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Resum 

 

El present treball analitza les relacions mercantils entre els mercaders italians i els 

mercaders catalans durant la baixa Edat Mitjana. A banda de l’estudi de les diverses 

disposicions que es redactaren envers aquests italians i com afectà als nostres mercaders 

autòctons, el punt focal del nostre treball es centra en donar important a la 

correspondència que s’establí entre mercaders per aconseguir un correcte funcionament 

de les seves empreses.  

 

 

Abstract 

 

This article analyzes the commercial relations between the Italian merchants and the 

Catalans merchants during the late Middle Ages. In addition to the study of the large 

provisions drawn for those Italian merchants and how they affect to our local merchants, 

the focus of the present work is the importance that must be taken the correspondence 

established between merchants to achieve proper operations for their business. 
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1. Introducció 

 

La projecció mercantil catalana vers el Mediterrani ha estat un tema d’anàlisi i 

revisió constant per a la historiografia del nostre país. Des d’en Soldevila fins a Del 

Treppo, de Ferrer i Mallol fins a en Coulon s’han escrit rius de tinta que tracten sobre 

com es produí l’expansió catalana pel Mediterrani, interessant-se sobretot en l’afectació 

econòmica que aquesta provocà sobre el territori català
1
.  

Partint de la sentència de Del Treppo de considerar el paper dels mercaders italians 

en el litoral català com la base per a l’expansió catalana pel Mediterrani
2
, les pretensions 

d’aquest estat de la qüestió es focalitzen en com foren aquestes relacions entre mercaders, 

quines repercussions tingueren per als autòctons i com fou la seva connexió amb el 

territori. Més enllà d’una valoració en termes econòmics, la voluntat de l’estudi resideix 

en donar importància a les relacions que els operadors econòmics italians establiren en 

terres catalanes i alhora, en mostrar la importància que té l’estudi de la correspondència 

per a les relacions mercantils, valorant la transmissió de valors i d’informació que es 

produí, la qual donà vida, continuïtat i expansió al comerç català.  

La influència que exerciren els mercaders italians en les nostres terres tingué una 

repercussió a tots els nivells de la societat. Les classes més baixes quedaren afectades 

col·lateralment pel poder que tenien els capitals d’aquests mercaders estrangers, 

l’estament mercantil veié com els seus negocis quedaren bloquejats per la intensa 

activitat dels florentins, l’aristocràcia terratinent es beneficià, en un primer moment, de la 

presència dels nouvinguts per a poder exportar les primeres matèries que produïen en les 

seves extenses explotacions agràries i ramaderes i finalment, el monarca usà la presència 

d’aquests mercaders per a vetllar sempre pels seus interessos personals. Com podem 

comprovar doncs, l’anàlisi d’aquestes activitats ens pot donar un detallisme riquíssim de 

la realitat d’aquestes diverses capes de la societat, sempre però des de l’òptica del món 

mercantil.  

El més rellevant d’aquesta anàlisi és que no només pretenem extreure conclusions 

d’adjectivació tridimensional, és a dir, que afectin al vincle entre mercaders forans i 

comunitat autòctona, sinó que si realitzem una lectura de les causes i conseqüències del 

contacte entre estrangers i catalans complementada pels mitjans que permeteren aquestes 

relacions s’intentarà aconseguir una visió que podem equiparar a una “quarta dimensió”, 

                                                           
1
 COULON, D. Barcelone et le grand commerce d’orient au moyen âge: un siècle de relations avec 

l’Égypte et la Syrie-Palestine: ca. 1330 – ca. 1430. Institut Europeu de la Mediterrània: Barcelona, 2004.; 

DEL TREPPO, M. Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona Catalano-aragonesa al segle XV. 

Curial: Barcelona, 1976.; FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres catalanes (segles XII-XV)” a 

Anuario de Estudios Medievales. 10. CSIC: Barcelona, 1980. pàgs. 394-467.; SOLDEVILA, F. Història de 

Catalunya. Aloha: Barcelona, 1963.  
2
 DEL TREPPO, M. Els mercaders catalans... pàg. 256-157. 
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és a dir, la tridimensionalitat de les relacions entra en moviment quan tenim el vector que 

uneix aquests contactes. Estem parlant del carteggio. La lectura de la correspondència és 

fonamental per a entendre el món que envoltava aquells mercaders, doncs aquests 

s’encarregaven de deixar ben anotat qualsevol detall que pogués repercutir en els seus 

negocis. Tanmateix, aquesta correspondència permet una major aproximació al món que 

envoltava aquells mercaders, doncs no només s’encarregaven de descriure les 

mercaderies més demandades en una plaça, sinó que també necessitaven explicar les 

seves inquietuds personals als seus companys de feina. 

Des de finals del segle XII la presència de mercaders italians és una afirmació 

innegable i la seva activitat marcà al llarg de tota la baixa Edat Mitjana la realitat del món 

mercantil català en tots els seus aspectes, els quals procurem detallar unes línies més 

avall. 
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2. LES RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE ITÀLIA I CATALUNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ELS PRELIMINARS 

 

Les primeres anotacions que tenim respecte l’activitat comercial dels mercaders 

italians en les costes catalanes daten d’inicis del segle XII. És en aquesta centúria quan ja 

trobem la presència de mercaders genovesos, pisans, sicilians i luquesos a Catalunya. Ja 

entrat el Dos-cents, aquesta comunitat italiana es veurà reforçada per l’activitat de 

mercaders toscans i piacenzians; encara desconeixem quan s’inicià aquesta segona onada 

de mercaders italians en les nostres terres i quina fou la seva intensitat. Tal i com 

manifesta M. T. Ferrer Mallol, convindria la realització d’un recull de tots els noms de 

florentins, senesos, luquesos i llombards que apareixen en els documents i, així, hom 

podria realitzar una millor aproximació a aquestes primeres comunitats
3
. 

Els primers en deixar testimoniatge de la seva presència en terres catalanes foren 

els pisans, dels quals, malgrat tenir-ne notícia des dels primers anys del segle XII, no 

sembla del tot clar el motiu de la seva arribada al litoral català
4
. Aquests tingueren el 

recolzament del comte Ramón Berenguer III, manifestat amb la concessió de privilegis 

comercials, l’exempció d’impostos i del dret de naufragi per als seus mercaders, tant a la 

costa catalana com a la provençal. Gràcies a aquestes concessions, el comte de Barcelona 

                                                           
3
 FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres catalanes...” pàg. 393. Malgrat que encara resta feina 

per fer, aquest reclam ha estat escoltat per: ORLANDI, A. Mercaderies i diners: la correspondència 

datiniana entre València i Mallorca. Universitat de València: València, 2008; PIFARRÉ TORRES, D. El 

comerç internacional de Barcelona i el Mar del Nord (Bruges) al final del segle XIV. Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat: Barcelona, 2002; SOLDANI, M. E. Uomini d’affari e mercanti toscani nella 

Barcellona del Quattrocento. CSIC: Barcelona, 2010. 
4
 FERRER i MALLOL, M. T., en “El italians a terres catalanes...”, esmenta dues interpretacions respecte la 

causa de l’arribada dels pisans a terres catalanes. Per una banda, el Liber Maiolichinus de gestis pisanorum 

illustribus explica que la flota pisana que va arribar al litoral català anava destinada a la conquesta de les 

Balears, però, a causa d’una desafortunada tempesta va haver d’hivernar en la costa catalana. La visió de 

SANTAMARÍA, A. Determinantes de la conquista de Baleares:1229-1232. Estudio General Luliano: 

Palma de Mallorca, 1972. no contempla el desafortunat temporal i considera que els pisans van arribar a les 

costes catalanes amb la intenció d’aconseguir el recolzament del comte de Barcelona. 
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s’assegurava la participació en l’empresa que sembla que ja tenia en ment la flota pisana, 

la conquesta de les Balears, la qual  s’emprengué l’any 1114 i fou closa amb la conquesta 

de Mallorca un any més tard. Malgrat els esforços de la conquesta, els musulmans 

prengueren les illes anys més tard i aquestes no serien recuperades fins l’expedició de 

Jaume I. 

Pel que fa als genovesos, podríem dir que la seva presència en les nostres terres fou 

quasi bé coetània a la dels pisans. Tant catalans com genovesos es trobaren en les guerres 

de Provença, en la lluita pel domini d’aquelles terres l’any 1125; en els dos anys 

posteriors, ambdós pobles disposaren els seus primers tractats, un l’any 1126 i un segon 

l’any 1127, signats pel Comú de Gènova i pel comte Ramon Berenguer III
5
. Aquests 

tractats afavorien la presència i asseguraven la protecció dels súbdits recíprocs en llurs 

terres, alhora que fixaven un import de lleudes
6
 determinat per a les diverses naus 

genoveses que arribessin a les costes catalanes
7
. Tanmateix, ambdues parts signants es 

comprometien a la lluita contra els sarraïns i la projecció del territori cristià, fet que 

quedà palès en l’expedició conjunta per a la conquesta de Tortosa l’any 1148
8
. Dos anys 

abans, el Comú de Gènova i el comte, aleshores Ramón Berenguer IV, havien signat un 

tractat mitjançant el qual es definien les condicions per a l’execució de l’empresa i, a més 

a més, ambdues parts confirmaven una exempció d’impostos per als súbdits respectius en 

cadascun dels seus dominis; alhora, s’acordava que els genovesos, com a premi per haver 

contribuït amb la seva flota i el seu exèrcit en la conquesta, rebrien una tercera part de la 

ciutat, la qual seria dotada de tots aquells elements necessaris –església, alfòndec, forn, 

banys, etc.– per a un pròsper desenvolupament com a ciutat portuària. Un cop conquerida 

Tortosa, l’any 1149,el mateix comte confirmà l’exempció d’impostos i la llibertat de 

comerç per als genovesos, tant en llurs terres com vers Espanya
9
. 

Malgrat que els genovesos venguessin la seva tercera part de la ciutat de Tortosa al 

comte Ramón Berenguer IV el 1153, conseqüència de l’enorme despesa que suposava per 

al comú, els privilegis anteriorment esmentats esdevingueren el preludi d’unes 

franquícies que perdurarien, amb algunes sotragades, quasi bé tota l’Edat Mitjana. I això 

és un fet importantíssim, doncs, quan l’estament mercantil barceloní es consideri fort i 

capacitat per a la seva projecció pel Mediterrani i per l’Atlàntic, es generarà un conflicte 

                                                           
5
 La visió de FERRER i MALLOL, M. T., en “Els italians a terres catalanes...” no coincideix amb la de 

RUIZ DOMÉNEC, J., “Entorno a un tratado comercial entre las ciudades de Génova i Barcelona” en Atti 

del 1º Congresso Storico Liguria-Catalogna. Isituto Internazionale di studi Liguri: Bordighera, 1974. pàgs. 

