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Lapollacramasnovina "Maria Asunta"
133 anys de navegació (1858-1991).

O. Introducció.

Vaig començar a tenir coneixe
ment que la "Maria Asunta " encara
navegava quan un senyor em trucà
per telèfon demanant pel director
del Museu Municipal de Nàutica del
Masnou. Això era l'octubre de 1988.
Fetes les oportunes presentacions,
el senyor Estan islau Janer i Aromir
de Barcelona em preguntà si jo te
nia coneixement d'uns capitans
masnovi ns i d'una pollacra també
del Masnou, anomenada "Maria
Asunta ". La meva contestació va

ser afirmativa. Llavors el senyor Ja
ner em va explicar que en un recent
viatge a Anglaterra , s'hav ia trobat
amb un vaixell de vela amb un nom
català en el port de Liverpool , i això li
va despertar la curios itat. Preguntà i
s'informà, fins a obten ir una certa
quantitat de referències .

A partir de la trucada telefònica,
ens vàrem cartejar per comunicar
nos les novetats que anàvem des
cobrint i que, sumades amb les al
tres, formen aquest interessant re
culi que ara donem a conèixer, tant
en la reproducciò dels documents
d'època, com en el material gràfic
que el senyor Janer ens ha facili
tat.(1)

La pollacra
"Maria Asunta '',
ja restaurada
però quan encara
portava el nom
de "Ciudad de Inca".



1. "Descobriment" de la pollacra "Maria
Asunta" per EsJanislauJaner.

Aquest estiu que ve, farà tres o
quatre anys , -el temps vola- que,
trobant -me a Manchester, on resi
deix una filla meva allí casada , em
proposaren, ella i el seu home,
d'arribar-nos a Liverpoo l a visitar el
Museu Naval d'aquell port tan fa
mós en els anys passats, en els
quals , Anglaterra senyorejava la
mar. Els vaig felicitar per la proposta
i, cap a Liverpool falta gent. Era la
primera vegada que visitava aquella
ciutat i vaig quedar parat i gratament
sorprès de la seva grandiositat í la
cura de com manté aquella institu
ció.

Però la meva atenció s'adreçà
cap a una resclosa dels immensos
"docks" d'aquell port , on hi havia
fondejat un elegant bergantí, tot
aparellat i llest per a salpar. Em faltà
temps per anar-hi i la meva sorpre
sa fou quan vaig trobar-me amb un
bastiment que onejava la bandera
anglesa i que , a l'orla lluïa el cata la
níssim nom de "Maria Asunta ". No
hi entenia res. Després de demanar
permís per pujar a bord, vaig saltar
hi (és un dir) i vaig saludar al qui
semblava el patró, preguntant-li per
què un bergantí anglès portava un
nom català . Molt amablement i com
plagut , em relatà que una institució,
"The China Clipper Society ", de la
qual n'és director Mr. Marck Litch
field i sots director o secretari Mr.
Nick Dulton, radicada a 110 High
Street , Lenham, Nr. Maidstone,
Kent ME 17 2LA, Anglaterra, havia
comprat el que quedava d'aquella
nau d'una naviera establerta a Ei-

vissa, per a la qual havia navegat
anteriorment amb el nom de "Ciu
dad de Inca" i que l'havien restaura
da i deixada a punt per navegar ja
que, des d'aleshores, ha anat lluint
bandera i nom per tots els ports del
món. Em regalaren unes postals de
quan era la "Ciudad de Inca" i em
manifestaren llur estranyesa pel
nom que li havien posat en restau
rar-la . Jo els vaig contestar que
"Maria Asunta " era un nom donat
en català a una festivitat de la Mare
de Déu, que a casa nostra se cele
bra cada any el dia 15 d'agost ; que
segurament l'armador que manà
construir-la, podia molt ben ser un
home jove i que estimava una dona ,
mare, esposa , germana o senzilla
ment amiga que es deia Maria As
sumpta i potser era molt maca, com
una cosina meva, anys ha, morta,
que també se'n deia i que era una
de les noies més boniques que jo re
cordo. ¿No us sembla que per a un
bergantí tan airós com aquest és
més escaient el nom d'una dona
guapa, que el d'una ciutat qualse
vol? Tots hi convigueren molt con
tents i aixi ens vam acomiadar.

I aqui comença la feina . Així que
vaig ser a casa, vaig anar al Museu
Marítim de Barcelona. Em facilita 
ren una còpia de la carta adreçada a
la "China Clipper Society " , escrita
pel director del Museu, Sr. L. Carbo
nell Relat amb data 6 de maig de
1985, la qual em confirmava el nom
de la institució que manté la "Maria
Asunta ", assabantant-me que fou
construïda a prop de Barcelona (a
Badalona), l'any 1858, que tingué
dos capitans, Josep Ysern i Salva 
dor Llimona i de com havia passat

Estanislau Janer,
davant de la

"Maria Assumpta "
la tarda que

la va "descobrir".



de màen mà.
Orientat per les obres de l'histo

riador Sr. Joaquim Llovet de Mata
ró; la persona més ben documenta
da i fiable, pel que es refereix a la
navegació i pesca de la nostra costa
de lIevant,(2) vaig trobar la caució
de Patent, datada a 30 d'Octubre de
1858 a favor de Josep Ysern , tercer
pilot de la matrícula del Mas Nou,
foli 419 ; i adjunt, amb la mate ixa
data, el contracte fet amb la tripula
ció enrolada pel primer viatge de la
"Maria Asunta" amb destí a Buenos
Aires . llegit, avui, aquest contracte,
sembla un conte de fades .

Posteriorment, també vaig trobar
l'Escriptura de construcció de la Po
llacra Goleta a favor de Josep
Ysern , fill d'Isidre, del Foli 419 de la
matrícula del Mas Nou, la qual fou
construïda pel mestre d'aixa Nico
lau Pica i Vila d'Arenys de Mar, .en la
platja de Badalona, on treballa del
1858 al 1862. En l'escriptura fa
constar, taxativament, l'armador i
comandant de la pollacra, que deu
rà anomenar-se "Maria Asunta"
que n'és l'amo únic absolut i que, el
cost de la seva construcció, suma
des totes les partides, importa la
quantitat de "tretze mil duros" .

No sembla això un altre somni?
Avui amb tretze mil duros no et com
pres una bicicleta gaire bona .

A l'enviar a la "Ch ina Clipper" les
fotocòpies de les escriptures de
construcció i caució, aquells se
nyors em feren saber que estaven
gestionant poder portar el "Maria
Asunta" a la costa catalana, i que ,
quan ho fessin, jo ser ia un convidat.
La veritat, em faria molta il·lusió tor
nar a veure la "Maria Asunta" , i en
cara me'n faria més , que ella em
veiés a mi...

2. Transcripció dels documents: escriptura
de de construccíó, la caució de patent í el
contracte del primer viatge.
Supervisió acura de Xavier Tarraubella.

2.1 .Transcripció de l'esccriptura de construcció.

En la cíudad de Mataró a los quin 
ze octubre de mil ochocientos cin
cuenta y ocho.

