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El llibre que teniu a les mans 
és una invitació amena a buscar 
rastres de viatgers escandinaus, 
russos i bàltics a Barcelona al 
llarg de la història; o, més ben 
dit, una invitació a resseguir tota 
classe d’informacions i anècdotes 
que conformen un mapa pinto-
resc d’intercanvis entre la cultura 
barcelonina —o catalana en ge-
neral— i les cultures respectives 
d’aquests països. (Per països bàl-
tics, en aquest cas, no hem d’en-
tendre només el bloc exsoviètic 
d’Estònia, Letònia i Lituània, sinó 
també Finlàndia i Polònia.) D’al-
tra banda, la guia confegida per 
Joan M. Serra ens ajuda a veure 
una Barcelona que ha estat un es-
cenari canviant, heterogeni i aco-
llidor de trobades entre grans ar-
tistes estrangers i els artistes, o les 
obres d’art, de casa nostra. Alguns 
d’aquests contactes van ser tan in-
tensos que encara ara en podem 
trobar vestigis tangibles.

Si traiem el cap al vestíbul de 
l’Ateneu Barcelonès, hi veurem, en 
una vitrina, un pentagrama amb 
quatre notes dibuixades per Ígor 
Stravinski, l’autògraf que comme-
mora la seva estada a la ciutat el 
març de 1924 i el recital exitós que 
va oferir al pati interior del palau 
neoclàssic que allotja l’Ateneu. 
Allà mateix, ens informa l’autor 
del llibre, es va celebrar també un 

concert de la Cobla Barcelona or-
ganitzat expressament per al com-
positor rus. Stravinski va mostrar 
un interès especial per la sardana 
Juny, de Juli Garreta, un músic 
obert i cosmopolita, admirador 
del compositor noruec Edvard 
Grieg i amic del pianista polonès 
Mieczysław Horszowski. Estirant 
el fil de la història esbossada per 
Serra ens assabentem que dotze 
anys abans, el 1912, el virtuós 
polonès, nascut el 1892 a Lwów, 
havia contribuït al prestigi de 
Garreta tot interpretant una altra 
obra seva, la sardana Frisança, en 
una vetllada organitzada per Pau 
Casals al Vendrell. El 1905, a tret-
ze anys, Horszowski havia tocat a 
Barcelona i fascinat Joan Maragall 
amb la seva interpretació de la 
sonata número 21 de Beethoven. 
Maragall en va deixar constància 
en un bell poema, titulat Havent 
sentit Beethoven i dedicat “a Mie-
cio Horszowski, infant”:

Has tornat a ensenyar-me la puresa. 
Del tot jo no l’havia desapresa 
(no del tot, criatura, no del tot!); 
però ara, als meus anys, la saviesa 
de tornar a esser nin, amb la riquesa 
de tot lo món a dintre, jo l’he entesa 
per tes mans, criatura, per ton cor.

Amb aquella innocència que el tenien, 
tes mans de nin, el cor d’aquell gegant! 

PRÒLEG

LA BARCELONA ESCANDINAVA, BÀLTICA I RUSSA.indd   5 21/9/20   8:47



6

El gros aucell, en mans de xic infant, 
debatia ses ales poderoses: 
somreies retenint-lo entre tes mans… 
Ha volat; i abaixant el front commoses,
totes les dones s’han tornat formoses 
i tots els homes s’han tornat germans.

La tensió que acompanya la 
vida nòmada d’un nen prodigi va 
fer que el jove Horszowski es plan-
tegés deixar la música i anar-se’n 
a París a estudiar filosofia i lletres. 
Pau Casals, un dels seus grans 
amics i col·laboradors, el va dis-
suadir, de manera que el pianista 
de Lwów va reprendre la carrera 
concertística, va actuar moltes 
més vegades davant del públic 
barceloní —que l’adorava, segons 
Casals— i no es va retirar fins poc 
abans de morir, centenari, el 1993.

