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Annex 1 

 

En aquest annex es presenta algunes referències de subhastes principalment a 
Catalunya a fi de justificar una certa reticència en acceptar sense prèvia justificació la 
sentència de Shubik (1983) massa cops repetida “In the period of time between the end of the 
Roman empire and the eighteenth century few auctions were held” 1. 

Les referències presentades són locals i a títol il�lustratiu. 

 

Algunes dades de la Catalunya medieval i arrelament posterior 

Gairebé no s’ha  trobat reculls de dades de la Baixa Edat Mitjana, però es té alguna 
notícia del que succeïa a la Corona d'Aragó. De fet no devia ser pas l'únic país on es 
venia per subhasta, però aquest és el que s’ha mirat, si més no de manera breu. Hi 
havia venda pública (encant públic) de moltes coses, entre elles un ampli mercat 
d'esclaus. Però no sempre queda explícit el mecanisme exacte de la venda.  Tractant 
del tema dels esclaus Martínez Ferrando esmenta com s'intensificà la venda als encants, 
malgrat les disposicions pontifícies que ho restringien2.  

Analitzant el lèxic antic, que ha arribat i que sovint ha persistit, es troba el terme encant, 
que en la seva primera accepció significa venda en què es cedeix la mercaderia al més dient3. A 
la pròpia referència del diccionari hi ha alguns exemples del seu ús a la Catalunya 
medieval. D’altra banda, el diccionari etimològic de Coromines4 pel terme encant remet 
a quant, on esmenta: encant: subhasta, venda, i també assenyala unes quantes referències. 
Tot i que Coromines ho posa dins d'aquesta accepció no sempre queda prou clar el 

                                                           
1 SHUBIK M. (1983): “Auctions, bidding, and markets: An historical sketch”, p. 44, a: 
ENGELBRECHT-WIGGANS R., SHUBIK M., STARK R. M. (1983): “Auctions, bidding, 
and contracting: Uses and theory”. New York University Press (New York), p. 33-52. 
2 MARTINEZ FERNANDO J.E. (1966): “Història dels Catalans”, vol. 3. Ariel (Barcelona), p. 
1679. 
3 ALCOVER A. M., MOLL F. (1976 i següents): “Diccionari català - valencià - balear”. Sense 
indicació (Palma de Mallorca), vol. 4, p. 841. 
4 COROMINES J. (1980-1991): “Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana”. Curial (Barcelona), vol. 3, p. 313. 
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mecanisme precís de la venda. Però parla de el gran arrelament del mot des del segle XIII5. 
Així doncs, sembla que al segle XIII, el de l'inici de la gran força política de la 
Catalunya medieval, la venda en subhasta era un costum estès. 

Tot seguit s’exposa les referències recollides separant les extretes de les Cròniques de 
les trobades en altres documents d’època. En un apartat diferent s’ajunta les que tenen 
els llibres com a objecte de subhasta. Finalment es fa un breu incís en la figura del 
corredor de coll. 

 

1 - Les Cròniques  

* A la "Crònica o Llibre dels Feyts" del rei Jaume I (m. 1276) s'esmenta de manera 
clara, no solament l'hàbit de fer encant, sinó alguns problemes relacionats6. 

E la vila presa, açò feyt, ajuntaren-se los bisbes e els rics-hòmens, e dixeren que volen parlar ab nós. 
E dixeren que es faés encant dels moros, e de la roba que hi era, e de totes les coses. E nós dixem-los 
que no ho teníem per bo, per aquesta raó, que l'encant duraria molt.... El rei Jaume diu que la 
venda duraria massa i que val més que segueixi la conquesta. Però continua: E En 
Nuno, e En Bernat de Sancta Eugènia, e el bisbe de Barcelona, e el sagrista volien l'encant de tot en 
tot. E tenien-se tots en u per tal com cuidaven enganar tots els altres ab llur saber, per ço car ne 
sabien més que els de la host, e nós veíem la llur voluntat, e deíem-los: -  Veets aquest encant no serà 
encant, que engan serà.... El rei no hi està d'acord perquè veu la intenció d'enganyar als 
altres. Però cedeix i diu: Déus ho vulla, mas nós havem paor que no ens penidam. 

El relat continua en el capítol següent: E començam l'encant de fer; e començà's a Carnestoltes 
e durà tro a Pasqua. E quan aquest encant fo feit... no hi hagué acord i segueix: - mal està, mal 
està perquè els cavallers havien abusat del poble. Així doncs que no es va fer bé i va 
portar a baralles. Cal assenyalar que el què es venia era el botí de guerra. 