D. JOSÉ ISERN hijo de lsidro del
fol. 413 (o 419) de la Iista de Pilotos
del Distrito de Masnou y vecino del
rrusrno Pueblo: Por cuanto en veinte
y ocho octubre del año próximo pa
sado se concedió el oportuno per
rmso para la construcción de una
Polacra Goleta en el astitlero de la
villa de Badalona por el maestro
constructor en dicho astillero Nico
làs Pica y Vila , y quedando concluí 
da resulta ser del porte de cíento
cincuenta y seis toneladas y de las
dimensiones siguientes = Eslora
noventa y cuatro pies = Manga de
construcción treinta = Idem de ar
queo veinte y siete con seis pulga
das = y puntal once con dos pulga
das . = Según todo lo relacionado
consta por los documentos se dejan
archivados en esta Escribania de
Marina: Por tanto mediante otro per
miso tribuido por el Sr. Comandante
Militar de Marina interino de esta
provincía con decreto puesto a la
solicitud con que fué ped ida y con
cedida la esplicada construcción, el
tenor del cual es como SIGUE =
Mataró 13 de Octubre de 1858 =
Pase a la escribania de Marina de
esta Provincia, para que se formali
ce la correspondiente escritura de
propiedad del buque con arreglo a
odenanza. = Jimenez = DECLARA
que la espresada Polacra Goleta de
porte segun va dicho ciento cin
cuenta y seis toneladas que debera
nombrarse "Maria Asunta" ha sido
construida de su cuenta siendo el
unico y absoluto dueño de la misma,
en cuya construcción afirma haber
invertido la cantidad de cuatro mil
doscientos cincuenta duros y en la
de su aparejo y total habilitación
ocho mil setecientos cincuenta du
ros integrando ambas partidas, la
de trece mil duros. Y queriendo que
cuanto aqu: consta sea el titulo justi
ficativo de la propiedad de la memo 
rada Polacra Goleta, me ha requeri 
do formalizase la presente para que
constando por ella el pleno dominio
que tiene adquirido de la misma
pueda Iibremente disponer de ella
segun crea mas conveniente a sus
intereses. En cuyo testimonio os
tens ionada la filiacíón de matricula a
mi el infraescrito Escribano asi lo
otorga y firma siendo testigos D. Ra
mon Fons y Torras y D. Ramón Fà- 5
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bregas veci nos de esta ciudad = el
emendado = Isidro = Vale

2.2.Transcripcióde lacauciói delcontracte del
primer viatge.

Dada copia el mismo dia en sello
de Ilustres.= Firmado = Cancela
con decreto del Exmo. Sr. Coma n
dante de un tercio Naval. fecha pri
mero de abril de mil ochocientos se
senta y dos . = firmado =

'Rúbrica ilegible

•Librada copia en dicho dia con se
Ilo de llustres.

Librada segunda copia en 14
Sbre de 1874, surt iendo los efectos
de primera por haberse estraviado,
en sello 1° según decreto asesora
do el12 del Cte. mes del Sr. Coman
dante de Marina de esta Província
en meritos del espediente instruido
en esta comandancia a instancia de
D. lsidro Isern y Millet, mari no veci 
no de Masnou, cuyo espediente
queda archivado en esta Escriba
nia.

apresamiento, naufragio Ú otro
accidente imprevis to que le suce
da lo hara constar debidamente,
que en conform idad à lo ma ndado
el la Real orden de veinte y ocho
de Mayo de mi l ochocientos cin
cue nta y uno, siempre que co n
ciu ido el t iem po de duraci ón de la
paten te se la Jibre otra en puerto
que no sea el de la matricula de
dicho buqu e, à tenor de lo preve
nido en diez de Febrer o de mil
oc hocientos cinc uenta , deberàn
quedar subs is ten tes las oblig a
ciones que co nt rae en la presente
Escribania y la fi anza en ella con
tinu ada, hasta que el buq ue veri
fique su reg reso a es te puerto.
Todo lo que promete atender y
cumplir s in dilacion ni (?) alguno,
con el acostumbrado salario de
(?), res ti tucion de daños y costas,
y bajo pena de la mi tad del va lor
que sobre se ha es presado del d i
cho buque.

En seg ur idad de lo prometido
dà en fia dor à D. Ag ustin Prats del
Comercio de esta plaza, quien
acepta el ca rgo y cons is te en ser
tenido y obligado à todo lo sobre
pro met ido por su (?) tanto con
este como à so las , haciendo el
efecto de de uda agena suya pro 
pia. Para cump limiento de lo cua l
obliga jun tos y à so las todos sus
bienes muebles y sitios habidos y
por haber, renu nc ian do à leyes
de mancomunidad y fiaduria a
cualquier otra de su favor y à la
general en forma. Asi lo otorga y
firma co nocidos de l infrascrito
Escribano. = en Barcelona à trein
ta de Octubre de mil ochocientos
cincuenta y ocho, siendo testigos D.
Emilio Crespo y D. Anto nio sao
pons vecinos de la misma.

·CONTRATA·
30 Octubre

D. JOS E ISERN: Capitàn de la
Polacra Goleta "Maria Asunta" de la
matricu la del Masnou, surta en este
puerto y pronta à salir para Buenos
Aires y cualesquier otros puntos de
América que convenga, de una par
te y los índividuos de la tripulacion
de otra, han conven ido la presente
contrata con arreglo à, Ordenanza y
Superiores Ordenes vigentes, con
los pactos que siguen :
1°. En este viage ganara el contra
maestre ocho pesos fuertes meno
suales, el cocinero diez y siete, el
carpintero quince, cada marinero
trece y cada mozo (?). Paga à dis
creción del capi tàn.
2°. La comida serà al estilo de la
navegación catalana, y no se darà
vino ni otro licor alguno en todo el
viage asi à la ida como à la vuelta.
3°. Ningun individuo de la tripula
cion podrà percibir mas que un mes

José Isern
[?r

- CAUCION DE PATENTE
30 Octubre

D.JOS E ISERN tercer piloto de la
matrícula del Masnou y del mando
de la Polacra Goleta "Maria Asunta"
de la rnisrna , de porte ciento cin
cuenta y seis toneladas, su valor
seis mil pesos fuertes surta en este
puerto y pronta aemprender viage .
Por cuanto con recurso presentado
al Sor. Comandante de este Tercio
Nava l, solicitó una Real patente de
navegación mercanti l, S.I. hadecre
tado lo que sigue = Barce lona vein
te y cinco de Octubre de 1858 mil
ochocientos cincuen ta y ocho =
Pase a la Escribania de Marina a
presentar la cauc ion = de la Rosa =
En su consecuencia ha espresado
el otorgante que prestaba y prestó
cauc ion en amplia y debida forma,
con la cual conv iene y en buena fé
promete à S.M. la Reyna Doña Isa
bel segunda y por ella el referido
Sor. Comandante de Mar ina y de
mas Gefes y Justicia del (?) que
convenga, que har à buen uso de la
Real patente que se le entregara ,
que no cede rà à nad ie este docu
mento, ni se habilitarà de otro igua l
Iibrado por gobierno estrangero,
que no hara eltràfico de negros,que
no ejercerà el contrabando, que fini
do que fuera el plazo señalado en la
misma patente, la restituirà la origi 
nal en la Comandancia de Marina
de esta prov incia, que en caso de