150-160, qui defensa que la signatura del tractat correspongué al viatge que el mateix comte fou a terres 

italianes entre 1116-1117, és a dir, abans de la guerra per la pugna de les terres provençals i 

llenguadocianes. 
6
 “Lleuda”: tribut per l’entrada de mercaderies dins una vila o altre lloc. 

7
 El cost era de 10 morabatins per nau. 

8
 Aquesta fou una època en la qual la marina catalana no estigué plenament desenvolupada, d’aquí la 

necessitat d’haver de recórrer a la flota genovesa per a poder emprendre la conquesta. 
9
 FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres catalanes...” pàgs. 428-430. 
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que podem dibuixar, des de una visió en planta, com un conflicte triangular, els vèrtexs 

del qual serien ocupats pel monarca, l’estament mercantil barceloní i els mercaders 

italians (genovesos i florentins sobretot). 

Les relacions entre catalans, pisans i genovesos durant la segona meitat del segle 

XII quedaren marcades per la guerra que esclatà entre els dos darrers pobles. L’any 1167, 

en plena guerra entre Gènova i Pisa, Alfons I confirmà l’exempció d’impostos i la 

llibertat de comerç que gaudien els genovesos, com a conseqüència de la propera victòria 

de Gènova sobre Pisa; resolucions que acompanyaren a una altra de més important, la 

decisió d’excloure als pisans dels ports catalans compresos entre Tortosa i Niça. Ara bé, 

aquestes disposicions foren merament conjunturals, doncs deu anys més tard, després de 

la signatura de la pau entre Gènova i Pisa, Alfons I s’alià amb els pisans; situació com ja 

hem dit conjuntural, doncs dos anys després de l’estrepitosa derrota de Pisa en la batalla 

de Meloria de l’any 1184, es tornava a confirmar l’exempció de càrregues fiscals i la 

llibertat de comerç per als genovesos en terres catalanes
10

.  

Malgrat les primeres franquícies concedides als genovesos i l’exclusió dels pisans, 

Ferrer i Mallol apunta que aquestes decisions no foren transcendentals. Això ho demostra 

el cas dels pisans, els quals, havent estat exclosos, l’any 1188 ja tornaven a freqüentar els 

diversos ports catalans amb la mateixa assiduïtat que ho feien els genovesos. Val a dir, 

però, que l’activitat comercial dels dos pobles, en aquesta època, no fou considerablement 

intensa. La mateixa autora defensa que això fou conseqüència del desgast que 

comportaren les diverses guerres entre pisans i genovesos; alhora, també evidencia una 

considerable escassetat de les fonts documentals, la qual sembla que començà a disminuir 

a mesura que avançà la darrera dècada de la centúria
11

. 

 

 

2.2 EL PUSH-PULL ENTRE LA CORONA I ELS MERCADERS ITALIANS.  

 

La nova centúria inaugurà un canvi de tendència en les relacions entre els 

mercaders italians i la Corona, les quals, al llarg dels dos segles successius, seguirien 

pràcticament un mateix patró, format per la concessió de privilegis als dits mercaders i, 

alhora, l’exclusió d’aquests mateixos en moments de tensió social.  

                                                           
10

 FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres catalanes...” pàg. 429.  
11

 FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres catalanes...” pàgs. 430-431. Aquest creixement 

finisecular de l’activitat mercantil l’autora el constata amb l’anàlisi dels llibres dels notaris Guglielmo 

Casinese, Bonvillano i de Giovanni di Guiberto, estudiats per: HALL, M. W., REYNOLDS, R. L., et alii, 

“Guglielmo Cassinese (1190-1192)” a Notai Liguri del secolo XII. II. Società Ligure di Storia Patria: 

Gènova, 1938; EIERMAN, J. E., REYNOLDS, R. L., et alii, “Bonvillano” (1198)” ibidem. III. Società 

Ligure di Storia Patria: Gènova, 1939; REINERT, R. G., REYNOLDS, R. L., et alii, “Giovanni di Guiberto 

(1200-1211)” ibidem. Società Ligure di Storia Patria: Genova, 1939; els quals mostren un increment dels 

contractes de comanda i de societat en el dit període.  
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Així ens trobem en l’any 1230, quan Jaume I confirmà els tractats que anteriorment 

havia signat amb els genovesos. D’aquesta manera es renovaren les concessions de 

llibertat de comerç en tots els regnes de la Corona, a excepció de les mercaderies 

d’extracció vedada, les quals quedarien subjectes, de forma equitativa als propis súbdits i 

estrangers, a les mateixes reglamentacions. Tanmateix, es renovà, per als mateixos 

genovesos, l’exempció dels impostos de portatge, peatge i ribatge. Finalment, en el tractat 

de juny del dit any el monarca es comprometé a la indemnització dels genovesos per part 

dels propis súbdits, alhora que establí que no empararia dins dels seus dominis a pirates i 

corsaris i, si els genovesos en capturaven algun, aquests mateixos podrien empresonar-lo 

sense requerir prèvia autorització. Per a poder pagar aquestes indemnitzacions quedà 

definit un primer dret de marques, pel qual pagarien 12 diners per lliura, tant catalans 

com genovesos. Privilegis semblants foren concedits als mercaders catalans a Gènova
12

.  

Paral·lelament, la conquesta dels regnes de Mallorca, València i Múrcia també 

afavorí els mercaders italians. Així per exemple, el mateix 1233 els pisans signaren un 

tractat amb el monarca, mitjançant el qual els concedí la construcció d’un forn, d’un 

alfòndec i d’una església, amb les terres necessàries per què poguessin viure-hi quatre 

capellans a Mallorca
13

.  

En aquest marc de concessió de privilegis i d’inici de la tensió social fou quan entrà 

un nou grup en discòrdia en l’activitat comercial barcelonina, les comunitats toscanes. 

Aquestes vingueren a les nostres terres interessades en les altes possibilitats que oferia un 

estat en plena expansió territorial però la seva arribada desfermà definitivament el rebuig 

que ja es sentia envers els mercaders italians que arribaven a les terres de la Corona; un 

rebuig que segurament era conseqüència de l’alt desenvolupament d’aquests mercaders 

envers l’activitat comercial. Pifarré Torres considera que l’arribada toscans, especialment 

dels florentins, esdevingué un turning point en la configuració de la comunitat mercantil 

italiana en les nostres terres; si des de feia un segle aquesta tingué al capdavant els 

genovesos, aquests perderen la seva preponderància a mesura que la presència de 

Florència augmentà el seu poder en el terreny. La mateixa autoria defensa que la 

potencialitat que adquiriren els mercaders florentins fou gràcies a la seva mentalitat viva, 

oberta i molt atenta a qualsevol possibilitat d’expansió que oferís el món comercial. Una 

mentalitat edificada a partir de la coneixença de tota la informació possible, tant a nivell 

polític, com comercial, com econòmic, i gràcies a la qual aquests mercaders podien 

                                                           
12

 A tot això, convé esmentar que es van signar dos convenis complementaris per a resoldre les 

indemnitzacions per casos de pirateria i per resoldre el deute que encara no s’havia pagat per la venda de la 

tercera part de Tortosa. FERRER i MALLOL, M. T. “Catalans i genovesos durant el segle XIII: el declivi 

d’una amistat” a Anuario de Estudios Medievales. 26. CSIC: Barcelona, 1996. pàg. 785-787. i ÍD. “Els 

italians a terres catalanes...” pàgs. 432-433. 
13

 Això corrobora la postura de FERRER i MALLOL, qui defensa que la convivència entre genovesos i 

pisans fou perfectament sostenible i l’activitat comercial d’ambdues ciutats marítimes amb els regnes de la 

Corona augmentà considerablement un cop entrada la nova centúria. 
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emprar tot un seguit de tècniques comercials i de mecanismes financers –banca, crèdit, 

assegurança- per aconseguir el màxim benefici en els seus negocis. L’ambició d’aquests 

mercaders florentins i les seves inversions amb grans quantitats de capital deixaren en un 

segon lloc les dels mercaders genovesos. Davant d’aquesta intensa activitat, els nostres 

mercaders catalans poca cosa tenien a fer més que reclamar constantment la promulgació 

de crides per tal que els mercaders toscans fossin exclosos del litoral català.
14

.  

En la mateixa línia que l’autora anterior, podem citar l’estudi de Del Treppo
15

, qui 

arribà a iguals conclusions: observant que mentre l’activitat dels mercaders genovesos 

quedava més relegada a la contractació dels productes nacionals i dels de l’Itàlia del nord, 

els mercaders florentins desenvolupaven a Barcelona una ingent tasca de redistribució de 

productes i mercaderies de diversos indrets, tant del Mediterrani com de la Mar del Nord. 

D’aquesta manera, aquells mercaders toscans omplien el mercat barceloní de velluts, 

draps de seda i brocats: velluts de grana, velluts de seda, negres, verds, carmesins, draps 

de seda damasquina, carmesins, etc. Aquesta diferenciació entre l’activitat comercial dels 

genovesos i la dels toscans és important doncs, tal i com assenyadament remarca el 

mateix Del Treppo, els mercaders genovesos, a diferència dels florentins, tractaven amb 

productes genovesos i llombards i així la competència catalana, alemanya i savoiana 

gaudia d’un marge d’actuació més ampli.  

La més vital diferència entre genovesos i florentins radicà en la constitució de les 

seves companyies i societats. Mentre els primers sempre formaren companyies 

individuals –o amb un nombre reduït de socis–, els segons constituïren grans organismes 

col·lectius, amb unes quantitats ingents de capital que els hi permeteren un ampli i 

tranquil desenvolupament, sense haver de fer front a una competència amb un capital 

equiparable –més que el de les companyies que tenien el mateix origen– i amb un 

considerable marge de risc i seguretat en les seves operacions. La magnitud d’aquestes 

companyies florentines requeria l’existència d’una sòlida xarxa de socis amb diverses 

dedicacions per tal de conèixer en qualsevol moment la conjuntura d’una plaça 

determinada, de la situació econòmica d’una companyia i les seves filials i de les novetats 

en el món de les tècniques contables. Aquest alt grau de professionalització de les 

societats florentines ha estat considerat per Pifarré Torres
16

 com una evidència de la 

tendència colonialista del comerç florentí, el qual es dedicava, majoritàriament, a 

l’intercanvi de productes acabats per primeres matèries i a la monopolització d’aquells 

productes que més els hi interessaven
17

, fet que li comportà un gran nombre de judicis 

                                                           
14

 PIFARRÉ TORRAS, D. El comerç internacional de Barcelona i el Mar del Nord... pàgs. 221 i .229-230. 
15

 DEL TREPPO, M. Els mercaders catalans... pàgs. 227-228 
16

 PIFARRÉ TORRAS, D. El comerç internacional de Barcelona i el Mar del Nord... pàgs. 234-235 
17

 FERRER i MALLOL, M. T. a “Els italians a terres catalanes...” pàgs. 397-398 remarca que ara per ara, 

malgrat desconèixer quines eren les primeres matèries que els italians volien monopolitzar, és molt possible 

que la llana es trobés dins d’aquestes voluntats. La potencialitat de la indústria toscana i l’alt grau de 
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negatius al col·lectiu en els països on hi actuava; el comerç genovès, contràriament, 

intercanviava primeres matèries per primeres matèries.  