* A la Crònica de Ramon Muntaner (1265-1336) també s’esmenta un encant del que 
s’ha guanyat7.  

                                                           
5 Coromines (1980-1991), vol. 6, p. 897, loc. cit. 
6 Capítol 89 i 90 de Crònica o Llibre dels Feyts. L’edició consultada és de 1971: “Les Quatre 
Grans Cròniques”. Selecta, Biblioteca Perenne (Barcelona), p. 49. 
7 Citat per Alcover i Moll (1976 i següents), vol. 4, p. 841, loc.cit. 
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E l'endemà fém encant dels cavalls e dels presons e d'açò que haguem guanyat. E partim de guany per 
cavall armat divuit perpres d'aur, e per cavall alforrat catorze, e per peó set; e així hac cascun la seua 
part 

* Així com a la Crònica de Bernat Desclot (s. XIII)8.  

ab aquell guany que havia fet, vench-se'n a la ciutat de Barcelona, ab gran alagria, e aqui feu encant 
de la roba per 8 jorns. 

 

2 - Referències en altres documents d’època 

En el llibre del "Consolat del Mar"9, parlant dels mariners es diu: Que ells haguéssin 
alguna part en encant públic i aquells béns sien subhastats per públich corredor.  Cal assenyalar 
que apareix la figura del corredor públic. 

També és troba aquest terme en un document de 1271, a la Tarifa de Corredors de 
Barcelona on hi diu: corredor qui encant robes d'alberch en plassa o en albercs, si l'encant munta 
de 10 libs. ensús, per cada libra (pague) dos dr.10.   

D’altra banda, la venda en encant apareix en un document del Rosselló de 131311, o 
també en els sermons de sant Vicenç Ferrer12.  I encara en un document de cap a 
l’any 1475, en aquest cas en l’Arxiu General del Regne de València: Fou feta venda en 
públich encant, mitjançant en Pascual Sanchis, corredor, de vint-i-cinc càrregues, dues roves, deu 
lliures...13. Cal destacar que el text esmenta les persones que es dediquen a la venda, els 
corredors; aquesta figura apareix regularment. 

                                                           
8 Crònica de Bernat Desclot V,61.16. Citat per Coromines (1980-1991), vol. 6, p. 897, loc. cit. 
9 Llibre del "Consolat del Mar", cap. 49. Citat per Coromines (1980-1991), vol. 6, p. 897, loc. 
cit. 
10 Tarifa de Corredors de Barcelona. Citat per Coromines (1980-1991), vol. 6, p. 895-897, loc. 
cit. 
11 P. Vidal a Revue des Langues Romanes (RLR), vol. 29, p. 73. Citat per Coromines (1980-
1991), vol. 6, p. 897, loc. cit. També citat per Alcover i Moll (1976 i següents), vol. 4, p. 841, 
loc.cit., aquests autors referencien: RLR, vol. 29, p. 74. 
12 Sermons, I, 22.18; I, 155.31; III, 214.9. Citat per Coromines (1980-1991), vol. 6, p. 896-897, 
loc.cit. 
13 Citat per Alcover i Moll (1976 i següents), vol. 4, p. 841, loc. cit.  
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El terme subhastar (per vendre a l'encant) no era el més emprat. Però Joan Coromines 
explica que la primera documentació ja apareix en el segle XIII en el Consolat i 
subhastació es troba en els Costums  de Tortosa14. També apareix el 1344 a Mallorca i 
en el segle següent en el llibre de Jaume Roig (c. 1400 - 1478), el “Spill” o “Llibre de 
les  Dones”15. Allí s’explica que la dona gran que es casa amb un home jove, a fi 
d’eixugar els deutes del seu marit, pot veure subhastades les seves pertinences; s’hi 
esmenta doncs una subhasta judicial: En mala veu/ sós bens posats/ e subhastats/ 
publicament/ la cort venen/ ans de sa mort. Igualment, molt més tard, es retroba a les 
Rúbriques de Bruniquer: posar en públich subhast16. 

 

3 - Vendes de cases i béns privats 

La  venda  de  cases  en  subhasta,  per causa d'una  herència,  no  degué  ser  tampoc 
un  fet excepcional a la Barcelona del segle XIV, una època d'expansió econòmica, fins 
a  la pesta de 1348, en què la ciutat creixia. Manuel  Riu  i  Joan  Pintó  analitzen els  
pergamins  de  Santa  Maria  del  Mar d'aquest  temps  i aporten  sis referències en 
dates compreses entre l'1  de  juliol  de 1309 (dues subhastes) i el 19 de desembre de 
1366. Les  vendes foren de quatre, un censal i una vinya17.   