Firman :
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de avances antes de la salida de
este puerto, ni lIegado a su destino,
quedarà à discrecion del Capitàn el
entregaries lo que cons idere nece
sario para cubrir sus precisas aten 
ciones, el resto de los salaries lo
percibiràn despues de rendido el
viage de regreso.
4°. Estarà obligada toda la tripula
cíón à la carga y descarga del bu
que , al aseo y limpieza del mismo,
remendar velas y demàs faenas
que dispusiere el Capitàn.
5°. Serà este libre de hacer esca 
las , arribadas y variar la dirección
del viage , sin que puedan sufrir atte
ración los salarios convenidos.
6°. Por falleci miento del Capitàn
se encargarà el piloto de derrota de
la espedición del buque y de cuanto
tenga aquel à bordo, para respon
der de todo , previo inventario à los
interesados del buque y carga.
7°. Si falleciera algun individuo du
rante la navegación se ajustaran las
cuentas de su haber hasta el dia de
su muerte y sus alcances se entre
garan à quien corresponda.
80

• Nadie podrà embarcar cosa al
guna à bordo sin permiso del Capi
tan y si lo ha embarcado fuera de ili
cito comercio se echarà al mar, vi
niendo à cargo del contraventor los
perjuicios que siguieran.
90

• El que fuere revoltoso, insu
bordinado y no quisiera ó no supiera
cumplir con el deber de su trabajo,
sufrirà en sus haberes una rebaja à
juicio de los oficiales de abordo, à
quienes deberan tener el respeto y
subordinación debido y sin cuyo
permiso nadie podrà separarse del
buque. El que desertara lo perderà
todo en beneficio de la esped ición .
100 • Oueda obligado el Capitàn lue
go de rendido el viage de regreso, à
hacer presentar toda la tripulaci ón
ante la competente Autoridad de
Marina, dar à todos razonable trato
y evitar la deserción de ninguno de
elles , bajo las penas de Ordenanza.

I ambas partes prometen cumplir
esta contrata, sin contravenirla por
motivo alguno, bajo obligación de
sus bienes con las renuncias necesa
nas. Asi lo otorga en Barcelona à trein
ta de Octubre de mil ochocientos
cincuenta y ocho, siendo testigos D.
Antonio Sanpons y D. Emilio Cres
po vecinos de la misma. = Emilio
Crespo = vale este enmendado.
firman : José lsern y Isidro lsern

Y por el Contramaestre Isidro
lsern, el cocinero Jayme Ferrer, el
carpintero Miguel Coll, los marine
ros Buenaventura Vilardaga, José
Canals, Pedro Hospital , Buenaven
tura Sabater, el mozo Clemente
Ros y el page José Ramentol , que
han dicho no saber firmar, lo hace
ha su ruego, Antonio Sanpons testigo.

3. Inici delarecerca.

Com ja he dit al començament i
gràcies a les notícies donades pel
Sr. Jane r, vaig saber que la Pollacra
"Maria Assumpta", encara naveqa
va. Aquestes tres cartes que repro
duïm textualment, en són testimoni.

E. Janer i Aromir

Sr. En Palemon Anglès
Jaume I, 93
El Masnou

4 d'octubre de 1988

Distingit Sr. i amic :
Tal com vaig dir-li ahir , acom

panyo aquestes lletres amb la poso
tal del "Ciudad de Inca" (abans i ara
"Maria Assumpta") . En la llista de
velers, relacio nada pel Sr. Josep Ri
cart i Giralt , ve com a construït amb
el nom de "Maria Asunta" , l'any
1864, a Badalona. En el llibre del Sr.
Pedro J. Bassegoda està relacionat
amb el nom de "Maria Assumpta" , i
patronada per Salvador Llimona i
Josep lsern . La relació és de l'any
1863 i correspon a tots els velers
depenents en aquell temps a navi
liers del Masnou. Tinc la fotocòpia
d'una carta que m'ha facilitat el Mu
seu de Barcelona, de data 6/5/85,
adreçada a Mr. Mark Litchfield, de
The China Clipper Society, d'Angla
terra , signada pel Sr. L. Carbonell
Relat , Director en aquella data, en la
qual consta amb el nom d"'Asunta",
construïda a Badalona l'any 1858. -I
fina lment, tinc una fotocòpia de l'es
criptura notarial de la "Caución de
Patente" de data 30 d'octubre de
1858, concedida al "tercer piloto de
la matricula del Masnou D. José
Ysern " i, a continuació el contracte
de la tripulació. No consta la data de
construcció. Sols hi consta al mar
ge , que en data primer d'abril de
1862, va ésser cancellada dita Pa
tente .

Ouedo a la seva disposició per fa
cilitar-li els documents que puguin
interessar-li. El saluda molt atenta
ment.

Sr. Estanislao Janer i Arom ir.

27 de desembre 1988

Discu lpeu-me la tardança en
contestar les seves lletres del 4
d'octubre i donar-li les gràcies per la
postal del bergantí "Ciudad de Inca "
que és molt bonica i interessant.

--
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Si no li és molèstia agrairia que
em facilités fotocòpies dels docu
ments que menciona en la seva
atenta del mes d'octubre .

Per part meva, li adjunto unes fo
tocòpies per si li poden ser d'interès.

Quedant a la seva disposició, el
saluda atentament.

Palemó Anglès i Sala
Director del Museu Municipal

E. Janer i Aromir.
Sr. En Palemon Anglès
Jaume l, 93
El Masnou.

Distingit Sr. i amic :
He rebut la seva carta , que

contesto amb retard , per haver-me
absentat de Barcelona durant les
passades festes .

L'hi adjunto a la meva contesta
ció, fotocòpies de totes les dades
que tinc, referents a la "Maria As
sumpta".

La "Caución de Patente " així com
el Contracte que segueix, comprova
la data del 30 d'octubre de 1858 i
que fa versemblant que l'esmenta
da embarcació fos construïda en
aquell any, i no en el 1864 com figu
ra en la relació, que també li acom
panyo , donada pel capità Sr. Ricart ,
i on figura construïda a Badalona.

En la fotocòpia de la carta del Di
rector del Museu Naval de Barcelo
na, adreçada a Mr. Mark Litchfield ,
de la China Clipper Society a la qual
pertany actualment la "Maria As
sumpta", es mencionen els capi
tans de la mateixa, Isem i llimona i
dóna també la data de construcció
com a efectuada a Badalona, en
l'any 1858.

Ara bé, el meu interès està en sa
ber el nom o mestrança on fou cons
truïda i l'armador a nom del qual
s'inscr igué la Polacra-Goleta en
qüestió. Jo vaig parlar amb el Sr.
Narc ís Cardona i Griera del antics
Astilleros Cardona, bon amic meu i
molt assabentat en afers relacio
nats amb embarcacions de tota
mena i em digué que ell no sabia de
cap mestrança a Badalona. L'histo
riador Sr. llovet, de Mataró, que ha
aportat una exhaustiva i ben docu
mentada informació, sobre les
construccions navals de l'antiga
provincia marítima de Mataró, que
pel cap de garbí acaba en el Mas
nou, no dóna cap referència de la
construcció que interesso ni en el
Masnou ni a Vilassar ; el que vol dir
que amb quasi tota seguretat, devia
ésser costruïda a Badalona.

