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Resum.- El present estudi eonstitueix una primera aproximació al tema del comen;
del safra al Principal en aquell període a partir duna fom poc coneguda: les ordinacions de la
Diputació del General. Aquesta nonnativa fou creada per Iluitar contra el frau que sovint
afectava aquella especia i, amb aquesl objecliu, els diputats controlaren la [otalitat del circui"l
safraner arreu del país; des del cu!tiu, passam per Je)·Jaboraci6 i acabant en la eomercialització
del safra. TOl plegat, en el mare d'una ambiciosa inciativa destinada a garantir la qualitat del
producte cataJa i, especialment, els ingressos fiscais que la seva exponació proporcionava a la
Generalitat.
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Abstract.- The aim of this artide is 10 comribute [Q the srudy of the saffron trade in
Catalonia in me so-caBed period, starting from a rather unknown source: me regulation
proceeded from me Dipuració del General, whose aim was to fight against the fraud that very
often was commiued and, mus, me delegates oversaw me whole saffron circuit aH over the
country; me tillage, work out and trade in me frarne of an ambitious plan stablished in order
to guarantee me quality of lhe catalan product and specially in order 10 control me fiscal
incomes mat the saffron trade supplied 10 me Generalitat.

Keywords: Saffron, Trade, Gastronomy, Taxes, Catalonia, 13th-15th cenruries.

SUMAR!

1. El comer~ del safra a l'Edat Miljana: trets generals.- 2. Una fom poc coneguda: les
ordinacions de la Generalilat de Catalunya.- 3. La producci6 i l'ellaboraci6 del safra: a)
Producció. b) El·laboració. c) Fraus.- 4. La comercialització del safra: a) Punlsde venda. b)

IDepanament d'Esrudis Medievals, Instirució Mila i Fomanals, CSIC. Barcelona.

·Anuario de Estudios Medievales·, 3Jn (2001), pp. 757·785.- ISSN 0066-5061.



758 PERE VERDÉS 1 PIJUAN
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1. EL COMER<; DEL SAFRÁ A L'EDAT MITJANA:

TRETS GENERALS

El safra és un producte utilitzat des de l'Antiguetat i hom creu que,
durant l'epoca medieval, el seu ús fou recuperat i impulsat a la Mediterrilnia
occidental pels arabs l Tal com denota el titol del present treball, la principal
utilitat del safra a l'Edat Mitjana fou la gastronómica i en les receptes de
llibres de cuina tant coneguts com el Llibre del Sent Soví (1324) o el Llibre del
Coch (1520) aquesta especia ocupa un lloc molt important com a condiment
deIs menjarsJ • No obstant, aquest no fou el seu únic ús, ja que també poden
documentar-se aplicacions del safra en altres camps com ara la medicina, els
perfums o com a coloran!'.

Aquesta important demanda va provocar una expansió del cultiu
safraner per l'Occident cristiaja en el s. XIII i, alllarg del segles posteriors,
algunes zones van ser testimonis d'una veritable especialització agraria. Entre

2L 'ús del safra ha estat documenlat en pintures a Creta, en papirs medies a Egipte, en "Amic
Testament, en 1'I1'líada d'Homer, en les obres deis agronoms Tomaos o en les Etimologies
d'Jsidor de Sevilla. No obstant, en lOles aquestes obres. el safra apareix com un produete
procedent d'Orienl i no fou fins el s. X quan, tal com testimonia el Calendari de Córdova, el
cultiu va generalitzar-se a la meitat meridional de la península iberica. Posteriorment, ja en el s.
XIII, Alfons X de Castella cita el safra als libros del Saber de Astronomia i, segurament, fou en
aquell moment quan la producci6 va extendre 's per I'Occident cristia. En aquest semit, resulta
il'lustrativa 1'etimologia arab del terme al-za 'Jaran (ser groc) -a I'ami~uitatc1assica rebia el nom
de Crocus- que va donar lIoc a la denominaci6 d'aquesta especie en dlverses Ilengües europees:
safra (eatala), azafrán (eas{ella), zafferano (italia), a~afrtia (portugues), saffron (angles), safran
(frances), saffran (alemany i danes), sajfraan (necrlandes), schajfran (ruS), szafran (polones).
Sobre aquesta i altres qüestions referents a la historia del safra, vegeu: M. Pt'::REZ BUENO, El
QUJfrán. Historia, cultivo. comercio. gastronomia, Madrid, Ediciones Agrotécnicas, 1995.

)J. GARCIA FORTUNY i P. BALAÑÁ ABADIA, L 'art culinaria a la Cala/unya medieval. Notes
sobre l'ús i el consum del safrá, "Arrels de Catalunya", 1 (1984), pp. 51-54.

"Tam els metges arabs com els crislians inclogueren el safra en els seus compastos i li
atribuiren virtuls comra múlliples enfermetats, a més d'efectes afrodisíacs [R. FOLCH ANDREU,
Una droga que tiende a desaparecer del tesoro medicinal: el azafrán, "Farmacognosia", 44
(1957), pp. 145-224, pp. 155-159]. També hi ha noticies de la utilitzaeió d'aquest produe{e en
perfums femenios o en productes cosmetics per la pell i el cabell i, 101 i tractar-se d'una materia
molt cara, hom ha documental I'ús del safra com a colorant en la preparaci6 de colors de pintura,
com a mordent, en miniatures o per tenyir robes luxoses de llana, Ili Oseda (A. PETINO, Lo
zafferano nel/ 'economia del medioevo, dios Stuói di economia e statistica, Universita di Catania,
1!l50-51, pp. 169-179).
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aquestes zones productores destacaren l'Abruzzo i la Púglia (al centre i S. de
la península italica) i les terres de Catalunya i Aragó. Amb tot, també hi va
haver altres llocs a Fran~a, Castella, Austria, Moravia, Hongria o Alemanya
que produiren safra, pero en quantitat i qualitat molt més modestes. Gracies
a aquest fet, el safra va convenir-se en "l'especia d'Occident" i, durant els s.
XIII i XIV, les ciutats nord-italianes (Genova, Pisa o Venecia) actuaren com
a grans mercats on convergia la producció de diversos punts per a ser
redistribuida per la Mediterrania oriental i, sobretot, pel nord d'Europa'.

Pel que fa a Catalunya, des de comen~aments del s. XIV, els
testimonis d'exportacions de safra són molt nombrosos i diversos historiadors
han documentat imponants trarneses d'aquest producte cap aterres orientals
i septentrionals6

. Malgrattot, no fou fins la primera meitat del s. XV que el
safra catala va assolir un protagonisme indiscutible dins de la producció
europea i va conquerir els principals mercats d'aquest producte que, en
aquells moments, es trobaven en les prosperes ciutats alemanyes. Mostra
d'aquest apogeu és la presencia de les grans companyies comercials teutones
a Barcelona i al seu rerapaís, on mantenien destacats els seus faclors per
acaparar anualment les noves collites. Aquesta puixan~a va veure's estroncada
per l'esc1at de la Guerra Civil catalana (1462-1472), la qual va provocar un
despla~ament deis centres del comer~ safraner cap a Saragossa i Valencia.
Després del conflicte civil, el Principat va intentar recuperar el lideratge que

SEI cultiu i el come~ d'aquest producle durant I'q,oca medieval han estat molt poc estudiats
i l'únic treball monografic amb un cen pes que coneixem a nive1J europeu és encara la monografia
d'Anlonio PrnNO, Lo zaflerano neU'economia del medioevo, pp. 154- 250.

'L'any 1993. F. Rafatja va posar de relleu el papee de Manresa i. sobretol, deis traginers
de Santpedor, durant la quatorzena centúria, en les exponacions de saCra per via terrestre cap a
les tires de Xampanya, París o Flandes (Francesc RAFAT SELGA. Masos. sarra. occilans ¡peste
negra. Esludis d'História de la Cata/unyo CeniTal. MonogrMics. nO 11, Centre d'estudls del
Bages. Manresa. 1993. pp. 266-284). Darreramenl, la importancia d'aquestes exponacions ha
estal corroborada per D. Pifarré en la seva tesi sobre el comere entre Barcelona i Bruges a fmals
del s. XIV i per D. Coulon en una altra tesi sobre les relacions mercamils entre la ciutal comtal
i I'Orient Milja (Egipte, Siria i Palestina) entre 1330 i 1430 (Oolors PIFARRÉ TORRES, El comer,
internacional de Barcelona i el mar del Nord (Bruges) a fina/s del segle XlV, Tesi inedita,
Universitat de Barcelona, Oepanamenl d'Histbria Medieval, Barcel9na, 1997, pp. 210-219;
Oamien COULON, Barcelona elle grand cornmerce d 'Orient au MoyenAge. Un siec/e de relalions
avec l'Egyple e la Syrie-Paleslina (/330-1430 environ) , Tesi medita, Université de Paris 1
Pamhéon- Sorbonne, Paris. 1999).
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havia tingut anys abans, pero el safra aragones ja havia pres el relleu a la
producció catalana'.

2. UNA FONT POC CONEGUDA:

LES ORDINACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Deixant de banda aquestes circumstilncies cojunturals, cal notar que
el cami que va conduir el safra catala a ser un deis més apreciats de l'Europa
medieval fou llarg i complex. De fet, encara resta pendent un estudi de
conjunt sobre l'expansió del cultiu i l'evolució del comer9 d'aquest producte
a Catalunya. Malgrat tot, entre els diversos factors que expliquen aquest
fenomen, n'hi ha un que, al meu entendre, va tenir un paper fonamental:
l' interés de les autoritats del Principat per a controlar el frau en l'el'laboració
i la comercialilZació del safra.

