt de la costa rossellonesa i els defensors de l'esrabliment d'un descarregador 
exclusiu a Corlliure. por ser redui'da . a partir de les declaracions deis dinou perpinyanesos 
que foren inrerrogars entre 1405 i 1406, a un diáleg cosros-beneficis i a l'afany de lucre d'uns 
pocs mercaders que, criricars pels seus convilarans, disposaven de prou poder i influencia a 
la capital rossellonesa per imposar els seus interessos parciculars. 

Per ranr, a banda deis inreressos económics i socials que afloren en aquesta controversia. 
és molt probable que també hi entressin en joc interessos politics, que tanmareix només 
podrien aclarir-se amb una análisi i a partir del coneixement de la realitat perpinyanesa del 
primer quart de la quinzena cenrúria . Caldria esbrinar qui eren els anónims mercaders que 
són acusars d'haver usar els fans públi cs de la universirar de Perpinyá en benefici propi , i fins 
a quin pum els seus interessos económics conflui'ren. com se suggereix el 1422, amb !'es
trategia deis mercaders i consellers barcelonins"'. 

Tm i amb aixó, també cal tenir en compre que sembla que, fins i roten el si de la universi
tat de la capital perpinyanesa, hi havia discrepáncies, jaque. a la primeria del segle XV, tant 
el ferrer Pon<; Foguee, conseller [17]. com l'horrolá Arnau Monrellá, cónsol de la vila [10], 
comparceixen l'opinió favorable a Corlliure de la resta deis seus convilatans que s'expressen 
en els interrogaroris. 

El darrer, Monrellá, no por ser més ciar en aquest sentir: reitera , com els alcres testimonis, 
que •més se deu guardar srar les mercaderies e robes en loch segur com sápien més costar 
de portar que no en loch perillós on sápien menys costar•. i ho abona amb un exemple con
cree que posa de manifest que, al capdavall, quan havien d'optar per la seguretat, els pro
homs de la vila rambé renien clara la tria: •ha vise ell restimoni, ará un any e enguany, que 
los prohómens de Perpinyá han volgur que les naus del gra que la vila ha fet venir que sien 
descarregades a Copliure que no a Canet, e a<;ó per tant com és porr salvador, e ha hoi'r dir 
ell restimoni als prómens que, comptant unes coses ab altres. que axi bon mercar han haüt 
de fer venir lo dit grade Copliure com hagueren de Canet• [1 0) . 
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Notes 

Vegeu G. RoMESTAN, Le •Consular de mer• de Perpignan dans la premiere moirié du XV siecle, dlns XXXVIf er XXX
VIIf Congrés (Limoux-Nimes) (1964-1965). Montpeller, Fédération Historique du L.anguedoc Méditerranéen et du 
Roussillon, pp. 1 55-168. 

2 Com que no es tractava d'una vila costanera, a Perpinya els patrons. mariners i homes de mar en general hi 
eren molt escassos (ej. G. ROMESTAN, Le ·Consular .. . , p. 158). 

3 Vegeu-ne alguns exemples aG. RoMESTAN, Quelques relacions d'affaires dejacques Coeur á Perpignan. ·Annales du 
Mid i· 79-1 (1967). pp. 19-28: o a B. LAiNÉ. Quelques aspects économiques ec sociaux de Col/ioure dans la 1 ~ moirié 
du ¡g siécle. ·C.E.R.C.A.· 30 (Nada! 1965). pp. 259-267, i en panicular pp. 261-262. Malauradament, no m'ha 
estat possible consultar el volum de la ·mémoire de maitrise• d'aquesta autora (La vie économique ec socia/e á 
Collioure (1360- 1490). presentada el 1965) dedicat a la vida económica de Cotlliure. jaque en el moment de l'e
laboració d'aquest text esta desaparegut deis Archives Départementales des Pyrénées-Orientales [ADPO] de 
Perpinya. que conservaven un exemplar complet de l'estudi. 

4 D.M.J. HENRY, Le guide en Roussil/on ou icinéra ire du voyageur dans le Département des Pyrénées-Orientales. [Per
pinya. J. Alzina]. 1842. reedició [Perplnya] . SEPEC, 1998. p. 152. fins i tot assenya la que Cotlliure •n'était que 
l'établissement maritime de Perpignan oü se trouvaient les négociams. la bourse de commerce et le consulat de 
mer- (sobre el posslble ·consolat de mar- de Cotlliure. ej. G. ROMESTAN, Le •Consular.. .. p. 165 i nota 38. i Nouve
lle hiscoire du Roussil/on. Perpinya. Editorial el Trabucaire. 1999. p. 149). 

5 Aixi ho indica . també, G. ROMESTAN, Le •Consulat.. .. p. 165. 
6 Un exemple ben ciar a Ph. WOLFF (dir.). Hiscoire de Perpignan. Tolosa de Llenguadoc. Privat. 1985, pp. 49-62. •Un 

grand centre economique et social (Xe siecle-1462)•. on pot constatar-se l'absencia total de referencies a Cot
lliure. Tot i amb aixó. hom almenys ha declara! , sovint. bé que només genericament. que durant I'Edat Mitjana 
tot el comen;: maritim rossellones passava per Cotlliure (A. CORTADE, Collioure dans la deuxiéme moicié du 14' sié
cle. •Eludes roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie méditerranéennes• IX (1989). p. 55); que Cot
lliure no pot sinó ser el reflex de l'activitat de Perpinya perque era l'única sortida valida pel Rosselló. ja que 
Canet i Argelers només eren platges i Cotlliure. en canvi. un pon fortificat i cons tru'it (B. LAlNE. Quelques 
aspects .... p. 259); o que Cotlliure era ·débouché portuaire de Perpignan· i que. essent Perpinya •une ville si tuée 
a l'lntérieur des terres•. •la prosperité de la ville repose en grande panie sur le commerce maritime- (Nouvelle 
histoire .... pp. 13 7 i 14 7). 