Repetidament he anat a la Co
mandància de Marina de Barcelona

amb totes les dades que tinc, a veu
re si podr ien aclarir-me aquest punt i
el resultat sempre ha estat negatiu.
La darrera vegada però, un senyor
amb el qual mai havia parlat , em di
gué que m'adrecés a: "Dirección
General de la Marina Mercante 
Calle Ruiz de Alarcón - Madrid ".
Cosa que fins ara no he fet. Pensa
va parlar-ne amb vostè per si fos tan
amable de fer aquesta gestió per mi.
Aquesta llibertat, no me la prenc per
mandra d'escriure sinó perquè crec
que feta la gestió per un Museu, pot
tenir molta més efectivitat i mereixe
rà una major atenció que no pas feta
per un particular, que per a ells no
és ningú.

Perdon i'm aquesta carta tan llar
ga. Em plau enviar-li tot el que tinc
de la "Maria Assumpta " i en el cas
que en tragués quelcom en clar, li
estimaré les seves notícies.

Desitjant -li un bon Any 1989, li
prego que accepti la meva salutació
més efusiva i sincera .

E.Janer.



4. Història del vaixell.

4.1 .Des de laconstruccióaldesvallestament.

De les fonts invest igades aqu i,
presentem les que hem trobat el
nom del vaixell "Maria Asunta ", que
per cert , presenta grafies diferents
del mateix nom i inclús canvis com
en l'època que es deia "Ciudad de
Inca",

Cal aclarir , que la forma correcta 
ment escrita en la llengua catalana
és ASSUMPTA o sigui amb dues
esses, però respectem la grafia que
li han donat. Nosaltres, per citar-lo
hem escollit la nomenclatura "Maria
Asunta", ja que és tal i com figura en
l'escriptura notar ial de construcció.

Relació de lesdiferents llistes de la "l/STAOFI
CIAL DE SUQUES" que s'han pogut consultar;

Els anys 1871 i 1873 apareix
aquest veler com "Asunta" .

L'any 1878, apareix "Maria
Asumpta " amb codi signa l HTKO
registrada a Barcelona,

Els anys 1898, 1901, 1905 apa
reix registrada a: Villagarcía des de
1878,

Els anys 1908, 1910, 1912 i 1913
apareix amb el mateix nom.

L'any 1918 apareix registrada a
Vigo, propietari : "Candeira Herma
nos",

Els anys 1919, 1920, 1921, 1922 i
1923 apareix amb el nom de "Maria
Asumpta" i el de "Pepita" codi sig
nal JCNW registrada a València des
de 1918 per "Dutrús y Garci " de Va
lència.

Els anys 1926, 1927, 1930 apa
reix com a "Pepita" codi signal
JCNW registrada a Eivissa des de
l'any 1925.

Els anys 1932, 1933, 1934 apa
reix igual que l'anterior, propietari
"José Pineda Puget" .

Els anys 1939, 1942, 1943, 1945 i
1946 apareix com a "Pepita" codi
signal EGGI registrada a Palma de
Mallorca, propietaris J. y Manuel Pi
neda Puget, classificada com a Pai
lebot amb motor Diesel 160 HP.

L'any 1949 apareix com a "Ciu
dad de Inca" ex "Maria Asunta " ex
"Pepita" codi signal EGGI propietat
de Magin Màrquez Fiol de Palma de
Mallorca ,

Els anys 1956, 1960, 1963, 1964,
1965, 1967, 1969, 1970, 1971,
1972, 1974, 1982·83 apareix com a
"Ciudad de Inca" propietaris "Co
mercial Españo la de Transportes
SA" establerta a Eivissa ,

Llista segons Pere Sassegoda i Musté (3),

9

Pedra Pagés, Antonio Duran (murió en naufragio), Se-
gundc Pagés, '

Mateo Oliver, Iaidro Martí.... Pedra Oliver, hidra Oliver,
Gabriel Alsina.

José Pagh, Gabriel F'bregas, José FagEs Ber-trên, An
tonio Pagés.

Agustín CurelI (muci6 en na.ufragio), Victoriana Pagés,
Tomb Truch, Félix Sanjuàn, Federico Pagés, Pedro
Pagés.

Gerardo Mar is tany, Francisco Millet, Antonio Oliver,
Jairne Pagés. .

Salvador Roger, Juan Roger, Mateo Mi1let y Oliver, Pe-
dra Bertran, j aime Millet.

Pedra P ébregas, Isidre P la, José Martí.
Jaime Pagés Estapé, Jaime Pagés.
Gerónimo Mil1et (murió en naufrag¡o).
Ramón Ros, José Sampera, Gabriel Oliver Antonio Du

ran, Antonio Isern Mirambell, Ram6n ' Ros Bertrén,
Gerardo Maristany.

Salvador Llimona, José Iaern.
Pedro Jsern, Ger-arde Maristany, Pablo Isern.
Gabriel Oliver, Is idro Millet, Ia idro Oliver, Mateo Oliver.

3.000 qq.

3 .000 qq.

· 2.800 qq,

4.500 qq.

· 2,800 qq.

· 3,200 qq.
· 3.000 qq.
, 3.000 qq
· 5.500 qq-

Dulcinca

E ulal ia.

Valentina

Mensaj era .

POLACRAS GOLETAS
1863

Caraqueña . 2.900 qq .

Agustina .
Delfín . .
Numantina.
Pranta. .

P reciosa.

. María Swnpta3.000 qq .
Portol1as . . 5.000 qq.
Enrique. . . 5.500 qq.



II

Segons Josep Giralt i Ricart(4)_

Uoll, la
NOMBR ES T_adu .,..- A ~TILLFRO COSSTRU("TOR

ln,I",~"--
Lepanto -- - --- _.- -- - -- - -- - ._ - 195 1854 S- Feliu --- ---
T imoteo -. -_. --- --- --- 320 1866 Barcelona o ••-,- --- --- ---
Lira de SaÍo .. . --- --- --- --- --- 145 1866 Masnou.. --- -- -
Lola --- --- --- --- --- --- -- - 208 186ó Arenys . . . --- ---
Lorencira .. . --- --- --- --- --- --- 300 IS66 A renrs . ._ --- ---
Llisa 0 ' __ ._ . -- --- --- --- --- --- 193 1854 Blanes ... -- - ---
Marcelina --- --- --- --- --- -- - 250 1866 Arenys ... --- ---
María... -- - --- --- --- --- -- - --- 17l ISi'; Arenys.. . --- -- -
María.. . -- - --- --- --- --- -- - --- 97 18-:9 Blanes . . . --- --
Maria Asurna --- --- --- --- --- 127 ¡Eó4 Badalona --- ---
Sebesriàn .. . '." -- - --- -- - --- --- 121 ls.: :s Blaces. . . --- ---
María L uisa ._. --- -_. --- ._- --- lS7 166' Lloret --- _.-
j osé María --- --- --- -_. -- - --- 1iO ISS9 Blanes. ... -_ . ...
Ocata __ _ .-- --- --- -_. --. --- 102 tsn Blanes __. --- -- -
Trovador. .. -- - --- -- - _.. .-- --- 173 1851 Lloret --- --- ---
Nueva El isa ._. --- --- --- --- .-- 98 1883 Blanes .. . ---
Nueva T e resa .-- --. -_. --- --- lS.f 1;:·50 Barcelona __. -- -
Orino co .. . -- - --- _. - -_ . 2S3 1878 Barcelona . . . ---
Paquete de Ecr iay --- --- --- -_. 192 ¡Si ó Blanes . . . -- -
Paquere de Venezuel a --- --- -_. 102 1 8~8 Barcelo na . . . ---
Panchita -- - -- - --- --- --- --- -- . 112 1 ~5 l Arenys . . . ..- _..
Príncipe .. . ... .. . ... .. . ... 199 1866 Vilascr .. . _ .. .. .
Ra fael Pomar ... ... ... ... .. . 119 ISiO Blanes . . . ... .. .
Emelia ... .. . ... ... . .. ... ... 119 1844 Masnou; .. . ...
Rosa ... ... ... ... .. . ... . .. ... 143 1845 S. Feliu ... .. .
Safo ... ... . .. .. . ... ... ... 165 1850 Blanes.. . .. . f •• •

