
Pròleg per Aurora Arànega.

Vaixells, armadors, capitans, pilots i parçoners
masnovins de la marina mercant de Lloret de Mar
(1794-1918) per Agustí Ma. Vilà i GalL

Fitxa tècnica: reproducció fotogràfica del bergantí
Canceller per Palemó Anglès .



b

Sumari

Pròleg, 3

per Aurora Arànega

Armadors , capitans, pilots

i parçoners masnovins de la

marina mercant de Lloret

de Mar (1794-1918) , 7

per Agustí Ma. Vilà i Galí

Fitxa tècnica:

Reproducciò fotogràfica del

bergantí Conceller,77

per Palemó Anglès



-

Nota:

Per talde respectarels drets dets
eutots, tant dels textos com de les
iuostrecions, us agrairiem el
complimen/ de /a Llei de Propietat
/ntel.lec/ua/.

També va/em deixar constància que
sihem pogut presentaraquest recull
de 48 imatges (14d'elles inèdites),
ha estatgràcies a qué, tant els
/otàgra/s com les institucions, com
ets arxius públics i priva ts, ens han
cedit les lotografies.

Sien desitgeu alguna, ja sigui per a
estudi, perpublicar oper completar
arxius familiars,
dirigiu-vos a/s interessats oata
Coordinadora de tspublicacià.

Edita: Ajuntament del Masnou.
Departament de Cultura f Museu Municipal de Nàuticadel Masnou.

Regidora: Aurora Arànega.

Coordinació: Rosa Almuzara.
Correcció: Aurora Mateu (Servei MuniCipal de Català) .

Difusió: Marta Esteve, Francesc Fàbregas i Carme Vlllà.

© del Próleg: AuroraArànega.
© Armadors, capitans, pilots i parçoners masnovinsdelamarina mercant deLloret de Mar (17g4-1918): AgustiMa. Vilà i GalL

© Fitxa tècnica: Palemó Anglès.

Nota: L'autorvol agrair totes les persones del Masnou i de LloretdeMar que han col,laborat perquèaquest treball arribés a fon fi.

Exemplar gratu;!: per asol,licituds adreceu-vosal'Ajuntament del Masnou.

Impressió: Ramon RuizBruy. f ISSN: 1130-7935 1Dip òsit Legal: 8-45.605·90.

-



Pròleg

Bergantí goleta Rafael, capità Geroni Pagès i segon olicialAntoni Vilà Domimech (Arxiu Mas).



Pròleg

Antoni Vilà Domènech un dels darrers ca

pitans de la marina mercant üoretenca. navegà

des de l'any 1898 fins al 1911. A partir de l'any

1903 (a excepció del 1908) ho féu en vaixells de

vapor, peró tant el seu baptisme de mar com les

pràctiques per obtenir el nomenament de capità

ho realitzà en vaixells de vela: la corbeta Teresa ,

i els bergantins-goleta Rafaef i Maria Teresa,

aquests darrers capitanejats per masnovins.

La biografia d'aquest cap ità la coneixem a

través dels treballs publicats pel seu fill Agust i

Ma, concretament en el seu llibre Navegants i

mercaders.

El 22 d'octubre de l'any 1899 el bergantí

go leta de tres pals Rafael partia del port de

Barcelona rumb a Montev ideo amb càrrega de

vi, per continuar rumb a L'Havana, ara, amb càr

rega de 267.520 qui los de "tasajo". Un cop arri

bats a l'illa de Cuba, l'oficial Vilà, prèvia autor itza

ció , s'embarcà al Maria Teresa fon dejat a

Matanzas rum b a Buenos Aires í Montevideo ,

amb un carregament de 3.095 quintars de "tasajo"

i 10.000 forcs d'alls, retornant després a Cuba.

Seguidament segueix cap a Brunswick, i d'aqu i

a Buenos Aires (cap a finals de l'any 1901).

Després de 2 anys llargs de navegació,

bregant amb tot tipus de difícultats , retorna a la

Peninsula per tal d'examinar-se de capità de la

marina mercant. El títol li és atorgat el 26 de fe

brer de l'any 1902.

Poc es pod ien imagi nar els capitans

Francesc Maristany Millet i Jeroni Pagès, que el

fill d'aquell jovenivol oficial que demost rà tant

tremp mariner en les diverses singladures, seria

el que en fer un estudi sobre les relacions de la

marina mercant del vuit-cents entre Lloret de Mar

i el Masnou , començaria a sistematitzar les fonts

documentals, per tal que algun dia, es pug ui fer

la història de la marina mercant masnovina .