7 Vegeu S. ORVIETANI BuscH. An lnterdisciplinary and Comparacive Approach to Northern 7l1scan Ports in the Early and 
High Middle Ages. dins Iberia & che Mediterranean World of the Middle Ages. Scudies in Honor of Robert l . Burns S). 
Edited by Larry J. Simon. L.eiden-New York-Ki)in, E.J . Brill. 1995. vol. 1 (Proceedings from Kalamawo). pp. 161-
184. i en concret pp. 168-173 pel que fa a Pisa. Pel que fa a Florencia. ej. F. Mws, Firenze e le sue comunicazio
ni con il mare nei secoli XIV-XV. dins IDEM, 1 trasporci e le comunicazioni nel Medioevo. Florencia-Prato, Le Monnier. 
1984. pp. 121-141 (publicar originalment a •Arti e Mercature• XIX ( 1964), n. 7·8 (n.s .. n. 1-2). pp. 20-;34). i A. 
AsTORRI, La Mercanzia a Firenze nella prima meta del 1!-ecenco. Florencia. Leo S. Olshcki Editare, 1998. pp. 160· 
186. Fins i tot ciutats veri tab lement interiors com Mila també compten amb estudis especifics. com el de L. 
FRANGIONI, Milano e le sue strade. Costi di trasporto e vie di commercio dei prodoui milanesi al/afine del Trecento. 
Mila . Cappelli editare. 1983. que adhuc dedica un apartat a ·Le comunicazioni di Milano con i •suoi• poni· (pp. 
88-96). Per a altres exemples remeto a Ciuá porcuali del Mediterraneo. Storia e archeologia. Atci del Convegno 
Jnternazionale di Genova /985 a cura di Ennio Poleggi. Genova, Sagep Editrice. 1989. i. pel que fa sobretot a ram
bit peninsular iberic de la Corona d'Aragó. vegeu J. HINOJOSA MONTALvo, Ciudades portuarias y puercos sin ciudades 
afines de la Edad Media en el Mediterrdneo occidental. dins Tecnología y Sociedad: Las grandes obras públicas en la 
Europa Medieva l. XXII Semana de Estudios Medievales. Este/la. 17 a 21 de julio de /995. Pamplona, Gobierno de 
Navarra. 1996. pp. 263-287. 

8 Cal remarcar tanmateix -encara que l'auwr hi faci només referencia a itineraris terrestres alternatius als marí
tims i no pas a les connexions costa-interior- que G. RoMESTAN va dedicar un deis seus treballs a L'accivité des 
muletiers catalans entre Perpignan et Valence dans la premiére moitié du XIV' siécle. -Bulletin Philologique et His
torique yusqu·a 1 61 0) du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques• 196 7-11 [ 1 969]. pp. 779-796 bis. 

9 Actualment convertida en la Platja de Ca net, o Caner-Piage. pot considerar-se la platja de Perpinya i esta tan 
escretamem vinculada a la capital rossellonesa que. fins fa unes decades. hi estava unida per un tramvia (podeu 
veure-ho reflectit. per exemple, a C. FONTSERÉ, Un exiliar de tercera. A París durant la Segona Guerra Mundial. Bar
celona. Edicions Proa. 1999. qui. a la p. 54, considera que aquest tramvia era •el cardó umbilical que unia el 
mar ambla ciutat•) . El nucli urba de Canet de Rosselló també es traba situat a !'interior. a dos quilómetres de la 
Platja de Canet. 

10 Si més no des del darrer ten;: del segle XIV i fins al darrer quan del segle XVIII . 101 i que. aleshores. el Rosselló ja 
comptés amb un altre pon que competia amb el de Cotll iure. el de Porrvendres. mes resguardat 1 segur que Cot
lliure peró. a la vegada, encara més allunyat de Perpinya. Cf.. com ja anirem veient amb més detall . M. GouGES. 
Le port de Canee. du moyen dge ala Revolution. ·Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Oriema
les· LXXIII (1958), pp. 95-1 15. 

11 AC:A fArxi11 nP le C:nrone n'Ar;,Pñl e: rc:"ncellerial. Processos en Ouarr. núm. 407. 
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1 2 Per evitar una vana i reiterada reperició de ·carregador i descarregador maririm•, rores les fonts emprades acos
rumen a urilirzar alrernarivamenr be carregador. be descarregador. Per simplificar. jo he optar per parlar de ·des
carregador·. jaque. en definitiva, la funció del ·carregador i descarregador• maririm del Rosselló que en real irat 
es pren en consideració en la comrovérsla que ens ocupa es la de descarregador. 

13 Encara que sigui , com ja he advenir mes amunt (vegeu la nora 1 0). havem subsriru'it la confromació de 
Canet/Corlliure per la de Canet/Ponvendres o. si mes no, per la de Caner/Cotlliure-Porrvendres. 

14 Cf Corees de los Antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Caca/uña. Madrid. Real Academia de la 
Historia. vol. XIII, pp. 407-408. La disposició de la reina Maria queda recollida a la tercera compilació de les 
Consticucions y Altres Orees de Cachalunya (citada. en endavant. com es habitual, 3" CYADC, 1 que refereixo a par
tir de l'edició. amb estudi inrroductori de j .M. PoNs 1 Guru . feta a Barcelona. per la Generalirar de Catalunya. el 
1994): 3" CYADC l. 4. 22 . 5. Maria de Castella, llocrinem d'Aifons IV, a la Con de Barcelona de 1422 (cap. 18). 
•latsie per Consrirutions de Carhalunya sie licit. e permes a quiscun. poder anar per terra. e per mar, alla hont li 
plaura. ab lurs bens. e mercaderías. sens empatxamem algu del Senyor Rey. ni de sos Officials. empero de algun 
temps enc;a se es abusar de las diras Constirurlons. e assenyaladamenr en lo remps del Rey en Marri Preoncle 
nosrre de digna recordarlo, lo qual en via de Privilegi . o provisio atorga al Loe de Copliure. que en aquell . e no 
en alrre Loe deis Comtats de Rossello , y Cerdanya hagues descarregador. e que ror hom hagues forc;adament en 
aquell descarregar. contra renor de las ditas Consriturions. Perc;o. volents la libertar. e franquesa per aquellas 
arorgada observar. e confirmar les dira.s Constirurions. la primera de las quals fou fera per lo Senyor Rey en Pere 
Segon. en la Corr de Barcelona, que comenc;a. Stacuim encara que quiscun puxa anar. etc. [vegeu la nota 19]. E lal
rra per lo Senyor Rey en jacme Segon en la segona Con de Barcelona. que comenc;a. Ordenam que quiscun ric 
Home. etc. [vegeu la nora 19]. Ab approbarlo, e consentimem de la presem Corr sratuim , e ordenam, que las 
di ras Constitutions sien a la letra observadas. rolents, abolints. e annullants. e revocams rots los dits Privilegis, e 
concessions per los predecessors del dlt Senyor. e nostres al dit Loe. e qualsevol altres atorgars. e arorgadas, com 
sien contra las di ras Constitutions. e per conseguenr per altras Constitutions sian nulles: retingur empero. que la 
hont descarregaran dins lo Comtar de Rossello . se puga collir. e exigir, la Leuda Reyal per Ministres de dit Se
nyor Rey. axi com si descarregassen a Copliure• . Els ADPO. série 1 B. reg. 232 , ff. 18v-i9v i ff. 28v-28r. rambe 
conserven rrasllars de la consrirució. en aquesr registre queja referiren ram M. GouGES, Le porc de Canet .... p. 99. 
nora 2. com B. Lo.IN ~. Que/ques aspeccs .... p. 261 i nora 5. 

15 J.:impost de les .generalitats• gravava la producció i venda de draps de llana i les ·entrades i eixides• de deter
minats producres a través d'alguns punts duaners de les fronteres terrestres i marfrlmes de tora la Corona cara
lanoaragonesa (en podeu veure la bibliografía essencial en les notes successives) . 