Quatre anys més tard, un altre 
originari de Lwów, el poeta polo-
nès Adam Zagajewski, va venir a 
Barcelona a participar en el Fes-
tival Internacional de Poesia que 
es va celebrar, com és tradició, al 
Palau de la Música Catalana. L’en-
demà de l’actuació Zagajewski va 
visitar el MNAC, que li va causar 
una profunda impressió. Al cap 
d’un temps va escriure Zurbarán, 
un poema inspirat en un quadre 
vist durant aquella visita, Natura 
morta d’atuells, que no es publicà 
fins al 2005. En català faria més o 
menys així:

Zurbarán va pintar
sants espanyols
i natures mortes:
els alternava,
i per això els objectes
a les taules feixugues
de les seves natures mortes
són sants, també.

Entre el poema del barcelo-
ní Maragall que homenatja un 
músic polonès i el poema del 
polonès Zagajewski concebut en 
un museu de Barcelona hi ha un 
segle de distància. En tot aquest 
temps van passar moltes coses a 
la ciutat comtal. Stravinski hi va 
tornar, i no una, sinó cinc vega-
des més. L’última estada va ser el 
juliol de 1956 i va durar dos dies 
escassos. El transatlàntic Vulcania 
que portava el compositor rus i la 
seva dona dels Estats Units a Itàlia 
feia escala a Barcelona, i la parella 
va decidir aprofitar-ho per quedar 
amb un matrimoni amic, Eduard 
Toldrà i Maria Sobrepera. Tots 
quatre van anar a veure els edificis 
més famosos de Gaudí, van men-
jar llagostins al Set Portes i, per 
descomptat, van fer un tomb per 
les Rambles. A mitja passejada, el 
músic rus es va aturar, es va quedar 
en silenci, parant l’orella, i va dir 
que els sorolls de les Rambles eren 
tan peculiars que no es podien 
comparar amb res del món. És clar 
que aquell passeig ple d’ocells i de 
venedors xerraires que va fascinar 
Stravinski ja no existeix. Com 
tampoc no existeix la ciutat amb 
camps de blat i cases disperses que 
cantava Joan Maragall a Oda nova 
a Barcelona. Fins i tot el MNAC, 
on Adam Zagajewski va experi-
mentar una mena d’epifania, ha 
canviat molt des de llavors. L’únic 
lloc on totes les barcelones del 
passat, i la del present, poden con-
viure és la nostra imaginació; i el 
llibre de Joan M. Serra ens ensenya 
diverses maneres de transitar-hi.

    
Xènia Dyakonova

Poeta i traductora
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Les terres escandinaves, bàl-
tiques i russes queden allunyades 
de Barcelona, sobretot si mesurem 
les distàncies amb la mentalitat de 
quan calia viatjar amb vaixells de 
vela o bé desplaçar-se a peu o amb 
mules de càrrega. La millora dels 
camins, la invenció del tren i del 
vaixell de vapor van fer que, al se-
gle XIX, aquesta relació s’intensifi-
qués notablement gràcies a la im-
portància que adquirí Barcelona 
com a un dels principals centres 
industrials europeus. 

Des de Barcelona hi ha hagut, 
des de la segona meitat del segle 
XIX, un corrent de simpatia cap a 
països d’aquestes terres: primer, per 
l’extraordinari valor cultural de la 
literatura i la música russa; a prin-
cipis del segle XX, pels esforços en 
consolidar la seva personalitat na-
cional i cultural d’alguns d’aquests 
països, com Polònia i Finlàndia; 
posteriorment, per l’admiració que 
hi va despertar el model del socia-
lisme nòrdic, especialment el suec. 
A finals del segle XX, l’emancipa-
ció dels països bàltics respecte de 
l’URSS fou un mirall on molts bar-
celonins es van veure reflectits i, fi-
nalment, el model educatiu finès va 
ser estudiat pels seus bons resultats.