L’enuig envers aquests mercaders florentins no trigà massa en fer-se present. La 

forta competència que aquells suposaren per als mercaders locals provocà que la Corona 

iniciés un seguit d’exclusions d’aquests italians dels seus territoris. Val a dir però, que 

aquestes exclusions dels italians foren periòdiques, doncs aquestes estaven relacionades 

sobretot amb els interessos del monarca, qui sovint necessitava de diner per a fer front a 

les seves despeses. 

El 12 d’abril de 1265 Jaume I decretà l’exclusió de llombards, florentins, senesos i 

luquesos en el comerç de Barcelona i ordenà que tots aquells que residissin a la ciutat 

fossin expulsats. Aquesta pragmàtica encetà les expulsions dels mercaders toscans de les 

nostres terres, fet que és revelador de la potencialitat d’aquestes colònies i del perill que 

suposaven per als mercaders locals. Un decret de 1268 completà aquesta primera 

pragmàtica, mitjançant el qual es prohibí que els estrangers noliegessin naus forasteres a 

Barcelona, llevat que les mercaderies que aquestes naus volguessin carregar fossin 

pròpies. Alhora, l’esmentat decret denegà la possibilitat als estrangers de tenir banca a 

Barcelona.  

Convé remarcar que tan sols Barcelona fou terra prohibida per als italians, i no la 

resta de territoris de la Corona. En aquest punt s’obre un interessant debat envers el motiu 

d’aquesta limitació a la capital: mentre que Del Treppo defensa que fou causa de 

l’escassetat d’activitat comercial i a l’endarreriment de l’economia en aquelles zones 

allunyades de la capital, Ferrer i Mallol no accepta considerar una manca d’organització i 

endarreriment, sinó que en aquelles zones difícilment hi havia mercaders italians, o si 

n’hi havia no entorpien al bon funcionament del comerç local. El que resta clar és que 

aquesta disposició hauria de perjudicar, i força, als mercaders italians, doncs Barcelona, 

com a capital econòmica i port important, era punt de redistribució i convenia tenir-hi una 

base consolidada
18

. 

El privilegi de 1265 fou renovat per Jaume II el Just el gener de 1326, el qual, sense 

mencionar encara un motiu concret, renovà la negativa de residència dels mercaders 

                                                                                                                                                                             
desenvolupament de la ramaderia ovina en tots els regnes de la Corona catalano-aragonesa porten a suposar 

les intencions d’aquests mercaders nouvinguts envers el monopoli de la llana. Malgrat que MELIS, F, a “La 

lana della Spagna Mediterranea e della Barberia occidentale nei secoli XIV-XV, a La lana come materia 

prima, i fenomeni della sua produzione e circolazione nei secoli XIII-XVII. Casa Editrice Leo S. Olschki: 

Firenze, 1974. i DEL TREPPO, M. a Els mercaders catalans... pàg. 240 ja apuntaven que, durant la 

primera meitat del segle XIV, les compres del dit producte per part dels italians eren puntuals i que 

aquestes no esdevingueren importants fins a la segona meitat del Quatre-cents, l’autora no descarta la 

hipòtesi que els italians en aquesta època (finals del XIII) començaren ja a comprar llana en les terres 

catalano-aragoneses de manera notable en relació amb el mercat local. 
18

 CARRÈRE, C. Barcelona 1380-1462: un centre econòmic en època de crisi. I. Curial: Barcelona, 1977-

1978-pàgs. 25-33; DEL TREPPO, M. Els mercaders catalans... pàg. 219; FERRER i MALLOL, M. T. “Els 

italians a terres catalanes...” pàgs. 394-396. 
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italians a Barcelona per a comerciar, ni amb mercaderies ni amb diners, ni personalment 

ni mitjançant altri, i els béns d’aquells que es neguessin a acceptar la crida serien 

adjudicats al fisc reial. Dos mesos més tard, aquest privilegi s’estengué a la ciutat de 

València, on sí que trobem les acusacions que obligaren al monarca a emprendre tal 

mesura. La desigualtat contributiva i la tendència a practicar el monopoli foren les causes 

que s’assenyalaren contra els italians, doncs aquests repercutien negativament sobre el 

negoci dels mercaders locals, els quals havien de fer front a més impostos que els 

estrangers, sense comptar amb les grans quantitats de capital que gaudien les comunitats 

italianes
19

. 

A finals de la segona dècada del Tres-cents és quan el push-pull entre la Corona i 

els mercaders toscans és més evident
20

. Malgrat la crida de 1326, els dits mercaders no 

sembla que es desanimessin en les intencions comercials, doncs dos anys més tard 

Barcelona demanava al monarca l’observació del privilegi de 1326 per tal que els italians 

que es trobessin en la ciutat fossin expulsats
21

. El mateix requeriren els consellers de la 

ciutat al monarca el 1330 i el 1332, doncs no consideraven coherent que els mercaders 

italians poguessin romandre a la ciutat si eren assidus al frau i a la usura.  

Sánchez Martínez assenyala que la posició favorable que adquirí la Corona envers 

els mercaders toscans s’ha de relacionar amb les necessitats monetàries que el fisc tingué 

després de la conquesta de Sardenya i, alhora, amb les dificultats de Barcelona per a 

proveir-se de cereal, sobretot l’any 1333, “lo mal any primer”. Així s’hagué de recórrer a 

les grans companyies italianes per a poder abastir de gra la ciutat
22

. L’any 1328, Alfons 

IV declarà exempts de l’exclusió els factors de les societats florentines dels Peruzzi i dels 

Acciaiuoli, que podrien residir-hi durant un any a partir de la crida
23

. El 1331 Filippo de 

Peruzzi i els seus socis rebien l’autorització de comerciar lliurement per tots els territoris 

de la Corona. Finalment, de l’expulsió de 1332 s’exclogueren els italians que haguessin 
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 DEL TREPPO, M. Els mercaders catalans... pàg. 219; FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres 

catalanes...” pàgs. 397-398. 
20

 Ens referim únicament als mercaders toscans perquè la relació amb les colònies genoveses i pisanes 

assentades a les nostres terres foren molt poc estables. En aquesta línia és interessant l’estudi de FERRER i 

MALLOL, M. T. “Catalans i genovesos durant el segle XIII...”, que nega la tradicional idea del 

distanciament entre Gènova i la Corona arran de la conquesta de Sardenya entre 1323 i 1324. Mitjançant els 

documents publicats per PISTARINO, G. “Genova e Barcellona: incontro e scontro di due cività” a Atti del 

Iº Congresso Storico Liguria Catalogna (1969) Isituto Internazionale di studi Liguri: Bordighera, 1974. 

pàgs. 85-88. i de les seves investigacions a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), la mateixa autora ha 

demostrat com el distanciament entre catalans i genovesos es present des de la guerra entre Gènova i Pisa 

de 1282-1284. 
21

 L’emissió de crides periòdiques evidencien que les expulsions no eren observades amb el suficient rigor i 

que aquells mercaders no tingueren masses problemes en tornar a la seva activitat comercial regular. 
22

 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. “Los Peruzzi y los Acciaiuoli en la Corona de Aragón (s. XIV)” a Anuario 

de Estudios Medievales. VII. CSIC: Barcelona, 1970-1971. pàg. 286.  
23

 Ambdues famílies havien col·laborat en algunes operacions financeres relacionades amb la guerra de 

Sardenya, juntament amb l’infant Alfons. Malgrat això, s’obligà a la companyia florentina dels Bardi a 

pagar 260 lliures anuals. FERRER i MALLOL, M. T. “Els italians a terres catalanes...” pàgs. 454-455. 
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adquirit la ciutadania a la ciutat o a altres llocs del regne, inclosos els genovesos i els 

pisans, en atenció a la pau signada amb ells. La conclusió a la que arriba el mateix autor 

sobre aquests fets és en part, interessant però, alhora, contradictòria. Sánchez Martínez 

considera que el paper representat per les companyies italianes en les fiances de la 

monarquia durant el primer terç del segle XIV no tingué molta importància, doncs si 

comparem aquest paper amb el volum de les operacions que els Peruzzi i Acciaiuoli 

concentraren a Sicília, Anglaterra o Avinyó observem una considerable diferència entre 

uns territoris i uns altres. Durant la primera meitat del segle XIV, mentre que la suma 

total abocada per la Corona a les dues companyies ascendí a 8.708 ll. i 11 s., a les vespres 

de la seva fallida, els Bardi eren creditors del monarca anglès de 66.000 ll. i els Peruzzi 

de 20.000 ll.
24

.  

Les relacions entre els nostres mercaders i els mercaders florentins ha estat 

analitzada per Del Treppo
25

, qui apunta com a causant de l’oposició frontal entre ambdós 

grups el dany que suposava la presa de capital que duien a terme els italians amb les 

seves operacions, en un període de creixement de l’estament mercantil barceloní; alhora, 

també assenyala el xoc de mentalitat i de tècniques econòmiques diferents. D’aquesta 

manera, l’autor retrata la mentalitat florentina com a lliure de perjudicis i agressiva; tot al 

contrari de la mentalitat mercantil catalana, la qual qualifica de limitada i més 

endarrerida.  

Al igual que ho fa Del Treppo, Nigro remarca el paper que tingueren els mercaders 

florentins en la difusió de noves tècniques comercials, sobretot en el sector assegurador i 

financer
26

.  

Per la seva banda, Ferrer i Mallol no comparteix les dues anteriors idees exposades. 

L’autora no concep la idea de l’endarreriment cultural i tècnic dels nostres mercaders, i, 

per tant, treu importància als suposat perjudicis dels florentins sobre l’economia 

catalana.
27

 

Independentment de l’existència d’un endarreriment cultural entre els mercaders 

catalans, el que és evident és que els mercaders florentins trobaren en les nostres terres 

una molt bona possibilitat de fer negocis i enriquir-se. 