16 Cf M. SANCHEZ MARTfNEZ. P. ORTI Gosr (eds.). Corts. parla menes i Jisca/ira e a Cacalunya: e/s capíco/s del donatiu 
(1288-1384). Barcelona. Generalitar de Catalunya. 1997. p. 241 . 

17 Ibídem , pp. 290 i 350. 
18 La dificultar d'idenrificació de Sanr Lloren<; i de Canet rau en el fet que cap deis tres llisrars de descarregadors 

que recullen els capirols de Corr no esran complerament ordena es geograficament de manera correcta. Pel que 
fa a Sant Lloren<; (que l'abril de 1365 apareix, amb Caner al davant. enrre Palamós i Sanr Feliu de Guixols. ¡ el 
desembre del mareix any entre Pa lamós i Sanr Feliu). M. SANCHEZ, P. ORTI. Corcs .... no l' ldentifiquen. 1 roman. per 
ara. al meu entendre. sense identificació plausible: tot 1 que j .A. SESMA MuÑoz. La fijación de fronteras económi
cas en ere los estados de la Corona de Aragón. •Aragón en la Edad Media• V ( 1983). mapa 2, J'ubiqui a Sant Lloren e; 
de la Salanca. al Rosselló. aquesta opció no em sembla del tor convincent: segons Corees ... , XIII . pp. 144-145 
(any 1422). •tots remps hala hagur descarregador de mercaderies e alrres bens en los lochs deis Comtats de 
Rossello. c;o es, de Canee, Delna. Argilers. Alanya. de Copliure e altres lochs del dit Comrat•, de manera que 
aquests devien ser els punrs cosraners rossellonesos hablrualment més usars a la Balxa Edar Mirjana. entre els 
quals Sant Lloren<; no hi apareix pas: d'altra banda, cree que el contingur de la present comunicació rambé per
mer desestimar l'opció de Sanr Lloren<; de la Salanca. si bé és cerr que. a la darrerla del segle XVIII, hom equi
parava la seva plarja a la de Canee i les considerava . rores dues, superiors a les de Sant Cebriá. d'Argelers i de la 
resta de la costa rossellonesa (cf M. GoucES, Le porc de Canet .... p. 11 2). Pel que fa a Caner (que !'abril de 1365 
apareix entre Palamós i Sanr Lloren<; pero el desembre en primer lloc. abans de Corlliure) . M. SANCHEZ, P. ORTI , 
Corcs .... l'idemifiquen amb Caner de Mar, al Mares me, pero e m semblaria molr més versemblant que es rracrés 
de Caner de Rosselló . ral com ho indica també J. A. SESMA. La fijación .. .. mapa 2 U .L. MARTiN. Economía y sociedad 
en los reinos hispánicos de la Baja Edad Media. Barcelona. El Albir Universal, 1983. pp. 348-349. nota 33 . en can
vi. es limita a repetir els noms de lloc que apareixen als capirols de Corr . sense donar rraducció geografica ni a 
Sant Lloren<; ni a Caner) . El conringur de la presenr comunicació i J'esséncia de la discordia que ens ocupa per
meren apuntar claramenr cap a Canet de Rosselló . que. el 1271 . en un tracrar signar entre jau me el Conqueridor 
i el sulrá háfsida de Tunis. ja és esmemar -al costar de Mompeller. Corlliure, Cadaqués. Roses i Castelló d'Em
púries- entre els llocs on els sarra·ins runisencs renien garantida llur .seguretar (cf M. GouGES, Le porc de Canee .... 
pp. 98-99) ; pel que fa a la població homónima del Maresme. en canvi. la seva proximirat a Blanes probablement 
hauria convenir aquesta altra vi la en una opció de descarregador molr més convincem. Ara be. com ja indicaré 
després. la versemblam lnrerpretació de Caner de Rosselló tambe té inconvenienrs. jaque implica algunes con
rradiccions amb les dades arxivistiques que fins ara he pogur localirzar sobre la controversia que ens ocupa. 

19 Tot i que D.M.j . HENRY. Hiscoire du Roussil/on . París, lmprimerie Royale, 1835, vol. 11, p. 49 , sosringul que Pere el 
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Gran i Alfons el Liberal . el 1283 i el 1289 (sic). havien estés la lliberrat de comer<; a tor el litoral del comrar del 
Rosselló, no es tracta pas de dues disposicions cenyides a aquesr comtat, com pretén l'auror. sinó de disposl
cions d'ámbit general: cf Scatuim encara que quiscun puixa anar i Ordenam que quiscun r ic hom. esmentades, 
rotes dues. a la consrirució de la reina Maria de 1422 (vegeu la nora 14). Totes dues disposicions queden recolli
des a 3" CYADC: 3" CYADC l. 4. 22. l . Pere 11 a la Con de Barcelona, 1283 (cap. 25), ·Statuim encara, que quiscun 
puxa anar, e tornar per mar, e per rerra a qualsevol Loes, e per qualsevol ca mms. o carreras. a qualsevol Porrs. 
Loes o Vil as volra aplegar. ab mercaderías'-e sens mercaderías. sens contradicrio. e emparxamem de nos. e de 
nostres Officials. salvars a nos. e als alrres. Vesrigals. Leudas e Pearges. e a nos las Regalías anrigamem acosru
madas•. i 3" CYADC l. 4, 22, 3. jau me 11 a la segona Corr de Barcelona. 1299 (cap. 15). ·ORdenam. que quiscun 
Ric Hom, e Cavaller, e Ciutada, e Hom de Vlla, e qualsevol altre Hom de qualque condicio sle. puxa anar fran
cament. sens contradictio. o reemc;o de nos. e Officia ls nosrres. e de altra persona. a sa volumar. a qualsque 
parrs se volra. e per qualsevulla camins. e carreras per terra, e per mar, e valer, e anar valer de Guerra a quis vol
ra , axi com per usanc;a amiga. e altras Constirurions feras sobre a~o en altras Cons es acostumat esser fet: 
exceptars Pagesos. e Fills de Pagesos de las Terras hont se acosruman de reembre•. 