La immensitat del territori de 
la Federació Russa —a cavall en-
tre dos continents— ha fet que, 
en aquesta guia, ens limitem a la 

Rússia europea i, encara més con-
cretament, a la part més propera a 
la mar Bàltica. La guia que teniu a 
les mans pretén descobrir indrets i 
personatges de Barcelona que han 
tingut relació amb la part europea 
de Rússia, Bielorússia, Polònia, 
Suè  cia, Noruega, Dinamarca, Fin-
làndia, Islàndia, Estònia, Letònia i 
Lituània i les empremtes que per-
sones, moviments artístics i cul-
turals d’aquesta procedència han 
deixat a la ciutat. Per tant, hi apa-
reixen tant aquells llocs emblemà-
tics que molta gent coneix i visita 
de la capital catalana com indrets 
més modestos que ens recorden els 
personatges que van teixir aques-
tes relacions i que són significatius 
en la història que enllaça Barcelo-
na amb aquests països.

Els capítols del llibre estan es-
tructurats en dues parts: de l’1 al 
7 se segueix un fil cronològic que 
arrenca de l’època de les invasions 
dels visigots fins a arribar a la visi-
ta a Barcelona del sant pare Joan 
Pau II el 1982. A través d’aquests 
capítols anem veient diversos mo-
ments i episodis històrics en què 
Barcelona i els pobles escandinaus, 
bàltics i rus han tingut relacions 
comercials, culturals o bèl·liques i 
la petja que això ha deixat en edifi-
cis i llocs de la ciutat que es poden 
visitar. Els cinc capítols següents, 
del 8 al 12, tracten de manera te-

INTRODUCCIÓ
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màtica aspectes contemporanis di-
versos com la literatura, la gastro-
nomia i d’altres, però ja centrats 
en els segles XX i XXI.

A cada capítol trobareu un plà-
nol esquemàtic de Barcelona amb 
un seguit de localitzacions relacio-
nades amb el tema que es tracta. A 
continuació, una explicació histò-
rica i, després, una sèrie de petits 
articles en què es destaquen per-
sonatges, fets, edificis i moments 
que posen en relació Barcelona 
amb Suècia, Noruega, Dinamarca, 
Finlàndia, Islàndia, Polònia, Es-
tònia, Letònia, Lituània, Rússia i 
Bielorússia. El llibre es clou amb 
una llista d’entitats i organismes 
d’aquests països a Barcelona i una 
sèrie de mapes de districtes mu-
nicipals on es tornen a repetir les 
localitzacions amb l’objectiu que 

cadascú pugui confeccionar-se uns 
itineraris cronològicament, per te-
mes o per proximitat. 

La Barcelona escandinava, bàl-
tica i russa pretén convertir-se en 
una invitació per als ciutadans de 
Barcelona i de Catalunya, per als 
naturals d’aquests països que hi 
resideixen i per als turistes que en 
procedeixen a descobrir, als carrers 
i places de la capital catalana, les 
empremtes, petites o grans, que 
hi ha deixat la història d’aquests 
pobles del nord i l’est d’Europa i 
els lligams històrics, econòmics i 
culturals que ens hi uneixen.

Aquesta obra forma part de 
la col·lecció Cosmopolis, promo-
guda per l’empresa CatEmocions, 
fruit de la col·laboració entre Cos-
setània Edicions i l’Ajuntament de 
Barcelona.
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ELS INDRETS

Església ortodoxa 
russa de l’Anunciació.
(Foto: Joan M. Serra)

LA BARCELONA ESCANDINAVA, BÀLTICA I RUSSA.indd   9 21/9/20   8:47



10

El Casal de Barcelona va emparentar-se amb la noblesa 

normanda a través d’enllaços matrimonials, i gràcies a 

aquest fet s’establí al sud d’Itàlia una dinastia catalana. 

A través dels consolats catalans al mar del Nord, 

Barcelona va establir relacions comercials amb les terres 

escandinaves, bàltiques i de Rússia, tot i la llunyania dels 

respectius mercats.

