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ESCLAUS I CAPTIUS DE LA GEL TRÚ
I VILANOVA AL SEGLE XV

(ve del número anterior)

Si dissortada era I'existencia d'aquells for9ats forasters,"tant o més
dteméttceera I'altra cara de la moneda: els captius.

La mar Mediterrania, en aquella epoca, esta va en plena ebullició.

Les constants guerres de domini entre els pobles cristians i musulmans,

i també les baralles entre els primers per aconseguir la supremacia ma-

rítima i comercial, eren un bon marc per a tota mena d'actes de pirate-

ria, abordatges a alta mar i ratzi~s a la costa, tant per una banda com
per I'altra.

Al lIarg de tota la costa catalana- es vivia i es patia el problema

deIs captius. Les irrupcions sobtades de corsaris sarrai'ns tenien atemo-

rits els habitants del litoral, que, conjuntament amb els mariners i comer-

ciants eren els més exposats a córrer el risc de ser capturats.L 'esglé-

sia, miljan9ant els pares mercedaris, orde fundat I'any 1218 per Jaume
I i Pere Nolasc, fou capdavantera de la redempció deIs captius. Durant

els oficis religiosos, es feien les acaptes miljan9ant el bací de captius,

diners que es lliuraven als mercedaris per pagar rescats i dur a cap la

seva obra redemptorista. Una altra via de recaptació pro venia deIs

testaments, que moltes vegades disposaven deixes en diners al bací de

I'església per empresonats en general, o bé per alliberar algú en parti-

cular per raó de parentiu o d'amistat. A part deIs pares mercedaris, fami-

liars o amics, per mediació de mercaders, també se n 'ocupa ven del seu

alliberament.

Tant la Geltrú com Vilanova patiren les consecúéncies del seu em-

piecemen: tan proper al mar. Malgrat que la base de I'activitat económi-

ca de lesdues poblacions era I'agricultura, entre els seus habitants, com

ja s'ha anotat anteriorment, es comptaven bastants mariners (7), que cal

no confondre amb pescadors, i més d'un mercader. Un cas d'incursió

de moros per aquestes costes és el que cita A vinyó en la seva obra

"História de Cubelles» sobre I'assalt del Mas de I'Escarrer: "Obit del p o

Barthomeu Squerrer, major de dies, y del tu Barthomeu Squerrer son fill,
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de la present penocne de Cubelles, los quals són morts sens fer testa-

ment perqué los moros los mataren en la casa de la torre del prat, de

dits Esquerrers, a 3 d'agost 1585» No és d'estranyar, dones, que les es-

glésies parroquials de la Geltrú i de Vilanova disposessin de bacines de

captius. Ho acrediten molts deIs testaments que es conserven a I'Arxiu

Parroquial de Santa Maria de la Geltrú, e/S quals també posen de mani-

fest que les deixes per a I'alliberament d'empresonats eren nombroses,

no quantioses, i que solien oscil.lar entre 1'1 i els 12sous (9).

Del segle XV es pot donar ara notícia de tres captius, dos de Vila-

nova i un de la Geltrú. Per la naturalesa deIs documents no es pot conéi-

xer si foren víctimes de ratzies per aquestes costes o bé del cors a alta

mar. Per I'orígen familiar del primer, Amau Totesaus, -ceptivu intram bar-

berorum», nét de Pere Totesaus, marinero de Vilanova, es pot suposar
que fou capturat a la mar si és que tenia el mateix ofici que el seu avi.
Per ajudar al seu rescat, na Elisenda, vídua de Romeu Ruber, del Mas ~ 1~

deIs Farrés, de la parroquia de Sitges, asoos«en testament que per milja
del seu marmessor, Raimon Guestetde la Geltrú, es lliuressin 22 sous
a I'avi del captiu «in adiutorium rescati seu redepcionis dicti Amelo»; el
pagament es porta a terme el2 d'octubre de 1407 (10). La mateixa na
Elisenda va deixar també 20 sous més, per -emorede», pel rescat de
Guillem Pastor, del qual solament se sap que era habitant de Vilanova
i pres (4ntra betberorum-; aquests diners els cobra el vilanoví Antoni Pla-
nas, de mans del mateix marmessor, com a representant deIs amics del
captiu, el dia 10 d'abril de 1409 (11).

El 1411, el geltrunenc Pere Maler, fill de Romeu Maler, era (4npos-
seagarenorum» (sic), és a dir captiu deIs agarens. Per aixo, Marió, vídua
de Jaume Marroquí, df?1Mas d'en Ferran, i en aquell moment esposa
de Bemard Samar, també de la Geltrú, disposa en el seu testament una
deixa d'11 sous, equivalents lIavors a un florí, per ajudar a redimir el captiu
(12).

De mitjan del segle XV és el quart cas conegut. La notícia es tro-

ba en un document bastant explícit, datat el 26 de maig de 1455. El cap

tiu, anomenat Gabriel Gener, era fill de Pere Gener, pages de la Geltrú,

pero, com deIs anterior s, s'ignoren més dades personals, com I'edat, I'ofi-

ci; si era casat o solter, etc. El fet que del seu alliberament se n 'ocupes-

sin dos mercaders de Cubelles, Pere Serra i Amau Ivem, implicant tam-

bé ciutadans de Barcelona, el mercader Gabriel Miró i I'apotacari Nico-

lau Pellicer, com a lIurs procuradors, dóna peu a pensar en una opera-

ció d~ més ample abast, en la qual es podria trobar interessada mésgent
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d'aquesta costa, vilanovins, geltrunencs i cubellencs, a causa d'alguna

tétzte de' corsaris sarrai'ns a casa nostra. Els mercaders cubellencs

enviaren als seus procuradors barcelonins 22/1iures perque miressin de

redimir el di! Gabriel Ganer, que era captiu «apud aguarenos in civitate

Bugie». Aquestes 22 /liures ja havien estat dipositades a la taula barce-

lonina per Jaume Roma, mercader i ctuted« de Barcelona (13).

Per acabar. convé assenyalar que seria interessánt poder com-

parar els preus de compra-venda d'esclaus amb els preus de rescat de

captius. La documentació consultada no ha aportat les dades necessa-

ries per a un estudi d'aquesta mena. L 'únic que es pot constatar és que

I'any 1455 es pagaren 15 ñotins a'or per un esclau d'uns 15 anys i

s'inscrivien 22/1iures pel rescat del till de Pere Gener, del qual s'ignora

I'edat. Del preu que pogués valer I'esclau guinea de 26 anys, el docu-

ment no en diu res, i les deixes per a la redempció deIs altres captius

tampoc no aclareixen aquest punt, puix els 20 i 22 sous que ceix« na

Elisenda a principis del segle XV només eren «in ediútorium». és a dir,

quantitat per ajudar el rescat, desconeixent-se la xitra total que s'havia

de /liurar.
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