S. Antonio ... ... ... ... ... ... 116 1859 Arenys.. . ...
Prim 10 - 1864 Barcelona . ..... .. . ... . .. .. . .. . ... ... .~ ...
josé Barreras ... ... ... ... ... 131 1868 Blanes.. . ... .. -
S. Pedra ... .. . ... . .. ... .. . ... 152 18iO Canet ... .. .
S. Salvador ... .. . ... ... ... ... 73 1850 .Arenys .. . ... .. .
Segunda Cantinera .. . ... ... ... 152 1862 S. Feliu --. -- .
Segu nd a M ercedes ." ... ... ... 172 1 86~ S. Feliu ... .. .
Prisca ... ... ... ... ... ... ... 165 1851 Blanes .. . ... ...
Sirena ... ... ... ... ... ... ... 98 1868 Arenys.. . ... ...
Scbe ra no 3.' · ·· ... ... ... ... ... ~6 t87i Blanes. . . ... ...
S. Antonio ... ... ... ... ... ... 128 1855 Lloret ... ...
Teresa .. . ... .. . ... ... ... ... 115 1870 Masnou.. ... ...
Teresa ... ... ... ... .. . ... ... 97 1858 Blanes ... ... .. .
Timoteo 1.' ... ... ... .. . ... ... 433 1~ Blanes. .. .. .
Urbana 163 I 1653 I Barcelona . ..... ... ... ... ... ... ... ...
Sensat .. . ... .. . ... ... ...

"I
217 1866 Blanes ... ... ...

Venturita.. . ... ... ... ... ... ... 161 1855 Blanes.... ... ...
j uan ito ... ... ... ... ... ... 257 1868 Arenys.. . ... ...
Vilasar ... ... .. , ... ... ... 193 1884 Mataró . .. ... ...

•
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SegonsPereBassegodai Musté(5).

173. - MARÍA

Bergantín gol . 3.000 600 1890 CAPITAN:

Francisco B osch
174. - MAR íA ANGELA SENSAT

Bergantí" gol . 7.0 00 1.400 1868 CAPITANES:

Agu stín Maristany
Sensa t

T orn às A . Gi ber natl

José Marti

Francisco F errer
. 175. - MARÍA ASSUMPTA

Polacra gol . 3.000 600 1863 CAPITANES :

Sa lva dor Llimona

J os é I sern
176. - MARÍA LUlSA

Polacra gol . 3.500 700 1863 CAPITANES:

Francisco Casals

Luis Maristany
177 . - MARÍA LUlSA

Bergantín gol . S.OOO 1.000 1884 CAPITANES :

Gabriel Oliver

José Grau
178 . - MARíA ROSA

Bergantín 5.000 1.000 1868 CAPITANES :

C ay eta n o B ertran

Pantaleón Martí
179. - MARÍA TERESA

Bergantín gol . 4.000 800 1879 CAPITAN :
Torn às Curell

180. - MAR10

Polacra gol. 4 .500 900 1876 C APITAN :

P edra Isern Ll op
181. - MARINA

Polacra gol . 5.500 1.100 1867 CAPITANES :
Isidro Alsiua

Francisco Alsina
T ornà s Fàbrega s

IsÍdro Isern

11
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Quan encara no sabíem qu i era el
mestre d'aixa constructor de la "Ma
ria Asunta" i sols coneixíem que
s'hav ia construït a Badalona, se
gons la informació que dóna Josep
Ricart, es va encaminar la investiga
ció cap a aquesta ciutat, però cap
estudiós va saber donar raó d'algun
mestre d'aixa que hagués treballat a
aquesta població,

Casualment , al cap d'un temps,
vaig trobar al Museu del Masnou un
document manuscrit d 'un autor des
conegut que anotava construccions
navals a la costa catalana (malaura
dament només n'hi ha de Barcelona
i Badalona), però és evident que
ens va resultar d'un gran interès ha
ver trobat aquest document, ja que,
precisament, dóna tota la referència
de la construcció del "Maria Asun 
ta " , Com que segons aquest ma
nuscrit sols es va construir un altre
vaixell a Badalona, també trascrivim
la informació, aix í com una nota al
marge, referida al "Maria Asunta"
(6) ,

En el año 1870 en la playa de Ba
da lona existieron 3 astilleros, de los
cuales sobresalia el del maestro de
ribera Nicolàs Pica (a) Nicolanon el
cual construyeron la potacras-qole
tas "MARIA ASUMPTA" Y "NICA
SIA" ademas de algunos falucnos
dedicados al transporte de alqarro
bas i naranjas, tambien contaba con
una flota velera que hacia viajes a
las Antillas y con una gran fragata
construida en Inglaterra.

"MARIA ASUMPTA" polacra-re
donda; Construída en esta ciudad,
en los ast illeros de Nicolàs Pica en
el a ño 1858, Eslora 25,55 ml. mane
ga 7,32 ml. puntal 3,10 ml. tonelaje
127 ts . Estuvo al mando de los capi 
tanes D. José lsern y D. Salvador
Llimona de la misma villa . En el a ño
1878 fue traspasada a la matrícula
de Villagarcia y su armador fue D,
Andres H. del Rio y se perdió frente
Maldonado (República de Plata) por
naufragio.
"NICASIA" polacra-redonda; Cons
truída en los mis mos astilleros en el
año 1858. Eslora 30,40 ml. manega
8,10 ml. puntal 13,77 ml. tons
198,07, estuvo al mando de los ca
pitanes D. Gabriel Pla , D. Pedro Ca
sals, y D. Manel Truch del Masnou,
en el año 1858 fue matriculada en
Barcelona, sus armadores y propie
tarios Dña . Maria Serra y otros de
Barcelona.

Datos seguramente equivocados
según libra Oliendo à Brea de Mas
riera. Este año de 1958 ha cumplido
el siglo de su vida en la mar, en 1858
se botó al agua y empezó a navegar

el velero ("PEPITA " que despues
se lIamó "MARIA ASUMPTA ") Y en
la actualidad con el nombre de
"CIUDAD DE INCA" matricula de
Ibiza, siendo propiedad de la Co
mercial Española de Transportes
que la liene dedicada al cabotaje
entre los puertos del Mediterràneo.

Per acabar donem a conèixer
aquest document també conservat
a l'arxiu del Museu, que creiem de
gran interès per a la història del nou 
cents , ja que reflecteix la irnp òrtan
cia de l'economia catalana d'ultra
mar (7).

El número 54 correspon al "Maria
Asunta" .
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4.2. Delareconstruccióal'activitat recreativa.

Ens ha semblat que, per tal de
sintetitzar la vida de la pollacra "Ma
ria Asunta" durant els darrers 1O
anys, un folletó (8) editat pels ac
tuals propietaris resulta molt clarifi
cador. Com que és escrit en aglès, a
continuació es dóna la traducció ca
talana (9).

