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ESPAZ SOCIAL I ENTORN F ~ S I C  DEL MERCADER BARCELON~X 

El mercader barceloní va ser un dels protagonistes de I'evolució de Catalunya 
durant l'epoca baix-medieval, i un deis seus elements més dinarnics. La seva 
actuació va ser determinant tant en els afers interns que va viure el Principat durant 
aquells segles, com en la vessant externa, concretada en l'expansió per la Meditarra- 
nia. 

En aquest arricle pretenem analitzar la figura del mercader des de dos punts de 
vista. En primer Iloc, estudiar-lo des del prisma de la seva configuració com a grup 
social -espai que ocupava dins l'esrructura de la ciutat, manifestat en I'expressió 
«estament mercantil»-. En segon Iloc, des del punt de vista del seu entorn quotidia, 
que es concreta en tres cercles ben determinats i unitaris: la ciutat -mercader, 
aciutadh de Barcelona*-, el barri de Santa Maria del Mar -nudi central de i'activi- 
tat dels mercaders- i I'ambient familiar -la llar del mercader-. 

Per aquestes reflexions, hem escuiiit corn a font documental principal, els 
inventaris post mortem dels mercaders barcelonins de la primera meitat del segle 
XV. L'estament mercantil ja esta, en aquesta epoca, plenament configurat i ha 
adquirir una maduresa com a grup social específic que el fan susceptible d'un estudi 
monografic. Els inventaris -com a tesrimonis objectius de la vida material del 
mercader-, ens ajudaran a treure unes prirneres conclusiones sobre els aspecres 
apuntats. 

Després dels segles de creixement, la Coronad' Aragó mostra simptomes d'esgo- 
tament durant el segle XIV i entra en una epoca de crisi al segle XV, amb la 

VuU agrair sincerament I'ajut rebut del Dr. Anroni Riera Melis, sense el qual no hagués estat 
possible aquesta recerca. 

Abreviatures emprades: AHPB, Arriu Histdcic de Protocols de Barcelona; ACB. Aniu Capitulac 
de la Catedral de Barcelona; AHCB, Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona; APP, Arxiu de la 
Parrbquia del Pi. 



subsegüent guerra civil (1462-1472), que assoli el Principat i va concloure definiti- 
vament I'expansió per la Mediterrania.' La política de redres, dura a terme per 
Ferran 11,' va fer possible una mínima recuperació de I'activitat comercial i econo- 
mica, pero Catalunya va entrar als segles moderns seriament malmesa, amb una 
atonia de la que no es recuperari fins molt temps després. 

En tot aquest procés, els mercaders van tenir un paper preponderant. Tan pels 
testimonis de l'&poca3 com pels estudis de la moderna historiografia,' ha quedar ben 
pales el paper que va desenvolupar l'estament mercantil, fent possibles uns ideals i 
uns mitjans per dur a terme aquesra expansió. La seva alianca amb el parriciat urbi 
va fer possible les grans conquestes polítiques de la ciutat medieval -sobretot en 
forma d'autonomia jurisdiccional-, que després tant van facilitar el creixement 
econbmic i I'expansió política. 

En el cas de Barcelona, cap i casal del Principat, aquesta simhiosi entre els 
diferents estaments (ciutadans honrats, mercaders, artistes i menescrals) va ser 
especialment estreta, pero va ser precisament la interrupció d'aquesta col.laboració 
el que va portar a la crisi que va patir la ciutat a mitjans del segle XV amb la ruptura 
de i'equilibri tan preciriament assolit durant els segles anteriors. 

Aquesta crisi, que no va ser un fet aillat per a Barcelona i el Principat, va marcar 
la seva posterior evolució d'una manera determinant, i per tant és especialment 
imporrant esbrinar-ne les seves causes. La historiografia romantica va partir dels 
condicionaments polítics -donan[ una trascendencia potser desmesurada al Com- 
promís de Casp (14 12)-, inspirada en una concepció positivista de la historia i en les 
aspiracions nacionalistes de finais del segle xix i comencaments del XX.' 

! Sijhrr 1 cxpmsiri ciimcr<i.+I dr la Cninlii!iya I>iix-mrilir.v~l i Irr difcrcnra iticerpcriactonr dc .a 
rriri  i,ronumica i cunicrcia! Je r ~ p l r  X V  vcgi'r A!iri>nl RlrHn. F / . < , m r q  . z r i < i l ~  1;' B=>xri I;rrir .!l>rlanrr 
E l ~ r m l r  x i v ,  q~htin~lr JF l i  2 %  C.n.verslt~t d'f .r~i i i>. .  r\niiurr~. 1984, pp. 192 225. ainb b~b i i i>~r .~h .<  in- . . 
closa 

2. Aquestaexpresrióla va justificar hp l i amen t  Jaurne ViCENsi V~v~senel seuestudi, Fennn 11 
i la  nutdt de Barcelona, 1479-1516, Barcelona, 1937. 

3. En aquest sentit son ptou encenedores les paraules de Francesc Eiximenis sobre els mercaders, 
basrant divulgades ja pei la moderna historiografia: «Els mercaders són la vidade la terra on són, e són 
tresor de la cosa pública i, en altre iioc, entre las alrres oficir que posen fa  cosa pública en bon estament 
són los mercaders. csr terra on mercadeia corre i abunda, tosremps és plena e ferril e en hon erramenrn 
&pm<nr JI /o .-ora p i b l z i ~ .  Col <sl:.r nwrrrr <! i r , i cr» .  R~r.cl.>ii~, 1927, rp 16h-1691 

4 1.cr nimi>gr.ifir< <obre la htriorli  di. U ~ ~ L C ! U P I  . CI Prlnilpar al rrt:lc x v  presrrn una  arcrició 
rspr.i~. a lil 5gucñ Jel mrr~adrr .  FCl paper quc v. liig:,r t w  toom<senr.l <lorni,>.<ip;tmeni de l c<uri<iiiti.i 
S,,,<, t.,mhe WI n r ~ ~ ~ A u ~ ~ r ~ ~ , ~ l ~ c  en .ticr, m,~;:~c. de 1.1 t\ , .~i L , X C , ~ ~ D I ~ .  LIS L ~ W I . , I S  c,,2t C I S  ~~ ~ ' . -~ ~ ~ ' ~~~~~ ~~~ ~ . . . . 
roballs que citem a les notes 8.9 i 10 dediquen a la formaciú i desenvolupament de I'esrament mercan- 
111). 

5. Obres reprerentativesd'aquest carrent hiítoriogr&fic foren: Antoni ROVIM i VIRGILI, Hiitdrin 
nnrional de Catnlunyn, Barcelona, 1924 i Ferran SOLDEVII.~, Hlstdnn de C~tdunya.  Barcelona, 
1962. 



Els treballs de Jaume Vicens i  vive^,^ contrastats i enriquits pels de Pierre vi la^,^ 
van marcar una discootinuitat amb la tradició anterior, endinsant-se en la crisi 
baix-medieval des d'una perspectiva socio-econbmica, amb la consegüent obertura 
de noves perspectives per a la seva interpretació. Tanmateix els treballs de Mario del 
Treppo: Claude Carrete i Carme Batlle," abastant una documentació molt més 
amplia, han estat determinants per anar fixant la radiografia i interpretació de la 
crisi en I'ambit del Principar, fent especial esment en la cituat de Barcelona. Altres 
estudis més detallats han ajudar a una major comprensió d'aspectes parcials, pero no 
pet aixb menys trascendents." 

El que es despren d'aquest recorregut historiografic -necessariament esquematic 
i superficial- és la trascendencia que, sobtetot en els últims estudis a que hem fet 
referencia, s'ha donat a la figura del mercader com a veritable protagonista de la crisi 
baix-medieval. Tot el que sigui, doncs, aprofondir en I'estudi de i'estament mercan- 
til, des de els variadíssims prismes que ens permet la recerca histbrica, col.laborara 
amb eficacia a la comprensió del seu paper dins la societat catalana baix- 
medieval. 