Efectivamet, com tothom sap, el safra és un producte de valor molt
alt i d'escassa entitat material'. Per aquesta raó, des d'antic, la falsificació i
el contraban han estat indisociablement lligats al comer9 d'aquesta especia.
Durant el s. XIV i XV, la creixent importancia del comer9 de safra va excitar
la cobdicia de productors i mercaders i va tenir com a conseqüencia un
augment del frau. Aquesta circumstancia va fer que les aUlOritats municipals
d'arreu d'Europa, preocupades per protegir els interessos deIs consumidors

7Tot aquesl fenomen ja va ser posat de manifesl per Capmany duram el s. XVIII (Amonio
de CAPMANY i de MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y arres de la
anrigua ciudad de Barcelona (reedición anotada), vol. 1, Cámara de Comercio y Navegación de
Barcelona, Barcelona. 1961, pp. 427-428. 783, 807-808). Més recentment, entre els esludis que
s'han aproximat a la qüesli6, cal destacar: Marina MITJÁ, Dificu/lades de la industria y comercio
alemanes para abrirse paso en Barcelona hasta 1410. dios Gesanune/le Aufsiitze ,Uf Kulrurges
chichre Spaniens. "Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft", 13 (Münster Westfalen,
1958), pp. 188-228; Mario DEL TREPPO, Els mercaders caralans i I'expansió de la Carona
cata/ano-aragonesa al seg/e XV. Curial. Barcelona, 1976, pp. 88-91 i 118; Claude CARRÉRE,
Barcelona J380-1462. Un centre economic en epoca de crisi . Curial, Barcelona, 1977, vol. 1, pp.
366-378 i vol. !l. pp. 44-49, 56-57; Hermmann KELLEMBENZ, Las relaciones económicas y
culturales entre ESp'aña y Alemania meridional alrededor de 1500, .. Anuario de Estudios
Medievales". 10 (Barcelona, 1980), pp. 545-554: Roser SALlCRÚ LLUCH, E/ tráfic de
mercaderies a Barcelona segons el compres de la /leuda de Mediona (jebrer de 1434) . Barcelona,
Consell Superior de Invesligacions Científiques, Instituci6 Mila i Fontanals, 1995, pp. 177·184.

'Així, ~r exemple, ~robtenir 1 Kg. de safra torrefacte calen aproximadament 100.CX>O flors
i la inversl6 de treball (plantar, entrecavar, collir les flors, esbrinar-Ies i dessecar el safra) per
oblenir aquesta quantitat és molt im,P.Ortanl. AqueslS i allres raonamenlS que permelen formar-se
una idea precisa sobre aquesta qüesu6 apareixen en I'obra de Pascual RUBIO TERRADO, El azafrán
y la comarca del Ji/oca, Zaragoza, Centro de Estudios del Jiloca, 1997, pp. 55-74.
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i preservar un mercal que proporcionava importants ingressos fiscals,
prenguessin lOta una serie de mesures encaminades a erradicar aquell
fenómeno D'aquesta epoca són institucions com el "Safranschau" de
Nuremberg o I"Ufficio dello Zafferano" de Venecia i, en el context catala,
documentem, per exemple, els "Veedors del safra" de Cervera9

.

Tanrnateix, Catalunya, una de les principals zones exponadores de
safra d'aquella epoca, fou l'escenari d'una iniciativa molt més ambiciosa.
L'any 1428, en una cana referent a un falsificador de safra barceloní, els
diputats del General de Catalunya residents a Barcelona manifestaven: "...érem
inforrnats que deIs regnes stranys on eren ponats saffrans deIs regnes e terres
del senyor rey, los dits saffrans eren IOmalS a les pans d'a~a e que cenarnent
sic sabia que los saffrans qui exien deIs regnes e terres del dit senyor eren
falsos e molt encamarats e que tals eren trobats en les pans de lla."1O
Aquests eren els primers símptomes d'una preocupació que ana en augment
i que dona lloc a lOta una legislació de la Generalitat destinada a actuar contra
la fasificació i contraban de safra a nivell de IOt el Principat". En un primer
moment, els diputats residents a Barcelona, reivindicant llur paper de
defensors de les Constitucions generals de Catalunya, recuperaren la vella
constitució del rei Pere el Cerimoniós de 1353 (Corts de Perpinya) que
amena~ava els infractors amb la perdua del puny i la crema del safra fals12

.

9Pel que fa al cas cerverí, des de la primera meitat del s. XIV, documentem el nomenament
per pan del consell municipal d'uns sobrestanls e veedors del saffra edel pes d 'aquel. Segons M.
Turull, alllarg de la catarzena ceotúcia, el consell va nomenar:habitualmem, dos peohoros cada
an~r ocupar aquel! carree i, durant el s. XV. aquesta practica es manlingué (M. TURULL, La
con guració jurídica del municipi baix-medieval. Regim municipal i jisca/itar a Cervera en/re
11 2-1430, Barcelona, Fundaci6 Noguera, 1990, pp. 302-303).

IOArxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Generalital, Correspondencia, reg. 643. f. 31 v. 32
V., 13/11/1428, Barcelona.

IIAquesta legislaci6 ja fou parcialmenl documentada per Capmany i. posteriorment, per A.
Duran i C. CarreTe encara que cap d'aquests historiadors fou conscient del seu abast veritable (A.
de CAPMANY. Memorias hIstóricas t pp. 427-428; Aguslí DURAN SANPERE, Uibre de Cervera,
Barcelona, Curial, 1977, pp. 439-442; C. CARRÉRE, Barcelona 1380-1462, pp. 369 i 376-377).

12Constilucions y Allres Drets de CaIJuJ/unya. l. 9, 7, 1. L'any 1428, els diputats ja
recordaven ¡'existencia d'aquesta constitució amb IDaliu de les denúncies de falsificaci6 de safril
en les [erres del noble Guillem de Peramola (ACA, Generalitat. Correspondencia, 643, f. 39 L
V., 1/12/1428, Barcelona). Poslerionnem, l'any 1431, fou publicada una crida amb la dita pena
a les dipUlacions locals de la ciUlal i Camp de Tarragona, de Vilafranca del Penedes. ManIblanc,
Cervera. L1eida. Comlat d'Urgell i vescomtat d'Ager i la Seu d'Urgell: .....Ara ojalS per pan del
honorable etcelera. A inst.ancia deis moh reverend, noble e honorable deputalS del General de
Cathalunya, havenlS carrech en virtut de capítols felS en Corts generals de mantenir e deffendre
les Constitucions generals de Cathalunya, que com en Corts generals de Cathalunya sia stada feta
per lo senyor rey en Pere. de gloriosa memoria, una Constitució, la qual tomada de latí en
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No obstant, la contundencia de la pena podia resultar contraproduent i ben
aviat la Generalitat dicta un seguit de normes més subtils per tal de regular
estretament la comercialit2ació d'aquell producte. lnicialment, la Diputació
endega aquesta regulació en solitari, pero immediatament topa amb uns
interessos i normatives locals preexistents. Per aquesta raó, a partir de 1442,
els diputats convocaren diversos senyors laics i eclesiastics, els regidors deis
principals mercats safraners i nombrosos mercaders experts en el tema per a
discutir les ordinacions que s'havien de publicar i estigueren sempre amatents
a les queixes que aquestes puguessin provocar". Aquesta legislació fou
dictada basicament en el període que va des de 1431 a 1461, pero l'inici de
la guerra civil catalana estronca el comer~ de safra al Principat i, en conse
qüencia, l'aplicació estricta de la normativa esmentada. A final s de s. XV,
coincidint amb els intents de redre~ economic que caracterilZaren el regnat de
Ferran el Catolic, els diputats recuperaren l' esperit de les antigues ordinacions
que estigueren vigents, amb afegits i modificacions, durant l'epoca modernal4

•

romane és de la seria subsegüem: A rolTe manera de faIsar saffra, ordenam e statuhim que cascú
a qui sera prov3t que haja falsat saffra, perda lo puny. ajustat que lo dit saffra falsat trobal en
poder d'aquell qui-¡ hauTa falsat sia cremar. Per ca lo dit honorable ereetera, intimant a tolhom
generalment la dita Constilució, los mane justants e requerints los dits diputats que la dita
Constitueió linguen e observen segons sa seria e tenor. certifficant-Ios que qui eontrafaria a
aquella sera exequtat en les dites penes seos alguna venia o mercé ..... (ACA, Generalitat,
Correspondencia, reg. 644, f. 23 r.-v., 20/9/1431, Barcelona).

13L'any 1442, els diputalS enviaren una carta a diverses persones expertes en el comery de
safra per discutir les darreres ordinacions publicades per la Diputaci6 sobre l'el·laboraci6 i la
comercialitzaci6 d'aquell producle, les quals havien provocat nombroses protestes. Entre els
convocats, cal destacar: el comte de Cardona i de Prades, el comte de Pallars, mossen Guillem
Ramon de Montcada, don Ramon de Cardona, mossen [...] d'Erill (senyor d'Anglesola), mossen
Jaume de Bellera, don Felip de Castre (senyor de Guimera), mossen Guerau de Queralt, mossen
Pere d'Orcau, mossen Guerau Alamay de Cervell6, don Pedro de Cardona; els paers de Lleida,
els consols de Tremp, els paers de Balaguer, els paers de Cervera, els paers d'Agramunt, els
paers de Tarre~a, els consols de Momblanc, elsjlJralS de PralS de Rei, els consellers d'Igualada,
els juralS de VI1afranca del Penedés, els paers d'Ager, els consellers de Manresa, els cónsols de
Solsona, els juralS de Ponts; el bisbe i capítol d'Urgell, el monestir de Poblet, el monestir de
Santes Creus, el Prior de Catalunya i el castella d'Amposta (ACA, Generalitat, Correspondencia,
651, f. 158 v.- 161 r., 1114/1442, Barcelona). Posteriorment, documentem idemiques
convocatories els anys 1453, 1454, 1455, 1456, 1457 i 1458 (ACA, Generalitat, Corres
pondencia, reg. 663, f. 161 r.- 162 V., 5/6/1453; reg. 664, f. 103 v.-105 L; reg. 664, f. 172 V.

173 V., 6/5/1455; reg. 665, f. 119 L-124 L, 15/5/1456; reg. 666,103 v.-105 r., 2/6/1457; reg.
667, f. 89 r.-101 L, 30/6/1458).