Fou justament amb arguments juridics que, el 1421 -1422, a la Con de Barcelona. el sindic de Cotlliure s'es
forc;á. encara que sense éxit . per aconseguir que la controversia del descarregador es resolgues a la con reial: 
pero. de fet . en la seva solució hi afloren també, a mes de les qüesrions de carác1er juridic. els suposats imeres
sos companirs de Perplnya. Barcelona i el vescomte d'lila, en una maniobra que jordi Morera. el sindic de Cot
lliure -al qual els d'altres viles reíais com Lleida. Vic, Manresa. Vilafranca del Penedés o Camprodon feien cos
tar- va denunciar i intentá inútilment derurar. Morera sostenía que el greuge general que promovien ·mossen 
lo Vezconte Dilla e los sindichs de la vila de Perpinya• •nos por tollerar. sosrenir ni procehir per justicia en algu
na manera . obstants processes de littigis entre les pans per lonch temps ventilats e menars. e sentencias o 
declaracions daquen seguides, (. .. ) e obsrant encara altres cogses. ritols e rahons (. .. ) don se segueix lo preres 
greuge general no haver fundament just ne rahonable•. i per aixó defensava que la reina •en ac;o subir juhi en 
vostre rey al Consistori. com la causa si e tal e entre tals qui ho requer. (Corees .... XIII . pp. 288-290): segon.s More
ra. la constirució •no por esser consentida ne feta en derogacio deis privilegis e drets de la dira vi la [de Cotlliu
re]· . •sens alguna conexenc;a ( ... ) preambular•: ·<;O es la dita constitucio. seria contra drer comu e consrirucions 
generals de Carhalunya expressament•: a més a més. ·la dita conslirucio no es stada ordenada ni concordada 
donar a vos1ra Senyoria per la Con ni per los Vi jurisres ( ... ). ans ( ... ) es stada ordenada per Jo advocat de Per
penya qui en a<;o fa instancia e pan principal·; i com que ·de ac;o se es manar per ionch temps plet entre les Uni
versitars de Perpenya e de Cobliura, ( ... ) metre donchs ac;o en consritucio es absorbir del roe lo drer de la dita vi la 
de Cobliura sms color de universal liberrat•: a mes d'assenyalar que ·la dira constitucio no sie stada ordonada 
per la dira Con , ( ... ) ans segons dit es sie stada ordonada per lo advocat de Perpenya•, el sindic de Corlliure 
denunciava que •aquella sugestivament sie stada emperrada per en johan Fabre. en Pere Castello. sindichs de 
Perpenya ab dalrres que nan aemprats quils nan feta favor, c;o es los consellers de la ciutar de Barchelona qui a 
imponunitar de alguns mercaders han dar carrech als sindlchs de la dira ciutat que sien de la oppinio deis sin
dichs de Perpenya·. cosa que havla provocar -gran discordia de la Con specialment deis sindichs del Bra~ reyal 
qui excluses los sindlchs de Barchelona e de Perpenya. quis son declarats fer pan en ac;o perla mes parr son dis
cons en la dita consritucio. c;o es. en jacme Navarra per la ciutar de Leyda. en Maní de Fontarnau perla ciurat 
de Vich. en Pere Sartre per la ciutat de Manresa. en Marheu Ferrandell per Vllafrancha de Penades, en Guerau 
BaJos perla vila de Campredon, en jordi Morera perla vi la de Cobliura• (ibídem. pp. 380-382). 

20 Exclusivament. pero. en els estudis dedicats a Cotlliure i a Canet. i no pas. en canvi , en els dedicats a Perpinyá. 
21 Aixi a l'anónim Nocices sur Co/lioure (suíce ecfin). ·Le Publicareur du Déparrement des Pyrénées-Orientales. jour

nal Littéraire. Scientifique. Agricole er Commercial•, 28 de gener de 1837 (any 6. núm. 4), p. 14 [• 1367 (11 
mars). Traite des denrees, avec prescriprion de charger les expéditions et de décharger les rerours au pon de 
Collioure er de Cane! (Rub. des Carc. de Perpignan , p. 23)· : ( ... ) ·1386 (24 juillet) . A la requéte des consuls de Per
pignan. Pierre IV révoque le privilége exclusif par lui ocrroye au pon de Collioure et á la plage de Canet le 11 
mars 1367 (Rub. des Carc. de Perpignan. pag. 99)·]. que és seguir per E. CORTAOE, Caclliure maritim. Navegancs. 
corsaris i pescadors. Barcelona. Editorial Barcino. 1967. p. 40, i IDEM, Collioure .. . , p. 58; remerent a aquesr segon 
esrudi de Conade. F. SAllArÉ. Perpinya. capital baixmedieval deis comracs de Rosselló i Cerdanya . dins La Ciucac i els 
Poders -La Vil/e ec les Pouvoirs. Acces du Colloque du Huiriéme Cencenaire de la Charce de Perpignan. 23125 occobre 
1997. [Perpinyá. Presses Universitaires de Perpignan. 2000] . p. 169 i nota 91, també fa esment de la data de 
1367. 

22 Tor i que. com ja he di t. la lllbenat de comerc; es rraduis, a la practica. en una competencia directa enrre Canet 
i Cotlliure. Només en cas que identifiquessim el Canet que apareix enrre els descarregadors maritims establens 
a Catalunya per Pere el Cerimoniós per percebre les .enrrades i eixides· de la Generalirat amb Canet de Rosse
lló podria tenir algun significar aquesta associació de Cotlliure i Caner en J'exclusivitat de la concessió -ádhuc 
per la proximitat cronológica de 1365 (data de les Corts de Torrosa i Barcelona on apareix un ·Canet· com a des
carregador) amb 136 7 (data de la su posada declaració de Cotlliure 1 Canet descarregadors exclusius del Rosse-
116)-. Pero, tot i amb aixó, tant la data de 1367 com el companimem del privilegi resulten sorprenents o. si 
més no. desorientadors, ja que les fonts i dades arxivisriques que per ara tenim al nosrre abas¡ i que esmentaré 
a cominuadó fan referencia. sense excepció. o be a l'exclusivitat de Co!lliure o bé a la faculta! de carregar i des-
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carregar lliurement a rota la costa. pero mai a una exclusivitat compartida. Per rant. encara que donessim per 
valida la declaració de Canet de Rosselló com a descarregador maritim on percebre les generalitats al costar de 
Cotlliure per entendre l'exclusivitat compartida que esmenta la historiografía rossellonesa. alxo no evitarla les 
contradiccions amb les fonts arxivistiques. 

23 M. GOUGES, Le port de Canee. .. , p. 99; E. CORTADE, Cotlliure ... , p. 40; R. SAUT, HislOire du Vieux Canet. •C.E.R.C.A.• 
[Centre d'Etudes et de Recherches Catalanes des Archives] 35 (Perpinya, primavera 1967). p. 26. i IDEM, Canee 
en Roussil/on. Regards sur 3000 ans d'hiscoire. Canet de Rosselló , Les Amis du Vieux Canet. 1991. p. 37. A 
diferencia del que s'esdevé amb la data de 136 7, documentada ja, almenys. el 1837. a Narices .... p. 14. no he 
pogur localitzar l'origen de l'esmenr de la data de 1398. puix que cap deis autors assenyalats no indica la font 
d'on extreu la informació. 

24 Pel que fa a la. en aquest cas incontrovertible. dara de 1422. obviament hi coincideixen. unanimemenr. tots els 
autors rossellonesos que he esmenrat. 