Imbuït pel seu pare i per l'entorn familiar

l'Agusti Ma. Vilà i Gali ha esdevingut un estud iós

de la història maritima Iloretenca. Parlar de la seva

ob ra no ho creuria necessari, perquè al Masnou

és prou con eguda, especia lment a part ir del seu

llibre La marina mercant de Lloret de Mar. Segles

XVIII i XIX. Ara bé, com que La Roca de Xeix a

part dels subsc riptors masnovins i del Maresme ,

arriba a molt diverses comarques , fins i tot del

Camp de Tarragona i de les Terres de Ponent ,

sobretot a través de les subscripcions de Cen

tres d'Estud is i Biblioteques Públiques, és lògic,

per tant, que no es conegui amb profunditat el

que s'edita a Lloret de Mar, i per això passo a fer

esme nt de l'obra impresa d'Agustí Ma.Vilà Gali,

de gran productivitat en només 12 anys.

Si bé l'interès per la històr ia marítima li ve

nia per la seva família, en tenir una sòlida forma

ció tècnica (doctor en Enginyeria Industrial i di 

plomat en Admini stració d'Empreses per l'IESE),

fa que els seus treballs tinguin rigor, i fins i tot en

la vessant - que tant li agrada de cultivar- de

recol lir anècdotes, metodològicament aco nse

gueix uns resultats que estan plenament emmar

cats en l'antropologia cultural.

En aquest camp té els 2 volums Les nos

tres veles (1983, 1984), i Navegants i mercaders

(1989) basat en la història de la seva família, on

fa un gran exercici de recuperar la memòr ia col 

lectiva.

Dins la Iinia plenament historiogràfica té el

llibre La Marina mercant de Lloret de Mar (1992),

que l'ha donat a conè ixer fora de l'àmbit local

lloretenc, el delsPilots, carrilaires i tapers (1993),

el d'EI canonge Vilà i el seu temps (1994), i a

"Quaderns de La Selva" els treballs següents:

Lloret de Mar en la Guerra del Francés (1991);

Una família de Franciach i les guerres amb França

(1992); Notes d uns anys atziachs en alguns po

bles de la Selva (1808-10) (1993); i la comunica

ció Aproximació a un estudi més profund sobre

l'actuació de la marina mercant de Lloret durant

el perlode de la Guerra del Francés, en el l Con

grés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de

Parla Catalana (1994). El que en aquests mo

ments està en premsa (previst per a pub licar-se

el 23 d'abril d'enguany) és Quadern de vitàcola

(1995), que representa un retorn al recull de la 5
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història a través de la memòria co l·lectiva. Tam

bé cal afegir per a completar la seva trajectòria,

que està preparant la història de la Confraria de

Sant Elm de Lloret de Mar, de la qual és Obrer

Major.

Aquest nou monogràfic que ara editem

sobre Armadors, capitans, pilots i pa rço ners

masnovins de la marina mercant de Lloret conti

nua en la línia iniciada des del número quatre de

La Roca de Xeix de donar a conèixer la història

del Masnou, tot estudi ant aspectes interelacio

nats però no ubicats en la pròpia localitat. Aques

ta metodologia permet incidir en la història local

masnovina des d'un aspecte tradic ional de mo

nografia i anar alhora configu rant una histò ria

global de la marina catalana.

Si bé dins el panoram a de la histor iografia cata

lana, s'ha iniciat una tendència que considera que

els estud is actuals són excessivament rnonoqr à

fics i que cal anar cap a una major generalitza

ció, pensem que pel que fa a la història mariti

ma, a la vista dels estudis publicats i dels capí

tols que hi dediquen les històries generals , és

bo que es vagin fent estudis a nivell monogràfic

que permetin aprofundir molts aspectes, fins ara

obviats, i per tant una història global maritima

de Cata lunya tindria, a ben segur, moltes man

cances.

Serveixi d'exemple l'estudi d'AgustíMa.Vilà

i Galí que publiquem, ja que no sols ens permet

conèixer més a fons biografies de marins, tran

sacc ions econòmiques navilieres, i d'altres fets

relacionats amb vaixells masnovins (alguns fins i

tot no vinculats al Masnou, perqu è se'n desco

neixia la seva història); sinó que incideix en un

d'aquests aspectes fins ara no estudiats, quan

es parla de la carrera d'Amèrica , com són les

interelacions entre les distintes localitats de la

costa.

