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Dins la desenvolupada xarxa marítima mercantil de finals de l’Edat Mitjana,
Barcelona ocupà un lloc destacat en les relacions establertes entre la Mediterrània
i el mar del Nord. Mercaders catalans arribaven a Flandes amb productes medite-
rranis –bàsicament ferro, cereals, safrà i llana– i s’enduien tota mena de manufactu-
res fàcilment adquiribles a les diverses fires locals.

Coneixem l’existència d’una colònia catalana a Bruges ja des del 1267, cada vega-
da més nombrosa, tot i que el consolat d’aquesta comunitat no es fundà fins el 1330
per atendre les necessitats dels catalans establerts o temporalment residents en
aquesta ciutat flamenca, com Bartomeu de Llobera, Bernat de Junyent o Valentí
Sapera, documentats a Bruges durant la primera meitat del segle XV.

A l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, centenars de registres contenen
informació sobre el moviment de naus que partien del port de Barcelona en direc-
ció a Flandes o de l’arribada de naus procedents d’aquelles localitats del nord, sovint
galeres de propietaris italians. A vegades, abans d’emprendre un viatge els merca-
ders feien testament  per la perillositat de l’aventura, i era pràctica habitual assegu-
rar les mercaderies davant notari abans de partir.

S’han conservat pocs productes artístics del nord arribats al port de Barcelona,
però tenim nombroses proves de la seva existència als documents notarials i als
inventaris conservats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Gràcies a aques-
ta documentació, podem afirmar que el comerç de la Corona d’Aragó amb Flandes
i Brabant a través del port de Barcelona era tan actiu com podria ser-ho el més estu-
diat de la Corona de Castella. En aquesta recerca em centro en les peces artístiques
i artesanals (tapissos, draps de pinzell, bacines, làmpades) més comunes a les llars
catalanes de la segona meitat del segle XV i principis del XVI avui desaparegudes,
deixant de banda aquelles més ben conegudes que sí s’han conservat.
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