1
ELS NORMANDS 
AL COMTAT DE BARCELONA

Segles V a XIV

1.151.14
Palau dels comtes de Barcelona, a la plaça del Rei. (Foto: Vicente Zambrano. 
Ajuntament de Barcelona)
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LOCALITZACIONS

1.1 Muralles romanes. Carrer de la Tapineria

1.2 Església dels sants Just i Pastor. Plaça de Sant Just, s/n

1.3 Museu d’Història de Barcelona. Plaça del Rei, s/n

1.4 Estàtua de Ramon Berenguer III. Plaça de Ramon Berenguer el Gran

1.5 Sepulcre d’Oleguer, bisbe de Barcelona. Capella del Santíssim 
Sagrament de la catedral. Pla de la Seu, s/n

1.6 Monument a Roger de Llúria. Passeig de Lluís Companys

1.7 Drassanes Reials. Avinguda de les Drassanes, s/n

1.8 Llotja de Mar. Passeig d’Isabel II, 1

1.9 Portal de Santa Madrona. Avinguda del Paral·lel, 12

1.10 Palau Reial Major. Plaça del Rei, s/n

Vegeu-ne la ubicació detallada als plànols ampliats de les pàgines 164-177

Sarrià - 
Sant Gervasi

Horta - 
Guinardó

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

Les
Corts

Eixample

Gràcia

Ciutat
Vella

Sants - Montjuïc

1.2 1.41.1 1.3 1.5

1.7 1.91.6 1.8 1.10
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Els visigots: un llarg viatge 
des de Suècia a Barcelona

Götaland és la regió més me-
ridional de l’actual Suècia, la terra 
d’on van partir els gots al segle I 
per arribar, quatre-cents anys més 
tard, a Barcelona, després d’un pe-
riple que els va dur de les terres de 
l’actual Polònia a les vores del mar 
Negre i, d’aquí, a Itàlia i la Medi-
terrània occidental, fins a la capital 
catalana. Els gots que arribaren a 
Barcelona a principis del segle V 
eren els anomenats visigots, els gots 
de l’oest. Hi van arribar conduïts 
pel rei Ataülf, que havia decidit 
abandonar la seva primera capital, 
Narbona, per traslladar la cort a 
Barcelona, atret per la seguretat de 
la muralla romana, fortificada amb 
vuitanta torres. Tot i que l’etapa 
visigoda és força desconeguda, 
sembla que l’ocupació del territori 
va ser pacífica i que els ciutadans 
no van abandonar la forma de vida 
romana, en part perquè els visigots 
també estaven bastant romanit-
zats. A la ciutat, no van arribar a 
ser una població gaire nombrosa: 
solament van ocupar llocs de po-
der, com la guarnició militar i els 
càrrecs civils i militars. Els visigots 
dominaren Barcelona fins al 718, 
quan aquesta va ser ocupada per 
les tropes àrabs i berbers i el dar-
rer rei visigot d’Hispània ja havia 
fugit a Narbona. Malgrat la con-
questa musulmana, la petjada dels 
gots va continuar essent important 
per a Barcelona: l’emperador Car-
lemany va crear el marquesat de 
Gòtia amb les terres de Septimània 
i la Catalunya Vella que havia arra-
bassat als musulmans. Els primers 
comtes que l’emperador franc va 

posar a Barcelona, conquerida per 
Lluís el Pietós el 801, eren d’ori-
gen got i van utilitzar el títol de 
ducs de Gòtia fins a finals del segle 
X. L’empremta visigòtica als com-
tats catalans fou duradora: entre 
els segles X i XII la lex gothica era 
d’aplicació a tots els comtats i serví 
de base als Usatges de Barcelona, 
un recull de dret consuetudinari 
de la capital catalana que es consi-
dera la base del dret català.