La companyia Datini fou una més de totes aquelles companyies desitjoses 

d’aconseguir el guiatge reial per tal de poder comerciar en les nostres terres. Val a dir 
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però que aquesta companyia fou de les més importants que s’instal·laren a Barcelona, tal 

i com ho demostra la concessió del guiatge reial per a cinc anys el 16 de juny de 1397 i, 

alhora, que fos exclosa del decret d’expulsió dels italians de 1401 gràcies a la decisió del 

propi monarca, doncs aquest ja els hi havia fet cobrar dues anualitat avançades pel 

guiatge el març de 1400
28

. 

L’any 1353 –moment de la guerra amb Gènova– seguiren les exclusions de 

mercaders italians. Barcelona publicà una crida per la qual es donava vint dies a tots 

aquells mercaders d’aquest origen per a marxar. En aquesta crida hi hagué d’intervenir el 

rei, doncs també estaven inclosos els pisans, els quals no havien estat compresos en la 

pragmàtica d’expulsió
29

. 

Pifarré i Torres remarca que, malgrat les exclusions dels mercaders italians, durant 

la segona meitat del segle XIV, hi hagué una progressiva liberalització que acabà 

generant un augment considerable de les diverses colònies italianes que gaudien de 

protecció reial
30

. Malgrat la petita remor proteccionista, que era sempre present en 

l’estament mercantil barceloní, el monarca quasi sempre s’apropava als mercaders 

estrangers per a vetllar pels seus interessos personals. Així s’entén que l’any 1368 Pere el 

Cerimoniós trobà en la naturalització la manera de mantenir els seus interessos. 

Mitjançant el prestament d’homenatge i de vassallatge al rei, els italians podien esdevenir 

súbdits del rei. Gràcies a una carta que els hi era concedida, aquells mercaders italians 

rebien un guiatge i fins i tot, a vegades, una concessió de familiaritat reial, de manera que 

quedarien exempts de qualsevol expulsió o represàlia. Per a gaudir d’aquest privilegi, els 

italians, a canvi, haurien de pagar cada any per Nadal una peça de drap de seda i or de 

Lucca. A la dita naturalització hi van recórrer constantment els mercaders florentins, fins 

que arribà un moment que el pagament del drap d’or s’estengué com a contrapartida del 

guiatge sense que calgués cap més tràmit. En un primer moment, aquest cens tan sols 

afectà als toscans i als llombards, però a partir de 1381 el monarca, Pere el Cerimoniós, 

l’estengué a tots aquells mercaders italians residents a Barcelona. La companyia Datini 

fou una més de totes aquelles companyies desitjoses d’aconseguir el guiatge reial per tal 

de poder comerciar en les nostres terres. Val a dir però que aquesta companyia fou de les 

més importants que s’instal·laren a Barcelona, tal i com ho demostra la concessió del 

guiatge reial per a cinc anys el 16 de juny de 1397 i, alhora, que fos exclosa del decret 
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d’expulsió dels italians de 1401 gràcies a la decisió del propi monarca, doncs aquest ja els 

hi havia fet cobrar dues anualitat avançades pel guiatge el març de 1400
31

. 

 

Totes aquestes disposicions, sempre favorables als mercaders italians, no van fer 

més que generar el descontentament de l’estament mercantil barceloní. Els anys a cavall 

entre la darrera dècada i la nova centúria acabarien definint les diferències entre 

proteccionistes i partidaris del liberalisme, fet que acabaria esclatant anys més tard en la 

Guerra Civil Catalana. 

 

 

2.3 L’INTENT DEL PROTECCIONISME A TORTOSA I EL RETORN AL LLIURECANVISME 

 

L’estament mercantil veié amb un enorme rebuig les concessions reials que 

s’atorgaven als mercaders italians, fins al punt que, a finals de la centúria i inicis del 

Cinc-cents podem dir que el conflicte arribà al seu nivell màxim. Aquesta situació de 

tensió es manifestà sobretot a València el 1398, on l’estament mercantil, recordant el 

privilegi d’expulsió dels italians concedit pel rei Alfons el 1332, es manifestà contra 

aquells mercaders italians, sobretot els florentins, requerint immediatament una crida que 

donés deu dies de marge per què aquests mercaders marxessin de la ciutat, sinó se’ls hi 

requisarien tots els seus béns. El monarca però, ordena al justícia de la ciutat que es 

revoqués la crida i totes les mesures que s’haguessin emprès contra els italians
32

. 

El regnat del rei Martí començava amb un alt nivell de tensió ocasionat pel cas de la 

situació del comerç. L’opinió pública acusava els diversos curials de la ciutat de la seva 

participació en una xarxa de corruptela i de fraus contínua, conseqüència de les finances 

dels mercaders italians i del frau de l’erari públic que aquests mateixos es suposava que 

ocasionaven. Tal i com descriu Ferrer i Mallol, l’ambient a València era tan hostil als 

mercaders italians que malgrat se’ls hi atorgués una provisió reial, no s’atreviren a 

presentar-la als oficials reials per por a la reacció de l’opinió pública. En conseqüència, el 

rei manà als procuradors reials de la ciutat que s’encarreguessin d’acompanyar els dits 

mercaders a l’acte de presentació, a fi que ningú intentés sabotejar l’acte. El cop de 
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l’estament mercantil valencià s’aconseguí aturar en un primer moment, però les seves 

voluntats acabarien acorralant al monarca a Tortosa
33

. 

Entre 1400 i 1401 es reuní a Tortosa un Parlament conformat per diverses ciutats 

marítimes
34

 per a posar solució als diversos atacs de pirateria que havien patit des de ja 

feia temps. A les darreries del segle XIV, la base de la pirateria del Mediterrani 

occidental es trobava a Sardenya, on l’estat d’excepció constant afavoria al refugi de 

vaixells pirates en els seus ports, fet que repercutia directament en els mercaders catalans, 

els quals constantment patien marques, represàlies i atacs de pirateria. Per aquest motiu, 

l’estament mercantil decidí protestar contra tots aquests successos, els quals posaven en 

perill el comerç; el monarca era el primer interessat en posar fi a aquests casos de 

pirateria, doncs el fisc reial era l’encarregat de la indemnització dels països amics per les 

pèrdues ocasionades pels corsaris que sortien de Sardenya. A primera vista, la solució 

fàcil pel monarca era recórrer als oficials reials de la illa que s’encarreguessin de 

controlar la situació corsària a l’illa i que no acollissin cap nau pirata en els diversos ports 

de l’illa. Ara bé, la resposta dels mateixos oficials era que si no acollien a aquests 

corsaris, la pròpia illa seria víctima dels seus atacs, de manera que al monarca se li 

plantejà un doble problema: la necessitat d’expulsar els corsaris de l’illa i el reforçament 

de la defensa de Sardenya dels atacs de pirates
35

.  

El Parlament prohibí que els governadors de Càller i la Gallura acollissin corsaris 

en els seus ports, manà que els empresonessin i que retornessin els béns robats; el mateix 

s’estengué a tots els oficials reials de València, Mallorca i Catalunya, sota pena de multa 

de 1.000 florins d’or, privació del càrrec i obligació d’indemnitzar els damnificats pels 

corsaris que ells haguessin protegit. Ara bé, les resolucions més importants del Parlament, 

o, si més no, les que més ens interessen a nosaltres, foren: la creació del pariatge¸ un nou 

impost per tal de poder armar els diversos estols que lluitarien contra els corsaris, i el 

subsidi de 25.000 florins anuals que s’atorgà per defensar Sardenya
36

. Aquest subsidi fou 

acceptat per totes les ciutats marítimes participants en el Parlament, a canvi, aquestes 

pressionaren insistentment al monarca perquè renovés la pragmàtica d’expulsió dels 

italians. D’aquesta manera, un dels capítols del Parlament prohibí als italians de residir en 

les nostres terres per a exercir-hi comerç, fossin ells mateixos o bé per persona 

interposada. El monarca es comprometé a no atorgar més guiatges als italians. Malgrat 
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això, continuaven quedant exclosos de la prohibició genovesos i pisans i també aquells 

italians que establissin el seu domicili i família en terres catalanes
37

. 

És molt interessant la lectura que fan Del Treppo i Ferrer i Mallol en els seus 

respectius estudis sobre les discussions del tercer braç i els seus requeriments presentats 

al rei en el dit Parlament. Ambdós autors recullen en les seves anàlisis un fragment 

d’aquestes discussions, que diu: “tornaria en deviament e destrucció de la mercaderia e 

de tota la vostra cosa pública, car per la gran potència peccuniària dels dits italians e 

per lurs subtils enginys e agabellats e damnats contractes devoren e empobrexen totes les 

terres on mercadejen o negocien, segons experiència, maestra de les coses, ha mostrat e 

mostre en diverses partides del món”. Els nostres mercaders no es queixaren pels seus 

interessos particulars, sinó que el que defensaren fou, com diu en el text, “la vostra cosa 

pública”, és a dir, la preservació de l’aparell fiscal estatal, el qual consideraven que 

s’estava devaluant considerablement com a conseqüència de l’acció d’aquests italians. 

Del Treppo a més a més estableix que en aquest discurs trobem la formulació d’una teoria 

sobre les conseqüències econòmiques que es produeixen quan àrees de divers nivell de 

desenvolupament entren en contacte
38

. 

Les exposicions que presentaren aquells mercaders a Tortosa no foren gens 

allunyades de la realitat, doncs, com veurem més endavant, l’exclusió dels italians quedà 

suspesa altre cop pel mateix monarca. El retorn d’aquests italians i el poder que 

aconseguí l’aristocràcia gràcies a l’activitat comercial dels primers acabaren configurant 

dues velocitats econòmiques dins del nostre territori, les quals esclatarien en la ja 

coneguda Guerra Civil Catalana
39

.  

La pragmàtica, publicada el 15 de gener de 1401, es justificà per la pràctica de fraus 

i d’usura, fet que ha estat interpretat per Del Treppo
40

 com una evidència de 

l’endarreriment de les tècniques mercantils i la mentalitat catalana. Ferrer i Mallol rebutja 

aquesta visió, considerant que l’ús d’aquestes acusacions era pur oportunisme legal i 

polític per part dels mercaders catalans
41

. 
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El somni proteccionista durà ben poc per a l’estament mercantil barceloní, el qual 

veié com en poc més d’un any i mig el rei Martí revocà la pragmàtica d’exclusió dels 

italians. Aquest canvi d’actitud fou conseqüència de la realitat econòmica dels països de 

la Confederació, la qual era eminentment agrària i tan sols Barcelona restava com a 

puntal del proteccionisme per l’estament mercantil. En el petit curs d’aventura 

proteccionista iniciat a Tortosa, es demostrà que aquesta era especialment perjudicial per 

al sector primari del país, el qual tenia als italians com els millors clients per a poder 

exportar la seva producció. Malgrat l’elevada demanda interna, la pèrdua d’aquells clients 

italians fou la conseqüència de la davallada dels preus dels productes
42

.  