14Aquesta represa va produir-se l'any 1495, després que els diputats de Barcelona rebessin
notícies de la mala fama que tenia en aquells momenlS el safra catala a Alemanya (ACA,
Generalitat, Corresponbdencia, reg. 716, fols. 37 v.-38 v. 13-10-1494. Vic). Mostra d'aquesta
iniciativa és una expressiva carta enviada pels diputats de Barcelona a les autoritats locals de
diversos Ilocs del Pnncipat: .....Honorables senyers, per diverses vies tenim relaci6 quant gran dan
porten a aquest principat de Catha1unya los mollS fraus que fan en los yafrans, en tant que nos és
dit que no soIs en Alamanya e Franya, hon eren stimats e tenguts en molt los yafrans que exien
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El volum de documentació generada per aquesta iniciativa de la
Generalitat és molt important i, naturalment, no podem exhaurir el tema en
un breu estudi que, arnés, hauria de complementar-se amb la normativa
promulgada per les autoritats locals deis mercats safraners i amb les
informacions puntuals que proporcionen alguns deis estudis citats més amunt.
Malgrattot, en el present article intentarem realitzar una primera aproximació
a la qüestió de la regulació del comer~ de safra a Catalunya durant l'epoca
medieval que esperem poder ampliar en un futuro Aquesta aproximació és
fruit de l'anaJisi de la serie de correspondencia de la Generalitat conservada
a l'Arxiu de la Corona d' Aragó, on hi són contingudes les ordinacions
enviades pels diputats a les aUlOritats locals. Gracies a l'analisi d'aquestes
ordinacions podrem apreciar com els responsables d'aquella institució idearen
un progama economic d'alta volada que, tal com passava a nivell municipal,
tenia com a objectiu la defensa de la cosa pública, pero també la preservació
d'un deis principals ingressos fiscals de la Diputació: el dret d'eixida del
safra. Aquesta iniciativa no hauria estat possible sense una intervenció total
del circuIt safraner que va manifestar-se basicament a quatre nivells: primer,
I'estret control de la producció i I'el'laboració del safra; segon, la rerria
regulació de la comercialització d'aquest producte; tercer, la creació d'un
personal qualificat capa~ de garantir el compliment de les normes; i, per
últim, la reorganització de la fiscalitat que gravava I'exportació d'aquella
especia.

de Cathalunya. més encara en Arag6 e Val~ncia 56n de presenl deseSlimats e hagulS en gran pan
per falcificats e en altfe temps sois peT ésser de Cathalunya vaJien més que 1015 los altees. lo que
redunde primerament en perjudici del dil Principal e poblats en aquel! e aprés en destrucció e
diminuci6 deis drets de les generalitats. cae no corregint ni castiganl tos dits fTaus cessaria la treta
deis ~afrans de CalhaJunya que fan los strangers qui aCO$tumen venir a comprar aquells. E
nosaltres. voJents peT tOI nostre sludi provehir en 13ls desordes. havem vOlgul regonexer les
ordinacions retes en passat e trobam aquelles ésser molt bones per obviar a1s dits fraus e ésser
imposades grans penes e que caseun any aquelles són publicades per manament deis deputats e
per CA és de creure que tot lo desorde prové per no ésser servades dites ordinacions e aco
Imputam als oficials e ministres qui han clrrech de regonexer dits cafrans. los quals principalment
són los ,":eedors, en les quals coses deSi¡"am provehir degudament... .. CACA, Generalitat, Corres·
pondenc13. reg. 717, f. 32 r.-35 v.• [... 110/1495, Barcelona).
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3. LA PRODUCCIÓ J L'EL'LABORACIÓ DEL SAFRÁ

Així dones, el primer eSladi regulal per la Generalilal fou la producció
i l'el'laboració del safra. Abans de 101, recordem que el safra, com a planta,
generava diversos producles comercialitzables: les cabesses o bulbs que
donaven origen a la flor; el bri de safra que estava formal pels estigmes verds
o dessecals; i els grocs o eSlils (perllongament filiforme de l'ovari que sosté
l'estigma i que és d'un color grogós) dessecats de la safranera.

a) Producáó

Els diputats van prohibir l'exportació de cabesses de safra per tal que
no disminuís la producció al Principat i, com a conseqüencia d'aixó, els
imposlOs que gravaven la sortida d'aquest producte1

'. La primera d'aquestes
prohibicions va tenir 1I0c l'any 1436 i amena9ava amb un pena de 100 lI.b. els
infractors l6

. Malgrat tot, fou l'any 1453 quan la Generalitat va promulgar una
serie d'ordinacions que castigaven de manera severíssima el contraban de
lIavor de safra. En aquesta normativa la pena per treure cabesses del Principat
era de 300 lI.b.; la pena per les persones que compressin lIavor per alguna
persona estrangera o forastera era de 100 lI.b.; la pena pels traginers que
transportessin el producte fora de Catalunya era de 500 11. b. i la perdua de les
besties; la pena pels palrons de naus que fessin contraban era la mort i la
confiscació del vaixell; i les persones que acruessin com a complices en alguna
d'aquestes operacions eren amena9als amb pena de cors e de haverl'.

ISLes planlacions de safra lenen habitualment un cicle de quatre anys a cada parcel·la. ja que,
a panir del quan any. la disminuci6 en els rendimenlS aconsella reiniciar el cicle. La cabessa de
safra es planta durant els mesos de juny.juliol i, cada any, el bulb maTe dóna lIoc a nous bulbs
que, al cap deis quatre anys, s'han quimuplicat. L1avors, duranl els mesos {'rimaverals
s'arrenquen, se'ls treu les arrels i la pell més superficial, es fa la lria deis millors 1 aquests es
guarden per ser novament plantats (P. RUBIO, El azafran .... pp. 55-59).

16EIs diputats consideraven que"...si les dites cabesses no eren treles del dit Principal aquelles
se conreerien dins aquel! e produhirien saffrans deis quals se exhigiria per lo dit General, coro
serien lrets del dit principat de Cathalunya, lo drel de exida statuYt e ordenat exhigir deis diLS
saffrans coro s6n lreLS del dil Principal e que lreenl les dites cabesses los diLS saffrans no s6n
conreaLS en lo dit Principal e per consegüenl cessa la exacci6 del dil dret en gran dan del dit
General..." (ACA, FM, Generalitat, Correspondencia. 646, f. 19 L- v., 15/3/1436, Barcelona).

17ACA, Generalital. Correspondencia. 663. 27 v.-31 f., 12/911453. Barcelona.
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b) El'laboració

Així mateix, la Diputació va prestar una especial atenció a
l'eHaboració del safra, amb la clara intenció de fer un producte de qualital
que pogués competir en els mercats eSlrangers18

. Durant el s. XIV, els
diferents estudis realitzats sobre el comere d'aquella especia han documental
l'exislencia de diferents varietats com el safra de Balaguer, el d'Horta, el
contado, el mercader o el lesear, peró no poden precisar gran cosa sobre les
seves característiques!9. Ara bé, les ordinacions de la Generalilal del s. XV,
només contemplen dos varielals que es dislingien no per la seva procedencia
sinó pel seu procés d'el'laboració i IOrrefacció: el safra mercader i el safra
d'Horta.

El safra mercader, de qualilat més baixa, va variar en quanl a la seva
fórmula. Inicialment, la preparació del producte havia de fer-se de la següent
manera: "...que no sie algú qui gas acalorar safra... sinó ab oli o ab lexiu
debatulla hun ab l'allre e com lo dil safra sera estés sobre la post, si melre n'i
volran, hi puixen melre mosl de rahim blanch pur, prenent aquell ab la mli,
e que no sie cuyt ne bullil, sinó axí com exira del rahim en manera que-ls dits
safrans sien bé mercaders.."2o Peró l'any 1442, davant deIs problemes de
conservació del safra provocals per l'adicció de most, els dipulals van variar
la forma de IOrrefacció que es mantindria en endavanr L

" ...algú no gas
acalorar... aquell dit saffra sinó ab oli e aygüe mesclat ensemps, solament per

ISEls brins de sarra han de ser torrats o dessecats a foe leol amb un doble objecliu: d'una
banda, per eliminar I'aigua que conteneo i possibilitar la seva conservaci6; de ¡'altra. per donar
los les apreciades quaJitats comercials d'aroma i color. Aquesta operació és rorca delicada i ha
d'assolir-se el punt exacte de torrefacció del safra. ja que de torrar·lo massa perd una part del
valor comercial i de no deshidratar-lo bé poI pudrir-se durant l'emmagalZematge (P. RUBIO, El
azafran ...• pp. 72-74).

19D. PIFARR~. El comer~ internacional, p. 211 i D. COULON, Baree/one el le grand
commerce d'Orient, p. 463-464.

>JACA. Generalita!. Correspondencia. 647. f. 149 v.-ISO v., 17/9/1438. Barcelona.

21EI 20 d'oclubre de 1442, el diputats prohibien l'eHaboraci6 i comercialitzaci6 de safra
adobat amb mosl perque .....Ios dilS saffrans no's podien managar oe pOrlar per lerra, car passalS
qualre mesas del temps que's conresavent los dits safrans eren lornals blaochs, pleos de vermens
e del 10l perduts, en tant que lo for aquells ere tomat quasi a no~res, los mercaders straogers
compraven en altres parts cessaven venir en Cathalunya e los de la terra no gasaven o volien
smer¡yar, los cultivants no curaven de fer lo conreu e lo dit General ere privat de son dit dret de
generalitats; per consegüenl redundaven en gran e evident dan del dit General e encare de t01 lo
Principat e dlminuci6 e difamaci6..... (ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 652, f. 60 r.-61
r.. 20/10/1442. Barcelona).
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trempar (evitar que s'enganxés) la paella o cassola o altre vexell ab que
colorarillos dits saffrans..."".

Pel que fa al safril d'Horta, el de major qualitat, sempre fou fet de la
mateixa manera: " ...~o és ab greix fresch de porch o de crestó dins hun drap
fregant-ne per trempar, com dit és, la dita paella o altre veixell o passant-ne
la florassa del dit saffril.....n Aquesta varietat va tenir molta fama en els
mercats europeus i, conscients d'aquest fet, els diputats disposaren, a partir
de l'any 1452, " ...que tots los conreedors deis dits safrans haien quascun any
a fer la ter~a part, poch més o menys, deis dits safrans a la manera d'Orta, ~o
és acolorats ab la sola florassa e ab poch greix... "24

e) Fraus

Tot aquest interés de la Generalitat per a regular l'eHaboració del
safril responia al'existencia d'una serie de procediments que permetien la seva
adulteració amb l'únic objectiu d'augmentar-ne el pes. Aquests fraus eren
bilsicament de tres tipus. Una primera forma de falsificació, la més greu, era
utilitzar productes diversos com ara most bullit, ous o sabó en el procés de
IOrrefacció". La segona era producte d'un esbrinat deficient: es a dir, no tallar
el bri de safril a l'al~ada de l'estigma, sinó més avall, deixant una part de

22Aquesta és la fórmula del safra mercader que es repetiría en (oces les ordinacions de la
Generalitat a partir de 1441 (ACA, Generalitat. Correspondencia, reg. 650, f. 125 v.-126 V.,
15/311441, BaTcelona).

23Aquesla és la fórmula que es repetira en les ordinacions a partir de 1441 (ACA, Generalitat,
Correspondencia, Teg. 650, f. 125 v.-126 V., 15/311441, BaTcelona).