ELS INVENTARIS POST MORTEM 1 ELS MERCADERS 

En el títol de I'article ja hem suggerit les coordenades en les que es volen moure 
les nostres refiexions. Cronolbgicament, I'esrudi abasta des de els anys finals del segle 
XIv, on els simptomes de la crisi es comencen a fer notar, fins a la guerra civil del 

6. Veuie especiaiment, per a una sintesi del periode que comprPn el nosrre esrudi, la seva 
itirroducció a E/, Trniiimnrrr(~~gIeXvj, Barcelona. 1956, pp. 5-65,que porta per tito1 «Elsocigensde la 
reunl~iriri rarslanri» . - - . - - . - - - ..- . . 

7. Pierre VIULR, Le dérlin catslan au bar Moyn Ago; hyhorhe~e~ sur ra chronologie, «Estudios de 
Hisroria Moderna», VI (Barcelona, 1956). pp. 3-68. 

8. Vid. el se" complerissim esrudi sobre I'expansiQ de la Corona d'Aragó a la MediterrAnia, 
especiaiment pel que respecta al vessanr econbmic: Msrio DELTREPPO, 1 rnerc.mti C a t n l a ~ i  p I'fipaniio- 
ne de la Corona d'Aragona riel prolo xv,  Napoli, 1972 (Versió catalana a Curial, Barcelona, 
1976). .. 

9: Claude CA&K, B<rrcelone, centre economique a I'époque de, difiorltéf, 1380-1462, Paris-La 
Haye, 1967 (Venió catalana a Curial, Barcelona, 1978). 

10. Carme BATLLE GALLAKT. Ln rociol v er~námicn d~ BarroIonn a mediadar del rirIe X V .  " .  
Barcelona, 1973. 

11. La relació d'aquesr rrebalis a ia exrensisrima, ares I'inteik demonrrat piincipalment per la 
historiografia catalana, francesa i iraliana vera I'estudi de I'expanii6 i la crisi baut-medieval catalana. 
Per laseva afinirar amb el remaque anaiitzem en aquert estudi -malgrat que la metadologia emprada 
es diferent-, podriem desracar Claude CA&RE, La vieprivée drr marchand bnrrelonair dan, Iaprpmidre 
noitiédu xv2 ri2cIe, *Anuario de Estudios Medievalesu, 111 (Barcelona, 1966), pp. 263-291 i Carme 
BATLLE, Lo rnentrilitat i Iei f o m  de vida del, mcrroderr ci?tnIanr madioual,, rCuadernor de hisroiia 
económica de Catalunyan, XXI (Barcelona, 1980), pp. 81-94. 
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1462 al 1472,'' les conseqü&ncies de la qual foren tan greus que es considera I'epoca 
posterior com una altra etapa des del punt de vista historiografic. Els documents 
escullits es centren, doncs en I'arc dels anys que s'integren dins d'aquests dos punts 
de referencia de la historia de la Barcelona baix-medieval. 

L'estudi de la figura oberta i innovadora del mercader ha de comencar pet la 
recerca dels documents que ens puguin donar llum a les seves conviccions, motiva- 
cions, habits culturals, etc. ates l'aprofundiment que ja s'ha dut a terme en altres 
aspectes com l'econbmic, el seu paper dins la societat com un estament molt dinhmic 
i la seva actuació dins els afers polítics de la ciutat. Per endinsar-se en aquests 
aspectes, hem optat per comencar fent un buidat dels inventaris i encants dels 
mercaders de Barcelona que es trohen als arxius de la ciucat, que constituiran un 
punt de partensa pet fer unes primeres reflexions sobre la seva cultura material. Es 
tracte ara de justificar la utilitat dels inventaris post mortem com a font per I'estudi 
de la cultura material del mercader. 

Parlem de cultura material perque els inventaris ens ofereixen, en una primera 
inrerpretació, una visió ojectivada del mercader: els seus béns materials ens apropen 
a el1 no des d'una perspectiva de reflexió personal o subjectiva (que sí poden donar, 
per exemple els manuals de mercaderia') o les fonts literarias properes als merca- 
derst4) sinó a través de i'estudi de les seves motivacions, afeccions i costums que ens 
dona I'analisi d'allo que els pertany. 

Els invenraris i encants dels mercaders es troben dispersos pels diferents arxius de 
Barcelona. Tot i així, la major part estan concentrats en I'Arxiu de Protocols de 
Barcelona'' i a I'Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona,I6 en la seva secció notarial. 
Tanmateix, a I'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona n'hem trobat d'altres, 
molt més dispersos perb, per contrast, molt rnés complerts i rics. 

12. Per a la guerra civil catalana cal recórrer a I'estudi monografic de Santiago SOBREQUES i 
VIDAL i Jaume SOBREQUES i CALLICÓ, la Guerra Civil caralana del regle XV, Barcelona 1973. 

13. Pel car de Catalunya, vegi's Miguel GUAL CAMARENA, Elprimer nnnuel hispánico de mercade- 
&z (nplo XIV), Barcelona, 1981. L'autor jqtifica I'interes d'aquerta font tot comparant-la amb altres 
manuals de mercaderia rroban i publicats pel cas iral2 (entre eIs que destaca el de PEGOLO~I,  La 
Dratica della mwcaturn, editat per EVANS (Cambridge, Mass., 1936), dificilíssim de trobar avul en dia 
al nosrre país). 

14. Seria inreressanr endagar un estudi inter-disciplinar pel que respecte a la literatura medieval 
catalana que faci referencia alr estamenrs barcelonins de I'epaca. Algunes anocacions disperses es poden 
trobar a la Hirrhia de la Iirwntvra cnrolana, Barcelona, 1964, dirigida per Jaaquim Moles en els 
volums que analitren elr segles medievals, confeccionars per Martí de Riquer. 

15. Per acccdir als invencaris daquests segles cal consultar Jorep Maria MADURELL, Indicdirp 
Cronolegiro Atjábétiro, 1 (riglor XIII, XIV, Xv i XvlJ, Barcelona, 1950. Agraeixo molt sincerament I'ajut 
del Dr. Laureh Pagaroles, canr per la seva cal.labaració en t'accés als documents com pels seus 
suggerimenrs i el seu ajur quatidii a la meva recerca. 

16. Pels arxius barcelonins amb documenració notarial -foca de I'esmenrat en la nora anrerior- 
ér de gran utilirat el treball de Uuisa CASES i Loscos, Cnt2lec del1 Protocols Norrrrinlr de Barcelona, 2. 
AItre* amiur, Barcelona, 1990. 
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La gran majoria d'inventaris que hem analitzat fins ara tenen una subdivisió per 
cambres, la qual cosa també afavoreix el relacionar l'habitat amb les possessinns. 
Només n'hem trobat un amb una ordinació alfaberica, que és més ciar i ordenar, 
pero perd aquesta coordinació suport material-objectes mbbils a la que feiem 
referencia." Hi  ha un seguir d'habitacions que apareixen en els inventaris indefecti- 
blement (l'enttada, el menjador, la cuina) i d'altres que varien sovint segons el tipus 
de casa (número de cambres, habitacions, dormitoris, estudis, botigues). En qualse- 
vol cas, sera interessant no perdre de vista que la casa és el rnedi en que és 
desenvolupa la vida familiar del mercader, i en molts casos la professional. 

AIguns mercaders tenen diversos «alberchs» dispersos per indrets propen a la 
casa on residien habitualment," que coincideixen amb els mercaders més rics. Ben 
entes, aquests albergs distribults per la ciutat tenen principalment dos finalitats: el 
desenvolupament de la seva tasca professional -botigues i taules de canvi, per 
exemple- i, d'altra banda, el negoci del Iloguer, ben extes a la ciutat com ho palesen 
molts inventaris que al final recullen les cartes públiques de I'inventariat, on 
s'especifiquen les seves rendes, rebuts i deutes." 

Tanmateix, és necessari constatar un tret característic que cal tenir present a 
f'hora de fer una recerca que dugui a conclusions reals: hi ha inventaris fets de 
manera exhaustiva i d'altres que, sense omitir objectes que apareixen a primera 
vista, no descriuen el que hi ha dins de les caixes, els cofres o els diversos recipients," 
que molts cops estan plens d'elements essencials per aprofondir en la cultura dels 
mercaders -Ilibres, objectes de valor o d'ostentació, documents escrits, etc-. Aixb ens 
por explicar aigunes omisions difícils d'entendre si no es per aquest difetent grau 
d'exhaustivitat dels qui confeccionaven els invenraris." 