Després de veure l'estudi d'AgustíMa.Vilà,

es fa evident la necessitat de començar a treba

llar en aquest camp, fins ara inèdit. Fet que si bé

lamento pel que representa per la part historio

gràfica, com a Regidora de Cultura em satisfà

molt haver col·laborat a fer-ne possible l'edició, i

d'aquesta manera contribu ir a donar a conèixer

nous camins d'investigació en la història maríti

ma de Catalunya.

Per això no ha de sorprendre que també

s'hagi editat simultàniament un altre volum de La

Roca de Xeix dedicat a les fonts bàsiques, que

són les que s'han utilitzat per tal d'investigar els

noms dels masnovins relacionats amb l'econo 

mia marítima i els vaixells vinculats al Masnou.

Amb la publicació d'aquestes fonts, tot

aquest material queda a disposició d'altres inves

tigadors perquè es pugui anar continuant la fei

na. Fet que no vull deixar de ressaltar, davant

l'ingent quantitat d'hores dedicades en la seva

elaboració, demostrant una total generositat ci

entífica per part dels seus autors.

També, després de llegir aquest volum

dedicat a les fonts , crec que se'n desprèn una

segona lectura, i és veure la llarga tradició cul

tural de la societat del Masnou , que ha fet pos

sible que es pugui dur a terme un recull d'aques

ta magnitud. Per això com a Regidora de Cultu

ra em plau treballar, per tal d'anar assolint totes

les necessitats que facin possibl e co ntinuar en

aquesta línia.

Aurora Arànega

(Lf' en Història)

Regidora de Cultura, Ajuntament del Masnou
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Introducció

L'any 1992 editat per l'Ajuntament de Lloret

de Mar es pub licava, coincidint amb la Festa del

Llibre d'aquell any, l'obra La Marina Mercant de

Lloret de Mar. Seg les XVIII i XIX la segona part de

la qual la const itueixen majorment, recoll ides a

mode de fitxes, les característiques, parçoners,

capitans i historial de 137 vaixells d 'altura cons

truïts en les seves drassanes aixi com d'altres 32

en els quals, si bé de construcc ió forastera, gent

de Lloret - armadors, parçoners o pilots- , hi

van tenir quelcom a veure.

La informació que es dóna en el llibre ha

via estat extreta de dues fons d'i nforma ció ben

definides. D'una part s'havia portat a terme un

buidatge exhaustiu de les escrivanies de marina

de Barcelona, Mataró i Blanes que es troben en

diversos arxiu s: Arxiu Històri c Notaria l de

Barcelona, Arxiu Municipal de Mataró, Arxiu de

la Corona d 'Aragó, Arxiu Històric Comarcal de

Santa Coloma de Farners i Arxiu Històr ic de

Girona. Tamb é va ser important el bu idatg e de la

informació existent en l'Arxiu del Museu Maritim

de Barcelona, recollida en una co l-Ieci ó de fitxes

sota el títo l de Cedulari de velers vuit-centistes.

Però tota aquesta informació que tenim re

collida en unes 6 .000 fitxes havia estat aplegada

amb l'objectiu , podem ben dir exclusiu, d'analit

zar i estudiar la marina mercant de Lloret dels

segles XVIII i XIX i va ser, seguint aquest criteri,

com es va con feccio nar el contingut de la infor

mació que sobre els vaixells esmentats es dóna

en el nostre llibre, informació que no recull cer

tament tota la que contenen les fitxes citades que

van ser estab lertes amb el criteri de seguir, en

tant com fos possible , la vida útil de les naus

estudiades, fins i tot quan ja no estaven lligades

a Lloret, pel motiu que fos: per haver-se constru

ït per a armadors aliens a Lloret, o que si bé en el

moment de ia seva fusa foren per a armadors

1I0retencs aques ts se'n desprengueren posteri

orment. És a dir, les dades dels vaixells contin

gudes en el nostre llibre recullen majorment la

informació relativa al temps que la nau va estar

relacionada amb Lloret, prescindint de la resta

que sortosament també contenien les 6 .000 fit

xes elaborades i que ara ens serviran en gran

manera per al nostre treba ll.

Elque si donem en la informació del nostre

llibre referent als vaixells estud iats, són els noms

dels parçoners i la sevanaturalesa o veïnatge, tant

per les embarcacions que foren construïdes a

Lloret per encàrrec d 'armadors d 'altres llocs com

d'aqu ells que havent pertangut a parçon ers

noretencs són venudes a gent d'altres poblacions.