"ACA, Generalital, Correspondencia, reg. 663, f. 27 v.-31 L, 311011452, BaTcelona.
L'hisloriador italia A. Petino considera les varietats zima de ('Abruzzo i J'ona aragonesa i
catalana com els millors tipus de sarra que corrien per Europa duranl ¡'epoca medieval (A.
PETINO, 1.0 zafferano... , pp. 191-194).

2SHabitualment, les ordinacions no feien esment a la naruralesa deis additius il·legals que els
falsificadors posaven al safra sin6 que solament especificaven el procediment que s'havia de
seguir en la seva eHaboraci6. No obstant, en una referencia de 1497 es fa esment a .....molles
persones del present Principal que en lo adob deis dirs cafrans posen ous, lIart de porch e allres
coses qui s6n fora de la natura del ~afra e encara los carreguen de molt most bollit e allres coses
contra fonna de les dites ordinacions ab les quals és ordenat lo adop de dirs ~afrans ... " (ACA,
Generalital, Correspondencia, 719, f. 84 r.-85 r., 11/10/1497, Barcelona). L'any 1498, la nOlícia
de la ulililZaCi6 d'ous i most per adullerar el safra es repeteix i també es cita el sabó com un allta
substilncia prohibida (ACA, Generalital, Correspondencia, no, f. 87 T.-89 T., 11/9/1498.
BaTcelona).
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l'estil que, com hem dit, es coneixia amb eltenne de grocs pel seu coloró.
Aquest procedimem va tenir una variant que fou la torrefacció i comercialit
zació de grocs que eren comprats pels mercaders per tal de barrejar-Ios, fora
del país, amb el safra per augmentar el seu volum27

• 1, per últim, el tercer
tipus de frau, menys arriscat que els altres, consistia a carregar el safra: es
a dir, deixar que s'amarés d'oli o greix, segons si era mercader o d'Horta, en
el procés de IOrrefacció28

• Aquesta última devia ser la modalitat més comuna
de falsificació, ja que si inicialment la pena pels infractors era l'habitual de
100 U.b. i la confiscació del safra, l'any 1452ja s'havia rebaixat a 10 U.b. i,
a final s del s. XV, es feia eixugar el safril carregar a despesa del seu
propietari, que no el perdia29

•

4. LA COMERClALlTZACIÓ DEL SAFRÁ

Com és obvi, la Huita de la Generalitat contra tOles aquestes formes
de frau i l'afany deIs diputats en vetUar per la qualitat del safra no podien fer-

UiLa fónnula 9ue es repeleix en les ordinacions de la Generalitat a partir de 1441 era la
següent: .. ...que algu adobant sa(f¡i no gas metra o leixar en lo dit saCfrA sioo lo bri, levant-ne la
coba e lo groch, romanenl solament lo bri .... CACA. Generalitat, Correspond~ncia. reg. 650. f.
125 v.-126 v.. 15/311441, Barcelona).

21 .....los depulats han haüda e sovent han gran clamor que alguns mercaders compren grochs
e aqueJles, com 56" rora lo Principal e encara dios aquell, mesclen ab los saffrans que s'eoporten
e trarnelen...• per ~o... ordonen los deputats e manen que alguna persona de qualsevolley stament
o condici6 no gas colTar o adobar, vendre ne comprar deis dits grochs so15 pena de cent lIiures
e cremar los dits grochs..... (ACA, Generalilat, Correspondencia, reg. 668, r. 89 v.-93 r.,
20/9/1458. Barcelona).

~Per aquesta raó. a panir de 1441, els diputats determinaren en les successives ordinacions:
- ...que en tota manera, ara sie colorat ab oli e aigua o en manera de saffri. de Ona, lo dit saffd
romangue exut e 00 carregat en alguna guissa • (ACA. Generalital. COrrespond~llCia. reg. 650.
f. 125 v.-126 v.. 1513/1441. Barcelona).

"ACA. Generalitat. Correspond~llCia. reg. 663. f. 27 V.- 31 r.. 311011452. Barcelona i reg.
no. f. 126 r.-v .. 2/11/1498. Barcelona. L'any 1498. els diputats enviaren una cana a loan
Pedrolo. cullidor i guarda del General a la vila de Montblanc. on es deia, entre altres
coses: .....Quant als safrans que sien adobats ab oli. és cosa certa que la intenció de aquelIs qui
reren les ordinacions 56n que sois se posAs tant oli en la cassola quan ere menester pe:r colrar lo
dit ~r3. e aquells qui meten tanl oli quant lo safr~ pot beuIe par que s6n mahciosos e en
menyspreu del que nosaltres manam fer sobre lo redr~ del dit adob cometen tal desorde. Es
ventat que no havent-hi altra cosa sinó oli no poden ésser cremats. pero segons les dites
ordinacions no deuen passar. car aquelles disposen que lo ~fr3. sie test e exut. E per ca vos
manam que no passeu ~afr3. moh carregat de oH sin6 que aquel! tal prengau e a despeses del
mateix ~fra exugareu aquel! tanl fins sie dit lest e exut e axí exut, pagades les despeses, lo
restituhireu a aquell de qui ser~ dit cafr~ ... ".
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se efectius si no s'exercia un estret control sobre els punts de venda el
funcionament del mercat safraner.

a) Punts de venda

Respecte al control deis punts de venda, els diputats s'encarregaren
de determinar elarament on i quan es podia vendre safra. L'any 1431, la
Diputació féu una crida perqué tothom, habitants del Principat i estrangers,
venguessin i compressin safra només en els mercats deis !loes acostumats"'.
L'any 1435, els diputats insistien en qué no es vengués safra per !logarrets i
masos, sinó solament en poblacions on hi haguessin mercats i fires, sota pena
de lOO B.b. i perdre el safralI No obstant, fins l'any 1441 no va
confeccionar-se una primera !lista restringida que inelola Cervera, Tarrega,
Montblanc, Guissona, Balaguer, Santa Coloma de Queralt, Igualada, Calaf,
Cardona i Vilafranca del Penedés; encara que també es contemplava la
possibilitat que en altres !loes puguessin realitzar-se transaccions de safra
durant els dies de la firaJ2 Posteriorment, s'ampliaren els punts de venda
habitual amb la concessió de permisos especials a aque!ls !loes que a¡'¡egaven
tenir un mercat i una producció de safra des d'anticll .

Així dones, entre 1431 i 1461, documentem 63 punts de venda al
Principat que permeten fer una perfecta reconstrucció de les principals zones

30ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 644, f. 48 v.-49 r., 8111/1431, Barcelona. Segons
una referencia indirecta, aqueslS lIocs eren '" ...les ciutats de Leyda, de Balaguer. de la Seu
d'Urgell e en les viles de Cervera, de Tarre~a e Santa Coloma de Queralt, de Vilafrancha del
Penedes e singularment en les tires de les ClUtats e viles demunt dites... " (ACA, Generalital,
Correspondencia, reg. 644, f. 35 v.-36 r., 11/10/1431, Barcelona).

31 .....mane a to15 e sengles mercadees e totes e qualssevol persones de qualsevulla ley. srameot
o condici6 sien que de ci avant no vagen comprar oe venre saffrans per alscuns lochs. masos on
merquat o merquats o fira o tires no'S tinguen, ans (ots o qualsevol saffrans se haien a vendre e
a comprar en les viles e lochs on merqualS e fires se tinguen e aco sots pena de cent lIiures e
perdre lo saffra, de que amor ni gracia nO'ls sera feta.... " (ACA, Generalitat, Correspondencia,
reg. 645, f. 157 v.-158 V., 26/911435, Barcelona).

nACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 650, f. 125 v.-126 v., 15/3/1441, Barcelona.

33EI6 d'abril de 1441, per exemple, va concedir-se un permís a la vila d'Agramunt perque,
segons els diputats, "...are per lo síndic de la vila d'Agramunt és stada feta exposici6 que en la
dita vila de Agremunt de antich ha e'S aplega gran mercat e s'¡ venen e compren en los dies de
mercat mollS saffrans e que la prohibici6 contenguda en lo preinsert capítol serie prejudicial a la
dita vila anti~a qui sta en gran vehinat, cap de mercaderia e axí poblada com una de les dessús
nomenades... (ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 650, f. 148 v., 6/4/1441, Barcelona).
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produclores de safra a Catalunya al s. XV (Vegeu el mapa)". Com poI
apreciar-se en el mapa que adjunlem, basicament es tracta de mercats inleriors
i úogué un pés especialment importanlla zona de l'anomenal Urgell i voltants.
Aquesl fel es veu confirmal per la ruta que havien de seguir els inspeclors de
la Generalital de fmals del s. XV, on constaven el nom del lIoc on havien
d'anar per a controlar el compliment de les ordinacions, el dia del mercal
setmanal i la dala de la fira". Respecle a aquesl darrer esdevenirnent
comercial, cal notar que els lIocs on es produia safra celebraven la fira entre
novembre i desembre, moment en el qual s'havia acaballa collita i el producle
sortia al mercal (Vegeu el quadre de la p. 783).

).&Aquests indrclS no varen funcionar mai [015 aLhora. ja qu~ la Generalitat va alternar la
conc:essi6 massiva de Ilic~ncies amb re<1uccions destinades acontrolar el frau. o'aquesta manera.
fins l'any 1445, documentem 50 punts on podia comprar-se safra el dia de mercal i durant la fira,
perO. en aquesta data. el diputats decidiren revocar les lIicencies concedides i reduir el nombre
de mercats habituals de sarrtl a una vinlena de lIocs: Cervera, TArrega, Verdú, Bellpuig
d'Anglesola, Manlblanc, Balaguer. Ponts. Guissona, Santa Coloma de Queralt, Igualada, Calaf,
Cardona. Vilafranca del Pened~. Tremp. Canques. Vilanova de Meitl, Prades. Falsel, Arbeca,
GaOOesa i HOrla de S. loan (ACA. Generalilal. CorrespoOO~neia, reg. 654, f. 76 v.- 78 r.,
27n1l445. Barcelona). Ouranl els anys posteriors. la Diputació va concedir naus permisos que
desembocaren en una nova suspensió IIic~ncies )'any 1452. A partir d'aqueslS moments. els
dipulats eliminaren J'ordinació que, des de 1441, permetia la venda en qualsevol fira i afegiren
les ciutalS de Barcelona, L1eida. Tortosa GiTana. Perpinya i Tarragona; punts per on fugia la
mercaderia i evitava els controls de qualitat (ACA. Generalital, Correspond~ncia. reg;. 663. f. 27
v.-31 r.. 3/1011452, Barcelona). L'any 1458, depJis d'una nova proliferaci6 de Ihc~neies. els
dipulats van lomar a publicar l'ordinaci6 de 1452, perO. tal com havia passat anterionnenl. en
aquesta ocasió la reslflcci6 tampoc fou observada (ACA, Generalitat, Correspond~ncia. Teg. 668.
f. 89 v.-93 r., 201911458, Barcelona). Durant aquesla darrera elapa, abans de I'esclat de la guerra
civil catalana, mereix una referencia especial Cervera que, l'any 1460. rcbía )'únic pcrmís que
hem documental per a vendre safri diariament (ACA, Generalitat. Correspond~ncia. reg. 670.
f. 30 r.-31 r., 11211460, Barcelona).