21. Aquest inventar¡, molr ben conservar i exrens, és rroba a AHPB, ANONIM, Inventano por 
otdrn nlfabétiro de lo, bionei rcIictu del difvnto Arnaldo Snlaueit, dc Pnlemo (1436), que va morir a 
Sicíiia pero rota la seva famíiia era barcelonina. 

22. Es el cas de Bernat Riba, mercader de Barcelona, que té diversos albergs i botigues dispersos 
per la ciurar. L'inventari dels seus béns el mana fer Prancesc Riba, fill seu i hereu universal (AHPB, 
Simon CARNER, Quotrum libw inventaviorum et enrantum, 1438-1445, f. 1P-16~'). 

23. Un cas paradigmiiticd'aquestes enumeracions el trobem en I'invenrari de Miguel d'ALós, fill 
d'Arnau, mercader de Barcelona. Entre moltes altres perrinences, rendes i carres públiques, s'especifica 
que rrp rendes per uhun alberch ab enrrades e exides, dices e perrinhncies de aquell, lo qual lo dit 
Miqucl d'Alór habia e passehia en la ciutat de Barchinone ... piop lo carrer de la Mar» (AHPB. 
Guillermo ANDREU, Inventavio de Migvel de Al&, 1434, f. 21r"). 

24. Per fer-se una idea dels recipients que cenen ús a la llar, tant pez una finalitat piofessional 
com familiar, podeu veure Flocel SABAT~, E/s objecta de lo vida qnaridinnn ..., pp. 59-61: sacs. saques, 
gerres, iinfores, tabac -que era una mena de cistelier-, senalles, raquers, esportes, bosses, etc. 

25. A L'inventari del mercader Marc Sevol. oer exem~te. noesrii inventariat caD ilibre. mr i Que les . .. 
reves posserrioni son amptírsimes. No deixa de ser sus$toía la dada. aresa la fhilirar amb qk els 
llibres es troben en les cases de15 mercaders. Potser és I'exepció que confirma la regla, pero no esta de 
m& pensar en I'hipbtesi que plantegem al teute (vid. AHPB, Simon CARNEH, Terciar libn inuentnvio- 
nrm, 1430-1438, f. 380ro-387P). 



La utilitat dels encants, sempre complementaris dels inventaris, vindra determi- 
nada també per aquest grau d'exhaustivitat de que venim parlant. Pero en aquest 
cas, encara hi ha més dificultats de classificació i determinació dels béns reals, jaque 
en els encants només apareixen els béns que efectivament s'han venut. Per tant, la 
seva utilització no aportara moltes llums a l'hora d'analitzar els béns d'una persona 
en el seu conjunt, pero síque pot aportar altres notícies que un inventari isolat no ens 
pot donar: I'interks que es tenia per determinats objectes, el valor que se'ls hi donava, 
els que tenien més utilitat, la determinació i el nivell social dels compradors, etc. En 
aquest estudi no hem fet una analisi sistemitica d'aquest tipus de document, pero si 
que L'hem fet servir com un valuós complement de la informació que ens transmet 
I'inventari. Pero, insistim, estem convencuts de la seva utilitat independent com a 
font per I'estudi d'aspectes que es difícil de trobar en qualsevol altre tipologia docu- 
mental. 

Els inventaris no fan cap distinció -ni formal, ni conceptual- dels béns pura- 
ment comercials d'una banda i dels dom&stics per I'altre, sinó que es produeix una 
simbiosi total entre els dos tipus d'objectes. Aixo ens fa pensar que hi havia una gran 
unitat entre la vida familiar i íntima del mercader i el desenvolupament de la seva 
feina: intentar fer una dicotomia vida familiar/vida laboral seria del tot artifi~ial. '~ 
Una bona prova d'aquesta realitat la dóna el fet de que en molts dels documents 
consultats hi ha unagran quantitat d'objectes inventatiats d'ús femení, presumible- 
ment de la dona o de les filles del mercader, el que és un indici més d'aquesta 
simbiosi entre vida professional i vida familiar.z7 

Enllacem aquí amb el paper de la dona del mercader. L'analisi de tots els 
inventaris estudiats evidencia una presencia contínua de la dona en la vida del seu 
marit. En primer Iloc, perla gran quantitat d'objetctes específicament femenins que 
hi trobem - sobretot de prendes de vestirzR -. Pero també pel paper que juguen en el 
moment de la mott del seu marit: són eUes les que, en la gran majoria dels casos, 
s'encarreguen de fer el mateix inventari, de que s'acompleixi el testament, etc.: un 
estudi paral.lel dels testaments dels mercaders de la mateixa &pocaz9 demostra que, 

26. Aquesta simbiosi «materialo s'accentuava encara més si el mercader no tenia altres albergs o 
botigues en altres zones de la ciutar. Es el cas de GuiUem Pujol, mercader de Barcelona (vegi's el seu 
inventari a AHPB, Bartolomé COSTA, Pliego de inventariar, 1441-1450, f. 158r0-1639). 

27. Les referhncies a objetes darament identificables com a possessiones de la dones del mercaders 
solen ser habicuals als inventaris d'aquesa: vid. per exemple I'inventari del mercader barceloni 
Berenguer Copliura i la seva dona Agnés -que també esta mona en el moment de fer I'inventari- 
(AHPB, Simon CARNER, Serundur Cber inmonrwionrm st  enrdmtum, 1415-1429. f. 32r0-34r0). 

28. En alguns caros finr i tot r'erpecifica I'ús femeni de la roba: cota de donn de drap negra, nnnro 
de dona da drap negra rpuinrnr, onelia blanchn de donn (AHPB. Simon Carner, Secundur 1iber 
inven:ariorrrm e: encavfum, 1415-1&9. f. 37P) o les diverses, roterda dono, que apareixen a I'inventari 
dels bens dei msrcader Joan Romeu (AHPB, Bartolom6 COSTA, major, Pliego & inuenroriar, 1455- 
1467. f. 10'ir*\~ - ,  

29 En e15 testaments dels mercaders que es conserven a I'AHPB ht ha molres stncronies amb els 
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en la gran majoria dels casos, fan usufructuaria dels béns a la seva dona mentre 
aquesta visqui (i, en menor grau, la fan hereva universal). Aixb I'hi dóna unes 
prerrogatives de rnolta entitat a I'hora d'actuar després de la mort del testador. 

La fiabilitat de la informació que ens transrneten els inventaris també ve 
determinada pel grau de coneixement que tinguem de I'origen de les possessions del 
mercader. Cal distingir els objectes que ha anat adquirint corn a fruit de la seva feina 
dels que són fruit del patrimoni familiar, les dots rebudes en ~asament,~'  les 
her&~cies,~'.etc. Aixb és especialment importrint de tenir-ho en compte en el cas dels 
inventaris de les biblioteques, si volem fer servir aquesta informació bibliogrkfica 
per il.lustrar una situació cultural concreta. Un llibre posseít no es necessariarnent 
un llibre Ilegit, assimilat o comprar amb un interes personal: rnolts eren heredats i 
altres adquirits per puta ostentació. 

L'inventari ens permet endinsar-nos en un altre aspecte que pot donar moltes 
liums: les biblioteques dels mercaders. L'enregistrament dels llibres posseits pel 
mercader por ser molt útil a I'hora de reconstruir una vertadera historia de la 
cultura -en tant que grau d'afeccions, gustos literaris i interes d'aprenentatge 
comú- de qualsevol estament dels segles medievals o moderns. En el cas dels 
mercaders, aixb és encara més cert si tenim present el grau de cohesió interna que 
sernpre va caracteritzar aquest estament, que permet treure unes conclusiones 
valides per la generalitat de I'estament mercantil. Una bnna part de les conclusions 
que podem treure sobre els habits i la formació intel.lectual del mercader vindran 
per aquest cami.'" 

inventaris: d'alguns mercaders n'ha quedar inventari i testament al mareix temps. Sera inreressant 
analitzar aquestes dos fants paral-lelament, per poguer aptofondir més en la figura del mercader, tenint - en compte aquesta peculiaritat. 