Comtes catalans vinculats a 
nissagues normandes

Un tractat entre Carles III de 
França i el cap víking Rol·ló l’any 
911 va permetre l’establiment dels 
víkings al Baix Sena, a la costa del 
canal de la Mànega; aquest tractat 
fou l’origen del ducat de Nor-
mandia. Els nombrosos conflictes 
entre els nobles del ducat se solu-
cionaven, de vegades, amb l’exili 
d’alguns, que es posaven al servei 
d’altres senyors com a mercenaris. 
Determinats cavallers exiliats van 
dirigir-se a la península Itàlica, on 
van lluitar per expulsar-ne els bi-
zantins del sud, i altres a la penín-
sula Ibèrica, on es posaren al servei 
dels comtes de Barcelona en les 
disputes territorials amb els mu-
sulmans. Els comtes catalans van 
utilitzar els serveis dels mercenaris 
normands, com fou el cas de Ro-
ger de Tosny, i també van empa-
rentar-se amb els nobles normands 
que van formar el regne de Sicília. 
Un dels comtes de Barcelona més 
importants, Ramon Berenguer III, 
era descendent de la casa d’Haute-
ville per part de mare, una de les 
nissagues normandes més impor-
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El comte de Barcelona Ra-
mon Berenguer III (1082-
1131) tenia ascendència 
vikinga per via mater-
na. Sa mare, Mafalda de 
Pulla (1060-1108), era 
una dama calabresa filla 
de Robert d’Hauteville 
(1015-1085), un cavaller 
descendent d’una branca 
menor de la casa ducal vi-
kinga de Normandia, que 
va lluitar a Itàlia al servei 
de diversos senyors feudals 
de la península Itàlica, va 
expulsar els bizantins del 
sud de la península, va 
conquerir Sicília als mu-
sulmans i així donà origen 
al que seria el regne nor-
mand del sud d’Itàlia.

Estàtua eqüestre de Ramon 
Berenguer III, descendent de 
nissaga vikinga, realitzada 
per Frederic Marès segons 
un model de Josep Llimona. 
(Foto: Vicente Zambrano. 
Ajuntament de Barcelona)

tants. En emparentar-se els reis 
catalans amb els Hohen staufen, 
el regne de Sicília passà a mans 
catalanes; aleshores cavallers des-
cendents de l’antiga noblesa nor-
manda, com Roger de Llúria, es 
posaren al servei de reis catalans. 

Barcelona, capital comercial 
europea

Barcelona, centre del poder 
polític comtal i de la corona cata-
lanoaragonesa, va esdevenir entre 
els segles XIII i XIV un important 
enclavament comercial. Les rutes 
mercantils barcelonines s’estenien 
tant per terra, cap a França i el 
nord d’Itàlia, com per la mar Me-
diterrània a través d’una important 
xarxa de consolats. A la ciutat fla-
menca de Bruges, els comer ciants 
barcelonins, aixoplugats pel conso-
lat català de la ciutat, connectaven 
amb els comerciants de la Hansa 
que, per la mar Bàltica, importa-
ven productes de Rússia, dels pa-
ïsos bàltics i de Polònia. Les rutes 
comercials de la Mediterrània eren 
la via d’entrada del comerç d’es-
claus; de les costes de la mar Ne-
gra arribaven a Barcelona esclaus 
d’origen rus i tàtar que treballaven 
als camps i obradors de la capital 
catalana. Encara que hi hagués re-
lacions comercials amb productes 
procedents dels països del voltant 
de la mar Bàltica i Rússia, mai no 
foren relacions directes per la dis-
tància i la dificultat dels desplaça-
ments en vaixell o per camins; pel 
que fa a les rutes de la mar Negra, 
normalment els comerciants cata-
lans utilitzaven la intermediació 
dels comerciants genovesos.