El rei Martí trobà entre l’alta aristocràcia, tant laica com eclesiàstica, propietària de 

grans extensions de terres i de rendes agràries, el recolzament necessari per a fer front a 

l’estament mercantil barceloní i així imposar les seves voluntats sobre la pragmàtica 

d’expulsió dels italians. D’aquesta manera, el 13 d’octubre de 1402 el rei publicà una 

altra pragmàtica que girava completament les disposicions de l’anterior, concedint als 

italians, altre cop, la llibertat de poder comerciar en les nostres terres sempre que es 

contemplessin tres requisits: en primer lloc, la seva activitat quedà relegada a les ciutats 

de Barcelona, València, Mallorca, Tortosa, Perpinyà i l’illa d’Eivissa, fora de les quals 

únicament podrien comprar llana esquilada
43

; en segon lloc, se’ls hi prohibí comerciar 

fora d’aquests centres per mitjà de comanda o per persona interposada; el tercer requisit 

consistí en l’obligatorietat d’usar naus catalanes per a exportar les seves mercaderies, tan 

sols podien usar unes altres en el cas que no n’hi hagués cap de natural a port. D’aquesta 

manera s’intentà impedir la sortida del capital que aportaven els italians en l’adquisició 

dels productes autòctons i es procurà d’afavorir a la marina catalana amb les activitats 

d’aquests mercaders estrangers. Així el monarca intentà satisfer ambdues parts, tant 

l’estament mercantil, protegint la fugida de capital, com l’aristocràcia, afavorint 

l’arribada dels mercaders catalans a les nostres terres. Malgrat això, aquest decret 

liberalitzador fou vist com una derrota per a l’estament mercantil barceloní, doncs els 

seus interessos havien estat supeditats als dels mercaders italians i, sobretot, als interessos 

de l’aristocràcia, fet que, com ja portem anunciant, tingué llargues conseqüències en la 

mateixa centúria
44

. 

El decret liberalitzador anà acompanyat d’un nou tribut que haurien de pagar els 

italians, conegut com a dret dels italians, de tres diners per lliura sobre totes aquelles 
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mercaderies que introduïssin en les nostres terres i procedissin de territoris no sotmesos a 

la Corona; el mateix impost gravava la sortida de mercaderies, tant si procedien dels seus 

regnes com si procedien d’altres i ja havien pagat el dret a l’entrada. Les valoracions 

d’aquestes mercaderies foren calcades a les dels impostos de la Generalitat i, al igual que 

succeïa amb aquests, en quedaren excloses de l’impost les armes, les vaixelles, els vestits, 

les muntures i els esclaus per a l’ús personal. Pel que respecta a les compres o vendes 

realitzades dins dels regnes de la Corona, els italians no haurien de pagar el dit impost; 

ara bé, sí que ho haurien de fer si les portaven d’un a un altre regne. Tanmateix, aquelles 

mercaderies que fossin importades, haguessin pagat ja l’impost a l’entrada i fossin 

portades a un altre regne tampoc estarien sotmeses al pagament del dret. Per la seva 

banda, el rei es comprometé a la concessió de guiatges a tots aquells italians que 

arribessin a partir d’aleshores a les nostres terres, sense demanar-los-hi cap mena de 

càrrega durant els cinc anys següents. Els únics que s’oposaren al pagament del dit 

impost foren els genovesos i els venecians, però tant Martí l’Humà com Ferran I el 

d’Antequera consideraren que aquests havien d’ésser sotmesos al pagament dels tres 

diners per lliura
45

. 

Tal i com assenyala Ferrer i Mallol, és interessant valorar que el primer col·lector 

d’aquest dret dels italians fou un florentí i ciutadà de Barcelona, Frosino di ser Giovanni. 

Altra vegada podem anotar doncs el grau d’intromissió de la comunitat toscana dins dels 

assumptes públics de la ciutat. Ja no estem valorant qüestions merament comercials i de 

competència directa amb els mercaders autòctons, sinó que observem com els florentins 

entren a formar part del joc polític i fiscal de la ciutat. Malgrat la falta d’evidències, no és 

pas descabellat d’anotar que les crítiques de l’estament mercantil, que es fonamentaven 

en la corrupció d’alguns membres de la comunitat florentina, segurament no serien tan 

desorbitades. Per tant, aquella teoria de Del Treppo que configurava la mentalitat 

mercantil catalana com a endarrerida, a partir de l’observació de les seves acusacions, 

segurament quedaria anihilada
46

. A les darreries del mateix any, veient les dificultats que 

suposava la col·lecta per part de l’administració, el monarca decidí arrendar l’impost per 

un període de dos o tres anys
47

. 
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La vigència d’aquest impost és, ara per ara, desconeguda, però sí que sabem del 

cert que aquest continuava cobrant-se encara el 1694, en el qual foren refets els capítols 

de 1402, tot adaptant diversos punts als nous temps moderns
48

. 

 

 

2.4 LES POLÍTIQUES D’ALFONS EL MAGNÀNIM 

 

Abans que res, convé esmentar que el regnat de Ferran I el d’Antequera restà 

marcat per les constants insistències de l’estament mercantil barceloní per a tombar el 

decret liberalitzador del rei Martí. Ferrer i Mallol mostra com en les Corts de 1414 i en 

les de 1418 l’estament mercantil presentà un greuge envers el decret liberalitzador, en el 

qual la queixa més important era envers el dret dels italians. I és que els mercaders 

catalans es veien afectats directament per aquest impost, doncs en conseqüència també 

se’ls hi cobrava a ells en l’estranger. El mateix aspecte fou debatut en les Corts de 1421-

1423, en les quals Barcelona proposà la fi dels salconduits i l’expulsió definitiva dels 

italians, acusats, altra vegada, de ser els culpables de la destrucció de la cosa pública i de 

desprestigiar l’art de la mercaderia
49

. 

L’actitud anti-italiana –i sobretot anti-florentina– augmentà en escreix durant la 

segona dècada del Cinc-cents. El moviment proteccionista, que tenia com a base la 

indústria tèxtil catalana, pugnava constantment per la prohibició d’entrada de draps 

estrangers i per evitar la compra massiva de llana per part dels mercaders italians, doncs, 

com ja hem comentat, aquests feien encarir el preu del producte per als nostres 

mercaders. L’anàlisi de Carrère serveix per a completar aquestes valoracions, doncs 

mostra uns memorials redactats entre 1424 i 1436 que proposaren un seguit de mesures 

per tal de vetllar per la flota catalana, retallant l’activitat dels mercaders estrangers i 

controlant els intercanvis que aquests efectuaven, a fi de frenar els fraus que aquests 

cometien. Tanmateix, es veié en el fre de les naturalitzacions, una molt bona mesura per 

tal d’excloure de les terres catalanes aquells que hi arribessin amb l’objectiu d’evadir 

impostos; les naturalitzacions quedarien reservades únicament per a aquells que 

volguessin residir a la ciutat i, si decidien marxar, aquests haurien de pagar tots els 

impostos que s’havien lliurat de pagar gràcies a la naturalització. Finalment, es proposà la 

prohibició de la compra directa al productor abans de la collita
50

. 
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Del Treppo continuà veient en aquestes acusacions contra els mercaders italians 

una evidència de l’endarreriment del sector mercantil barceloní i de les seves mentalitats 

limitades i estretes. El mateix autor valorà que les crítiques que es fundaren contra els 

mercaders italians no tenien en compte el deute que l’estament mercantil tenia envers el 

capital italià, doncs considerà que el creixement de l’activitat mercantil barcelonina fou 

gràcies a aquests mercaders estrangers i a les seves aportacions, com fou el cas del camp 

de les assegurances marítimes; la menestralia barcelonina recorregué sovint al préstec de 

florentins per a fer negocis
51

. 

Amb el nou monarca, la situació dels florentins en les nostres terres acabaria donant 

un gir en contra dels interessos d’aquells que havien estat acaparant un gran nombre de 

privilegis en les dues anteriors centúries. Val a dir però que, en un primer moment, quan 

s’inicià l’acció militar vers Itàlia, Alfons el Magnànim no aplicà cap mesura econòmica 

per tal d’intimidar als seus adversaris. Del Treppo, a partir dels seus estudis a l’Arxiu de 

la Corona d’Aragó (ACA), definí tres situacions que es podien configurar contra un estat 

enemic en aquell temps: la primera seria l’ús de mesures econòmiques de pressió, de 

prohibició de comerç, represàlies o fins l’expulsió dels propis mercaders, sempre dins 

d’un status de pau; una segona la trobaríem ja dins d’un context de guerra oberta, en la 

qual no es suspendrien les relacions comercials entre els diferents contendents; la tercera i 

última, també dins d’un context de guerra, implicaria la interrupció total de les relacions 

comercials i l’expulsió dels mercaders del país enemic
52

. 

La conquesta de Nàpols (1435-1442) fou una empresa interessantíssima per a 

alguns mercaders catalans, doncs veieren en l’armament de naus una bona oportunitat per 

a incrementar els seus beneficis. Aquest fou el cas de Joan de Torralba, qui respongué a 

l’augment de la demanda d’embarcacions en motiu de la guerra, la qual feu pujar els 

nòlits i, alhora els guanys dels armadors. Així ho documenta Del Treppo, qui explica 

com, en una primera expedició dirigida al setge de Gaeta, el nostre mercader obtingué un 

guany del 31,50 per cent; una altra expedició, l’any 1438, li obtingué un guany del 19,6 

per cent. La disposada activitat que desenvoluparen Joan de Torralba i el seu gendre Joan 

Sabastida intensificaren les seves relacions amb la Cort, fins al punt que Del Treppo 

afirma amb solidesa que Joan de Torralba esdevingué un punt de suport segur per a la 

tresoreria reial
53

. 

Just després de la conquesta de Nàpols de l’any 1442, Alfons el Magnànim fixà els 

seus interessos en Florència, de manera que el record d’aquelles polítiques anti-italianes 

de Jaume I i Alfons el Benigne començà a aflorar. Tal és així que un any més tard de la 

conquesta de Nàpols s’avisà secretament als mercaders catalans establerts a Florència que 
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anessin retirant els dipòsits que tenien en bancs florentins i venecians, doncs la lluita 

contra Florència podia iniciar-se en qualsevol moment, i així fou. El 1447 el rei Alfons 

declarà la guerra contra Florència i, a finals d’any, promogué una pragmàtica d’expulsió 

que incloïa tots aquells mercaders florentins, els quals tingueren fins a vuit dies per a 

poder marxar després de la publicació de la crida. Val a dir però que aquesta decisió, més 

que fos per a afavorir als sectors proteccionistes de les nostres terres, era una decisió 

purament relacionada amb l’expansió militar que pretenia dur a terme el monarca, el qual, 

tal i com diu Del Treppo, desitjava una guerra de destrucció total, militar i econòmica
54

. 