30. Els contractes matrimonials són molr més escassos pei aquesrn epoca, pero 6s eviden~ que la 
seva anilisi també pot complementar la simbiosi entre testamenrs i inventaris a que hem fer referencia 
en la nota anterior. 

31.  Un bon model per i'esrudi deis rrsramenr en el seu vessant més social i de mentalitat por ser el 
tceball de Jacques CHIFFOLEAU, Le Comptabilité de i'atr-de-/+ les h~mmer, la mort et la religion danr /a 
,&ion d'Auignon d /a fin da Moyen &, Roma, 1980. 

32. L'analisi de les biblioteques que apareixen en els inventaris presenta alguns problemes per 
I'hisroriadar, sobretat de caire metadoibgic. Alguns dels rítols que ens rransmet l'escrivh. per exemple, 
no especifiquen el reu autor. Tanmateix, por apareixer algun autor sense el títol de se" llibre. En alrres 
ocasions, pieocupars només pei llibre com a objecte de luxe, ens arriba simpiement la seva forma 
externa. Tampoc són poques les referencies a aurors o tiro1 que, per pur desconeixement o celeritat de 
I'escriva, ens arriben canviades en la giafia; o les que no apzreix el títol de la obra. peque es contenten 
amb I'inripit o el tlaurit. 1, per fi, la doble dificultat paleografica que s'esdevé, al no tenir un punt de 
referencia en paraules actuals quan es tracte de noma propis. Tampoc n'esrem segurs en moltes ocasions 
de la Uengua en que estan esciits, i ens fiem senrillament per la que empra I'escrivi al citar-los. per rotes 
aquesres circumsrxincies es fa especialment difícil la tasca de I'historiador a I'hora d'interpretar aquesres 
dades dels inventaris (vid. per aquesta problemirica merodolbgica Chrisrian BEC, Ler Liwer ..., pp. 
7-17: el parallelisme de les biblioreques deis mercaders iralians amb les dels barceloninr és, des 
d'aquesr punr de visra -mecadolbgic, no de contingut-. absolut). Per les biblioteques dels mrrcaders, 
vid. també ter notes 67-75 d'aquest arricle. 



L'inventari, doncs, ens permet entrar dins I'habitat familiar del mercader. Pero, 
inseparablement unit a la seva vida privada, també podem endinsar-nos dins del seu 
habitar professional. Tor i sabent que és precissament el mercader qui comenca a 
tenit preocupació pel temps com un «objecte» de per ~ípreciós,~'  sembla evident que 
aquesta dicotomia «temps de treball-temps de descansn, tan propia dels segles 
contemporanis, no estava gens desenvolupada encara al segle XV. Per tant, ni des 
d'una persectiva temporal -1'horari del mercader- ni des de I'espaial -els objectes 
que trobem a la Ilar- podem conclnure que hi hagi un trencament entre vida 
professional i vida familiar: aixb cal tenir-ho present a I'hora d'analitzar correcra- 
ment eis inventaris. 

Pel que hem dit fins ara, podem treure una primera valoració de l'estament que 
estem estudiant: el fet de ser mercader al seglexv abasta molt més que el quepugui 
significar el desenvolupament d'una especifica activitat economica o comercial (tot i 
que ja en la seva epoca fossin considerats socialment com agents d'unes activitats 
molt concretes))' per a trascendir a un comú i determinant statm social, que supera 
ampliament la unitat que surgeix del desenvolupament d'una activitat comuna. 

. En primer Iloc, els inventatis ens mostren la dimensió social del mercader, per 
aquells aspectes que l'especifiquen com a component de l'estamenr mercantil. Crida 
l'atenció, per posar un exemple, la continua referencia al tito1 mercatoris civis 
Barcbinone3' que molt rarament s'omiteix, cnm per refermar aquesta cohesió i unitat 
interna de l'estament. El mercader s'indou, dnncs, dins d'un grup social ben concret 
i precís, la qual cosa fa que ptengui una actitud coherent i unitaria - corporativa- 
ment parlant - en molts dels aspectes de la vida social i política. 

33. Veneu els treballs de facaues Le Goff sobre la mentalicar dels mercaden medievals. on 
inrr;<1<1~1x . ~ & i e s c ~  r ld~, . {  ~i>oro~L.l.* ¿n 13 c<in.cpii" ui i~ l  dclr ;ami.rcimrr t.\larrhond< i r  banrluwrr du 
.Ili)in Ag., Pncir. 195h -1). ha  r r d ~ c ; i o  31 c$rrcll:a, Huinor h i r v r ,  1975-1 I algiincr idecr quc rxp<iri 3 

1.0 it:nr.zidl<ro > lc . i r > d ~ ~ n o  < n  el O < r t d c » ~ , .  mrdr,, il U J C C ~ ¡ V I > J .  1985. )~t i rctr>c co l'artl<lc dcJicli .* 13 
nova concepci(; del temps que aporten els meicaders a la ciutat. 

34. En textos de I'epoca ja es donava una visió més concreta de la concepció que la sociecar cenia 
del mercader o, si rnés no. del que hauria de ser: aytant rom hom anar e vienduntpardiverse~paitid~l món 
en diverm, a ruer mercadefier; airrert nom sr pren di mercat, yo er n dir aque!lr qut'van per l&$rer B par lor 
meriatr, e compra he ven e fn mercar de l o  que compra (Veure Miguel GUALCAMARENA, EIpñmar mnnual 
hirpániro .., pp. 57-58). 

35. Es molt significariva la continua referencia d'aquest rícoi, que el mercader mai no orniteix. 
Sempre apaieix immediatament després de la citació del nom, rambé enmig del cos central del 
documenr, no només al principi. Amb aixb eis niercaders no feien més que refermear la reva identirat. 
emmaccada dins d'un estament específic de la ciurar de Barcciona. Per les condicians de I'adquisisió 
d'aquesta ciuradania, podeu veure les reflexioos al respecte de Teresa-Maria VINYOLES i VIDAL, La 
vida quoridiana a Bnrcelonn varr 1400, Barcelona 1985, pp. 80-86. 
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Aquesta unitat no representa, ni de bon tros, uniformitat. Dos exemples per la 
nostra epoca ens demostran que, de fet, no va existir aquesta uniformitat: la diversa 
actuació dels diferents bragos dels mercaders en la guerra civil catalanas6 i les grans 
diferencies que ens refereixen els inventaris, quant a la qualitat i la quantitat dels 
béns inventariats.)' Pero la unitat es demostrava sobretot quan es feia referencia a la 
distinció de I'estament mercantil amb els altres: tota la ciutat els considerava com a 
tals, en tant que desenvolupant una rnateixa activitat i amb una qualitat social ben 
específica i determinada. 

En segon Iloc, aquesta unitat com a grup social específic, ve determinada per la 
gran incidencia de la vida professional en la vida privada ... i a I'inrevés, atesa la 
íntima relació del camp privat i el professional a queja hem fet referencia. Pero en el 
cas del mercader aquesta simbiosi ha de ser més radical, perquk ha de viure dels 
fruits de la seva activitat professional, el que també s'esdevé en el cas dels menes- 
t ra l~.  

Aquests dos aspectes que acabem d'esmentar -el fet de pertanyer a un grup 
social específic i el exercir una activitat comuna als altres membres d'aquest 
estament- ens permeten tenir una visió més unitaria del mercader, sense la qual 
seria impossible fer qualsevol generalització. 

Per fer un repis de I'actuació de I'estament mercantil com a grup social específic, 
el primer que cal esmentar és que el mercader catalk es veié afavorit en el marc 
polític medieval de la progressiva autonomia que la ciutat assolí des del temps de 
Jaume 1. Aquesta realitat és especialment determinant per al cas de Barcelona, que 
estava a més gratificada per raó dels interessos específics de la monarquia. 