EL BERGANTi MARIA ASUMPTA

El Maria Asumpta tou constru ït a
Espanya l'any 1858. Es el vaixell de
vela més antic fet de fusta que enca
ra està en actiu a tot el món. Té onze
anys més que el Cutly Sark, el qual
està permanentment situat en un
dic sec a Greenwich, Gran Bretan
ya.

El 1988 va creuar l'Atlàntic nord
navegant a vela. Aquest fet, als 130
anys d'antiguitat, es creu que és -a
menys que algú pugui demostrar el
contrari- tot un rècord .

El Maria Asumpta va ser construït
específicament per al comerç tran
satlàntic a prop de Barcelona. Els
interessos espanyols en el Nou Món
encara eren forts i la utilització de la
nau en el Carib i Sud-Amèrica era
força lucrativa per als seus propieta
ris.

Originalment la nau tenia dos
màstils i estava equipada com un
Berganti , a l'igual que en l'actual itat.
Podia transportar fins a 500 tones
de càrrega. La nau va continuar na
vegant a la vela fins que se li va ins
tal·lar un motor a la dècada de 1930.
Gradualment les seves veles van
deixar d'utilitzar-se.

En un moment donat li van posar
el nom de "Pepita". Cap al 1953 li
van tornar a canviar, per anomenar
Ia "Ciudad de Inca".

Va estar utilitzada per al comerç
fins al 1978. Després va restar fent
viatges per la mar Mediterrània na
vegant amb motor , sense màstils i

.amb una cambreta -ben poc afavori
da- de dues plantes , situada a popa,
i coronada amb una xemeneia.

El 1980, el seu propietari espan
yol volia vendre els motors de la nau
i tot seguit remolcar-la fins a alta
mar i, un cop allà, cremar-la; el ma
teix destí que la majoria de naus de
fusta . Afortunadament, dos angle
sos van comprar tota la nau pel va
lor dels seus motors .

La nau estava en un estat lamen
table. S'utilitzava com a magatzem
per a dipositar-hi barrils d'oli entre
moltes altres deixalles. Un cop reti
rada la brossa , la nau va ser con
duïda des de Màlaga a Barbate de
Franco, a l'oest de Gibraltar.

Entre 1981-1982 la nau va ser
desmuntada i virtualment recons -

truïda , treballs que van durar més
de 18 mesos . Un terç de la seva es
tructura va ser eliminada i reempla 
çada, a l'igual que la meitat de la
part exterior. Dues-centes tones de
fusta varen ser enviades des d'An
glaterra -ja que no es va trobar la
fusta adequada a Espanya, per a
fer, majoritàriament, els nous màs
tils i pals. Els treballs per a deixar a
punt el casc van ser portats a terme
per treballadors de les drassanes
espanyoles, mentre que la construc
ció dels màstils, pals, tot l'equ ipa
ment i treballs de coberta varen ser
realitzats per un equip de 35 fusters,
aparelladors, ferrers i enginyers an
glesos.

El juny de 1982 i després d'uns 50
anys, la nau va tornar a navegar a la
vela des d'Espanya a Anglaterra,
comportant-se força bé!

En els anys que han seguit ha na
vegat per tota la Gran Bretanya , ha
anat a Lisboa i ha estat utilitzada en
el rodatge de pel·licules com "El se
nyor de Ballantrae"; també ha estat
utilitzada per a activitats promoc io
nals i per a entrenaments. També
ha navegat fins a les Illes Canàries i
el Carib i ha pres part en una com
petició de velers de la seva classe .
La nau va estar uns tres anys als
"Grans Llacs " fins a finals de 1987,
atravessant l'Atlàntic de retorn a
Gran Bretanya el 1988.

Aquell any, i al complir-se el 130è
aniversari , la nau fou batejada amb
el seu nom original "Maria Assump
ta" .

La Maria Assumpta representa
una important i autèntica peça d'his
tòria i patrimoni marltim. No hi ha
cap altre veler amb 130 anys que
encara navegui regularment.

El cost que representa mantenir
la nau s'obté a través de visites pro
mocionals a festivals I altres actes ,
activitats relacionades amb la cine
matografia, la venda d'objectes de
regal (souvenirs), contribucions i
donacions fetes per particulars.

Totes aquelles persones Interes
sades a ajudar al manteniment de la
Maria Assumpta poden unir-se a
l'associació "Amics de la Maria As
sumpta ". És una entitat sense
ànims de lucre. La seva finalitat és
d'ajudar a sostenir l'activitat de la
Maria Assumpta .
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She uaucd unul 1978. now reduced te shc n Meoiterrancan ltip s under po wer. wi th no rnasu and

an ugly rwo-storey deckhouse alt, complete wun a Iunnet.,
In 1980 hcr crc env Spanish own e r was hop ing 10 sel l lhe shíp's ..:ni:lne~, followin¡; wh ich he wouh.l
II.)W the hull ro sea amí burn it, me Iate ol many a woocen stup. Luçk.ily IWII E n ~hshmc n came
upon hcr and bougtu rne wno!c ship l'ot the vutue Ol ner englOC:s .

Tuc ~hip "':.I~ in a mc~~ . Shc was being U5CU as slo ragc ror ()l1 ·oJr um~ Jnu :.I llI;I', ,)1 enher ruhh,~h .

All Ihis hau 10 be çlt:ared oct. .Jnu tbc stu p was mcrcrcu trorn IvlalJga 10 Barba tc ue Fr ancu IU~ 1

\Ve'l o¡ GibrallJr.

MARIA ASUMP TA was burlt in Spain in 1858. Shc is rne ¡)ldc:>l .... coue n ~;.Il hl\ ~ shtp . s il il ;1\':11.. ..:Iy
sailing, in (h e: wor tu. Shc rs crevcn }te:m onrer Ihan (he: CUlTY S,.\RK, nuw pcmumcnuy
drycoc keo al Gre enwich .

In 19&1l :>hc crosseu rne Ncn n Auanuc unucr sail. This rllal , al l.lll yc;m l)l ugc (a mi unfcss
someone canshaw omerwisel ) is betíeved 10be a record.

MARIA ASUMPTA wus buill near Barcelona 5peciíically rcr rhe trans;l\lanlic Ir;HJe. Spatn's
mrcresu in uie Ne..... World were Sl ili srrong and Ihe sntp's ernptoyment in tbc Canbb cun and
Soum Am èrica must bave beco tucrauve for her cwners.

The ship originally hau TWa mam and was riggcd euner as a Bri¡,:antine or (:IS now) a Bng. Shc
coutd carry up \Q about 500 tons ot C<HJ::O. The ship conunued ua¡J ing unuer sa i! unul rhe \ 930'5,
when ;i single mufn engine was ínsraüec. Therealter sne ln ded as a "mo io-vetero'' (mcror-saüer).
anu gra(Jua lJy her saüs (ell out tlf use.

Al some poi rit she was re-narnec PEPITA AboUI 1953 her name wus çhanged ;,¡~ a i n to CIUDAD
D E INCA

Ul1de r S I ll " lii S/v ,,'SJ/ls

ASUMPTAMARIAs.v.