Sabies 
que…?
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Capitell visigòtic del segle VI 
reutilitzat com a pica d’aigua beneïda 
a l’església dels sants Just i Pastor. 
(Foto: Joan M. Serra)

Capitell i impostes de l’època 
visigòtica a la portada del monestir 
de Sant Pau del Camp. D’aquests 
segles convulsos i amb constants 
canvis de poder en queden ben 
poques restes arquitectòniques. 
(Foto: Joan M. Serra)

Barcelona, capital del regne visigot
Els reis visigots van tenir com a capital la ciutat de Barcelona du-

rant quasi quaranta anys, entre el 507 i el 546. El motiu va ser que 
els francs havien derrotat els visigots en terres de la Gàl·lia i els havien 
anat prenent els dominis, amb la qual cosa el rei Gesaleic va abando-
nar Narbona i s’establí a Barcelona, que oferia més garanties per les 
seves fortes muralles (1.1), seguit per centenars de famílies visigodes. 
Els anys de capitalitat de Barcelona van ser força convulsos a causa de 
l’enfrontament de Gesaleic amb el rei ostrogot Teodoric el Gran, les 
tropes del qual el van destronar i ocuparen la ciutat. Teodoric imposà 
com a rei el seu net Amalaric. Aquest es va casar amb Clotilde, filla 
del rei franc Clodoveu, a la qual Amalaric va intentar convertir a les 
creences arrianes sense sortir-se’n. Hom diu que els nobles visigots la 
insultaven i li llençaven excrements quan anava a missa a la catedral 
catòlica, situada on ara hi ha l’església gòtica dedicada als sants Just i 
Pastor (1.2). Amalaric arribà a maltractar la seva dona per aquest mo-
tiu, i aquesta va enviar un mocador tacat de sang als seus germans amb 
l’objectiu que la vengessin. Un d’ells, Khildebert, va marxar amb el 
seu exèrcit, va derrotar Amalaric a Narbona i continuà avançant sobre 
Barcelona. Sembla que va aconseguir entrar a Barcelona i Amalaric va 
ser assassinat al fòrum (al lloc aproximat on ara hi ha el Palau de la 
Generalitat) l’any 531, mentre que la viuda se n’anà amb l’exèrcit del 
seu germà. El successor d’Amalaric, Teudis, va decidir l’any 546 tras-
lladar la capital visigoda a Toledo, perquè possiblement la seva situació 

LA BARCELONA ESCANDINAVA, BÀLTICA I RUSSA.indd   14 21/9/20   8:47



15

central a la península Ibèrica li permetia un millor control del regne 
visigot. Si visitem el subsòl del Museu d’Història de Barcelona (1.3) 
podrem contemplar restes de la Barcelona visigoda excel·lentment ex-
plicades i indicades.

Roger de Tosny, de Normandia a Barcelona
L’any 1017 la comtessa de Barcelona Ermessenda de Carcassona 

(972-1058) estava ben atribolada perquè havia estat nomenada regent 
del comtat a la mort del seu marit i havia d’enfrontar-se a les revoltes 
dels seus nobles i als atacs de l’emir musulmà de Dénia que assolava 
amb actes de pirateria les costes del comtat de Barcelona. L’any 1018 
Ermessenda va contractar el noble normand Roger de Tosny (990-
1040), que havia hagut d’exiliar-se del ducat de Normandia, a conse-
qüència de les seves disputes amb el duc Ricard II, perquè l’ajudés a 
desempallegar-se dels pirates musulmans. El noble normand va com-
plir exitosament l’encàrrec al capdavant d’una flota de drakkars i, per 
retenir-lo al seu servei, Ermessenda li va concedir la mà de la seva filla 
Estefania Ramon (995-1077). Roger va romandre uns quants anys 
més al servei de la comtessa de Barcelona i el 1023 va participar en la 
defensa de la capital catalana contra els atacs dels musulmans. L’any 
1024 va tornar a la seva terra normanda, va participar en les guerres 
civils que es van desenvolupar al ducat i va morir, juntament amb dos 
fills seus, derrotat per Roger Beaumont, fill del duc de Normandia.