25 Dec la seva localització a la nota 222 de F. 5ABATE. Perpinyil .... p. 180. 
26 Remeto, fins a nova indicació. a ACA. C. reg. 2003, ff. 12r-l 7v. 1388. desembre. 18. Montsó. 
27 Extrem que es contradiu. com ja he avanc;at mes amunr. tant ambla identificació del Canet que apareix com a 

descarregador a les Corts de 1365 amb Canet de Rosselló. com amb la suposada exclusivitar compartida de des
carregador entre Cotlliure i Canet dictada el 1367 pel Cerimoniós que assenyala la historiografía rossellonesa. 

28 El monarca ho fonamenrava en el fet que aixi havia estar ja en temps antics -be que no n'indiqui la base-. i 
considerava, a mes, que el descarregador de Canet lesionava els drets reials, perqué, com que ellloc no era de 
jurisdicció reial, no hi havia oficials reials i el trafic es realitzava sense que es paguessin a la Corona els drets per
tinents -nova contradicció. per tanr. amb la possible identificació del Canet de les generalitats amb Canet de 
Rosselló- . Una altra de les causes addüides per optar per Cotlliure era la seva perdua de població arran de la no 
exclusivitat del descarregador. i la convicció que. el fet d'ubicar-l'hi. contribuiría al seu creixemenr demografic; 
a mes que fas vila ·notabilis et ins ignis in litore maris ac iuxta porrum notablli poslta er constructa•. els argu
menrs demografics també són insistentment sostinguts per les declaracions deis testimonis perpinyanesos de 
1405- 1406 (vegeu-ho al paragraf anter ior al de la nora 77 1 a la nota 77) . 

29 Ambla inrervenció del vescomte d'llla, puix que el documenr Indica que el sobrese'imenr fou atorgat. a benepla
cit reial . en favor del vescomte. Com ja hem vist mes amunr en comentar la definitiva abolició de l'exclusivitat 
de Cotlliure el 1422 (vegeu la nota 19), es obvi que el vescomte d'llla i de Canet. sens dubte inreressat en el 
reconeixement de la llibertat de comer~ a rotes les costes del comrat per beneficiar-se de l'ús de la platja de 
Canet com a descarregador. degue ten ir un paper actiu en la controversia . Pero aquesrs dos indicis són els únics 
que en tenim, ja que els testimonis deis inrerrogaroris de 1405-1406 no s'hi refereixen direcramenr. be que tin
guin molt ciar que l'ús de la platja de Canet com a descarregador afavoria rant al vescomre com als habitants del 
seu vescomtat. 

30 Es tracta , per tant, deis mateixos argumenrs juridics que. com hem vist. foren tambe esgrimits a la Con de Bar
celona el 142 1- 1422 (vegeu la nota 19). 

31 Joan al ·legava. en la senténcia, que el be públic i la utilira t pública de Perpinya i de tot el comtat havien d'estar 
per sobre de qualsevol •nostro proprio incomodo et privare utilitati•. un raonamenr del qual. curiosament , el 
1405-1406 els tesrimonis perpinyanesos inveniran els termes. puix que. com veurem. consideraran que la •Uti
litar pública• es l'opció de Cotlliure. que a la vegada beneficia la Corona. Perpinya 1 els habitanrs del Rosselló. i 
la •Utilitat privada· la d'uns pocs mercaders de Perpinyá. que defensen la llibenat de comer~ per avaricia i ime
ressos particulars només perqué descarregar a Canet els permet estalviar-se costos en el transpon terrestre de 
les mercaderies. 

32 ACA. C. reg. 2003 . ff. 7r-8r. 1388, desembre. 17. Monrsó; les despeses foren taxades en 5117 sous de Barcelona. 
i ja en fou ordenada l'execució el 20 de gener de 1389 (ACA, C. reg. 2003. ff. 1 7v-18r. 1389. gener. 20. Montsó), 
tot i que l'executoria de les seméncies favorables a Perpinya. conforme tothom ·liceat carricare et discarricare in 
quibusvis partibus. portibus. plagiis sive locis dicti comitarus Rossilionis voluerinr pro eorum libero arbitrio volun
tatis. sic quod ad carricandum vel discarricandum in dicta villa Cauquiliberi aut eius portu compelli non valeant 
ullo modo•. no fou dictada fins el 26 d'agost de 1389 (ACA. C. reg. 2003. ff. 114v- 115v. 1389, agost, 26. Monrsó). 

33 -se es seguir poch ha quel illustre senyor rey Marti. de memoria digne. ( .. . ) fe e atorga privilegl o provisio al dit 
loch de Cochliure que en aquell , e no en altre loch del dit Com tat, hagues descarregador• (Cortes ... , XIII . pp. 144-
145); •el Rey en Marti ( .. . )en vía de privilegio provisio atorga al loch de Copliura que en aquell e no en altre loch 
deis Comtats de Rossello e de Cerdanya hagues descarregador e que tothom for~adamenr hagues en aquell des
carregar• (ibídem , pp. 407-408). 

34 Vegeu-ho a la nota 14. 
35 1 que, bé que amb alguns desajustas cronologics respecte a les dades que ens aporten les fonts arxivisriques que 

hem vist. recull rambé Nocices ... . p. 14 i. a partir d'aqui. E. CORTADE. Cotl/iure ... , pp. 40-41. 
36 Alguns declararen haver sentir dir sempre que. anrigamem. el descarregador havia estar a Cotlliure; uns 

alrres, que no ho sabien del cert pero que creien que hi havia estar; i algun . fins i tot. que havia sentir dir que 
era a la platja de Sanr Vicen~ . és a dir, al port d'Amunr o vi la vella de Cotlliure (Ramon Esragell . [9]; vegeu la 
nota 42). 

3 7 •E dix que de quaranta anys en~ que ha que ell restimoni es habitant de Perpenya que lo dit carregador e des-
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carregador es srar e es en la dita plaja de Caner. e que Perpinya ha obtengut per tres sentencies que pod carre
gar e descarregar lla on li plau• (Arnau Mareu. [2]; vegeu la nora 42). 

38 ·alguns mercaders e singulars de Perpinya per ~o que haguessen millor mercar de portar les robes de Canet que 
no han de Copliure han obtengut del senyor rey en Johan que poguessen descarregar a Canet o on se volgues
sen• (Pere Burgués. [ 18]: vegeu la nota 42) . 

39 •Stave a Cochliure en remps que lo dit contar ere del senyor rey de Mallorqua . e vehé ell testimoni que lo carre
gador e descarragador ere a Copliure. e qYe lo rey no soferia que negunes mercaderies se descarragassen a 
Canet ni en alrre loch sinó a Copliure. exceptat que molr carbó se descarragave a la plaja de Argilers, e tors 
remps ha vist ell testimoni e ho ha ho'it antigamenr que lo carragador e descarragador ere a Copliure slnó des
puys del temps del rey en Pere pare d'aquest senyor ensa• (Pere Pellicer. [16] : vegeu la nota 45). 