ASUMPTAMARIABRIGTHE
m

Over 13 moruns In l~S I·~7. rne stnp was sm ppcd an¡J Vlrtually r,;:bull l. .·\bUUl u n~·· l hl r l.l II I ncr
trames were removeu anu repraceu. and :JboUI halt or hcr ourer plankmg. Ai. suuaotc umocr \~ .J .'

unuv auacrc In Spain, 200 tons wcre shipped 0 1,1 1 from Englan¡J chu:l1y (or makin!!: new nIObIS Oln¡J
spars. The heavy hull work was undert akcn by Ihc Spar usb boarya rd : whik Ihe ~'o nS IrU'llO n u f Ihc
masls and spars. antJ all rigging and uppc:~'orlti was donc by a IcaCl of up lO 35 "BriLS " .
l.::HpCnlcn . riggen . blad;smi lhs :lnd engineers.

In Junc 1932 lhe ship pul tO sea unuer saH. for lhc fim ¡¡me for w me 50 )'cars. 5hc sailcd from
Spam 10 England. and perlormed remarkablywel1.

In Ihe years that followed, she hils círcumnavigaled Grelll Britain, sailed lO Lisbon and baçK, becn
cn¡¡ageu in ¡'i lm wor\{ l"The Masler oCBallan lrae" ), undcn akcn promOlinnal :l" lvilic! anu sail
tr:úning, SJill:d lO the Canarie~ and lhe Caribbean , anu lakcn pan in :I Tall ShiVs Race. The: ship
'pcn l some Ihree yt:ar~ in lht: Grt:al L3kes unlil lale 191:17, re: lu rn in~ acron lhc Allanlic lO Brit.;t ¡n
in 19&!..

Thai ye:ar, in honour of her B Ulh binhda y, she was &iven b'K k ht:r original name:, MARIA

ASUMPTA

MARIA ASUMPTA rc: pr~ènlS :In imponanl, living pll:ce ot milrilimc he:ritage amI hblOry. No
OIhcr ship ol' heTage SIili rcgular ly sails.

Tht: high COSI ot lhc ship's mainlenance' is raised Ihrough promOliona l visilS lO fcsllvals and cve: nls,
llim :Jnll phOlographic .:lssi gnmcne>, sal<:$ OI souvenin and personal donalions and con tribu lIons.

Thosc inleresled in supporllng MARIA ASUMPTA on a 10nger'lcrm basis mOlY join THE
FR IENDS Of MARiA ASUMPTA This is set up as a non·profi l.ma1Ong urgJn isalion whme solc
ubjt:ct is 10 supporl lhc m:Jinlenancc and çOnlinued opcr:.II ion of MAR tA ASUM PTA.

.f-"t··-j
...__.

~: :'-'~~, ' "

. . ' " , '." '·7. " ._- ".. . _;,;S,l",~•

LENG TH QVERALL

LENG TH ON DE CK

8EAM

M AXIMU M DRAfT

GROSS TDNNAGE

NET TON NA GE

DISPLA CEMENT

RIG

SA IL5

SPECll' lC AT IO NS

125fI (3Sm){ind udes bowsprit ¡¡n¡J jibbooml

98 fI (2'::l.8m)

25 ft (7.601)

10 ft 6 in~ (1 2m)

127

72

250 Ions

B r i ~

IJ io4UJ rc ~¡¡l b, 3 Jih:; . ~ mOlin 'la~ '~>Iib. )p¡¡nKl:f. IUsluudi n ~ :i¡¡ils.

TOlal arca n.seu s4 11 (¡"JO )4 OI )



Tonatge en brut 127

Tonatge en net 72

Desplaçament 250 tones

Aparell Bergantí

Arboradura

ESPECIFICACIONS

Llargària total
Eslora total

Llargària
de la coberta
Eslora coberta

Amp lada
Mànega

Calat

125 peus (38 metres)
(bauprèsi botaló inclosos)

98 peus (29 .8 metres)

25 peus (7.6 metres)

10.6 peus (3.2 metres)

1 petifloc o menjavent.
2 floco flocsegon
3 contrafloc
4 trinqueta
5 velatxo baix
6 velatxo alt
7 juanete o goneta
8 major
9 gàbia baixa

10 gàbia alta
11 juanete baix
12 juanete alt o sobre
13 cangrea
14 vela d'estai de valatxo baix
15 vela d'estai de valatxo alt
16 vela d'estai de juanete baix
17 vela d'estai de juanete alt o sobre
18 arade velatxo baix
19 ala de velatxo alt

Veles 9 veles quadrilàteres
3 focs
1 cangrea
ocupant una àrea total
de 8.500 peus (790 m2)
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5. Biografia del capità i armador: Josep
Isem.

Ouasi amb tota seguretat. afirma
ria que l'armador i capità del "Maria
Asunta " que sols surt citat docu
mentalment com José lsern , es
tracta del masnovi Josep Isem i Ma
ristany, germà d'lsidre i de Carolina.
aquesta casada amb Salvador Lli
mona i Fomells, també capità de la
"Maria Asunta ".

Per tal de sintet itzar tota la infor
mació recollida , hem realitzat el se
guent quadre, (seguint els estudis
de Pere Bassegoda} amb els dinou
capitans masnovins que porten el
cognom lsern , dels quals deu por
ten el nom de Josep. Per la data de
naixement, creiem que el que fou
capità del "Maria Asunta " pot cor
respondre als numerats amb 6, 7 o
8.

I a part ir de la informació de l'arxiu
del Museu es pot donar la hipòtes i
que el segon cognom fos Maristany
ja que en la fitxa dedicada a Isidro
Isem i Maristany (El Masnou 1828-

1890) diu "segurament. germà de
Josep". I en la fitxa de Salvador Lli
mona i Furnetls, l'altre capità de la
"Maria Asunta " (Masnou 1828-Bar
celona 1887) diu "estava casat amb
Carolina lsern i Maristany de Can
Llop, va navegar amb la pollacra
goleta "Talia" des de Montevideo i
Paragua i. entre altre llocs del Brasil.
També capitanejà la pollacra-goleta
"Maria Asunta ", pel que es pot de
duir que la seva dona fos germana
de Josep Isem.

Ara bé, en la dedicada a Josep
tsern , només diu : "fou capità de la
pollacra-goleta «Soledad» del Mas
nou en l'any 1867 i. anter iorment ,de
la pollacra-goleta " Maria Asunta ...·.

Ens ha fet molta ll -lusi ó donar a
conèixer el material que disposem
d'aquest veler masnov i noucentista
ja que possiblement. podem afirmar
que és l'únic vaixell d'aquella època
que encara navegava. superant al
també centenari vaixell masnovi
"Borigua" (1851-1951)(10).

Fem precs perquè el poguem
veure aviat anclat al nostre port .

1 José
2 Pablo
3 José
4 José
5 Feliciano
6 José
7 José
8 José
9 Isidro
10 Pablo
11 Pedro
12 Pedro
13 Pedro
14 José
15 José
16 José
17 José
18 Francesc
19 Pedro

Isem (Llop)
lsern (L1orença)
Isem (Guiu)
Isem (Bot)
lsern (Pinyoner)
lsern (Gallegu)
lsern (Ouen)
lsern (Titit)
lsern (Llop)
lsern (Gallegu)
lsern (Pinyoner)
Isem (Llop)
Isem Oliver (L1orença)
Isem (Ouen)
Isem (Pinyone r)
Isem (Guiu)
Isem Truch (Naret)
lsern Fàbregas (Llop)
lsern Fàbregas (Pinyoner)

1809-1869
1806-1876
1812-1873
1818-1869
1818-1902
1823-1883
1824-1894
1827-1902
1828-1890
1829-1894
1847-1892
1847-1892
1849-1905
1851-1890
1851-1906
1864-1892
1864-1904
1877-1901
1884-1924

El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
Argentina
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
Argentina
El Masnou
El Masnou
El Masnou
Argentina
Barcelona
Naufragio
El Masnou
Manila
El Masnou

60
76
61
61
84
60
70
75
62
65
45
45
56
39
55
28
40
24
40
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Palemó Angles i Sala
Director del Museu Municipal de

Nàutica del Masnou

LAU
Estanislau Janer i Aromir

Estudiós de Calella (Maresme)



Notes:

(1) Agraïm a Rosa Almuzara la sis
tematització del material aplegat.