"ACA, Generalilal, Correspondencia, reg. 722, f. 25 v.-27 r., 161011500, Barcelona. L ·any
1498. el dirutats tarn~ enviaren una cana amb diverscs instruccions als Jlocs que abans de la
guerra cívi havien rebut J1ic~ncies per a vendre i pesar safri i dios de la lIista hi havia: Cervera
Balaguer, Timega, Agramunt i Bellpuig (Urgell); Ponts, Tremp. Talam, Salas i Conques
(Pallars); Falsel. Prades i Mora (Comlat de Prades); Vilafranca i Sant Quintí (Penedós); Igualada,
Ager. Caste116. la Granadella. Arbeca i Anesa de Segre (sense detenninar la zona): Cardona.
SOlsona ¡Tora (COmlal de Cardona); Calaf, Guissona. Sanaüja, Prats de Rei. Sanla Coloma. La
Uacuna i Guimer~ (Segarra); Sarral i Momblane (Conea de Barbera) (ACA. Generalilal.
CorrespoOO~ncia, reg. 720. f. 87 r.-89 r., 11/9/1498, Barcelona). Posteriormenl, tam~

documentem la concessi6 de IIic~ncies per a vendre safr! als 1Jocs de I'Albi. Tarroja i Gandesa
(ACA, Generalilat, Correspond~neia, reg. 721. f. 51 r.-v .. 6/911499, Barcelona; reg. 722, f. 54
r., 15/1011500, Barcelona: reg. 724, f. 20 v.-21 r., 11/911503, Barcelona).
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b) Funcionamenl del mercal

Un cop limitats els punts de venda, calia controlar el funcionarnent de
cadascun deIs mercats. Com ja hem apuntat, aquest fet es veia facilitat per
l'existencia d'una normativa local en els centres safraners tradicionals
destinada a garantir la qualitat del producte i a gravar el seu comer9 amb les
imposicions o sises. Amb aquesta finalitat, els regidors d'aquests llocs
determinaren exactarnent on s'havia de vendre el safra: a Cervera, per
exemple, les transaccions d'aquest producte s'havien de realitzar a la Pla9a
Major, més concretament a la Safraneria, situada a la porta de l'esglesia36; a
Santa Coloma de Queralt hi ha referencies a la Pla9a de l'Om com el punt on
es concentrava aquest comer937

; i a Igualada, el safra havia de ser venut
obligatoriament a la Pla9a Nova". Així mateix, les autoritats municipals
dictaren normes per a controlar els horaris de funcionament d'aquests mercats
i, a partir de 1441, els diputats tarnbé publicaren una ordinació segons la qual
ningú no podia comprar ni vendre safra si no era amb llum del dia".

En principi, totes aquestes disposicions facilitaven considerablement
la inspecció i dificultaven d'igual manera el contraban d'aquell producte. No
obstant, la Generalitat encara va estrenyer més el control sobre l'activitat
mercantil amb l'objectiu d'impedir qualsevol intent d'ocultació o adulteració
del safra. D'aquesta manera, els diputats varen preveure la vigilancia del

l6A. DURAN, Uibre de Cervera, pp. 439-442; Pere VERD~ PUUAN, Les i'!}Posidons a
Cervera duran! la segona mella! del s. XlV, dios "Col'loqui Corona, Municipis i Flscalital a la
Baixa Edar Mirjana', Lleida, InstilUl d'EslUdis Berdenes, 1993, pp. 411-412 i La levée de I'impÓI
indirec! dans les municipalitéj catalanes. Les ordonnances du "bU/l/ell" de Cervera, dins La
fisco/iré des vil/es au Moyen Age (Occidem méditerranéen) 2. Les systemesfiscaux . Ed. Privat,
Toulouse, 1999, pp. 451-452.

37Joan SEGURA VALLS prev .. História de Sanla Ca/ama de Queralt. Santa Coloma de
Queralr, 1953. p. 103.

38Gabriel CASTELLÁ RAICH, Uibre de la Mosta~aferia. Ordinacions de la vila d 'Igualada,
segles XIV-XV, Igualada, Centro de Estudios Comarcales, 1954, p. 43.

39En el cas de Cervera, per exemple, la normativa que regia la recaptaci6 de l'impost
indirecte (imposicions) estipulava que no podria treure's el safra comprat durant el dia de la taula
fms el toc de vespres (Pere VERDÉS, Les imposicionsa Cervera, pp. 411-412 iLalevéede l'impót
indirect, pp. 451-452). Pel que fa a l'ordinaci6 publicada per la Generalitat a partir de 1441, el
seu contingut era el següent: .. ...ftem, que alguns no gosen vendre ne comprar safrans ab lum sin6
de dia clar e on compra e venda de safra se fes ab lum, que tal safra no·s puixe liurar ne rebre
ne regonexer per los dits prohomens sin6 de dia ciar e aco sots pena de L lIiures e perdre lo dit
safrll... • (ACA, Generalitar, Correspondéneia, reg. 651, f. 31 v.-32 V., 28/811441. S. Feliu de
Guíxols).
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mercat a dos nivells: les taules deis mercaders i els intermediaris de les
transaccions4(), Els mercaders tenien prohibit moure de la taula, barrejar o
plegar (embalar o estibar) el safra que haguessin comprat abans que hagués
estat inspeccionat", Pel que fa als intermediaris, la reglamentació de la
Generalitat fa referencia a dos figures: els pesadors i els corredors (de coll o
d'orella)", En ambdós casos, la Diputació amen~ava amb una multa de 25
ll.b. els pesadors i els corredors que intervinguessin en transaccions de safr.\
que no hagués estat inspeccionat i després es demostrés que era fals".

Ara bé, I'actuació més extrema que documentem per part de la
Diputació a l'hora de controlar el funcionament del mercat fou I'intent
d'evitar la manipulació del preus que sovint es produia en el comer~ de safr.\;
amb el consegüent perjudici que aixo provocava en un impost que gravava ad
valorem l'exportació. El problema va apareixer l'any 1441, quan els
mercaders estrangers compraven el safril a baix preu a través d'habitants del
país, els quals feien córrer per mercats i fires que aquell any no havien vingut
els comerciants forans. Una altra practica fraudulenta, era portar una
determinada quantitat de safra a un mercat o fira per a vendre'l barat i
provocar un efecte dominó que permetia als mercaders acaparar mercaderia
a baix preu. Tot plegat va donar lloc a la publicació d'una ordinació deIs

4OR,ecordem que les ordinacions contra ¡'adulteraci6 del prcxlucte lambé anaven dirigides als
mercadees que barrejaven grocs amb safr~ (ACA. Generalilat, Correspond~ncia. reg. 668, f. 89
v.·93 r., 20/911458. Barcelona) i també documentem una altea disposició de 1455 que manava
a to15 els mercadees que compressin SafTa que haguessin de .....metec·) en 53ch exut o aluda nova
e exuta..:' perque no s'amarés (ACA, Generalitat, Correspondencia. reg. 664, f. 125 r.-128 r.,
6/9/1455. Barcelona). L'aluda era el recipient habitual per a transportar el safri. i eonsistia en una
bossa de pell fina d'ovella o de moltó taneada per a preservar el produete.

'lACA, Generalilat, Correspondencia, reg. 645, f. 157 V.-158 V., 2619/1435, Barcelona; reg.
652, f. 34 r.-36 r., 619/1442, Barulona; reg. 653. f. 103 r.-lOS r., 3/611444, Barcelona.

42No sabem exaetament que ereo aquests pesadors, pero sembla que no es U'aCtava deis pesos
reials o munieipats, sin6 de professionals que disposaven de les balances per a~ el sarra i
que, prhia autorització deis regidors locafs, reahtzaven aquella aetivitat a canvl d'un tant per
cada pesada. Aixo sembla despendre's de la legislaeió vigeot a Cervera, eo la qual es preveia que
els pesadors i els eorredors de safra, locals o forans, havien de presentar-se als regidors per a
prestar jurament aOOns d'exercir el seu ofici (vegeu, per exempfe Arxiu Historie Comarcal de
Cervera (AHCC), Fons Municipal, Crides. 1441. r. 20 v.-22 V., 23/10/1442). En relaci6 amb
aquest5 intermediaris, cal assenyalar que, a panir de l'any 1453, una altra ordinaei6 de la
Generalitat va prohibir als jueus d'exereir aquestes funeions, sota pena de lOO H.b. (ACA,
Generalilat, Correspondencia, reg. 664, f. 4 r.-8 V., 12/9/1453, Barcelona).

43Aquesta disposieió va repetirse en les ordinaeions publieades per la Generalitat a panir de
1441. Cal assenyalar que la norma no afectava els pesadors de Balaguer, on hi havia una eostum
que prohibia a aquells professionals mirar el contigut deis sacs que pesaven (ACA, Generalitat,
Correspondencia. reg. 650, f. 125 V.-126 v., 15/3/1441, Barcelona).
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diputats que anava especialment dirigida als mercaders estrangers perque no
fessin ús d'aquestes practiques per a disminuir preus i realilZessin les seves
operacions a través de faclors legals o persones que tinguessin part en llurs
companyies. Concretarnent, la disposició amena~ava els habitants del
Principat que es prestessin a aquest joc i els estrangers que l' instiguessin amb
l'habitual pena de 100 ll.b.". Tanrnateix, la inicitiva no degué ser del tot
reeixida quan l'any 1452 s'opta per regular els preus mínims del producte: el
safra mercader no podia valer menys de 20 s.b. la lliura; el safra d'Horta, 25
s.b. la lliura; el safra cm o verd, 5 s.b. la lliura; i el safra mercader o d'Horta
que no hagués estat ben dessecat valdria 4 s.b. menys del preu mínim oficial;
es a dir, 16 s.b. el mercader i 21 s.b. el d'Horta". En aquesta ocasió la
mesura lampoc va aconseguir tenir I'efecte desitjat, ja que topava amb els
interesessos de les autoritats de les zones productores, especialment de
Balaguer i Cervera, que obligaren a revocar I'ordinació perque provocava una
disminució de l' activitat en els seus mercats46

•

5. EL PERSONAL DE LA GENERALlTAT

Com veiem, la Generalitat va intentar regular fins l'últim detall el
comer~ de safra a nivell de tot el Principat, pero per fer efectiva aquesta
regulació calia un personal qualificat que s'encarregués de vetllar pel seu
complimenl.

a) Veedors de safrii

Anteriorment, hem parlat de l' existencia d'uns funcionaris municipals
encarregats de controlar la qualitat del safra en diferents ciutats europees.
Com ja hem apuntat, en el cas de Catalunya, de moment sois tenim documen
tada I'existencia a Cervera, des de principis del s. XIV, d'uns veedors del

"ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 651, f. 34 r.-35 r., 13/9/1441, S. Feliu de Gíxols.

4sACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 663, f. 27 v.-31 r., 3/10/1452, Barcelona.
Aquesta ordinació és un magnífie punl de referencia per apreciar la relaci6 de preus entre els
diferents [ipus de safra en els diferents estadis de eomercialitzaci6.

46ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 663, f. 76 v.-77 r., 24/1111452, Barcelona i 92
r., 16/12/l452, Barcelona.
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safra que actuaren com auxiliars del mostassaf per preservar una producció
especialment important per l'eeonomia local. Tot sembla indicar que els
diputats adoptaren la mateixa fórmula i, des de 1428, documentem el
nomenament de veedors del safra per pan de la Diputació en aque!ls !loes on
es comerciava amb safra sense cap tipus de control. A panir de 1431, aquest
fenomen va veure's afavorit per la publicació de les ordinacions sobre
l'el'laboració i comere d'aquell producte i, durant la decada de 1440, la figura
deIs veedors va consolidar-se plenament". D'aquesta manera, els diputats
ordenaren que tots els llocs que havien estat autoritzats per acollir mercat de
safra havien de disposar d'aquells funcionaris com a condició sine qua non per
exercir el seu dret. Aquests veedors havien de ser escollits o confirmats pel
diputat local, davant del qual havia de prestar sagrament i homenatge
d'exercir correctament el seu ofici". La principal responsabilitat del carree,
tal com hem dit més amunt, era examinar les taules deis mercaders i
l'actuació deis intermediaris i, si trobaven safril. fals, confiscar-lo i remetre'l
al diputatlocal. Així mateix, com veurem més endavant, els veedors també
eren els encarregats de controlar el pagament del dret del General i, amb
aquest objeetiu, estaven obligats fer un memorial del safra inspeccionat per
tal d'evitar els fraus fiscals". La remuneració percebuda per aquestes tasques
havia de ser pagada per la Generalitat en els llocs on aquesta institució
disposava de taula i per les aUlOritats locals en la resta de poblacions"'. Per
últim, cal assenyalar que els compradors de safra o els arrendataris d'imposi
cions estaven inhabilitats per ser escollits com a veedors5l

•

·'L'any 1428. el diputats residents a Barcelona namenaren Ramon SerTa i Bernat Bonet.
habiwlls de la vila de PeramoJa, com a v~tdors tk/ safra que es produia en les terres del noble
Bemat GuiUem de Peramola. on s'havia descobert l'exist~nct3 de pñcliques destinades aadulterar
aquell producte (ACA. Generalitat. Correspood~ncia, reg. 643, f. 39 r.-v., 1/1211428,
Barcelona). Posteriorment, l'any 1435, la Generalitat dictava una serie d'ordinacions ~jrigides

als diputats loca1s de Cervera. Manlblanc, Tarrega. el comtat d'Urgell i el vescomtat d'Ager. on
es preveia l'exist~ncia d'uns veedors per controlar la qualitat del safra (ACA. GeneraJitat.
Correspoodéncia, reg. 645, f. 157 v.-158 V., 26/1111435, Barcelona).

. 'lACA. Generalital, Correspond~ncia. reg. 651, f. 31 v.-32 r., 28/8/1441. S. Feliu de
GUlxols. reg. 652. f. 34 r.-36 r.• 6/911442, Barcclona.

"ACA, Generalitat, Correspood~ncia. reg. 653. f. 103 r.-105 r., 3/6/1444, Barcelona.

"'ACA, Generalitat, Correspondéncia. reg. 653, f. 103 r.-105 r., 3/611444, Barcelona.

'IL'any 1442, les ordinacions ja establien .....que algú o alguns qui sie o sien compradors de
safrans o haien pan en les imlX'siclons d'aqueJla Clutal, vila o loch on se vendran los dits safrans
no puixen ésser elegilS o asslgnats en veedors o prohomens dessús dits..... (ACA, GeneraJitat.
Correspondéncia. reg. 652. r. 34 r.-36 r .. 6/9/1442. Barcelona).
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b) La cerca de safra

Tanmateix, els veedors locals no devien ser de la plena confianc;a de
la Generalitat quan se'ls amenac;ava amb penes de 25 ll.b. si un safra que
havia passat l'inspecció després era trobat falsificat". Per aquesta raó, els
diputats de Barcelona nomenaren períodicament al mes d'octubre, quan la
nova collita arribava al mercat, un comissionat per a fer el que s'anomenava
la cerca de safra. Aquests comissionats, habitualment un cada any, tenien
plena potestat per anar a qualsevol lloc del Principat per vetllar pel compli
roent de la normativa de la Generalitat, tot i que existia un especial interés
perque anessin als mercats i fires de les terres de ponen!. Entre les tasques
4'aquest funcionari hi havia la de comprovar la publicació de la crida de les
ordinacions del safra a les diferents diputacions locals, que normalment es feia
el mes de setembre, abans de la collita. Així mateix, aquell comissionat havia
de verificar l'elecció de persones habils i suficients com a veedors del safra
¡el compliment efectiu de les ordinacions, amb inspeccions in siru, als indrets
011 anés. També era responsabilitat d'aquest carrec procedir contra els veedors
o regidors municipals que actuessin il·lícitament i jutjar, assessorat per
persones expertes del lloc, el safra pressumptament fraudulento Totes les
~tuacions realitzades durant la cerca havien de ser anotades per un escriva
que acompanyava el comissionat de la Generalitat i, posteriorment, aquest
memorial seria lliurat als diputats de Barcelona. Finalment, a la darreria del
S. XV, també s'afegí en les instruccions dirigides a aquests funcionaris que no
gosessin rebre cap tipus de donatius, presents o sobornacions als llocs on
anessin, sinó solament els diners necessaris pel seu manteniment13

.

!J2ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 654, f. 76 v.-78 r., 27n/1445, Barcelona.

')L'any 1441, documentem peT primer cop unes instruccions deis diputats de Barcelona
dirigides als collidors i guardes del dret de )'exida del saCra perque. apropant-se el temps de les
vendes de safrli. siguessin a Cervera i allres !loes on es comerCl3va amb aquell producte per a
controlar la publicació i el compliment de les ordinacions de la Generalitat (ACA, Generalitat,
Correspondencia, reg. 651, f. 44 V., 30/911441, S. Feliu de Guíxols). L'any 1442, Joan
Cavalleria, ciutada de GiTana. oidor de comples del General, va rebre una comissi6 deis diputaLS
perque, juntamem amb un deis sobrecullidors o sobreguardes de les generalitats i un escriva, anés
arreu del Principal on es compraven, venien o conreaven safrans per veure si les ordinacions es
complien, facultanl-lo per a Investigar i castigar qualseval indici de frau (ACA, Generalital,
Correspondencia, reg. 652, f. 62 L- 63 r., 24/1011442, Barcelona). A partir d'aqueSl moment,
any darrere any, documenlem la cerca i, I'any 1458, enlre les inslruccians que va rebre el
oomissional hi havia la d'anar per lIocs on es canreava i venia safra, .....primeramenl axí en les
viles de Agualada, de Sancta Calama de Querall, Cervera, Tarregua, Agremunl, ciutal de
Balaguer, Guissana, Senahuja, $olsona e si li semblara en allres pans deis circuil han haja
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c) Els diputals de Barcelona

Com pot veure's, ens trobem davant d'un complex sistema administra
tiu que pretenia controlar qualsevol contingencia que afectés el come~ de
safra al Principal. Des de la producció i l'elaboració del safra, passant pel
funcionament del mercat i acabant amb I'actuació deis propis veedors, res
sembla escapar a la viligimcia de la Diputació. Malgrat tot, encara resta fer
esment a una pe~a que completava el dispositiu creat durant el s. XV per la
Generalitat: els diputats residents a Barcelona. Efectivament, aquests
personatges es reservaren el dret d'actuar en darrera instancia en qualsevol cas
de frau per falsificació de safra. Aquesta potestat va manifestar-se de dues
maneres diferents: d'una banda, des de 1441, les ordinacions contenien una
clausula que permetia als dipUlats esmentats interpretar qualsevol dubte que
existís respecte a la imposició de penes pel trencament d'aquestes normes";
de I'altra, a partir de l'any 1442, un capílOl disposava que la imposició de
penes, així com la confiscació i destrucció de safra fraudulent realitzades per
part deis veedors havien de ser remeses als diputats locals, que haurien de
consultar I'afer amb els seus homolegs de la capital". Des d'aquesta posició,
els diputats barcelonins, podien aplicar -a través deIs oficials reials- amb
més o menys duresa els castigs que disposaven les ordinacions i incidir en
determinats aspectes del comer~ de safra segons les necessitats.

occorr~ncia de saffrans..." (ACA, Generalitat, Correspodencia, reg. 668, f. 118 v.-120 v.,
17/10/1458. Barcelona). Aquestes localitats eren les que nabitualment apareixen en els memoria1l
de la cerca del safra i, cap a finals del s. XV, coro ja hem vist, s'especifica quines eren tes
principals tires i mercats d aquell producte. Sobre la resta d'inslruccions i responsabilitats deis
comissionats esmentats. vegeu. per exemple. el detallats documents de les cerques de 1499 o 1500
(ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 721, f. 74 r.-75 r., 14/10/1499, Barcelona i reg. 722.
f. 25 v.-27 r., 16/1011500, Barcelona).