Un cavaller normand al servei del comte   

de Barcelona
L’any 1116 el comte Ramon Berenguer III (1082-1131) de 

Barcelona, net del cavaller normand Robert d’Hauteville, va empa-
rar-se de la ciutat de Tarragona i en va fer donació a Oleguer, bisbe 
de Barcelona, perquè s’encarregués d’organitzar la defensa i el repo-
blament del territori. Sembla que el bisbe barceloní —aleshores ja 
arquebisbe de Tarragona— devia tenir dificultats en aquesta tasca i 
per això el 1129 va cridar el cavaller normand Robert de Culley, 
cosí llunyà de Ramon Berenguer III, perquè s’encarregués d’aquesta 
tasca, tot nomenant-lo príncep de Tarragona. El cavaller normand, 
que disposava d’un exèrcit de mercenaris del seu país que vivien de la 
guerra, s’encarregà d’aquesta repoblació i cedí terres a molts dels seus 
cavallers en vassallatge. A Barcelona podem contemplar una estàtua 
eqüestre de Ramon Berenguer III (1.4) i visitar el sepulcre del bisbe 
Oleguer (1.5), on es combinen la seva estàtua jacent, esculpida el 
1406 per Pere Ça Anglada, i el sepulcre d’estil barroc treballat per 
Francesc Grau i Domènec Rovira el 1678, una de les millors obres 
del barroc català. 
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Estàtua 
dedicada 
a Roger 
de Llúria, 
descendent 
de nissaga 
vikinga que va 
destacar 
com a almirall 
de l’armada 
catalana. (Foto: 
Mònica Moreno 
i Isaac Planella. 
Ajuntament de 
Barcelona)

Roger de Llúria, el gran almirall descendent 

dels víkings
La famosa frase “Nengun peix se gos alçar sobre la mar si no porta 

un escut o senyal del rei d’Aragó en la coha”, que mostra l’orgull pel 
domini que la flota medieval catalana tenia sobre la Mediterrània oc-
cidental, la va dir Roger de Llúria (1250-1305), almirall de l’armada 
reial catalana. Roger de Llúria formava part de l’elit normanda que des 
de finals del segle XI dominava el sud de la península Itàlica i Sicília. 
El seu pare era gran privat del rei Manfred I i la seva mare, dama de 
companyia de la reina Constança de Sicília, casada amb el rei Pere II 
el Gran; tota la família es va haver de refugiar a la cort de Barcelona 
quan els angevins van derrotar i matar Manfred I. Gràcies a les grans 
victòries navals de Roger de Llúria es restaurà el domini de les dinas-
ties d’Aragó i Hohenstaufen sobre els territoris de Sicília, Calàbria 
i Nàpols. A Barcelona hi ha un monument (1.6) dedicat al famós 
almirall, esculpit el 1884 per Josep Reynés; també hi té un carrer que 
porta el seu nom a l’Eixample.
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El comerç català amb la Hansa
Dos edificis barcelonins que reflecteixen la puixança medieval de 

la ciutat són les Drassanes Reials —actual seu del Museu Marítim 
(1.7)— i la Llotja de Mar (1.8), on es conserva la bella sala de con-
tractació construïda en estil gòtic a les acaballes del segle XIV. A les 
drassanes de Barcelona s’havien noliejat coques, un tipus de vaixell 
mercant creat a Flandes que al segle XIII ja utilitzaven els mercaders 
catalans. Amb aquests vaixells es transportaven productes catalans i 
de l’Orient fins a Bruges, on els mercaders de Barcelona disposaven 
des de 1330 d’un consolat, un centre per poder-se reunir i comerciar. 
Bruges era un gran centre comercial perquè era el punt de trobada de 
diverses rutes terrestres i marítimes que posaven en relació les zones 
mediterrànies i atlàntiques amb els ports de la Hansa, que tenien el 
monopoli de la navegació per la mar Bàltica. A Bruges els mercaders 
de Barcelona podien adquirir ambre, pells, blat i fusta que procedien 
dels països escandinaus i bàltics, de Rússia i de Polònia. Barcelona i 
el consolat de Bruges estaven comunicats per un sistema directe de 
correus que recorrien els 1.500 km de distància entre les dues ciutats 
en 21 o 22 dies tot passant per Montpeller, Avinyó i París.