(2) És l'autor, entre altres llibres, de:
"Construccions Navals de de l'ex
Provincia Maritima de Mataró.
1816-1975". Premi lIuro 1970; i de
"La Matricula de Mar i la Prov íncia
Marítima de Mataró al segle XVIII "
Premi lIuro 1979. Aquests dos lli
bres, no poden faltar en la més mo
desta biblioteca d'un mer afic ionat a
la mar en la nostra costa .

(3) BASSEGODA YMUSTÉ, Pedro :
Notas para la contribución al es
tudio de la Historia del Masnou,
Barcelona: 1928 , 95 pp.

(4) RICART Y GIRALT, José: El si
glo de Oro de la Marina Velera de
Construcción Catalana 1790
1870, en "Memorias de la Real Aca 
demia de Ciencias y Artes " núm. 7,
1924, pp. 177-201 .

(5) BASSEGODA Y MUSTÉ, Pedro
Jorge: Diseños de la Villa del Mas
nou y de su Marina de Vela del
Ochocientos, Barcelona 1962, 309
pp.

(6) Aquesta nota és del 1958 (escri
ta amb bol ígraf) mentre que la resta
del document és escrit en ploma de
lletra distinta. Ve a rectificar la infor
mació que el "Maria Asunta" havia
naufragat i perdut a Argentina.

(7) Els puntejats són vaixells del
Masnou , és a dir, 61 dels 76 que fi
guren ressenyats .

(8) Faci litat pel badaloní Francesc
Martin Corominola, patró del iot
Gipsy , amarrat al port del Masnou .

(9) Traducció realitzada gentilment
per l'Escola d'Idiomes EIMM .

(10) PAGÈS, Ezequ iel : Un vaixell
masnoví centenari , en "Gent del
Masnou " núm . 9, 1987, pp. 22-23 .
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Museu Municipal Nàutic del Masnou
Núm. inventari: 1527
Objecte: carta nàutica
Descripció tísica: imprès sobre paper a una sola tinta; vora entelada; 62,30 x
91,30 cm.
Forma d'ingrés : donatiu de Francesc Renter i Casals (set.1989)
Descripció catalogràfica: Carta Esferical de la Costa de Españal desde Cabo
Oropesa à cabo de Creux.! Construida de orden del Rey N. Sr . en la Direc
clon de Hidrografial con presencia de los reconocimientos y observacio
nes astronómicas mas recientes.! Presentada à S.M.! por el Exmo. Señor
On Francisco Javier Ulloal Secretario de Estado y del Despacho Universal
de Marina.! Madrid año de 1833.! Notas Los números de la sonda son bra
zas de 6 pies de Burgos.! con las iniciales T.P. y D. se indican los Tercios,
Provincias y Distritos Navales.- [escala: orla graduada, aproximadamente
1:491.000); [representació de coordenades]; [marge superior dret "119" manus
crit); [marge inferior dret segell imprès:]
Dirección hidrografical Precio 18 r.v.-[anotació manuscrita:]. És de Juan Castells y
Pla.- [altres anotacions de navegació] ; [carta navegada en cabotatge].
Comentari: En la sistematizació dels mapes impresos de Catalunya dels segles
XVII, XVIII i XIX, se n'han inclòs alguns de manuscrits, perquè no s'han arribat a
imprimir. Bé, doncs si exceptuem el mapa ms. conservat a la Biblioteca Nacional
(Madrid) realitzat per Manuel Bas, datat a 22 de març de 1833 lito lat Cataluña
dividida en cuatro Provincias, aquesta carta nàutica és la primera presentació
del terri tori de Catalunya (encara que només sigui la costa, per això no hi figura
Lleida) , que plasma la nomenclatura de les prov incies (divisió territorial adminis
trativa imposada a partir del 30 de novembre de 1833). I no serà fins al 1835 que
s'imprimeix el primer mapa que representa tot el territori cata là amb la divisió
provincial, realitzat pel francès Dufour.
Dels molts comentaris que es poden fer entorn a la carta nàutica d'Ulloa, hem
volgut destacar , a partir de les divisions territorials, el rigorós nivell d'informació
de la cartografia hidrogràfica, per ser la que recull més directament la tradició de
les importants escoles mediterrànias de portolans medievals.
Aquesta carta esfèrica, per una banda segueix a nivell de representació carto
gràfica, la primera aixecada modernament de la costa cata lana per Vicente Tofi
ño el 1786 (el ms. es conserva a la col ·lecció cartogràfica de la Fundació Caixa
de Pensions de Barcelona), alhora , serveix de model per a l'aixecada entre 1878
i 1894 per R. Pardo i J. Gómez Imaz.
La caracteristica més comu na de les tres cartes, és que també hi són represen
tades les serra lades i els pics del sistema litoral. Això ens pot sobtar a primera
vista , però és per facilitar el sistema de navegac ió "a la pràctica", que es va con
tinuar emprant per la seva arrelada tradició, ja que el sextant no fou inventat fins
al 1757 (John Campbell).
D'aquesta carta nàutica hi ha una altra edició del 1864.
Fonts: COLOMER, Ignasi Ma. Cartografia de Catalunya i dels Països Cata
lans, Barcelona: Institut Cartog ràfic de Catalunya, 1989 i col·leccions particu
lars.

Rosa Almuzara
Institu t Cartogràlic de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Edita: Ajuntament del Masnou , Departam ent de Cultura i el Mu seu Mun icip al de Nàuti ca del Masnou
Producció: RAS
Dissen y Gràfic : Umésu
Impressió : Job ag raf
ISSN: 1130· 7935
Dipòsit legal: 8·45.605·90
Coordinació : Rosa Almuzara
Correció: Servei Munic ipal de Català

© de la pollacra masnov ina " Maria Asunta" : 133 anys de navegació (1858-1991): Palernó An
glès/Estanislau Janer
© de la Fitxa Tècn ica: Rosa Alm uzara
© de La Roca de Xeix: Aju ntament del Masnou

Foto portada : fragment de la carta nàutica de F.J . de Ulloa, en què s'ap recia el Districte Marítim del
Masnou .
Exemplar gr atuït: per a sol-licituds adreceu- vos a l'A jun tament del Masnou

Nota: Es tem preparant un núm. dedicat a la premsa del Masnou al segle XIX, i ens interessari a con
sultar una co j.teccíó sencera de l per iòd ic "El Pampero ". En cas que alg un arx iu familia r hi hagués la
co! recció o exemplars solts , agrai ríem que ho comuniquéssiu al Museu (dissabtes i diumenges de 7
a 9) . Gràcies.
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