~'" ...Retenen-se empero los dits deputats que si en aqueslS bans o penes havia algunes coses
seures o dubloses, que aq,uelles puixen declarar, corregIr e smenar o interpretar una vegada e
mohes a Hur coneguda... (ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 650. f. 125 v.-126 V.,
15/311441, Barcelona).

jjL'any 1442 apareix un capitol que es mantindria en les ordinacions posteriors, 00 es
disposava .....que d'aquí avant de qualsevulle pena o ban en Que encorren los fasificants o
fraudants o fraudants los dits saffrans e ~r co imposades. algun deputat local no puixe ne
presumescha en alguna manera fer remissl6 o composici6 sens voluntat o manamenl deis dits
reverend e honorables deputats principals, los quals, quascun deputat local, encontinent Ji sed
denunciat ha sabra tal falsificament o frau que seran felS o cornesos, haje de aquells a consultar
e certificar..:' (ACA, Generalital, Correspond~ncia, reg. 652, f. 34 r.-36 r., 6/9/1442,
Barcelona).
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6. L'IMPOST SOBRE L'EXPORTACIÓ DE SAFRÁ

Tal com hem apuntat, mitjan¡;ant tota aquesta trama, la Generalitat
pretenia optimitzar els ingressos procedents de l'impost que gravava
l'exportació de safras<;. Ara bé, resulta evident que per aconseguir aquest
objectiu, al costat d'una refmada política economica, també calia prendre
mesures de carilcter purament fiscal. Aquestes mesures corresponen al quart
i últim nivell d'intervenció del circu1t safraner.

lnicialment, el drel d'eixida del safra era percebut en les taules que
la Generalitat tenia situades en llocs fronterers, pero, des de comen¡;aments
del s. XV, els recaptadors es despla¡;aren cap els mercats interiors. Concreta
ment, l'any 1406, el contraban del producte practicat pels mercaders
estrangers, va obligar els diputats a insta¡'¡ar les taules en les capitals de les
zones productores, per tal de gravar les transaccions en el seu estadi inicial.
Qualsevol comerciant fora que adquirís safra al Principat hauria de pagar
l'impost en el mercat o la vegueria d'origen al recaptador de la Generalitat,
que li lliuraria un rebut perqué pogués treure'l del país".

Posteriorment, comja hem vist, la Diputació aprofitaria la publicació
de les ordinacions del safra per augmentar el control sobre aquell producte
també des del punt fiscal. Els mercaders estrangers solament podien adquirir
safra en les condicions esmentades, les quals també establien que havien de

j6Com és sabur, des de la segona meitat del s. XIV, la Diputaci6 percebia diversos impostes
sobre el comen; exterior d'alguns productes i un d'aqueslS Impostos era el dret de sonida del
safra. A~uest tribul va anar evolucionant des de la seva creaci6: ¡'any 1363, la Generalitat
gravava I exportació amb 4 s.b. per Iliura de safra; I'any 1365, va disminuir a 2 s.b. per ¡!iura;
el mateix any, va tornar a augmemar a 3 s.b.; !'any 1375, els diputats acordaren gravar ad
va/orem el safra amb 3 d.b. per lIiura de diners; l'any 1376, va baixar a 2 d.b.; I'aoy 1378, va
pujar fins a 12 d.b.; !'any 1379, els estrangers hagueren de pagar una laxa suplementaria de 6
d.b.; i, l'any 1380, es mantingueren els percentatges de 1379 (Manuel SÁNCHEZ i Pere ORTI,
Cons, Parlaments ifiscalitat a Catalunya: els capftols del donatiu (1288-1384) , Col 'Ieció Textos
Jurídics Catalans, Ceneralitat de CataIunya, Departarnent de Justicia, Barcelona, 1997, pp. 237,
287,345,465,480,532,556,563). Posteriorment, I'impost va retomar a la laxa de 1378, aixc
és un 5% (l s.b. per Iliura de diners) del valor del (?roducte i aquesta proporci6 sembla manterur
se durant el s. XV. Sobre les característiques 1 el rendiment d'aquest i altres drets de la
Generalitat de Catalunya, yegeu també M. BERTHE, Les finan ces de la Generalitat de Catalogne
(1382-1479), Diplóme d'Etudes Supérieures, 1958. -

~'Els diputats denunciaven que els mercaders foranis .....axí en temps que'ls saffrans se cullen
com en altre temps, venen de lurs terres en lo dit Principat per esmerl;:ar e comprar los dits
saffrans e com han esmerl;:at e comprat, aprés estiben e meten aquells entre diverses robes e
mercaderies e en altres estibes e maneres cauteloses a ti que, ab cautela e manera amagada, ells
puxen trer axí com fan de fel los dits saffrans del dit Principat sens pagar lo dret que és fort gros
deis dits saffrans.. ," (ACA, Generalitat, Correspondencia, reg. 632, f. 142 r.-v., 14/10/1406,
Barcelona).
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prestar sagrament i sol, licitar albara de guia deis collidors per endur-se'l del
Principat'"' Així ¡nateix, els veedors deis llocs on no hi havia taules havien de
col,laborar en les tasques de comrol, prenem el sagramem deis mercaders i
anotam els detalls de totes llurs inspeccions en un memorial que seria utilitzat
pels diputats locals per a impedir que ningú pogués eludir el pagamem de
l'impost'9. 1, finalmem, uns collidors generals tenien la responsabilitat de
vetllar arreu del Principat pel correcte funcionamem de les taules que
recaptaven l'impost sobre l'exportació de safr1l. Aquesta darrera disposició era
similar a la cerca del safra, ja que periOdicament els diputats nomenaren uns
comissionats que havien d'anar pels llocs on es comerciava amb aquell
producte per comprovar la competencia deis recaptadors, rebre els diners i la
comptabilitat de l' impost i prendre les mesures que consideressin oportunes"'.

A jutjar per lOta aquesta reglamemació, no hi ha dubte que el pes de
l'impost sobre l'exportació de safril fou realment gran i, com és obvi, hem de
suposar que la importancia del cultiu i del comerc d'aquest producte a
Catalunya duram l'Edat Mitjana també ho foren. Com ja hem dit al comenca
mem, nombrosos hislOriadors han constatat aquest fet, pero encara resta
pendem un veritable estudi de conjum sobre el tema. Nosaltres ens hem
limitat a fer una nova aproximació a la qúestió del safra des d'un altre pum
de vista que, ni de bon tros, esta exhaurit. Estem segurs que la documentació
emanada de la Generalitat, combinada amb la generada pels municipis o altres
institucions, encara pot proporcionar mohes més dades sobre I'el'laboració,

nACA, Generalit3t. Correspondencia, reg. 644. 48 v.-49 r., 8/1111431, Barcelona.

$9A partir de 1444, les ordinacions establien que .....e los dits prohomens e veedors en aquella
vila o loch on no té 13u13 per lo dit General per desempalXar los dits saffrans hajen a prendre e
fee memorial deis saffrans qui si vendran. scrivints ca és (tal) dia. (tal) comprar (tanles) lliures
de saffra, e prendre jurament del mercader qui comprara que en (tal) 13ula desempalXara e
continuar-ha en lo dit memorial, lo qual donaran Otramettran al dil deputal de la deputaciólocal
d'on sera la dita vila o loch on se vendean los dils saffrans, a fi que la1s saffrans no puxen ésser
lrelS del dit Principa[ sens pagar dret de generalilalS..... (ACA, Generalilat. Correspondencia, reg.
653. f. 103 r.-105 r., 3/611444. Bar<:elona).

6OL'any 1431, documenlem per primera vegada el nomenamenl d'un collidor gf."neral que fou
Urba Esquerra, mercader de Barcelona, i que havia d'ocupar el carree duranl tres anys (ACA,
Generalitat, Correspondencia, reg. 644, f. 35 v.-36 r., 11/10/1431, Barcelona). Posterionnent,
els dipulalS designaren nous comissionalS períodicament i, a comen~enlS del s. XVI, fou
unificada la cerca del safrlJ i el conlrol de I'impost (ACA, Generalital, Correspondencia, reg.
724, f. 35 r.-v., 16/1011503. Barcelona: f. 146 v.-148 r., 20/9/1504. Barcelona).
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el comer~ i la fiscalitat que gravava una especia que, durant el s. XV, va
esdevenir un veritable afer d'estat a Catalunya6l

•

61 Agraeixo, molt sincerament, a Esther Redondo la confecci6 del mapa que il·lustra aquest
article.
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APENDIX

1444, juny, 3. Barcelona.

Ordinacions sobre l'el·laboració i comercialització del safrá publicades per la
DipUlació del General de Calalunya en els mercals i jires aUlOritZalS pels
dipUlals de Barcelona per a acollir Iransaccions d'aquell producle.

ACA. Generalital. Correspondencia. reg. 653. f. 103 r.-lOS r.

Crida deis safrans

Ara ojats que us fa assaber (tal), veguer o batle, o (tal) official, a instancia
deis molt reverend e honorables deputats del General del principat de Cathalunya
residents en Barchinona, com per los dits deputats són stades fetes les ordinacions de
la seria següem:

Los deputats del General del principat de Cathalunya residems en Barchino
na, volents evitar lo gran dan, que segons experiencia mostre, se segueix al dit
General e drets de les generalitats de aquell per fasificació qurs fa en safrans e per
al tres coses sumencionades e en cercar tota utilitat e profit de les dites generalitats,
ab grans, malUrs e digest consells e haguts molts coI-loquis ab diverses persones axi
de molts lochs de la terra on saffrans se cullen com altres del dit Principat en ac;:o
sabents e expertes, vistes e recensides altres ordinacions sobre ac;:o altres vegades
publicades, han fetes les ordinacions següems perpelUalmem duradores:

1. Primeramem, que algú adobant saffrá d'aquí avam no gos meltre o leixar
en lo dit saffrá sin6 lo bri ne gos acolorar ne adobar aquell dit saffrá sin6 ab oh e
aygue mesclat ensemps, solamem per trempar la paella, cassola o altre veixell ab que
colorará los dits saffrans o en manera que-s acolore o se adobe saffrá d'Orta, c;:o és,
ab greix fresch de porch o de crestó dins hun drap, fregam-ne per trempar, com dit
és, la dita paella o altre veixel o passam-ne la florassa del dit saffrá. Emes, empero
e declarat que en tota manera, are sie colorat ab oh e aigua o en manera de saffrá
d'Orta, lo dit saffrá romangue exut e no carregat en alguna guisa. E qui lo comrari
fará, encorrerá en pena de C lliures barchinoneses e perdrá lo dit saffrá, de que nols
será feta alguna grácia.