Aquesta decisió perjudicà greument a les autoritats barcelonines, controlades 

aleshores pel partit de la Biga, els membres del qual eren propietaris de grans extensions 

agrícoles i ramaderes i necessitaven dels mercaders florentins per a treure benefici amb 

l’exportació dels seus productes. Ferrer i Mallol estableix que l’activitat que més atreia 

als mercaders florentins en les nostres terres era la compra de la llana a Tortosa, al 

Maestrat i a les illes
55

. 

Alhora que Alfons el Magnànim tancà la porta als mercaders florentins en les 

nostres terres, desfermà definitivament un conflicte que portava anys coent-se entre 

l’aristocràcia, propietària de grans extensions de terra, representant del partit de la Biga, i 

l’estament mercantil barceloní, representant del partit de la Busca. Aurell explica 

detalladament el procés d’aristocratizació de l’estament mercantil barceloní, el qual veié 

en el poder la possibilitat de defensar fermament els seus interessos, doncs l’aristocràcia 

terratinent únicament vetllaria per afavorir l’exportació dels seus productes, sense tenir en 

consideració les necessitats proteccionistes que requeria la indústria catalana
56

. Aquest 

fou el cas de Joan de Torralba qui desenvolupà una constant activitat pública al costat del 

partit buscaire en el Consell de Cent des de 1433. Malgrat això, ell sempre es considerà 

mercader per davant de tot. La seva activitat pública el beneficiaria en els seus negocis i a 

tots aquells mercaders que, com ell mateix, restaven sota la pressió constant que exercia 

l’aristocràcia catalana, configurada pel partit de la Biga. En els anys 1449 i 1450 formà 

part, com a representant de l’estament mercantil, de la comissió dels “sis prohòmens”, 

que s’encarregarien d’examinar la relació anual presentada pels administradors de la taula 

de canvis de la ciutat. Tanmateix, fou anomenat regidor de la institució bancària de 

Barcelona l’any 1446 i en el bienni 1455-1456. Finalment, aquest darrer any entrà formar 

part de la comissió dels 24 que hauria d’escollir els síndics que la ciutat hauria de 
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destacar a les corts
57

. En la mateixa línia, també podem citar el cas del gendre de Joan de 

Torralba, Joan Sabastida, el qual, tot i pertànyer a la classe noble, fou segurament gràcies 

a la seva activitat com a mercader al costat de Joan de Torralba que aconseguí l’any 1449 

la vegueria de Barcelona, Igualada, el Vallès i el Moianès, o un càrrec de més prestigi 

encara, l’any 1452 fou nomenat president i governador de la Cambra Règia
58

. 

La guerra amb Florència acabà el 1450, però dos anys més tard es reinicià, de 

manera que foren altre cop expulsats els florentins de les nostres terres. El monarca havia 

donat un cop molt fort a la posició dels florentins a Barcelona i aconseguí protegir els 

seus dominis més industrialitzats. Ferrer i Mallol reclama que encara resta un estudi per 

fer sobre com foren les relacions amb els mercaders florentins en aquest període 

d’extrema crispació social
59

. 

 

 

2.5 CONCLUSIONS 

 

La penetració mercantil italiana en els territoris de la Corona d’Aragó provocà un 

conflicte de llarga durada entre l’estament mercantil barceloní i l’aristocràcia terratinent, 

el qual acabà esclatant en la ja mencionada Guerra Civil Catalana. Les llargues 

disposicions de llibertat de comerç que s’atorgaren als mercaders estrangers generaren un 

malestar constant entre els mercaders autòctons, els quals sovint es resignaren veient com 

d’inútils foren els seus reclams proteccionistes. El monarca condicionà els decrets 

d’expulsió i les concessions de llibertat únicament als seus interessos, tal i com s’ha 

pogut observar en les disposicions del Parlament de Tortosa. Per tant, podem afirmar 

perfectament que les voluntats dels nostres mercaders foren escoltades relativament, la 

periodicitat de les expulsions dels mercaders italians vol dir que aquestes no foren 

observades amb rigor. I és que el monarca, vinculat familiarment amb les famílies 

aristocràtiques, veié en els mercaders italians la possibilitat d’augmentar les seves rendes, 

tal i com demostra la institució del drap d’or per a la concessió de guiatges reials.  

Si una element convé remarcar d’aquestes relacions és la superioritat que tingueren 

els mercaders italians –sobretot els florentins– sobre els mercaders autòctons. Deixant de 

banda el debat entre Ferrer i Mallol i Del Treppo del perquè d’aquesta superioritat, és 

evident que l’estament mercantil barceloní en sortí molt perjudicat per la presència dels 

mercaders italians en les nostres terres i aquest acabà per enfrontar-se directament amb 

l’aristocràcia terratinent i lluitant per aconseguir el poder municipal i així poder imposar 

els seus interessos. 
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3. LA CORRESPONDÈNCIA: EL VEHICLE DE LES RELACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 SCRIVERE, SEMPRE SCRIVERE 

 

Arribats en aquest punt, després d’analitzar com foren les relacions entre aquells 

mercaders italians i els nostres mercaders durant la Baixa Edat Mitjana, no podem obviar 

l’observació dels mitjans que foren la unió d’aquestes relacions. I és que la lògica 

d’aquells mercaders, per tal d’estar assabentats de tot el que passava al seu voltant i 

controlar les seves gestions, els obligava a deixar-ho tot anotat per tal d’evitar la fallida 

de les seves empreses. Com era la situació dels mercats en els quals ells o els seus factors 

hi tenien activitat, quin era el preu de determinades mercaderies, quan arribaria una nau a 

port, quines eren les companyies més fiables i quines no, quina era la conjuntura d’un 

país i la seva relació amb altres països, etc. Tot això, i molts altres requeriments, era el 

que un mercader necessitava saber per a poder treballar còmodament i, alhora, li permetia 

evitar el major nombre de riscos en les seves empreses. El mercader medieval requeria 

d’una gran quantitat d’informació, la qual s’havia de fonamentar per una basta i ràpida 

xarxa de comunicacions per conèixer les realitats conjunturals d’un territori. 

Amb aquest preàmbul és més que evident que no estem parlant d’una economia 

closa; ans al contrari, estem davant d’una activitat comercial que es fonamentà en uns 

paràmetres econòmics clarament pre-capitalistes, que no estaven gens allunyats de la 

gestió moderna
60

.  
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La notícia és una mercaderia de luxe i és que, el valor de saber escriure i calcular 

per a aquells mercaders era indiscutible. L’anotació de forma ordenada de totes les seves 

operacions era vital per al bon funcionament dels seus negocis, així com l’ampliació 

constant dels seus coneixements en llengües estrangeres, fet que els hi permeté oferir els 

seus productes en mercats cada vegada més llunyans
61

. Caunedo del Potro defensa que el 

creixement i el dinamisme dels mercaders dels segles XII i XIV foren l’estímul del 

desenvolupament tècnic d’aquests mercaders, doncs el bon funcionament dels seus 

negocis exigia una millor preparació i instrucció
62

. Tal i com recull Pifarré i Torres, la 

pluridisciplinarietat del mercader medieval és un fet clarament palpable
63

. Així ho 

demostren els estudis de Del Treppo i López Pérez sobre la companyia de la llana Joan de 

Torralba, en la qual, Joan de Manariel·lo, en un primer moment, fou procurador de 

Fortuny de Manariel·lo; quan aquest morí, passà a ser soci capitalista de la companyia, 

juntament amb Joan de Torralba i Joan Feixas; l’any 1430, quan es tornà a renovar la 

societat, amb Joan de Torralba i Joan de Manariel·lo com a únics socis capitalistes, 

s’encarregà de controlar els negocis de la companyia a Saragossa, juntament amb la 

compra i el transport de blat i de llana fins a Tortosa
64

.  

Lligant caps, per a ser plenament eficaços en la seva activitat pluridisciplinar, la 

transmissió de la informació entre els nostres mercaders era clau, i l’únic vehicle per a 

resoldre aquesta necessitat fou el carteggio.  

 

 

3.2 LA CORRESPONDÈNCIA COMERCIAL 

 

La comunicació interna entre les diverses empreses era vital per a la seva 

supervivència. Aquesta comunicació basada en la correspondència, malgrat tenir finalitats 

econòmiques, no deixa de tenir un caire privat, degut al seu àmbit d’afectació, per tant, la 

informació que podem trobar en aquesta correspondència és valuosíssima, des de temes 
                                                                                                                                                                             
València, 2008; PIFARRÉ TORRES, D. “La transmissió de la informació i la seva importància en el 

comerç internacional Baixmedieval” a Acta historica et archaeologica mediaevalia. n.20-21. Departament 

d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona: Barcelona, 1999. pàgs. 683-697.; ÍD., El comerç 

internacional de Barcelona i el Mar del Nord (Bruges) al final del segle XIV. Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat: Barcelona, 2002 
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personals i de la vida privada, fins a temes exclusivament de caire econòmic i mercantil. 

Recollint les paraules d’Orlandi, “la correspondència mercantil, per la seva consistència, 

homogeneïtat i amplitud del radi informatiu, presenta la major importància per a 

l’historiador, perquè li proporciona un gran coneixement sobre les mercaderies i el seu 

cost, sobre la complexitat dels tràfics mercantils i sobre la mentalitat empresarial dels 

agents econòmics”
65

. 

El professor Melis, en el seu estudi a l’Arxiu Datini, documentà dues tipologies de 

correspondència comercial: el carteggio specializzato, referent a tota aquella 

correspondència que únicament tracta d’operacions econòmiques, i el carteggio comune, 

dedicat a la correspondència habitual entre membres d’una mateixa companyia –o entre 

companyies diferents-, que tracta tant temes personals com temes econòmics
66

. Nosaltres 

ens referirem únicament a la segona tipologia d’aquesta correspondència, no per a 

menystenir la primera, doncs la riquesa que aporta a nivell econòmic és ingent, sinó per 

una qüestió de coherència amb la primera part del treball
67

. 

La importància de la correspondència comercial ordinària neix en el seu contingut, 

àmpliament divers i que conserva la frescor dels esdeveniments, els quals són 

acuradament descrits i analitzats. Aquests permeten comprendre l’entorn econòmic i 

social que envoltava aquells mercaders. Melis considerà que el ventall d’informació que 

es pot obtenir a partir de la correspondència comercial depèn majoritàriament de la 

grandària de les empreses que conformen remitent i destinatari, doncs com més agents 

tingui aquesta més notícies podrà absorbir aquesta
68

. Aquesta visió convindria 

relativitzar-la doncs, malgrat les facilitat que poguessin tenir les grans companyies per a 

absorbir més informació, sempre hem de tenir en compte el factor de la casualitat en 

història, és a dir, estar en el lloc i en el moment adient per a conèixer la realitat més 

recent d’una plaça determinada.  