Rosa Almuzara, historiadora , investigado

ra i propu lsora d'estudis sobre la vila del Masnou ,

se n'adonà ben aviat qué per la informació , tot i

que més aviat escadusse ra, fraccionada i incom

pleta, que sobre el Masnou i masnov ins aparei

xia en les dades dels vaixells del meu llibre , s'in

tuïa que degueren existir unes relacions consi

derables entre el Masnou i Lloret al voltant de la

marina de vela dels seg les passats.

Davant d'aquests indicis Rosa Almuzara

em va suggerir de realitzar el número de La Roca

de Xeix que s'havia de pub licar dintre de la pri

mavera de l'any següent, prenent com a motiva

ció les relacions que degueren existir entre cons

tructors, armadors i capitan s lIoretencs amb ar

madors, parçoners , capitans i pilots masnovins.

Tot i que les meves investigacions en aque ll mo

ment anaven per altres viaranys, la proposta em

va captivar i vaig acceptar el repte.

Com a primer pas calia revisar les 6.000

fitxes i contrastar els resultats amb la informació

que es donava en el nostre llibre repetidament

esmentat. El treball era enutjós ja que s'havien

de relleg ir de nou totes les fitxes d'un mode ruti

nari i manual, atès que quan es van prendre les

anotacions dels arxius no disposàvem de suport

informàtic i les fitxes, en lloc de ser arxivades en

un disquet , ho són en un calaix de calaixera.

La feina no va ser pas endebades. AI cap

d'unes setmanes de lectura pacient obtinguére m

uns resu ltats que francament no esperàvem

malgrat que les fitxes havien estat fetes per mi

mateix, però que el pas del temps havia esborrat

ja una mica la informació recoll ida. 11
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El resultat va ser la identificació de 35 vaixells,

d'entre els 137 d'altura construïts a lloret - quel

com més de la quarta part de la construcció

lIoretenca- , en els quals d 'una manera o altra

van tenir-hi alguna relació gent del Masnou .

A aquests vaixells n'hi hem d'afegir altres

18, que si bé no construïts a lloret hi part icipen,

en algun moment de la seva vida útil, gent del

Masnou i de lloret, ja sigui al mateix temp s, ja

sigui per mor de transmissions.

Uns altres mitjans que ens han ajudat a

localitzar les naus esmentades han estat les obres

de Pere Jordi Bassegoda Musté a través de les

quals hem pogut identificar alguns dels vaixells i

els seus capitans que d 'altra manera, sobretot

per una persona no familia ritzada amb els cog 

noms masnovins, no ens hauria esfat possible,

aixi com també la informació que hem pog ut ex

treure de les relacions de la contribució industri

al i de comerç de l'Ajuntament del Masnou, en

tre els anys 1845 i 1892, informació que com

prèn els noms dels cap itans i patrons, els vai

xells en els quals tenien interessos en cada un

dels anys i el seu tonatge. Totes aquestes relaci

ons formen part , com a suport d'aquest treball,

del núm 10 de La Roca de Xeix.

Pel que fa a la docum entació de Basse

goda cal assenyalar que hem pres com a docu

mentac ió pel suport de l nostre treball la relació

que ens dóna de capitans i pilots masnovins

(disseny 13è.) en el seu llibre Diseños de la

Villa del Masnou y de su Marina de vela del

oc hocientos, edició de l'any 1962, com plemen

tada en alguns casos per la relac ió de vaixells

i els seus capitans (disseny 41.), en el ben en

tès que algunes vegades ens trobarem amb

llacunes entre ambdues informacions degut ,

en part, que no hi ha una co incidè nc ia mate

màtica entre les relacions de capitans i pilots

extretes dels dos dissenys. També ens ha es

tat dificil conjuminar la informació donada per

Bassegod a en el seu primer ll ibre Masnou , de

l'any 1928 amb la del 1962, degut mo lt especi

alment per la manca en la majoria dels casos

dels segons cognoms de capitans i pilots. I ha

estat veritab lement pro blemàtic intentar unifi-

car les tres relacions i més encara si tenim en

compte que en el disseny 13è, Bassegoda ens

dóna el motius amb què eren coneguts el ca

pitans i pilots, exerc ici que no repeteix quan

es tracta de ls cap itans i pilots dels vaixells que

ens dóna en el disseny 41.

Endonar les característiques i historial dels

vaixells estudiats , el lector veurà que en uns ca

sos ens ha estat fàcil identificar capitans i pilots

amb les embarcacions en què participaren o que

comandaren però en altres no ens ha quedat al

tre recurs que limitar-nos a proposar algunes al

ternatives que qui sap si amb el temps podran

ser millorades si nova informació se'ns posa a

l'abast o nous investigadors, prenent com a punt

de partida els treballs de Bassegoda i el recull

que presentem en aquest treball , s'endinsen en

desentranyar molts punts obscurs que encara

quedaran.