II. ¡Iem, que qualsevulle mercaders o altres persones de qualsequire ley,
stamem o condici6 sien no gosen ne presumesquen comprar o vendre saffrans sin6 en
ciutats o en viles o lochs següems, c;:o és, Cervera, Tárrega, Momblanch, Balaguer,
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Guissona, Sancta Coloma de Queralt, Golada, Calaff, Cardona, Vilaffrancha de
Penades, Tremp, Conques, Vilanova de Meya, Prades, Falcet, Arbecha, Gandesa e
Orta o en altres viles e lochs on haura fira, durant aquella, en la manera empero
devall mencionada e no en altra manera.

III. Entes, empero, e declarat que, ans que en les dites viles e lochs e al tres
ans no s'i puxen vendre ne comprar safrans en quascuna de aquelles o cfaquells, per
lo deputat de aquella deputació local deis límits de la qua! seran hajen ésser elegits
dos prohOmens e veedors d'aquells dits saffrans e qualsevol saffrans se haje a vendre
e comprar en les dites ciutats, viles e lochs e no en altres e essent-hi los dits veedors.
E qui lo contrari fara, encórregue en pena de cent lliures barchinonenses e de perdre
lo dit saffra, de que amor ne gracia ntl'ls sera feta.

IIll. ftem, que tot mercader o altra qualsevol persona qui comprara safra no
gos ne presumescha mesclar lo dit saffra ab altra ne levar o moure aquell de la taula
hon lo haura comprat o taulejat fins lo dit saffra sie regonegut per los veedors o
prohomens a aco assignats per lo deputat local d'aquella ciutat, vila o loch on lo dit
saffra se vendra, sots pena de C Iliures, de la qual sens tota mercé sera exhigida.

V. ftem, que qualsevol mercader o altra persona qui comprara saffra ven o
en llor e fata aquell adobar e colorar, sots la dita pena de cent lIiures e de perdre lo
dit saffra, no gos ne presumescha aquell dit saffra traure ne embalar sens que prímer,
aquell dit saffra no sie regonegut per los veedors d'aquell loch on se adobara o
colorara lo dit saffra e, si tals veedors no hi haura, per los veedors de alguna de les
dites altres ciutats, viles o lochs on tot l'any saffrans se poden vendre.

VI. Entes e declarat que algú o alguns qui sie o sien compradors de safrans
o hajen part en les imposicions d'aquella ciutat, vila o loch on se vendran los dits
safrans no puixen ésser elegits o assignats en veedors e prohomens dessús dits.

VII. ftem, que los dits veedots o prohomens no gosen regoneixet e algú no
gos vendre o comprar saffra ab lum sinó de dia ciar e aco sots pena de L lliures a
quascú del contrafaent e perdra lo safra.

VIII. Entes, empero, declarat e provehit que los dits veedors e prohOmes deIs
dits saffrans que i seran elegits, com dit és, per los dits deputats locals, se hajen
obligar ab sacrament e homenatge que-n veure e regonexer los dits saffrans se hauran
ab diligencia bé e leyalment e-n diran la veritat, tot odi, favor, amor, temor e compon
poslpOsats, retenint lo dit saffril e aquell remenent al deputat local cfaquella deputació
deis límits de la qua! sera la vila o loch on sera trobat tal saffra falsifica!. E los dits
prohOmens e veedors, en aquella vila o loch on no té taula per lo dit General per
desempatxar los dits saffrans, hajen a pendre e fer memorial deis saffrans qui s'i
vendran, scrivints, CO és, (tal) dia, (tal) comprar (tantes) Iliures de saffra, e prendre
jurament del mercader qui comprara que en (tal) taula desempatxara e continuar-ho
en lo dit memorial, lo qual donaran o tramettran al dit deputat de la deputació local
d'on sera la dita vila o loch on se vendran los dits saffrans, a fique tals saffrans no
puxen ésser trets del dit Principat sens pagar dret de generalitats.
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VIIII. Entes més avant, declarat e provehit que los dits prohomens e veedors
de lIurs treballs hajen ésser e sien remunerats, és assaber, los dits prohOmens e
veedors de les dites ciutats, viles e lochs dessús nomenats on per lo General se té
taula per desempatxar sien remunerats per lo dit Generala dits deputats de aquell.
Los dits empero prohOmens e veedors de les dites altres ciutats, viles e lochs e
d'aquells han ha fira e qui hauran lo dit cimech hajen ésser remunerats, a coneguda
del deputat local de la deputació d'on seran, per les universitats de les dites ciutats,
viles e lochs, 90 és, quascuna universitat los dos prohomens e veedors qui seran en
o de aquella dita vila e loch; en altra manera, que saffrans no s'i puxen vendre ne
comprar.

X. [rem, que, si saffrá fal9 o falsificat será atrobat, que aquell tal saffrá sie
cremat e, ultra la dita pena, los pesadors o corredors qui hi hauran ajudat a comprar
e vendre lo dit safrá encorreguen en pena de XXV lIiures per quascuna vegada, si
dochs tal saffrá no será vist e regonegut e hagut per bo per los dits veedors; exceptat
empero lo pesador qui pesa safrans a Balaguer, lo qual per occorrencia de les dites
vendes pesa e acustume pesar los dits saffrans dins sach e no pot mirar aquells.

XI. Irem, que, sots pena de e lliures e de perdre lo safrá, algun mercader,
aprés haurá comprats o fets adobar los dits safrans en ciutat, vila o loch on haurá
taula e o guarda per lo dit General, no gas ne presumescha stibar aquelles sinó
present lo guarde del General ne falsificar ne encamerar aquells e en lo desempatxa
ment que-ls será fet del dit safrá lo cullidor o guarde del dit General qui¡s desempat
xará o, en la vila o loch on no haurá guarde, los dits veedors o lo hun d'ells haje
sobre a90 del dit mercader exhigir e pendre sacramenl.

XII. [rem, que algun per abatre los dits safrans, 90 és, fer aquelles vendre
a poch for, no gas ne presumescha vendre afer vendre safrá en alguna fira o mercat
ne en altra manera SOIS pena de e lIiures, la qual será exhigida sens tota grácia e
comporto

XIII. [rem, que algú o alguns habitadors o domiciliats del dit Principat no
gosen ne presumesquen comprar saffrans per algú o alguns stranger o strangers pus
aquell o aquells stranger o strangers o factor, companyó o altri per ells sien venguts
o entrats en aquest dit Principat, ne axi mateix los dits habitadors o domicilials del dit
Principal no gosen comprar saffrans per altres, encara que sien habitants o poblats en
lo dit Principat si donchs aquell tal comprador no comprave per son meslre o amo ab
qui sligués o per alguna companyia de que, re vera e noficla, fas companyó o factor
ordinari, 90 és, que tots altres actes de la dita companyia e no solament en comprar
safrá. E a90 sots pena de e lIiures e de perdre lo safrá, de que no haurien grácia ne
comporto

XlIII. Per aquestes, empero, odinacions ne coses contengudes en aquelles
no entenen los dits deputats ésser derogat en alguna guisa a altres ordinacions fetes
sobre a90, les quals empero no sien obviants a les presents ordinacions.
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XV. Relenen-se, empero, los dits deputats que si en les coses dessús diles
ne haura algunes obscures o dubloses, que aquelles puixen declarar, corregir e smenar
o interpretar una vegada e molles a llur coneguda.

XVI. !tem, que d'aquí avanl de qualsevulle pena o ban en que encorren los
fasificanls o fraudants o fraudants los dilS saffrans e per CO imposades, algun deputal
local no puixe ne presumescha en alguna manera fer remissi6 o composici6 sens
voluntat o manament deIs dilS reverend e honorables deputals principals, los quals
quascun depulat local, enconlinenl Ii sera denunciat ho sabra tal falsificament o frau
que seran fets o comesos, haje de aquells a consultar e certificar.



MERCATSDE sAFRÁ
(final del segle XV)

Firal L10c Festivital Data
Cervera Sant MartÍ. 11 de novembre
Sanaüia Sant Andreu 30 de novembre

Agramunt Santa Barbara 4-6 de desembre
Sant Nicolau

Balaguer Santa L1úcia 13 de desembre
Castelló de Farfanva Santa Calerina 25 de novembre

Tora idem idem
Retom de Pons idem idem

Tarroia Sants Simeó iludes 28 d'octubre
Ponts idem idem
Artesa Santa Cecnia 22 de novembre
Sarreal La Conceoció 8 de desembre
Vilosell idem idem
Bellpuig Primer dimans desp. *1 de novembre

Tots Sants
Tarrega Primer dijous passat *11 de novembre

Sant Marlí

Mercal! L10c Dia
Santa Coloma de Queralt Dillums

Guissona idem
Cervera Dimarts i divendres
Balaguer idem
Tarroia Dimecres
Verdú idem
Tarrega Diious

Guissona Dissabte
Calaf Dissabte



MERCATS SAFRANERS SEGONS LES LLICENClES ATORGADES
PER LA GENERALITAT (1441-1461)

J

J
'J •" •JO " JO

,16 J7
J> J) JO

J8
J9

.22 )3JO )'
)7 ;lls )8

,)1 JO)9
)8

J' J2 .3'
J, J7 J3

J8

J9
.- """ '" " ""

" "
J'

JO
J2



MERCATS SAFRANERS INDICATS EN EL MAPA

1- Perpinya
2- Girona
3- Talarn
4- Tremp
5- Salas
6- Abella de la Conca
7- Conques
8- [sona
9- Oliana
10- Áger
11- Vilanova de Meia
12- Solsona
13- POOls
14- Cardona
15- Artesa de Segre
16- Camarasa

17- Cubells
18- Sanaüja
19- Caslelló de Farfanya
20- Balaguer
21- Agramunt
22- Guissona

23- Tora
24- Calaf
25- Prals de Rei
26- Manresa
27- Tarroja
28- Cervera
29- Tárrega
30- Anglesola
31- Bellpuig
32- Verdú
33- Guimera
34- Igualada
35- Lleida
36- Juneda
37- Arbeca
38- S' Coloma de

Queralt
39- Sarral
40- Cabra
41- MoOlblanc
42- La Granadella
43- L'Albi
44- Vilosell

45- Prades
46- La Llacuna
47- S. QuiOlí de Mediona
48- Vilafranca del Penedes
49- Barcelona
50- Tarragona
51- Falsel
52- Mora d'Ebre
53- La Fatarella
54- Vilalba deis Ares
55- Corbera d 'Ebre
56- Balea
57- Gandesa
58- BOl
59- Pinell de Brai
60- Horta de Sanl Joan

61- Arnes
62- Tortosa
63- Ulldecona
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