40 •dix que recorde a ell testimoni que lo descarragador solía ésser anrigamenr a Copliure e no en alrra pan si 
donchs no ere de moles e de carbon. que acostumaven descarragar <a> Argillers• (Pere Burgués. [18] : vegeu 
la nota 42) . 

41 En endavanr. faré referencia als diversos testimonis amb el número d'ordre que els atorgo en les notes succes
sives. que es correspon amb l'ordre de les seves declaracions. 

42 Guillem Pesilla. ferrer. sobrepasar [1] . ff. 2r-13v: Arnau Mateu. assaonador. sobrepasar de sabaters i assaona
dors [2]. ff. 14r-24r: Guillem Joc. sastre. sobrepasar [3], ff. 24v-33r: Bernat Mamella -o Montalba o Montanya
[4]. ff. 33r-47r. i Pere Burgués -o Bruguera- [18] , ff. 157r-163v. hortolans. sobreposats: en Rois. •tender•. 
sobrepasar [5]. ff. 4 7v-60v: Bernat Hivern [7]. ff. 70r-79r, i Ramon Jofre [ 1 9]. ff. 1 63v-l 74r, fusters, sobreposars: 
Joan Miquel [8]. ff. 79v-87r. i Llo ren~ Pages [12]. ff. 115r-122v. aluders. sobreposats: Ramon Estagell . maceller. 
sobrepasar [9]. ff. 88r-99r: Pe re Alegret, avenrurer. sobrepasar [ 11]. ff. 1 07v-115r; Guillem Vida l. teixidor. sobre
posar [13] , ff. 123r-126v. 

43 Arnau Monrella. honolil. cónsol de Perpinyá [lO) . ff. 99r- 107r; i Pon~ Foguet. ferrer. conseller de Perpinya [ 17]. 
ff. 151 v-156v. 

44 Pere Versavi. carrerer [15]. ff. 131v-143r. Vegeu l'apanat dedicar als traginers i ca rreters. 
45 Pere Pellicer. majar de dles. sabater [16]. ff. 143r-151r. que declara que ·ere de edat de XX dos anys com les 

morts majors les quals foren l'any de quaranta-vuyr vengueren• i. igualmenr, que vivía a Cotlliure •en temps que 
lo dit conrat ere del senyor rey de Mallorqua•. 

46 Joan Samoler. carnisser [6]. ff. 6 1r-69r, l Arnau Sobirats. assaonador [14], ff. 127r-131r. 
4 7 t.:avenrurer [ 11]. en can vi. es mosrra tan allunyar del comer~ maritim i del transpon terrestre de les mercaderies 

fins a Perpinyá com la resta deis qui declaren. 
48 Alguns precisen que. ·en la fe que ell és christia. no sabría dir de cena sciéncia qual es mes profltós, ne que sa 

intenció no se'n declina mes a una pan que a altre pan. per ~o com ell resrimoni no és mercader ni·n contrac
ta res per mar· [13]; que •james navega ne es gayre exit fora la vi la de Perpenya•. ni ·ha acostumat de navegar• 
[3]; que. •com ell no sie mercader. que en ac;:o no paria res dir• [7]; o que. •com ell no sia mercader. que ell no 
sab res en les dites coses. [19] . 

49 Tots adveneixen que han sentir dir a uns que seria millar que el descarregador fas a Canet i a uns altres que 
seria millar que fos a Cot ll iure. o fins i tot que •mol res vegades ne ha vist conrractar e departir en lo consolar de 
Perpinya. [13] o que -axi ho ha ho'it rahonar molres vegades a genrs comunes en consell e fora concell· [17] . 

50 Les seves resposres a aquesta pregunta són les que he referir en el rexr corresponenr a les notes 36-40. 
51 Cal remarcar que. fins i ror en una costa tan castigada per la rramuntana com la rossellonesa. nomes un resri 

moni. [15]. fa menció explicita del venr. perqué alió que es té en compre són els seus efecres sobre el marino 
pas el mareix venr. 

52 La població de Cotlliure. com a minim. gairebé quadruplicava la de Canet: com a mesura indicativa de compa
ració pode m assenyalar que els fogarjaments de 1 3 78 i 1 385 arribu'iren a Cotlliure i a Canet de Rosselló. res
pectivamenr. 395 i 95 focs. rot i que. el 1424. pera les demandes de la coronació d'Aifons el Magnimim i Maria 
de Casrella. Cotlliure fos raxat per 636 focs (només per sota de Perpinya. que. conremporániament, el 1378. 
comprava amb 3640 focs). Cf. pel que fa a Cotlliure. B. LAiNÉ, Collioure ... , p. 260. i A. CORTADE. Collioure ... , p. 62. 
i. pel que fa a Canet. R. SAUT, Histoire .... p. 25: wres aquestes dades també queden recollides a Gran geografía 
comarcal de Cata/unya. Barcelona. Fundació Enciclopedia Cara lana. 1985 (1 a. edició) . pp. 340 (Corlliure) i 203 
(Canet) . 

53 M. GouGES. Le porc de Canee .... recull. tot al llarg de la segona meirat del segle XVIII . diversos exemples que 
segueixen insisrint en la perillositat. insegurerar i problemes de les platges rosselloneses. i en concret de la de 
Caner. El 1741. hom fa al · lusió •au risque et aux frais que la dire plage occasione> (p. 96): el 1756. hom asse
gura que •les tartanes et aurres petirs barimenrs ne veulenr s'exposer que raremenr et en un cenain remps de 
l'année, á venir faire leur cargaison aux plages du Roussillon• i que •tous les capitaines des batimenrs mar
chands sont dans l'obligation de quiuer la plage de Canet ou celle de Sainr-Laurenr par un coup de venr• (pp. 96-
97): el 1 773. en una informació sobre una embarcació que arriba a Seta. havenr sa lpat de Caner. sense la docu
menració que havia d'acreditar la legalitat del carregamenr que transponava. hom addu'ia que •vu la maniere 
donr les batimenrs chargent sur cene plage er la précipitation avec laquelle ils som quelquefois obligés de gag
ner le large pour éviter dans un gros temps les dangers de la cóte, ces batiments se mettent en mer sans les 
expeditions• (p. 97); i. l'hivern de 1774-1775. hom assenyala que ·dans les gros temps que lamer éprouva dans 
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le Golf e du Lion ( ... ).plus de 50 batiments de differemes nations furem jetes sur la cóte et se refugierent á Port· 
Vendres ( ... ).un refuge sür. tandis que les plages du Roussillon som exposees a tous les vents• (p. 114). 

