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La present monografía és fruit de la
coJ laborado de dos joves historiadors. J.
Aurell i A. Puigarnau, que presenten de
manera conjunta, i a la vegada
indiv¡dualitzada, un passeig per l'espcrit,
l'estética i la cultura del mercader de
Barcelona al segle XV. Sens dubte, un
seglc i un grup social fonamentals per a
la Historia de Catalunya, que mostra una
Barcelona cosmopolita situada entre les
ciutats mes importants del come re
internacional; un seglc que culmina una
etapa rutilant i transicional entre el món
medieval i el modern.

L'estudi ofereix una interpretado que
es recolca en una rigorosa análisi
arxivistica, en la qual esdevé clau la
documentació notarial, pero, aixi mateix,
es fa ús de fonts arlistiques,
iconográfiques, literáries... Una recerca
tnetodotógicament desenvolupada a partir
d'un concepte de cultura inierdiciplinar i
integrador -entre les mentalilats i
l'estética- perd que va mes enllá per
endinsar-se en la complexitat de
l'imaginari; els modcs de representado i
els sistemes de valors. D'aquesta manera,
ates que entenen la cultura com l'aspecte
básic de la projecció de la id entila!
eoJ lectiva, procedeixen a identificar
cullura amb Historia. Éssent aixi, l'obra -
com indica al próleg ['historiador J.E.
Ruiz Doménec- romanen! fidel a la
tradició historiográfica, conslitueix una
novedosa aproximado al segle XV.
Ccrtament. el treball evidencia una
extensa explorado bibliográfica de la
historiografía preceden!. Es tracia d'una
etapa molt anal i izada des d'una
perspectiva socioeconómica, clarament
imprescindible i, tanmateix, insuficient.
En l'actualitat, quan la tesi plan tejada per

P. Vilar ais anys 50 sobre la magnificada
"crisi económica" deis segles XIV i XV
sembla haver perdut gairabé tots els
adeptes (com palesen els darrers
congressos dedicáis a aquesta época:
Economía e territorio ne! Medioevo,
Barcelona, 1996 i el XVI Congrés
Internacional de la Corona d'Aragó,
Nápols, 1997) una visió culluralista com
la proposada per J.
Aurell i A. Puigarnau estimula i renova.

De fet, aquesta monografía conecta amb
la tradició de la historiografía de temática
italiana, que presenta estudis de caire
similar elaboráis des d'uns parámetres
d'História de la cultura, entre d'altres: A.
Sapori, Y. Renouard, G. Airaldi o G.
Jehel.

L'obra s'articula en dues parts
perfeciament delimitades, La primera -a
carree de J. Aurell- partint de l'espai urbá
i familiar i d'una con textual i tzació de
caire global, condueix a una segona pan -
responsabilitai d'A. Puigarnau- dominada
peí temps i l'estética. En definitiva,
quatre capítols que abarquen un ampli
aspectre de la vida i del taranná del
mercader: la ciutat, la llar, l'estament,
l'activitat professional, la vida
comunitaria, l'esperit, la ímatge, la
religiosila!, el pecat,... Ádhuc les seves
lectures, la seva marcada espirilualitat i
els seus referents es té ti es son abastamen!
iractats. Aixi, es defugeix una imatge
tópica del segle XV, plena de
dramatismes infundats. tal vegada
deriváis de fets com la perdua
d'automonia respecte a la corona
castellana, o de la fí de l'expansió
catalana per la Mediterránea. Aquest
estudi remarca la vitalilai de Barcelona,
tot i, per citar un exemple, els problemes
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existents entre els partits de la Busca i la
Biga. Es descriu un mercader a mig camí
entre el desig de lucre i una accentuada
religiositat. imposada per ('avene de la
devotio moderna. Un mercader que
desenvolupa una nova moral del trcball,
productiva; en evolució, vers el que
esdevindra general desplegament del gust
per a la inversió en bens immobles, segurs
i honrosos, de l'interés per viure de
rendes; i del desig d'assimilació,
d'emulació, del grup deis "ciutadans
honráis". Pero 'Tépoque flamboyanf,
que visque parí d'Europa -en paraules de
J. Le GofF; en un intent d'eviiar conceptes
tancats, limitadors, que tot just impliquin
transido o decadencia es matisable en
el cas d e B I a, p á
certa brillante El g p 1 d I
mercaders es va f agm p

una paulatina perdua de la cohesió com a
grup. Una notdria tendencia cap a
['exogamia matrimonia!, unida a una
considerable movilitat ocupacional i
espaial (de la Ribera cap a rinterior,
d'esquenes al mar) subratlla un cquilibri
precari i una tendencia vers
l'aristocratitzadó.

Per concloure. remarcar una vegada
mes el rigor combinat amb amenitat, que
caracteriza aquesta obra, que neix i
entronca, direelament, amb la producció
preceden! d'aquests dos historiadors, a tall
d'exemple les seves darreres aportacions
dins del mateix ámbit d1 investigado: J.
Aurell, Els mercaders catalans al quatre-
cents, Barcelona, 1996 i A. Puigamau,
Estética neoplatónica, Barcelona, 1995.
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