La  venda era feta per corredors autoritzats cursores publicos et iuratos que, en  el cas  de  
l'any  1309,  foren Berenguer Martí i Fabib Maymoni.  Deixaven  la  casa  en venda 
durant trenta dies i l'adjudicaven a qui n'oferia més.  El mecanisme de venda era el que 
avui s’anomenaria subhasta de primera licitació o de primer preu. En aquest sentit no 
només cal concloure que l’ús de la subhasta era estès, sinó que a més hi havia 
diferentes modalitats.  

                                                           
14 Citat per Coromines (1980-1991), vol. 8, p. 131, loc.cit. 
15  S’ha consultat la reimpressió de (1980), ROIG J.: “Llibre de les dones, o Spill”. Barcino 
(Barcelona), p. 38. 
16 Rúbriques de Bruniquer, V, 267. Citat per Alcover i Moll (1976 i següents), vol. 10, p. 47-48, 
loc. cit.   
17 RIU M., PINTO J. (1980-1982): “La documentación de la primera mitad del siglo XIV 
conservada en el archivo de la Basílica de Santa María del Mar (Barcelona)”, i RIU M., PINTO 
J. (1980-1982): “Pergaminos de la segunda mitad del siglo XIV conservados en el archivo de la 
Basílica de Santa María del Mar (Barcelona). Série I, años 1350-1380”. Ambdós textos estan 
inclosos a RIU M. (dir.) (1980-1982): “La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña 
medieval”. CSIC (Barcelona), vol 1, p. 205-293 i vol. 2, p. 95-151. 
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A vegades es venia els béns després de la mort. Teresa M. Vinyoles diu: Un altre mercat 
interessant eren els encants públics que es feien dels béns de molts ciutadans morts, per tal de poder 
repartir l'herència18. Del relat se'n desprèn que la venda en subhasta no era pas un fet 
excepcional. La venda en encant públic, al més-dient, amb control de l'autoritat 
judicial o administrativa, tenia una certa tradició. 

De fet sembla que a Catalunya va ser un mecanisme freqüent de liquidació de béns 
d’una testamentària. Es troba sovint noticia d’encants de béns en els inventaris de 
protocols notarials de l’arxiu històric de la ciutat de Barcelona. Així per exemple de 
l’any 1398 apareix inventari i encant dels béns de Berenguer Sesdeus, com aquesta es pot 
localitzar més d’un centenar de cites fins passada la meitat del segle XVIII, tot i que de 
l’època més recent n’hi ha menys. En alguns llocs s’esmenta Llibre d’inventaris i encants, 
la qual cosa fa pensar que d’encants devia haver-n´hi en gran nombre19.    

Cap al final del regnat de Ferran el Catòlic, l'any  1504, tenim notícia de la subhasta 
d'un vaixell de sucre, confiscat perquè volia saltar el bloqueig imposat en la guerra 
entre Aragó i França. Portava sucre procedent de Madeira i anava a Aigües Mortes. La 
subhasta es feu a Barcelona20. Un cop més, és una subhasta judicial. 

 

4 - Subhastes de llibres 

Ja en el segle XV hi ha documentades força  vendes de llibres, tot i que el segle XIV 
també n’hi havia. Per exemple, la subhasta a Barcelona al 1304 per  300  sous,  preu 
aleshores molt respectable, d’un  “Canon”  d'Ibn  Sina (Avicena), text fonamental de 
la medicina del seu temps i que anava per la via  de les  còpies manuscrites21.  

Carme Batlle ha fet estudis sobre les biblioteques dels ciutadans de Barcelona a la 
Baixa  Edat  Mitjana.  Referint-se  a la de Ferrer  de  Gualbes  esmenta,  entre  els 
llibres  valuosos,  les  "Històries Troianes" de Guido della Colona,  adquirides  per  1 
                                                           
18 VINYOLES VIDAL T.M. (1965): "La vida quotidiana a Barcelona vers 1400". Fund. 
Salvador Vives Casajuana (Barcelona), p. 48.  
19 CASES LOSCOS L. (1990): “Catàleg del protocols notarials de Barcelona: 2 altres arxius”. 
Fundació Noguera (Barcelona), p. 239-344. 
20 DUCH TORNER M. (1997): "Una subhasta d'un vaixell de sucre. Dades sobre apotecaris 
catalans de 1504". But. Soc. Amics Hist. Cienc. Farm. Catal., vol. 6, núm. 16, p. 47-50. 
21 Mc VAUGH M. R. (1993): “Medecine before the plague”. Cambridge University Press 
(Cambridge), p. 91. 
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lliura  i  5  sous,  a mitjans de 1417, a l'encant dels béns del  canonge  de  la  catedral  
de Barcelona  Domènec  Pons.  L'autora explica que la mateixa obra costà 2 lliures  i  
7 sous en un encant de 1432. També esmenta que l'agost  de 1476 es va fer l'encant 
dels béns de mossèn Antoni Ros,  davant  de  la llotja de Mar22. 