54 •EII testimoni ha ho'it dir a·n Guillem Radon, mercader de Perpenyá, mol tes vegades, que havia algunes robes en 
lo pon de Copliure qui staven un mes e dos meses aquí que no poden passar a Canet per fortuna de temps. e 
axí mateix ho ha ho'it dir ell testimoni diverses vegades a molts altres los noms deis quals no li recorde•. [7] . · EH 
testimoni ha hoi't dir que les fustes qui's són spetxades ( ... ) pera Canet stan a vegades per fortuna un mes o dos 
meses en lo pon de Cochliure que no poden entrar a la plaja de Canet•. [2] . 

55 (!]. (2]. [3]. [5] i [19] . 
56 [2]. [3] i [6] . 
57 [7] i [19] . 
58 (!] i [4] . 
59 [5] i [15] . 
60 Sabem efectivamem que. el 1 702 , un patró d'Agde es negá a noliejar la seva embarcació des de Canet per trans

portar municions a Génova per menys de 450 lliures mensuals a causa ·de l'inconstance du temps, des difficul
tes et des risques qu'il y a de ~harger en hiver á la plage de Canet• (cf M. GouGES. Le port de Canee .... p. 97). o 
que, el 174 1. el pauó d'una embarcació procedem de les proxim itats de Roma. que creía que havia de desear
regar a Ponvendres peró que finalment hague de fer-ho a Canet, assegura que. si hagues sabut que el farien des
carregar a Canet. ,¡¡ n'auralt pas pu y venir á moins de 24 sous par quintal par rapport au risque et aux frais que 
la di te plage ocasionne•, memre que. destinat •á un des ports de la cóte du Roussillon•. el contracte l'havia sig
nat per 22 sous per qulntar (cf ibidem , p. 96) . 

61 lmacge que. exceptuam els contactes amb el Llevam, coincideix perfectament ambles dades que tenim del 
comer~ maritim de Perpinyá i de Cmlliure. o del Rosselló. a la Baixa Edat Mitjana. (ej. P. VIOAL, Expédicions des 
marins ec des marchands roussillonnais sur les coces de la Syrie ec de l'Egypte pendanc le Moyen Age. •Societé 
Agrico le. Scientlfique et Littéraire des Pyrenees-Orientales• 41 (1 900), pp. 221-257; G. RoMESTAN. Les hommes 
d 'ajjaires de Perpignan dans le royaume de Naples á l'époque d'Alphonse le Magnanime. dins La Corona d'Arago
na e il Medicerraneo: aspecci e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Caccolico (1416-1516). IX 
Congresso di Scoria del/a Corona d'Aragona: Napoli. 11-15 aprile 1973. vol. 11 . Napols. Societá Napoletana di Sto
ría Patria. 1982 , pp. 81-1 07; IOEM, Un marchand perpignanais a u XIV siecle: Bernard Saquee . • société Agricole. 
Scientifique et Liueraire des Pyrenées-Orientales• Clll ( 1995) [Le Roussillon: de la •Marca Hispanica• aux Pyré
nees-Oriencales (67' Congrés de la Fédéracion Hiscorique du Languedoc Medicerranéen et du Roussil/on)], pp. 451-
457). 

62 A banda de les habituals i generiques referencies a •robes i mercaderies•. els únics productes que són explícita
mem mencionats en els imerrogatoris són les moles i el carbó ((16] i (18]. vegeu el text corresponem a les notes 
39 i 40), el pastel! ([15] , vegeu-ho a la fi del cinque parágraf d'aquest mateix apanat) i els cereals ([9], [10] ¡ 
[16] . vegeu el parágraf que segueix a la nota 52. el parágraf conclusiu del text i el text corresponem a la nma 
87), tot i que en diverses ocasions les preguntes es refereixen a ponrs d'especies (vegeu el quan parágraf d'a
quest mateix apartar) . 

63 [2]. [3]. [5]. [6] i [8] . 
64 [3] i [7] . 
65 [3]. 
66 [3]. [6], [7] i [8] . A aquestes cites directes d'embarcacions procedenrs de Génova els cal sumar. a mes, les di verses 

referencies generiques a la piratería genovesa. i l'exemple concret de la presa per genoveses d'una embarcació 
que era a la platja de Canet queja hem esmemat mes amum (vegeu el sete parágraf d'aquest mateix aparta!) . 

67 (6] i [7] . 
68 [ 15] i [16] . Contactes que. a mes. com veurem més endavant, apareixen específicamenr mencionats i indirec

tamem avaluats arran de les qüestions impositives (vegeu el paragraf corresponem a les nmes 79 i 80) . 
69 Aquestes dades coincideixen perfecta me m amb les que senyala. en relació amb el viatge del mercader florenti 

Zanobi di Forese a la darreria del segle XIV, B. DI NI, 11 viaggio di un mercancejiorencino in Umbria al/afine delTre
cenco, ·Miscellanea storica del la Valdelsa• XCVI (1990). pp. 86 i 90: en itineraris poc accidentats, hom podía arri
bar a recorrer. en un día. una distancia equivalem a uns 33 quilómetres. i assolir un ritme. cavalcam un rossí, 
d'uns 5 quilometres per hora. Per tam. és obvi que. fíns i tot a i'hivern. era possible realitzar un viatge d' a nada 
i tornada de Canet a Perpinyá al matí i un altre a la tarda. peró. fins i tot en oprimes condicíons. només un recor
regut del trajecte Perplnyá-Cmlliure. 

70 Segons D.M.J. HENRY, Le guide .... p. 117. •En sonanr de Perpignan par la pone de Canet on trouve. á gauche. un 
chemin assez large qui conduit á Canet, bourg du moyen-age situé pres de la mer·. 

71 •les cárregues que no poden portar les besties fan venir de Canet ab carretes. e de Copliure no·n poden venir e 
anar a Perpinyá• [ 12] . Aquesta és una realitat que es perperua, almenys. fins al segle XVIII; el 1724 el transpon 
de Cotlliure a Perpinya seguía podenr-se fer. nomes. ·á dos de mulet•. a causa del mal estat i de la dificultat del 
ca mí. •qui est dans un si grand désordre que les charrettes ne peuvent pas y rouler absolument• (cf M. GouGES, 
Le porc de Canee ... , p. 1 09). El ca mí de Perpinyá a Cotlliure és descrit . passant per Cabestany, Eina. Palau del 
Vid re, un pom sobre el Tec i Argelers, per D.M.J. HENRY, Le guiae .... pp. 1:.17-152, que indica que ·la lieue qui 
separe Argeles de Collioure est la plus penible etla plus fatigante• (p. 148). 
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72 •lo ca mí de Copliure és pus luny e molt pus embergat en temps d'aygües que no aquells de Canet•, ( 1 7] ; ·ha 
temps en l'any que los mercaders ne al tres persones no poden fer portar les robes ne mercaderies de Copliure. 
e a~ó per los mais camins qui hi són•. [19]. Com que no hi havia pom. encara el 1773 s'insistia que -les débor
dements de la riviere du Tech sont fréquems et empéchent souvent le passage des charrenes• (cf M. GouGES, Le 
porc de Canee.. .. p. 112). peró el 1842 Henry ja assenyaia que. al ca mí de Cotlliure. •On trouve. a deux kllometres 
et de mi d'Eine. le Tech. qu'on traverse sur un pont suspendu• (D.M.J. HENRY. Le guide .... p. 148). 

