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ESCLAUS I CAPTIUS DE LA GELTRÚ
I VILANOVA AL SEGLE XV

La literatura i també el cinema han propiciat la cteenceque I'escla-
vitud només es dona a I'antiguitat i, més recentment, als Estats Uníts
d'Ameríca, pero és un fet del tot comprovat que en el món baíx-medíeval
crístía la condíció d'esclau era relativament freqüent.

A Catalunya, durant el segle XIII,. els esclaus eren bastant nombro-
sos, i fins i tot Barcelona n'era un important centre d'exportació. La majo-
ria eren musulmans, del sud de la península, origen que guarda'relació
amb I'encara activa reconquesta, o bé del nord d'Africa. Durant la prime-
ra meitat del segle XIV el tratic d'esclaus minv« substancialment, pero
aviat vingué una no va revifal/a, afavqrida fonamentalment per la Pesta
Negra, que provoca una gran mencence de ma d'obra barata. En aques-
ta no va etapa, la procedencia deIs esclaus fou més diversa. El punt
d'adquisició més important era el nord d'Afríca, on, a més de moros, es
podíen comprar negres de I'interior del continent, del Sudan, Tchad o
Uganda, a preus elevats, sobretot les dones, molt valorades pel seu
exotisme. Altres mercats eren els principals ports orientals del Medíterra-
ni, que comercia ven amb el misteriós i I/unya Orient i proporciona ven
esclaus russos, tartars, grecs, valacs, armenis, albanesos, ceucéslcs, etc.
(1). El preu d'un esclau depenia d'una serie de factors, entre altres, I'edat,
les condicions físiques, el sexe i els coneixements sobre alguna activítat
útil al comprador.

Durant t'époce de mencence de ma d'obra predomina ven els esclaus,
que s'aprofitaven normalment per a les feines del camp o per realitzar
les activitats més dures de la menestralía urbana, pero, apartir de finals
del segle XIV l, sonreto; durant el Xv, almenys a Barcelona, les esclaves
comenceren a ser majoritaries, no tant, potser, per ser més nombroses
com per ha ver-se reduil molt el contingent d'esclaus mascles (2). Fos com
fos, les esclaves eren certament preciades, i es destina ven a les tasques
domestiques, si la casa era rica, o a trebal/ar a I 'obrador deIs menestrals,
a fer de dides o, senzíllament, de concubines. Les negres i mulates es
tenien de vegades només per ser I/ui'des com objectes exouce.

Per a I'Església els únics esclaus Iícits eren els presoners fets en
I/uita contra els infidels, i per exo, en els contractes de compra-venda,
fos veritat o no, es feia constar que I'esclau procedia «de bona guerra»,

• fins i tot durant el segle xv, quan era evídent que majorítariament no era
six! (3).

Davant d'aquests fets pot qüestionar-se si a la Geltrú o a Vílanova
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de Cubelles hi havia també esclaus f.durant la bafxa Edat Miljana. A
pnon, cap raó de pes pot fer pensar que no, per6 tenint en compte que
les dues vi/es eren IIavors bastant petitl!S i no gaire riques, resulta,
també una mica' aventurat pensar que sí sense cap indicio D'indicis, .
pero, n'hi ha; se n'han trobat, una mica per atzar, durant la realització
d'un estudi bastant allunyat d'aquesta temétice.Es tracta d'uns pocs
documents de l'ArxiuParroquial de Santa Maria de la Geltrú que, si bé
no permeten conclusions definitives, fan pensar que els habitants de la
Geltrú i Vi/anova del segle XV no eren del tot aliens a I'esclavitud. El més
antic permet conélxer una persona anomenada Pere Roig era «/ibertus
deo datus Capelle Sancti Xristophori parrochie de Guialtrud» a finals de
I'any 1409 (4). No cal dir que el fet de ser llibert pressuposava /'haver
estat esclau, condició que, a tenor del nom, ben catala per cert, devia
heretar de la seva mare, segurament esclava d'un tal Roig. Ser llibert és
el que permeté fer de testimoni d'un contracte de IIoguer entre Bernat
Totesaus i Berenguer Puigpi d'una pece de terra amb o/iveres i diversos
arbres i plantes tocant el torrent de la Pastera en el terme dé la parroquia
de Sant Antoni de Vi/anova puix els esclaus ni tan 5015 podien testimoniar.

De conéixer /'existencia d'aquest llibert a la Geltrú el 1409 fa pensar
que en aquesta vi/a hi havia cert trafic d'esclaus a miljans del segle. XV
hi ha, evidentment, un abisme. Tot i amb eixo, tenint en compte que a
la Geltrú abunda ven els mariners i que sovint els homes de la mar cata-
lans retorna ven a casa amb algun esclau, part deis seus guanys, des-
prés d'un IIarg viatge per la Mediterrania a bord d'un vaixell encomanat
per algun mercader, no tindria res d'estrany que alguns d'aquells geltru-
nenes, si no ho havien pogut fer abans a Barcelona, procuressin vendre
els esclaus pels rodals del seu poble. Aquest podria ser el cas de Barto-
meu Tintorer, mariner de la Geltrú que disposava d'un eselau d'uns quinze
anys de -necionetartarorum» i que el va vendre el 25d'octubrede 1455,
al ribata Miquel Buscarell pel preu de 15 florins d'or (5), quantitat cene-
ment considerable que potser cap geltrunenc o vilanoví estava disposat
a pagar.

A miljan any 1487 per Vilanova voltava un altre d'esclau, que era ne-
gre i de la Guinea. L'home, anomenat Joan, no devia ser en aquell mo-
ment gaire productiu, no per la seva edat, uns 26 anys, ni potser
tampoc per ser un dropo, sinó per manca d'ocupació. El seu amo, el
taverner barceloní Joan Golet, segurament cansat d'alimentar-Io, el deci-
dí vendre o IIogar, i per aixo va donar amp/is poder s al seu procurador,
Gabriel Vilagut, pescador vilanoví perque portés a terme /'operació (6).
S'ignora com acaba aquella historia, pero, tenint coma precedents un
esclau alliberat i un altre venut aRibes, tot fa pensar que Gabriel Vilagut
devia tenir certes dificultats de convencer algun vi/anoví o geltrunenc pet-
que es quedés el guinea.

(Continuara en el proper número)