Hom procurava de relatar en la correspondència mercantil detalls d’actuacions 

polítiques o disposicions, puntualitzacions de tipus religiós referides a festivitats, els usos 

i costums d’una localitat determinada
69

, l’existència de cicles de mortalitat, etc. La 

conjuntura del moment en una plaça determinada és rellevantíssima per a l’actuació del 

mercader medieval, el qual potser veu que per motius de guerra té prohibit comerciar en 

un punt determinat o bé s’ha d’aturar la descàrrega d’una nau a port per l’existència d’un 
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brot de pesta en la ciutat. Alhora, convé valorar la correspondència entre empreses filials, 

les quals s’informaven mútuament de les condicions variables que oferien diverses 

places, així com s’informaven d’aquells comerciants que solien cometre fraus i estafes, 

d’aquesta manera podien elaborar previsions i adaptar la producció i la distribució i 

valorar-ne el risc
70

. Tota aquesta connexió entre mercaders és importantíssima, doncs 

estem parlant de mecanismes de solidaritat entre companyies diferents. Tanmateix, 

aquesta correspondència inclou consideracions privades i familiars, les angoixes i 

preocupacions d’aquells mercaders, la defunció d’un familiar, és a dir, ens permet 

observar la dimensió humana i social d’aquells mercaders que actuaven molt lluny de 

casa seva
71

.  

L’esquema formal que configurava la correspondència ordinària sovint responia a 

un mateix patró. L’obertura de la carta es disposava amb una invocació ritual, la qual 

anava seguida d’un primer paràgraf que es reservava a la reconstrucció de la 

correspondència intercanviada entre remitent i destinatari. El cos de la carta podia estar 

dividit, o no per paràgrafs. Frangioni defensa que normalment, els mercaders toscans eren 

els únics que sovint dividien en paràgrafs les seves cartes, fet que podem corroborar, de 

moment, amb les cartes publicades per Vinyoles, les quals daten del segle XV i foren 

redactades en un sol bloc homogeni
72

. Finalment, la carta cloïa amb la signatura, la data 

de tancament de la carta
73

 i l’adreça del destinatari, el qual, quan la tenia a les seves 

mans, procurava d’escriure la data d’arribada al revers de l’adreça i, posteriorment, 

precisava, marcant-ho amb una “r” si havia respòs la carta
74

. Aquesta voluntat del 

destinatari d’escriure la data en la qual havia rebut la carta ha permès l’estudi de 

l’organització dels serveis postals, doncs, mitjançant la comparació entre la data de la 

carta, la data de tancament de la carta i la data d’arribada és possible definir el temps que 

trigava la dita carta en arribar al seu destinatari
75

. 

L’eficàcia i la rapidesa en la transmissió de les notícies són fonamentals en el món 

mercantil per al correcte funcionament de les transaccions comercials. Bàsicament, el 

correu s’organitzà mitjançant les comunicacions terrestres, doncs la comunicació per mar 
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portava implícits un major nombre de riscos que podien evitar-se fàcilment per la via 

terrestre. Malgrat això, els mercaders de la baixa Edat Mitjana eren previnguts i enviaven 

diverses còpies per diverses vies, de manera que així hom s’assegurava l’arribada de la 

correspondència al seu destí. Per aquest motiu, no és estranya l’existència de serveis 

postals paral·lels als oficials, de caràcter privat, que tenien una major eficàcia i rapidesa 

en els seus repartiments. Pifarré i Torres no valora negativament aquesta privatització del 

servei postal, doncs en certa manera, tot el conjunt de la societat se’n beneficià de tota la 

informació que portava, la qual, sovint arribava abans que la dels serveis oficials
76

. 

 

 

3.3 L’ESCARSELLA 

 

En paraules de Melis, l’escarsella era la columna vertebral dels serveis postals 

d’Occident, gràcies a la seva seguretat i a la seva organització. Aquest sistema fou 

organitzat per les companyies mercantils de diferents places mitjançant un pacte privat, 

les quals solien llogar el seu ús a altres societats o mercaders a canvi d’un pagament per 

número i pes de les cartes en relació al recorregut. Les diverses escarselles s’organitzaren 

per nacions, tot i que es permetia l’ús a mercaders d’altres nacions. El seu nom li venia de 

la bossa en la qual anaven segellades les cartes
77

.  

La direcció de l’escarsella estava a les mans d’un mestre, el qual era escollit entre 

tots els membres associats; en aquest punt, Pifarré i Torres veu un retrocés en el sistema 

postal, doncs malgrat els beneficis que aquest aparell aportava a nivell informatiu, es 

tractà d’un sistema tancat medieval, exclusiu per a un grup de persones que formaven part 

d’una determinada institució
78

. Tanmateix, dintre del personal que formava l’escarsella 

trobem l’encarregat del repartiment de les cartes, conegut com a fante o noi, el qual rebia 

un seguit de primes si arribava amb antelació a la plaça, o bé se li reduïa el pagament en 

cas de retard. Des del moment que sortien les cartes del seu origen la bossa quedava 

segellada i aquesta únicament s’obria sota demanda explícita del rebedor a fi que no hi 

haguessin notícies més recents que les de l’escarsella. Un cop aquesta arribava a lloc, 

s’esperava sis dies a fi de carregar les cartes per al retorn
79

. Els principals serveis que 

oferia l’escarsella eren quatre
80

: 
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- L’escarsella catalana
81

: de Barcelona a Bruges i de Barcelona a Pisa-Florència. 

- L’escarsella florentina: de Barcelona a Pisa-Florència; de Florència-Pisa a 

París-Bruges o a Milà-Colònia-Bruges. 

- L’escarsella luquesa: de Pisa-Luca a Bruges. 

- L’escarsella genovesa: de Barcelona (o Sevilla) a Gènova i de Gènova a 

Bruges. 

Podem observar com Barcelona juga un paper fonamental en els eixos de les 

comunicacions mercantils medievals. Absorbeix les notícies de les principals places de la 

Península i és punt de partida dels dos principals itineraris: la zona del Nord, capitalitzada 

per Bruges, i la zona italiana amb totes les seves ramificacions
82

. 

 

 

3.4 CORREUS LLIURES, SERVEIS EXPRÉS I SUBJECTES OCASIONALS 

 

Sobre el mateix recorregut que practicava l’escarsella, trobem l’actuació paral·lela 

dels correus lliures, els quals sovint estaven organitzats per uns “mestres de correus” que 

no eren més que homes de negocis especialitzats en serveis postals
83

. En aquest sector 

trobaríem diversos personatges encarregats de la tramesa postal. Així, podem anomenar 

el fanti del procaccio, un règim en benefici d’aquell mercader receptor de l’escarsella, el 

qual podia anar adossat a l’escarsella, tot i que les seves cartes eren obertes un dia després 

del lliurament de l’escarsella. També trobem els fanti propri, encarregats de les 

comunicacions urgents, el cost dels quals era més elevat. Finalment, trobem els correus 

amb vantaggio, mitjançant el qual el contractant s’assegurava que la seva 

correspondència seria lliurada un o dos dies abans que la resta de la correspondència; ara 

bé, aquest avantatge era força car, doncs es cobrava per 1 o 2 florins.
84

 

Pel que respecta als serveis exprés, aquests bàsicament s’usaven per a trajectes 

marítims de curta durada, com seria el cas dels viatges des del triangle Balear cap a 

Barcelona o de Gènova i Porto Pisano cap a Roma
85

. Aquest servei era exclusiu per a les 

illes i estava condicionat per la meteorologia
86

. 

Finalment, ens referim als subjectes ocasionals a aquelles persones que, en motiu 

del viatge que pretenien realitzar, el qual no estava relacionat amb cap empresa 
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comercial, s’encarregaven de portar unes cartes per tal de no haver d’esperar l’arribada 

del pròxim servei postal
87

. 

 

 

3.5 LA CORRESPONDÈNCIA DEL GRUP DATINI EN TERRES CATALANES 

 

Melis definí la correspondència mercantil datiniana com un corpus documental de 

caràcter universal i àmpliament digne de consideració, gràcies a la seva quantitat, a 

l’heterogeneïtat dels remitents i destinataris, i a les motivacions que el van crear. Aquest 

és també per a nosaltres una prova importantíssima que reflecteix les relacions que 

establiren aquells mercaders italians en les nostres terres.  

La rellevància que van tenir aquests mercaders en les nostres terres és innegable; la 

seva capacitat econòmica superava amb escreix les capacitats dels mercaders locals, els 

quals difícilment eren competidors per als mercaders florentins.  

Francesco di Marco Datini, mercader que nasqué entorn el 1335 i morí el 1410, 

originari de Prato i amb una disposició per al món mercantil que inicià des de ben jove 

amb el comerç d’armes i armadures a Avinyó
88

. Entorn el 1382, Datini amplià les seves 

activitats amb la creació de magatzems a Prato, Florència i Pisa. Fou en aquest context 

que el mateix mercader sol·licità el consell del seu amic Guido di Simone Rinucci, qui li 

respongué que hagués estat millor iniciar una empresa a Barcelona abans que a Pisa, ja 

que a Catalunya hi havia pocs florentins, malgrat la quantitat de mercaderies que s’hi 

contractaven per a enviar a Gènova i a altres llocs
89

. Les oportunitats mercantils que 

oferia Barcelona per la seva condició de capital i de centre directriu eren ingents, fet que, 

tal i com recull Del Treppo
90

, acabà perfilant la fisonomia comercial de Barcelona, amb 

una funció d’intermediària entre els mercats internacionals de producció i de consum 

importantíssima, conseqüència de la confluència en el mateix pla d’una gran quantitat de 

rutes comercials, tant marítimes –les Illes, València, França, Sardenya, Sicília, Magreb i 

Llevant–, com terrestres –Navarra, Aragó, Castella, Tortosa i França–. 

Francesco di Marco era coneixedor de l’àrea catalana des de la seva direcció d’una 

empresa a Avinyó, on veié que els seus negocis s’havien d’expansionar mitjançant 

                                                           
87

 PIFARRÉ TORRES, D. a “La transmissió de la informació...” pàg. 691. 
88

 La figura de Francesco di Marco, la seva activitat i la societat que fundà han estat àmpliament estudiades: 

CORSANI, G. I fondaci e i banchi di un mercante pratese del Trecento. Contributo alla storia della 

ragioneria e del commercio da lettere e documenti inediti. La Tipografica: Prato, 1922.; MELIS, F. Aspetti 

della vita economica medievale. Studi dell’Archivio Datini de Prato Casa Editrice Leo S. Olschki: Firenze, 

1962; ÍD., Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XIV. Istituto Internazionale di Storia 

Econòmica “F. Datini” Prato: Firenze, 1972; NIGRO, G. (ed.) Francesco di Marco Datini. L’uomo il 

mercante. Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” Prato: Firenze, 2010. 
89

 GIAGNACOVO, M. Mercanti toscani a Genova. Traffici, merci e prezzi nel XIV secolo. Edizione 

Scientifiche italiane: Molise, 2005. pàg. 67. 
90

 DEL TREPPO, M. Els mercaders catalans... pàgs. 232-235. 