73 Encara el 1724. a causa del mal estat del c_emí terrestre de Cotlliure a Perpinya. hom assegurava que per trans
portar-hi un canó feien falta una mula llimonera. deu parelles de bous 1 tres dies de trajecte (cf M. GouGES, Le 
porc de Canee.. .. pp. 109-11 0), motiu pe! qua! les autoritats arribaren a considerar que, per transportar unes 
municions mllitars queja havien estar descarregades a Cotiliure. seria mes segur i barat dur-ies per mar fins a 
Canet , encara que calgués esperar que la platja fas practicable, i conduir-les despres de Canet a Perpinya per 
t.erra . •tour beau chemin•. que no pas fer-ho per terra de CDLIIiure a Perpinyá (ibídem . p. 1 09) . 

74 Es en aquest sentit que [7] declara que ·eiltestimoni ha ho'it dir a molts. los noms deis quals no li recorde. que 
lo carregador e descarregador ere a Copliure, mas que·¡ perderen per ~o com feyen grans sobreries e caresties 
de les robes que les genrs havien a portar· . 

75 O, segons [ 19]. ·aqueils de Copliure se off eren de adobar los camins per passar persones e besties a coneguda 
del consell de Perpinya•. No cal dir que, el 1 724. després que s·hagues constatat el mal estar del camí de Cot
iliure a Perpinyá (vegeu les notes 71 i 73). que •On a négiigé depuis longtemps•. les autoritats rosseiloneses ram
be donaren ordres ·de les faire reparer• (cf M. GOUGES, Le porc de Canee.... p. 1 09). 

76 Cal advenir que. el 1 724. hom sumava a les dificultats fisiques deis camins i al majar cost de circulació de les 
mercaderies en el trajecte Cotiliure-Perpinya tant la possibilitat que alguna bestia de carrega morís o es baldés 
duram el viatge. arran de la qua! cosa era just pagar-ne el valor al propietari, com que l'ús d'un gran nombre 
d'atzembles podía interferir en els cultius i, sobretot, en la coilita de fa rratges dura m el mes de maig (ej. M. Gou
GES, Le pare de Canee.. .. p. 11 0) . 

77 O. dit altrament . si · la vila de Copliure val mes e se'n poble mes perlo dit descarragador. per consegüenr és pro
fit del rey com les sues viles se miiloren• [14] . 

78 Com ja he assenyalat a les nOLes 19 i 29. el vescomte d'llla degue tenir un paper actíu a la controversia , i, com 
veurem tot seguir . els perpinyanesos eren molt consciems de la importancia que hi adquirí la diferencia de juris
dicció. 

79 A •n'Amhoni Hac•. cognom de lectura dubtosa. 
so Vegeu la nota 68. 
81 Vegeu el text corresponenr a la nota 94 . 
82 També [ 1 O] afirma que els homes deis pobies del Rosseiló, •Si anaven a Canet se'n haurien a tornar buyts. que 

no·ls volrien dar robes pera portar. ans amen més dar a homens de Canet•: [ 1 7]. que •aqueils qui donen les 
mercaderíes a Canet les donen mes voienters a aqueils de Canet que de Perpinyá ni d'altra pan·: i el carrerer. 
[15]. que ·aqueils qui han a donar les carregues a Canet amen e valen més favorejar hómens de Canet que de 
Perpinyá ne d'a ltra pan. en tant que menrre que aqueils de Canet volen portar robes no·n darien a altres robes. 
ans ha vist elltestimoni e aitres hómens de Perpinya se'n tornaven buyts. e que en Gui llem Mostanyó les ama
ve més dar a homes de Canet que a hómens de Perpinyá•. 

83 D'Amunr i/o d'Avaii. eltext no ho significa. 
84 Seguramenr de Raó i no pas de la Ribera. per la seva ubicació en el camí que de Perpinya condueix cap a Cot

iiiure. 
85 s· anomenen tambe ·Sanr Neri· o •Sant Nari •, de lectura dubtosa pero sen se abreviatura ( 11]. que potser podría 

correspondre's amb Sant Nazarí, i •de la Terra. [11]. lectura també dubtosa, que tal vegada podría correspon
dre's amb Terrats. Excepte Sanr Feliu, a l'oest de Perpinya. i Bompas. al nord, tates les poblacions esmemades 
estan situades en la zona compresa entre Perplnya i Cotiliure i. per tanr, ubicades en el cami que condu'ia de la 
capital fins al pon rosseilones: en aquesta área. únicamenr la Roca d'Aibera, entre Argelers i Cotlliure peró a i'o
est, quedaría una mica despla~ada de la vía que. encara avui. uneix Perpinya i COLiliure. i que es la mateixa que, 
com ja he indicar més amum. descriu D.M.J. HENRY, Leguide .. . , pp. 137-152. 

86 Bé que, en un cas, hom consideri •Si a vegades aqueils de Cabastany•, peró ·a~ó ben a tard• (1] . 
87 indica. a mes a més, que ·entre les altres coses li acord que enfre Neycel e Cardiu tenir ben vim muls de tragín 

comunamem. los quals anaven a Copliure• (no he aconseguit ioca litzar ni identificar aquests dos topónims. de 
lectura dubtosa). D'altra banda, [6] indica que ·Pere Sagui. carnicer, qui és hom ben avisten son offici·. reme
morava tambe el temps anric en el qua! ·lo carregador e descarragador solía esser a Copliure• i •molts poblats 
en Rosseiló . axí homens d'Argillers. Cabestany e d'altres viles de Rosseiló. anaven portar robes de Copliure a 
Perpenyá•. 

88 ·Carrerés de V o de VI guarnaus [per guarnimems?] qui stan en la vila de Perpinya·. segons [4] . 
89 [1] , [2]. [4]. [7] , [9]. [10], [15]. [16] i [18] . 
90 Onze o dotze carretees, segons ( 1 0] . 
91 Eil i siso set carretees més. segons el testimoni del mateix carreter que declara (15] ; siso set segons [18] . 
92 Sobre les despeses de camí en menjar, beure i dormir. superiors pera un cavail que pera un home, B. DINI , 11 

viaggio ... , pp. 86-88; vegeu també A. FANFANI , Noce su/l'induscr/a alberghiera lea liana nel Medio Evo, dins Saggi di 
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Sroria Economica Italiana. Mila, Pubblicazioni della Universira Ca¡¡olica del Sacro Cuore, 1936 (publicar primera
mem. el 1934. a ·Archivio Srorico Italiano•). especialmem pp. 11 6·121. 

93 [2]. [5). [7] , [9] . 
94 [4] . [5), [7) , [9] , [12] . 
95 Vegeu la nora 19. 