Les grans conquestes polítiques de la ciutat medieval tenen com a punt de 
partenga una alianga entre el patriciat urbi  i els mercaders. Les concepcions eren, 
pero, ben diferents. Els mercaders representen la riquesa nova, aconseguida amb un 
esforg personal i enmig del risc, enfront dels ciutadans honrats, que posseien per 
sobre de tot propietats heredades, antigues rendes, finques urbanes i d'origen 

36. La divisió polirica que es va crear a la ciurat durant la primera meitat del segle xv, que es va 
anar agreujant i va desencadenar en la guerra civil al 1462, va manifestar-se en la configuració de dos 
partits ben oposats, la Busca i la Biga. Aquests renien diferentes concepcions a I'hora d'enfrentar-se a la 
crisi. El fer que trobemels mercaders repartitsen eldos bhndols ihlustra be aquesta diversirat pelque fa 
a la participació dels mercaders en la vida pública de la ciutat (vid. Carme BATLLE. La rririr iorial ..., 
sobreror els capitols IV-VI). 

37. Hi ha moltíssims inventaris de mercaders que són complerament oposats pel que fa a la 
quantirat o qualitat de les seves pertenences: comparar, per exemple, la riquesa que posseten els 
mercaders barcelonins Anroni de Nogueres (AHPB, Simon CARNER, Sezundus Iiber inventariwum et 
enranrrim, 1415-1429, f. 154P-l59~.~)  i Arnau Salavert (AHPM, ANONIM. fnventano por orden 
alfdbétiro de lo, biener redrrtor del difinro Arnnldo Salavorr, de Palermo, 1436) en contiaposició a la 
pobresa del mercader Jaume Solter (AHPB, Simon CARNER, Setundur l ibn invento~onrrn et sncantum, 
1415-1429, f. 166P-167P) ode Guillem Rebassa, mercader delcacrer del Carme, del qui es diu que és 
un pobn m011 virgonynnt (APP, Llibre de registre, 1432.1433, f. 29r0). 







ries especifiques o marítima, tots aquells que intervenen en el comer$ marítirn com a 
executors efectius de I'intercanvi, prestamistes més o menys dissimulats, mercaders 
«a la menuda* (petits botiguers, per exemple), mercaders «rodarnon» (mercaders- 
viatjans amb un interks personal i no immersos en una empresa), etc. Els qui duien a 
terme totes aquestes diferenrs activitats es van integrar en el mateix grup social, que 
els contemporanis ja van saber distingir anomenant-lo geniricament eestament 
mercantila. 

El que sembla evident és que dins de I'estament mercantil hi ha molta varietat 
material i fins i tot de tipus d'activitat, pero el sentiment d'estament unitari roman 
ferm i indiscutible, al menys pel que respecte als segles baix-medievals. El que 
caldria estudiar és fins a quin punt aquesta xunitat dins la varietat» es conserva pels 
segles posteriors i la seva evolució fins als nostres dies. Recorrent a una analogia, la 
imatge del mercader que la societat medieval s'havia forjar46 -caricter emprenedor i 
diniimic i exposat contínuament a riscs financers- no estatia lluny del concepte 
estereotipat d'«empresari» que avui en dia tenim. 

L'ENTORN F~SIC DEL MERCADER BARCELON~ 

El mercader que arribava de fora de Barcelona per establir-se a la ciutat, solia 
buscar alberg a les rodalies de l'església de Santa Maria del Mar, prop del port, on es 
centrava I'activitat comercial de la ciutat. Alguns restimonis explicits dels docu- 
ments ens han transmes aquesta informació: conservem gran quantitat de testa- 
ments en els que els mercaders fan una donació a dita església per «dret de 
parroquianatgew, la qual cosa volia dir que vivien pels voltans del barri esmentar. 
Aixi mateix, a través de la claúsula d'obertura dels testamenrs se'ns confirma 
aquesta dada, ja que ve especificat el norn del carrer del testador, que sol coincidir 
també en les immediacions del barri de Santa Maria del Mar." 

En els inventaris també trobem aquesta informació del Iloc de la vivenda dels 
mercaders, malgrat que no d'una manera sisremAtica. El nom del carrer s'especifica 
normalment en la presentació de l'inventari, després d'especificar el nom del qui 

46. A q u ~ t a  imatge que la sociecat tenia del mercader la recuil, enrie alrres, Aron Ja. GUREVIG nl 
seu esrudi sobre el rnercadet, inclds en el Ilibre: Jacques Le GopF i otros, E1 hombre mediaval, Madrid, 
1990, pp. 253-294. 

47. Per l'esrudi dels cesraments de la Barcelona baix-medieval vegeu José-Ramón JULIA 
VINAMATA. Lar acriruder mentaler de lar barrelonere, del primer tercio del siglo XIV,  «Anuario de 
Estudios Medievales», 20 (Barcelona, 19901, pp. 15-11. que apunta unes línies merodol&giques 
interessanrs. La infoimació que donem al texte sobre el dret de panoquiannrgp (aixi apareix als 
docurnentr), i sobre l'oberrura dels testamenc, és fruit del buidatge dcls cesraments de mercaders del 
segie xv que hem localirzar a I'AHPB, que poden ser un bon complement per les conclusions que es 
creguin de15 invenraris. 
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 i inventaria.'^ El fet de que la majoria dels mercaders de la ciutat s'apleguin en un 
mateix barri ve a refermar la idea de que I'estament mercantil serva un estret Uigam 
entrqels seus membres, que li dóna una forta cohesió interna i unagran unitat externa. 

Es aquest barri -que, de fet, coincideix amb l'imbit de la parroquia- el que 
constitueix un dels entorns físics amb unitat que envolta la vida del mercader, ja que 
el rnés extens i primari el configura la ciutat. Es forca il.lustratiu que els mercaders 
mai no deixin &apuntar que, a més de mercaders, eran ciutadans de Ba rce l~na .~~  El 
que se'ns fa més difícil de saber, són les conseqüencies jurídiques concretes que 
aquesta nominació comportava. En qualsevol cas, el que sí queden paleses són les 
connotacions subjectives que pel mercader suposava ser ciutadi de Barcelona i 
I'orgull amb el que assenyala aquesta circumstkncia. 

El mercader tenia com a entorn físic més immediat la seva casa, que els 
documents solen anomenar «alberg»." Quan ens introduim en les llars dels merca- 
ders barcelonins, el primer que podem apuntar com a tret comú es que, en general, 
estan ben guarnides i mostren I'alt nivell de vida dels subjectes inventariats. 

Aquesta riquesa generalitzada por venir condicionada a priori pel fet de que els 
inventaris es fessin a partir d'un determinat nivell de vida material. De fet, els que 
tenien més interks en inventariar els seus béns són aqueUs que en posseien més. Tot i 
així, aquesta abundancia -en quilitat i en quantitat- és molt significativa en 
comparar-la amb la que es reflecteix dels menestrals i dels ciutadans honrats: hi ha 
diferencies molt grans entre els inventaris dels mercaders i els menestrals i, en canvi, 
aquesta no és tan patent -i en molts casos és equiparable- en el cas dels mercaders i 
els ciutadans honrats. Se'n desprkn d'aixb que el nivel1 de riquesa mitja dels 
mercaders era bastant acceptable, al menys pel que ens han transmes els inventa- 
ris. 

Es pot fer una primera valoració de I'entorn físic més immediat del mercader 
fent un ripid repis de I'estructura de la casa on vivia i, com ja hem apuntar, on solia 
excercir la seva professió, quan aquesta no era itinerant. 

Resseguinr I'inventari del mercader Pere de Terrassa," el qual, com és habitual, 

48. Aquesia infarmació del carrer del mercader, apareix en molta menys fteqiiencis que en els 
testaments i sol estar relacionada amb la mateixa enumeraci6 dels bbns. Esmllim-ne un exemple, tret 
de L'inventari del mercader Bernat Ma~anet: «Inventarium factum de banis venerabili Berengarii 
Maganeti, quondam, meicaroris civis Barchinone. Primo en lo alberch lo qual lo dit deffunct havia e 
possehia en la ciutat de Bachinona en lo carrer de Bonayra, e lo qual devall en la continuació dels béns 
inmobles és per ext6s specificat, arrobi les robes e béns següents* (...) (AHPB, Joan FRANCH. major, 
lnvanrnnum facturn de bonir uener~b ik  Berengoni Mofaneti, quondam, rnerrntoni civis Barchinore, 1442, 
f. 2P). 