OPERADORS ECONÒMICS ITALIANS EN TERRES CATALANES 

32 
 

activitats de comissió per a altres empreses situades en les places més importants de la 

Mediterrània i Europa; evidentment, Barcelona reunia unes bones condicions per a 

l’assentament de la seva empresa
91

. Melis considerà que fou gràcies a l’activitat 

florentina de la companyia dels Lorini que és produí l’inici de l’empresa datiniana a 

Espanya
92

. Orlandi, per altra banda, completà aquesta postura de Melis, considerant que 

no es pot menystenir el paper que tingué Bonifacio Ruspi com a informador de Prato, 

sol·licitant des de València iniciar les activitats en aquella zona
93

.  

En el període comprès entre 1393 i 1396, Barcelona, juntament amb Mallorca i 

València, romangué com una simple agència jurídicament dependent de la companyia de 

Gènova
94

 i sota la direcció de Luca del Sera, qui actuà amb el recolzament de Simone 

Bellandi. El mes de juliol de 1396 nasqué la companyia Datini a Catalunya, la qual ja fou 

independent de la companyia de Gènova. Aquesta independència de la companyia de 

Gènova s’aconseguí gràcies al pagament de 600 florins de Florència, repartits en parts 

iguals, per Luca del Sera, qui marxà de la companyia genovesa i els invertí en la filial de 

València, i per Cristofano di Bartolo Carocci, qui els destinà a Palma de Mallorca. Un 

capital de 9.000 florins, repartits a parts iguals entre les tres seus, fou la contribució de la 

companyia de Florència. Simone Bellandi prengué la direcció de Barcelona i la casa-

matriu fou València, segurament pel fet que el més expert del grup era Luca del Sera; 

això tan sols durà fins l’any 1400, quan la coordinació passà definitivament a Barcelona. 

Així, la companyia es constituí amb un capital inicial de 9.600 florins i, tot i actuar en 

tres seus diferents, Orlandi la defineix com a col·lectiva i participada: col·lectiva perquè 

els socis eren Luca del Sera, Cristofano Carocci i la companyia de Florència; participada, 

perquè les tres seus portaven comptabilitats autònomes que s’unificaven en el moment 

del balanç. Així, una vegada determinat el total de beneficis, se n’assignaven dos terços a 

Florència, mentre que l’altre terç es dividia a parts iguals entre Luca del Sera i Cristofano 

Carocci
95

. 

Orlandi demostra en el seu estudi com Luca del Sera fou conscient del potencial 

que es podria extreure de la companyia catalana des d’un primer moment, ara bé, per que 

fos plenament beneficiosa per a la companyia d’en Datini, era necessari demostrar als 

altres socis que les importants sumes que s’havien invertit no estarien exposades a riscos 
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especialment elevats. Així la mateixa autora corrobora que en la correspondència que 

Luca mantingué amb els altres socis s’evidencia un tractament sagaç de les seves 

activitats de direcció
96

. Entre les preocupacions que s’enumeren en aquesta 

correspondència trobem: la necessitat d’un coneixement actualitzat dels mecanismes del 

mercat local i de les oportunitats ofertes pels negocis presents a l’àrea i, sobretot, la 

necessitat de mantenir el prestigi de la companyia. Aquest era garantit de base pel propi 

nom Datini i pels beneficis que les seves empreses ocasionaven, ara bé, Luca del Serà 

anava més enllà del mer benefici econòmic i requeria un contacte constant amb altres 

empreses, sobretot per a tenir constància del comportament dels agents d’aquestes. Així 

per exemple, l’estiu de 1397, després d’anys d’intenses relacions intenses amb la 

companyia dels Ambrogi de Bruges, decidí reduir els seus negocis, doncs en una carta li 

arribà la notificació que a Tedaldo li agradaven els jocs d’atzar, un vici que en una nit 

hauria pogut arruïnar a la companyia
97

.  

Tot i que el present treball ha estat focalitzat pràcticament en l’àrea del Principat, la 

valoració de la correspondència intercanviada entre les places de València i Mallorca per 

la companyia Datini ha de ser considerada. Orlandi remarca que aquestes places actuaren 

amb notables elements de reciprocitat i d’integració, fet que es pot observar en la 

correspondència datiniana, doncs Luca i Cristofano constantment s’intercanviaren cartes 

per a intentar elaborar previsions de venda per a cada mercaderia, calculant el benefici 

que se’n podria treure. Es tractava d’anàlisis comparatives basades en els preus a què 

s’aconseguia arribar en les dues places, sobre les despeses de transport i sobre el risc que 

comportaven els intercanvis entre Palma i València
98

. 

 

 

3.6 CONCLUSIONS 

 

Els consells que residien en les línies de la carta, els aspectes de la vida privada que 

s’hi mencionaven i les realitats conjunturals que es descrivien en la correspondència 

permeten la comprensió de l’entorn en què vivien aquells mercaders. Sense menystenir 

els anàlisis econòmics que s’han realitzat i que donen una informació rellevantíssima per 

al coneixement dels mètodes emprats, l’anàlisi de la correspondència mercantil dóna una 

amplitud a l’estudi de les relacions comercials.  

La correspondència comercial i els sistemes encarregats de difondre-la donen una 

informació riquíssima per a entendre la vida d’aquells mercaders i de l’entorn del qual en 

formaven part. I és que és igual d’important conèixer el preu de les mercaderies i les 
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taxes que el gravaven, com conèixer les persones que desenvolupaven aquell art de la 

mercaderia. La realitat humana, el seu entorn i la seva cultura requereixen formar part de 

l’anàlisi històric, com a mínim de forma equitativa als anàlisis quantitatius realitzats per 

la història més economicista. 

El cas d’en Datini és un clar exemple de la importància que tingué la 

correspondència per a aquells mercaders. La necessitat de conèixer la realitat dels 

territoris de la Corona, els productes més demandats i els agents que formaven part de les 

diverses companyies foren requeriments indispensables per al desenvolupament de les 

seves tasques com a mercader i obtenir-ne un benefici.  

Per cloure aquesta breu síntesi podem dir que la correspondència comercial fou la 

base de la mercaderia, doncs en ella s’hi amagava el coneixement que permetria al 

mercader poder actuar còmodament en una plaça o en una altra. 
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4. REFLEXIÓ FINAL 

 

La petjada mercantil italiana en les nostres terres fou d’una importància enorme per 

al desenvolupament del comerç català al llarg de tota la baixa Edat Mitjana. Així ho han 

demostrat els estudis que hem anat citant al llarg del present treball, els quals fan 

incidència en les relacions entre els mercaders estrangers amb la corona, l’aristocràcia 

terratinent i l’estament mercantil barceloní.  

Malgrat això encara resten molts estudis a realitzar com el que reclama Ferrer i 

Mallol per a entendre l’arribada dels mercaders toscans en les nostres terres, la qual ens 

donaria una imatge més àmplia de qui foren els primers en arribar a les nostres terres i 

com fou el primer contacte amb els mercaders autòctons. Alhora, també seria interessant 

analitzar l’afectació que la presència d’aquests mercaders, sobretot de les comunitats 

toscanes, al llarg del segle XV tingueren en les classes més desafavorides de la població. 

Com hem vist, el monopoli que exerciren aquestes comunitats sobre les primeres matèries 

del nostre territori sovint condicionaren el preu de les mercaderies, de manera que això 

hauria de tenir una conseqüència directa en les classes més baixes, sobretot si ens fixem 

en la cultura alimentària d’aquestes en moments de crisi i epidèmies.  

Un afirmació que s’ha repetit al llarg de tot el treball és la superioritat d’aquests 

mercaders estrangers sobre l’estament mercantil barceloní, la qual ha generat un debat 

entre Ferrer i Mallol i Del Treppo sobre el motiu d’aquesta superioritat. Nosaltres som 

partidaris d’acceptar aquesta superioritat, però acceptant també la posició de Ferrer i 

Mallol d’acceptar que el món mercantil als regnes d’Itàlia gaudia d’un particularisme que 

no es pot equiparar als territoris de la Corona, els quals eren eminentment agraris a 

excepció dels centres com Barcelona, Palma o València. Tanmateix, i ara recollint la 

sentència de Del Treppo, també considerem que l’arribada dels mercaders italians a les 

nostres terres afavorí als mercaders catalans en quant a l’adopció de noves estratègies 

comercials per a poder disposar la seva expansió per tot el Mediterrani. 

Paral·lelament a la lectura d’aquestes relacions des d’una visió en planta, convé 

ressaltar que l’element més important d’aquestes relacions fou la correspondència. Sense 

vehicle aquest contacte mercantil entre italians i catalans no hagués estat possible. Fou 

gràcies a aquest vector que els mercaders italians veieren en les nostres terres unes 

enormes possibilitats d’enriquiment. Els constants contactes entre mercaders i els 

diferents mecanismes de solidaritat que existien, encara que fossin de diverses 

companyies contribuïen al ple desenvolupament dels seus negocis.  

L’aproximació realitzada sobre el carteggio denota una enorme llacuna en aquest 

camp. Tan sols els estudis citats de Melis, Pifarré i Torres, Frangioni i Orlandi s’han 

centrat en l’anàlisi d’aquest element tant important per a les relacions comercials. Per 
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exemple, una recerca que es focalitzés únicament en l’escarsella ens donaria una 

aproximació a aquelles famílies que formaven part de l’elit en l’estament mercantil 

barceloní. L’observació del pacte de l’escarsella permetria visionar l’interès d’aquelles 

famílies, el vincle que existia entre elles i com s’organitzaven pel que fa al servei postal. 

Tanmateix, també seria interessant buscar entre els arxius l’existència de correspondència 

entre mercaders italians i catalans que formin part de companyies completament diferents 

però que es dediquin a l’explotació de les mateixes mercaderies, a fi de delimitar els 

mecanismes de solidaritat que existien entre els mercaders de la baixa Edat Mitjana. 

Encara resta molta feina per fer respecte les relacions entre els mercaders italians i 

els autòctons en les nostres terres, però un apropament des de la perspectiva del carteggio 

comune, acompanyat pel carteggio specializatto permetrà ampliar l’horitzó del 

coneixement que tenim envers l’entorn d’aquells mercaders de la baixa Edat Mitjana. 
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