Esclaus russos a Barcelona
L’any 1395 el rei Joan I va autoritzar a Jordi, un esclau rus que 

havia aconseguit la llibertat després de servir durant vint-i-vuit anys 
el ballester Pere Ermengol, a tenir un obrador de ballestes a Barcelona 
com si fos mestre ballester, però sense que se l’admetés al gremi. Hom 
calcula que al segle XV els esclaus representaven el 10% de la població 

Edifici de les drassanes de Barcelona, que va esdevenir el centre de 
construcció dels vaixells de la potent marina catalana dels segles XIV i XV. 
(Foto: Antonio Lajusticia. Ajuntament de Barcelona)
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de Barcelona i, encara que podien arribar a aconseguir la llibertat, mai 
no eren considerats de la mateixa categoria que els altres ciutadans.

A la fi del segle XIV, els esclaus més nombrosos a Barcelona eren 
els que procedien de la Mediterrània oriental i de les costes del mar 
Negre, entre els quals predominaven els tàtars i els russos; aquests 
esclaus molt sovint eren adquirits als ports de la mar Negra i venuts 
pels genovesos a mercaders catalans. La quantitat de russos esclaus a 
Barcelona va ser apreciable des de les darreries del segle XIV fins a mit-
jan segle XV, quan van disminuir molt a conseqüència de l’ocupació 
turca de Bizanci. Molts d’aquests esclaus eren adquirits per artesans 
o barquers i, en el cas de les dones russes, n’hi havia força que eren 
comprades per fer de dides.

El rei català interessat en la història Noruega
Pere III el Cerimoniós (1319-1387) va ser un rei que es va in-

teressar per la història, i això feia que en molts dels seus discursos 
utilitzés arguments històrics per recolzar els seus arguments. Sembla 
que tota la vida va llegir obres històriques nacionals o estrangeres i no 
es pot oblidar que va ser el promotor de la darrera de les quatre grans 
cròniques medievals catalanes, centrada en el seu regnat. Per aquest 
motiu, a la seva biblioteca hi havia, entre d’altres, les cròniques dels 
reis de Noruega. Aquestes cròniques estaven formades per l’aplec de 
setze sagues històriques conegut amb el nom de Heimskringla o Histò-
ries dels reis de Noruega, que havia redactat al segle XIII Snorri Sturlu-
son, skald (poeta i cronista) i lagman (lletrat) del parlament d’Islàndia. 
Una gran obra pública del temps de Pere III va ser l’ampliació de la 
muralla de Barcelona, de la qual només se’n conserva un tram amb el 
portal de Santa Madrona (1.9), construït el 1378.

Portal de Santa Madrona, l’únic que resta de la muralla que Pere III va fer 
construir al segle XIV. (Foto: Vicente Zambrano. Ajuntament de Barcelona)
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Un pelegrí polonès encomanat al rei Martí I
L’any 1409 el cavaller polonès Johannes de Grabo, fill del castlà 

de Cracòvia (capital de Polònia en aquella època), va arribar a Barcelo-
na amb una carta de recomanació del rei Carles VI de França, al qual 
havia servit durant un temps. El rei Martí I (1356-1410) va escriure 
a Ladislau II Jagelló de Polònia per informar-lo de l’acollida que 
s’havia fet al seu súbdit i de l’interès que mostrava per visitar la tomba 
de l’apòstol Santiago a Compostel·la. Molt probablement el cavaller 
polonès devia anar al palau reial, on vivia el rei Martí (1.10). Entrant 
al Museu d’Història de Barcelona (1.3), es pot accedir a l’interior del 
palau i visitar el saló del Tinell, antiga sala de cerimònies, i la capella 
de Santa Àgata, on el rei Martí acabava de fer construir la capella del 
baptisteri. Totes dues construccions són una mostra del millor gòtic 
català del segle XIV. 

Retrat del rei Martí I 
l’Humà a la taula del 

Trasllat de les relíquies 
de Sant Sever, de 1542, 

exposat al Museu 
Diocesà de Barcelona. 

(Foto: Pedro Núñez 
i Enrique Fernández)
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