49. Vid. ru ra nota 35. 
50. Normafment en els inventaris es fa servir el mot «alberch» per donar a significar la casa del 

mercader, que en ocasions apareix també amb la grafia «alberc». En altres casos -molt excepcionats- 
els de casa a rorre. Tanmateir, el terme «bocigan té unes connotacions, com avui en dia, més comercials 
i, en general, es refereix a un espai m& peiit que la casa. 

51. fnvenrari i encant del mercader Pere Terrasse, que farem servir per aquest recorregut a 
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es fa seguint un criteri de distinció per cambres, es parla d'una entrada de la casa on 
trobem ja molts objectes realcionats amb la vida professional del mercader. El 
«sellera, que sembla una prolongació d'aquesta entrada, es presenta com una 
extensió de la bodega, amb molts aitres producres, relacionats la majoria d'ells amb 
el menjar: deuria ser una cambra molt freqüentada també per la dona o pel servei de 
la casa.12 

El «seller maiorn segueix éssent un espai eminentment reservat al dipbsit. 
Aquesta habitació ens porta directament a la cuina, on ttobem els estris i altres 
objectes relacionats amb el menjar." Connectada amb la cuina, hi ha una sala que fa 
com de repartidor, que va a donar a una altra on el mercader guardava un seguir de 
productes de la feina. 

Pel que portem descrit fins ata, es pot concloure que I'ordre que apareix en els 
inventaris de les cambres és el que anava marcant I'escriv& amb el seu recorregut, 
que no coincidia normalment amb el que es deuria fer naturalment: no és massa 
freqüent que la cuina prengui un paper tan singular en I'ordenació estructural de 
i'espai de les cases. 

També es fa referencia a diverses acambres~, '~ en les quds hi ha normalment 
algun llit i altres objectes relacionats amb la funció de dotmitori o habitació personal 
que deurien tenir dices cambres. Seguidament, trobem les reracambres, que es solen 
fer servir per deixar en forma de dipbsit palles, matalassos, cubertes, caixetes, cofres, 
etc. 

Un tret molt caracteristic és la gran quantitat d'espai de la casa que dediquen per 
amagatzemar material, que contrasta amb els inventaris dels membres d'altres 
estaments. Perb el que no queda gens clac és quins objecres eren d'utilització de la 
familia del mercader i quins eren utilitzats pel comer$, la qual cosa ve a refermar més 
la idea que ja hem apuntar de la simbiosi que existia entre la vida familiar i la vida 
professionai del mercader. 

També hi trobem un *pomo», en el qual hi ha molts diversos objectes, sense una 
tipificació definida. S'hi afegeixen de tant en tant algunes habitacions, de les que, en 

AHPB, Bartolomé COSTA, majar, Pliego dde invantnGof, 1455-1467, f.  210P-217r0 i 218P i 219P res- 
pecrivamenr. 

52. En el relleret i el celler moior r'hi apleguenpimenrerpr, g e m ,  riftellrrper rrnnrportar mel, boter de , 
vi, gerrpi olieror, bamili, ~uberr, motllor, etc (vid. el manual citat en la nota anterior, f. 2109-  ... -. 
ZiL<"). 

13. La cuina conté rnntirr, rnldtvé~, rpfredadors, mwrerr, plarr d'utsny, pnrllc$. girodorpr, roirrr, 
oller, canalobre*, fogonr, raldemr, rrzdeller, morierr, ampoller, graeller, etc. ( ibid f. 212ro-212v0). 

54. Aquest terme significa normalmenr, en el cantexte deis inventaris, el lloc on dormien els 
habirans de la casa. Malgrat o t ,  i'hem trobat també amb una significació mes generica, per a 
idenrificar un espai amb un alrre funció estructural. Es constata rambé que es fa la distinció enne 
,.tambre mator,.; .\camhrc menor,. i .<rcr~camhr<-.,, i qbc 13 sicambrr rni#a;» esta urirnradr .i ilevtnr. 
per rccollii millor 1 %  ilum natiird (vid.  I'invcnr~ri h Pcrr Tercaria. en el manual c!rnr a 13. nota 31. f .  
2 1  3r0 En la iunibro rnarcr i ir i  /u p ~ r i  d< Ielunr.. 1 f 21  3 , -  En la iuinbru qut de 11. porr de ponrnr 



268 J. AURELL 

alguns casos, se n'especifica la finalitat (com és el cas de una cambra defotnzent "). E1 
menjador, gran i espaiós, esta ple d'estris que es faran servir per cuinar o per menjar 
i, normalment, té una cambra anexa. 

Aquest rkpid cepas per l'estructura de la llar del mercader ens mostta que la casa 
estava dividida en cambres seguint un ctiteri clarament funcional, i que les diferents 
habitaciones estaven bastant atapeides d'objectes, alguns relacionats amb la ptofes- 
sió del mercader i altres no, pero sense seguir una estricta separació. 

Fet aquest analisi dels tres cercles o imbits físics que envolten la vida del 
mercader i configuren el seu paper dins la societat del seu temps (ciutat, barri, llar), 
passarem ara a un estudi més detallat d'alguns dels objectes més representatius que 
trobem al tercer d'aquests espais (la casa del mercader). 

OBJECTES QUOTIDIANS A LA LLAR DEL MERCADER 

Dins les parets que delimiten la llar del mercader, s'hi poden trobar els objectes 
que constitueixen I'entorn material més immediat de la seva vida quotidiana. 
AIguns d'aquests objectes tenen una veritable finalitat practica, pero molts d'al- 
tres es queden en el camp de la pura ostentació o, si més no, tenen una finalitat de- 
corativa. 

La gran quantitat de roba que hi trobem manifesta la preocupació dels merca- 
dets pel seu guatniment -potser per la necessaria representativitat que l'activitat 
comercial exigia- i també ens mostra la major facilitar amb la qual deurien 
conseguir aquests vestits, que molts d'ells deurien comercialitzar ditectament. 
Abunden el bellut i la llana. La presencia de les gonelles, per apuntar una de les robes 
citades amb més freqüencia, demostra l'alt nivel1 de vida de que deurien gaudir 
alguns mercaders: i no són una excepció sinó que les trobem genero~ament.'~ 

En I'inventari del mercader barceloní Arnau Salavert," per exemple, hi trobem 
«brials» de vestir, cotes de tota mena, xdraps de li de Rodesn, «draps de li de 
Flor&nciaa, «davantpeus», «davantbragosr, fils de li, faixes, gonelles, etc. Es a dir, 
robes i teles que ens mostren la riquesa del seu vestuari pero que ens confirmen que 
algunes d'aquestes també serien per comercialitzar-les. 

L'higiene formava part de la vida quotidiana del mercader. Els gustos més 

55. Aquestacambradelfirmant deuria renir una funciódomesrica i noera massagran. En concret, 
hi trobem uuatre obiecrer, i caD d'ells fa referencia a la funció rebrica de t'habiiació (Manual citar a la . . .  
nora 51, f.'2149). 

56. Per a una correcta tipificaciá d'aquestes robes i el ripus de cela, por ser útil consiiltar Florel 
SABATE, El$ abjecte~ de la vida quotidiona ..., pp. 61-69. 

57. L'inventari d'aquest mercader es troba al manual ja citar, AHPB, ANONIM, lnvenrariopw 
orden alfabériro de lo, biener reliitor del dgunto Arnnldo Salavert, de Palemo (1 436). Pels testaments dels 
seus farniliars hem constatat que es rracce d'un mercader de la ciritat de Barcelona, que va morir a 
Palerma en un dels seus viatges (Cfr. el testarnent d'Antoni Salavert del 4 de setembre de 1433, nebot 
se", a AHPB, Bernat PI, Serundrrr liber teitornentorun, 1417-1440, 699-74"'). 



refinats s'haurien anat imposant a la ciutat, precissament a través de la activitat dels 
mercaders, que viatjaven molt més i, a més, estaven ja molt arrelats a la ciutat com 
per tenir una especial cura per la seva neteja. ~Aixugamansn, tovalles, tovalloles, 
tovallons i rota mena d'estris per a aquesta finalitat hi són sempre presents amb gran 
quantitat. Aquesta es una característica molt peculiar dels mercaders, que van ser els 
primers en adoptar quotidianament aquestes formes més refinades a la ciutat (que 
en un principi estaven només reservades per la alta noblesa) i, el que és encara més 
important, els qui les van generalitzar. 