Una  altra  venda  de llibres en subhasta és la de la biblioteca del  metge  de  Girona 
Marc Roca l'any 1427, publicada per Lluís Batlle. Es va fer un inventari dels béns del 
metge  ran  de  la seva mort i les disposicions testamentàries  foren  executades  pels 
marmessors. Batlle esplica: és sabut que la finalitat de les marmessories és la  conversió en 
moneda dels béns del testador i en la forma per ell disposada. Consta el nom  de qui va fer 
l'estimació del preu dels llibres, Bernat Deslor, llicenciat, que fou gratificat amb una  
lliura per regoneixer a estimar los llibres de mestre Marc i després  es  va pagar als corredors per 
tots los libres a correr que montaren en soma de cent setse lliures, pague de corraduras trenta sous i per 
la crida un sou23. És destacable l'especialització: no només apareix la figura del corredor, 
sinó que també la del taxador. 

 

5 - Temps posteriors. Els corredors de coll 

No hi ha doncs cap dubte que la venda en subhasta, al qui en paga més, al més-dient, 
té un bon arrelament a Catalunya, i presumiblement en altres països.  

La consulta d'una de les col�lectes més importants sobre les costum antics de 
Catalunya, l'obra de Joan Amades, confirma aquest fet24.  En la referència als dies de 
l'any es parla  dels sants patrons dels qui es dediquen a les diverses activitats, entre ells 
els venedors en subhastes, coneguts com a corredors de coll.  

El dia 3 de febrer és Sant Blai arreu de casa nostra és advocat contra el mal de coll. El tenien per 
advocat els cantaires i d'altres gents que per raó de llur ofici haguessin de cridar o de parlar molt, entre 

                                                           
22 BATLLE C. (1995): “Notícies sobre biblioteques dels ciutadans honrats i dels advocats de 
Barcelona (segles XIV-XV)”. Quaderns d’Història, vol. 1, p. 76 i 78. En aquest treball remet a 
la pàgina 16 d’un altre treball seu, BATLLE C. (1981): “Les biblioteques dels ciutadans de 
Barcelona en el segle XV”, a “Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime”. 
ADPF (Paris), p. 15-34. 
23 BATLLE PRATS L. (1981): “La biblioteca de mestre Marc Roca, metge de Girona. 1427”. 
Actes III Congrés d’Història de la Medicina Catalana, vol. 1, p. 11-21. 
24 AMADES J (1950): “Costumari català". Salvat (Barcelona), en cinc volums. 
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ells els corredors de coll, o encantadors, o subhastadors públics. Hi ha dues il�lustracions 
d'auques (una del segle XVIII: Auca dels Baladrers de Barcelona), de subhastadors25. 

També es recorda el dia 11 de novembre, Sant Martí,  del qui es diu: Tenen sant Martí 
per patró i advocat els subhastadors o corredors de coll, com en deien els nostres avis, perquè 
agenciaven la venda servint-se del coll o sia a base de molt cridar i pregonar les excel�lències del que 
venien per veure si trobaven qui en donava més i feia pujar les ofertes. El corredors de coll exercien 
amb preferència als encants vells, que van subsistir fins a mitjans segle passat. Funcionaven tres dies 
per setmana i podia acudir-hi tothom qui desitjava vendre quelcom a públic encant. Havia de servir-se 
dels corredors de coll, que actuaven d'agents oficials i que pregonaven els articles amb un crit especial 
que feien  tot mostrant l'objecte motiu de subhasta. En cridar deien: 'Qui en dóna més?'26. Hi 
acompanya una il�lustració d'un subhastador i la transcripció musical del crit tradicional 
de corredor de coll o subhastador. 

 

                                                           
25 Amades (1950), vol 1, p. 702-704, loc. cit. 
26 Amades (1950), vol 5, p. 683-718 (veure p. 690), loc. cit. 