En aquest aspecte, no deixa de sorprendre també la profusa utilització de llensols 
i tots els estris necessaris pel si bé en molts casos porten afegit el terme 
«squingats», que ens dóna la idea de que deurien amortitzar al mixim aquest 
material. Trobem també documentats forca coixins, que solen estar plens de plomes. 
Els llits sembla que tenen una estructura molt consistent, i no deuen haver variat 
massa des de temps entera.'' 

Les cases dels mercaders tenien una bona il.luminació. A més de la preocupació 
per I'entrada de la llum natural (que ha quedar ben palesa en les belles finestres 
gbtiques que encara conservem a la ciutat), no escatimen mitjans per a aconseguir la 
llum que faci falta. Aixb, que pot semblar una dada sense rnés trascendencia, ve 
determinar en gran manera per la nova concepció del temps inherent al mercader 
baix-medie~al,~' que va portar a una majot dinamització del treball a hores sense 
Uum natural. Relacionat amb aixb també estava la continua preocupació d'augmen- 
tar ganancies, que esta en la base de tota I'activitat mercantil. «Canelabres», 
Iluminaties, ciris i altres tipus d'objectes de Iluminaria comparteixen aquesta fun- 
ció. 

Les parets («perets~, en la grafia dels documents) no eren, ni de bon trns, fredes ni 
estaven nues: en tenim contínues referkncies als inventaris. Hi pengen teles, espases, 
armes, etc. Malgrat que els mercaders deurien tenir les seves armes (és possible que 
molts dels seus viatjes demanessin una certa seguretat personal) les que quedaven 
penjades a les parets deurien ser purament ostentatives, de luxe o decoratives. 

Els mercaders, a rnés de tots els articles assenyalats, que estaven destinats a I'ús 

58. En I'invenrari deis Mns de Jaume Soler, mercader de Barcelona, fet el 24 de novembre de 
1420 (AHPB, Simon CARNER, S m n d m  Iiberinventarionrm rt cncnnrmn, 1415-1429, ff. 166r"168vY) 
trobern mole d'aquests obiectes complementaris del Uit: cobretiie -cobrilit de ranamar (f. 166rY)-, 
llen~ols -11 lsnsols rots squinsars e de poca valor (id.)-, flasades -1fln11nda blanrhn a¿ 1i1te1 neigrPs a 
uemelle* al, cap,, ve//* (id,)-, matalassos -nn mntnlal tot rquinrnr ab  rotona r rubertd de ~nnnmdr vert 
(id.)-, la marfega (tamk dita racrilet, que sempre va col.locada directament sobre la superficie de 
fusta) -nna marfi1gi1plenn depnllex de poca uolw- (id.), coixins - 111 coxinr db cappl~nr de/luxe/l d e p ~ r a  
valor (id.)-, erc. 

59. Els elemene que es [roben a les llan barcelonines de comengaments del segle xlv ieferenrs a 
aquest arpecte no varien gens dels que ens bem trobat pez la primera meitac del segle xv (vegeu i'article 
la esmentat de Flocel SABATER, E/$ objerrer de ln vida quoridinna ..., pp. 69-72). 

60. Vid. nora 33. 
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personal o de la seva família, vivien enmig de les seves eines de treball. Des d'unes 
balances fins als llibres de comptes sobre la taula de treball, passant per una casa 
plena de cofres.63 Dins la casa del mercader Antoni de Nogueres trobem una botiga, 
«que és devant lo portal m a i ~ r » , ~  unes pesses de ferro, llibres de comptes i altres 
objectes relacionats amb I'ofici del mercader. 

El mercader Marc Seyol, que sembla que comptava amb foqa mitjans, tenia 
diverses botigues a prop d'on vivia, pero relativament separades unes de les altres; 
l'inventari dels seus béns ens permet saber quines eren les eines de la feina quotidia- 
na del mercader: balances, carretons, caixes, taules, cofres, pimenteres, paneres, 
cabassos, etc6' En aquestes botigues no hi manquen mai articles decoratius, que 
alguns cops són estris militars: el mercader Arnau Salavert conserva una espasa, dos 
ballestes i un b r ~ q u e r . ~ ~  

La vida cultural i religiosa del mercader també tenen una amplia representació 
en les cases dels mercaden. Per aquests dos aspectes, que només podrem esmentar 
superficialment en aquest article, és imprescindible una análisi de les biblioteques 
dels mercaders '' i de les «taules» i els xoratorisr amb tematica religiosa que, dins de 
les cases, es troben amb abundancia. 

Són potser aquestes les manifestacions externes més característiques i que poden 
donar més llum per I'esbrioament de la cultura, la religiositat i, en definitiva, la 
mentalitat del mercader. Cadascun d'aquests camps es mereixen treballs monogra- 
fics per la seva extraordinaria eloqüencia, ben compiementats per la filologia i la 
historia de I'art respectivament. 

Una recoiiida sistematica de les biblioteques deis mercaders del segle XV que 
estem duent a terme ens ha permes concloure que la seva preocupació cultural era 

61. Vid. I'inventari del mercadei barceloni Bernat Riba (AHPB, Simon CARNER, Quartum liber 
invenrorionrm er encontuni, 1438-1445, f. 1P). 

62. Els Ilibrrr de comDternormalment es troben en Ilocs diferents dels alrrcs Ilibres de In biblioteca, 
atesa La seva funcid purament professional, i solen anar acompanyatr d'altres documents de practica 
metcantil. Veure, per exemple I'«armari ab algunes carter e libres de comptes e aitres papeisn que te el 
mercader Antoni de Nogueres (AHPB, Simon CARNEK, Serundss liber inuanrnrionrm et snrantum, 
1615.1479 f 1578) - . A , . . - , , . . A , . . , , 

63. Vid. l'invenrari d'lsabel, dona del mercader barceloni Jaume Boleda (AHPB, Gaiceian 
BALAGUER, Pliego de inucntarior, 1463-1510, plec n.3). 

64 Vid In rirlriri de la nofa 67 in fine. - .. . .. -- .. -- . ~ .  ,. --. 
65. AHPB, Simon CARNER, Twriur Iibrr invemnrionrm, 1430-1438, f. 380P-381P. 
66, AHPB, A N ~ N I M ,  Inventario par orden alfabétiro .... f. 61" (on es documenten tres espases 

diferents) i 2r' (dos ballestes i un braquer). 
67. Dins I'extensa bibliografia sobre aquesta temitica, padriem destacar, per la afinitat amb el 

tema que ertem tractant i per la generosa informacid que contenen, Josep Maria MADURELL i 
MAPJMON, Mnnurcrirs en carnla anrerimr a la inrprempta (1321-1474). Conrriburid u1 jeu artudi, 
Barcelona, 1974 i Carme BAnLE, «Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV», a 
Liwe rt lecture en Erpngne en Franca rous I'Ancien Regime, París, 1981, pp. 15-34. 



ESPAI DEL MERCADER BARCELON~ 271 

molt més gran del que normalment s'ha deduit. Són pocs els mercaders que no tenen 
llibres a les seves cases. No és el moment aquí de fer una analisi exhaustiva ni 
sistemitica d'aquestes biblioteques, pero sí que podem donar algunes dades que ens 
ajudaran a fer-nos una idea de la magnitud de la seva influencia directa en la vida del 
mercader. 

La temitica de les seves biblioteques es variadíssima: llibres sobre teologia i 
filos0fia,6~ de temarica relacionada amb la professió rner~antil,6~ obres dels clissic~,'~ 
dels pares de I'església," Iúdics," de temitica religiosa" i fins i tot llibres d'e~barjo, '~ 
d'acord amb. els gustos i preferencies de I'kpoca. 

El mercader Francesc Girona va deixar, en morir, una biblioteca particular que 
ens pot donar una idea de I'interes que té aquest aspecte en la vida del mercader 
barceioní i I'interessant que seria fer-ne un estudi comparatiu amb els altres 
estaments, del que ja hi ha algun precedent historiogrific." En la seva biblioteca hi 
trobem les Epístoles de Séneca, un ttactat de Ldgica, les HistOfies Troyaner, els Diklegs 
de Sant Gregori, un Uibre d'liristotil, un Uibre que tracte d'oratoria, el llibre del Bon 

6 8 .  Sorpren el gran número de les obres d'Aristbti1, de Sant Agustí i de San Gregori que hi ha a 
les biblioteques dels mercaden. Són, després dels Uibres de temacica religiosa. els més llegits (mes 
endavanr esmentem la biblioteca de1 mercader barceloni Francesc Girona, un bon exemple d'aquest 
inrerk per les obres classiques de temirica frlosbfico-teo16gic). 

69. El mercader Antoni Rubió tenia, d'entre altres, El Ilihre del Conrolot; el mercader Joan 
Sichard. també a comercamenrs del sede xv. tenia un Art de m w d e t i a  (vid. MADURELL. Manwm- ,, , 
ter ..., p.' 68 i 29). 

70. Entre els clhsics, hem [robar teferencies de Séneca, Salusti, Boeci (la seva obra De Canrolatia- 
ne deuria ser molt Uegida). unes poques de Plató (Aristbtil era més conegut i els seus llibres més 

I difundits entre els mercaders) i algunes altres m& disperses, 
71. Eorre els pares de FEsglésia S. Gregori i S. Agustí eren, sens dubte, els més Ilegirs. De cota 

manera, la varietat era molt gran, i no es poden fer regles generals pet que fa ais més Ilegits. En la 
inreressanríssima biblioteca del mercader Antoni Cases (inventari fet al 1448) hi trobem volumr de 
Sant Bernat, De robra deli Santt Pare,, i de Sant Jeronim (cfr. AHPB, Bernat PI, PIei d'inventanr de 
diverior nnyr, IIipoll25. Inventan del mercader Antoni Cnrer, 1448, ff. 13+-20vo. cirat per MADUREU, 
~nnurcn'rir ..., 6. 72-75). 

72. Fins ara hem tiobar un «Uibre sobre lo joch dels scachs» (de I'inventari del mercader Lloreng 
Martina, 4 de julial de 1419, AHCB, Itiuentatir, anys 1454-1459) i un llibre sobre les dames. 

73. Són, ambdifersncia, els més abundancs. El Pralran abunda moltíssim, la Biblia faltaen molt 
poques bibliotequer -en forma de Nou Teitamenr o Antic, o rots dos junts-; el PIoi ianctonrm, els 
Euangelii i els que fan referencia a la mare de Déu són altres dels que apareixen més a les bibioteques 

- ~ ~ ~ -  -~ ~ 

74 Vid r l  rr,rarnrnr J'Anroni SII~YPII, c l r u  d 18 noti1 17 H1 dparctx~.n dos deis m& llrdil~ pe! 
quc fa refrrtncia 31s Iltbrcr rl'crbnrlu, que rrcn ri~brcrut elr de cdvslleris t Icr hisrorier dr Id ipira p,rcgs. 
Icr laonir 7ro>nner 2 el í n i r i m  iCfi f 7 1 ~ ' )  tnrre auuc\rs rambidrrra<iurn elr Ilihrcr rubrc hiiturir. 
ranr la recen;(hem trobar alguns exemplzrs del ~ l s b k  delr Ferr de ~ a u m e  1) com la dels autos clhs- 
ELS. 

71. Vid. I'estudi citat de Carme BATLLE, Larbihliotecar ..., on fa un recorregur pei les biblioteques 
dels estaments barcelonins, anaiitrant monogrificament cadascuna d'elles (ciutadans honrats, merca- 
ders, artistes i mesnestrals). 
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Company, la Retorica Noua de Ramon Llull, un llibre de Gramdtica, un Uibre 
anomenat Decretals i la Política d'A~istbtil.'~ 

Com es veu, un ampli ventall de temes i d'autors de diferents kpoques que ens 
demostren fins a quin punt alguns mercaders tenien interks per la lectura. A més, la 
selecció d'autors i obres crida I'atencio no és masa  difícil adonar-se que són precisa- 
ment aquests autors els que han arribar a nosaltres com a les figures literiries i 
filosbfiques més representatives de la seves respectives kpoques. Deixem per un altre 
t r ebd  posterior una análisi més profunda de les biblioteques dels mercaders: aquí 
només preteníem justificar l'interes que pot tenir l'aprofundiment en aquest aspecte 
tan essencial per l'estudi de la cultura i mentalitat dels mercaders barcelonins. 

Pel que respecta a la religiositat, els inventaris també ens demostren el seu 
protagonisme dins la vida quotidiana dels mercaders. No és exttany rrobar habita- 
cions que tenen retaules o imatges de tematica religiosa, així com l'existkncia de 
capelles en algunes de les seves cases. El mercader Lluis Claramunt, per exemple 
tenia dos oratoris en dos cambres diferents, Arnau Salavert un oraton o retaale, el 
mercader Joan Bori va deixar a la seva dona Margarita un retaule." 

Els exemples es multipliquen i no fan més que ratificar que la vida religiosa 
tindria un paper preponderant en la vida del mercader. Els llibres de temitica 
reliogiosa, dels quais esran ben fornits les biblioteques deis mercaders, ens fan palesa 
aquesta presrncia de I'espiritual, Tanmateix, caldria endegar un estudi dels testa- 
ments dels mercaders per acabar de relacionar tots aquests aspectes i fer un analisi 
monografic de la religiositat del mercader. De tota manera, i amb les primeres dades 
que bem recoiíit, podem afirmar que la religiositat del m:rcader -pel que fa a les 
connotacions internes i a les manifestacions exteriors- tenla un pes especific moit 
elevar dins la seva personalitat. 

Aquestes reflexions, ens han permks endinsar-nos dins del món del mercader 
barceloni del segle xv des de dos perspectives: d'una banda, la consideració de 
I'estament mercantil com a grup social específic i ben posicionat dins la Barcelona 
baix-medieval i, d'altre banda, I'anilisi d'aspectes més íntims de la vida dels 

76. Aquerta biblioteca es por rrobar a AHPB, Caiceran BALAGUER, Pliego de inventnios, 
1463-1510,'f. 3P-3v0. 

77. En L'esmentat inventaii del mercader Marc Seyal (vid. ciració de la nota 61, ff. 380f-387ro 
trobern un oraron on ér la ?natge de ln Verge Marin (f. 383r0). En el d'Arnau Salavert apareix un oratoi 
o retanle (AHPB, A N ~ N I M ,  lnuentfirio por orden i~lf~bético,.. ,  f. 9c.O). En I'inventari de la dóna del 
mercader barceloni Joan Bori, Margarita, se'ns descriu Iretaula de drap en que érpintada la Salutación6 
San1 Migual (AHPB, Simon CARNER, Qunrtuf libar inventniorum et onrnnturn, 1438-1445, 232r0). Són 
tres exemples il.lustratius de la religiositat «quotidiana» que se'" despren delr inventaris deis 
mercaders barcelonins 



mercader, com poden ser la seva vida quotidiana, a nivel1 urbi  i familiar, la seva 
reliogiositat i els seus gustos litecatis. 

El que dona unitat a tots aquests comentaris és que es basen en una única font 
documental: els inventarispost mortem. Uuny d'una mera consideració quantitativa 
de les informacions que ens transmet aquesta font, hem intentat esbrinar la petsona- 
litat del mercader barceloní a través de les dades més representatives que els 
inventaris ens aporten. Es important, pero, no quedar-se en el camp de les dades 
aparentment més significatives: un objecte a la rera-cambre pot ser més útil en 
aquest sentit que cinquanta volums d'una bona biblioteca. 

L'estudi del mercader a través dels seus inventaris hauria de venir complemen- 
tat, en una segona fase, pet altres trebails sobre els diferents estaments de la ciutat i 
en I'aprofundiment d'altres fonts documentals. Peto, malgrat les limitaciones que 
aquests estudis més parcials tenen, esperem haver contribuit a una major compren- 
sió de la figura del mercader, que tanta trascendencia va tenir en el paper jugat per 
Catalunya a la Meditarrania durant els segles baix-medievals. 