També podrà estranyar que les dades que

nosaltres donarem referent a dates i arquejos

no co incidiran amb els que dóna Bassegoda,

atès que pel que fa a dates es refereixen, com

ell mateix di u, a la data en què es té notícia de

la nau. Pel que fa als arquejos Bassegoda de

gué sofrir un error de conversió de quintars en

tones, ja que, com es pot comprovar, pren l'equ i

valència de tones a quintars en la proporc ió de

1 a 5.

Pel que fa a la documentació extreta dels

cens de la contribució industrial i comercial del

Masnou hem de dir que, el lector ho podrà com 

provar, en comptats casos s'identifiquen els ca

pitans , els patrons i els vaixells objecte del nos

tre estudi. No obstant aixó hem deixat constàn

cia d'aquells vaixells i pilots o armadors que d'una

manera o altra hem pogut identi ficar.

Aquesta apa rent discrepància entre les

informacions esmentades pot provenir de l seu

mateix origen, tant pe l que fa a la motivació

com pel que fa a les persones o estaments que

les han portat a term e, però si que és un fet

que es tracta de dades qu e pod en ser de gran

importància si algun dia s'emprèn un estudi

més extens i profund de la marina mercant del

Masnou,



La relació pro cedent dels cens ens des 

cobreix alguns aspectes que hauran de tenir

se en compte, arri bat el moment , per l'estudi

que hem esme ntat sua ra, co m són els nom

brosos llaüts i mistics , embarcacions de poc

tonatge que creiem que devien ser destinats a

la navegació de cabota tge , co m era norm al en

la generalitat dels pobl es de les nostres cos

tes, si bé també serà interessa nt analitzar el

perquè de tants místics qu e operen ja ben en

trat el segle passat.

Unes altres dades que també convind ria

tenir en compte d'analitzar són les que fan refe

rència a les quotes i les seves variacions al llarg

dels anys que es pagaven com a contribució per

cada vaixell d'aco rd amb el seu tonatge i amb

una sèrie de recàrrecs per diferents conceptes

que varien d 'uns anys als altres.

Amb aquests antecedents docum entals

procurem resumir per a cada un dels vaixells els

trets més sobresortints pel que fa al nexe de re

lació que es va establir entre les dues poblaci

ons, El Masnou i Lloret de Mar però, deixant de

banda tota aquella informació sob re dimensions

dels vaixells que ja donàvem en La Marina Mer

cant de Lloret de Mar. que el lector les podrà

consu ltar en cas de ser del seu interès.

Per a l'anàlisi i estudi que proposem ens

ha semblat adient agrupar les 53 embarcacions

suara esmentades en diverses agrupacions que

hem establert tenint en compte l'or igen dels aro

madors o parçoners a nom dels quals es va fer

la inscripció de la nau. Seguint, doncs, aquest

criteri hem agrupat els vaixells de const rucc ió

Iloretenca segons segueix : vaixells construïts a

Lloret que van ser inscrits a nom d'armadors o

parçoners exclusivament del Masnou en els quals

no participà gent de Lloret fora del mestre d'ai

xa; embarcacions que van ser inscr ites a nom

d'armadors o parçone rs de Lloret exclus ivament

o junt amb d'altres poblacions fora del Masnou i

que més tard van passar a prop ietat total o par

cial de gent d'aquesta població; bastiments in

closos en un apartat de diversos que ens ha sem

blat que no entraven en cap de les dues agrup a

cions anteriors, però en els que d'una manera o

altra es troba un certa participació de gent d'amb

dues poblacions.

També en l'apartat d 'altres naus els hem

classificat en tres apartats: vaixells d 'origen mas

noví, d 'origen Iloretenc i diversos.

Acompanyem el nostre estudi d'informa

ció gràfica esco llida de cada una de les dues

poblacions: reproduccions de quadres de vai

xells, de capitans i dels seus habitatges, de mes

tres d 'aixa aixícom de cases d'americanos, d'es

cenes marineres relacionades amb les nostres

drassanes, etc. Aquesta informac ió gràfica ha

estat aportada d'una part , la referent al Masnou ,

per la historiadora Rosa Almuzara bona conei

xedora de families amb arrels marineres d 'aque

lla població, a la qual devem també l'aportació

de dades dels arxius masnovins i la seva ajuda

per a la seva anàlisi. La informació gràfica cor

responen t a Lloret de Mar ha estat aporta da per

l'autor d'aquest treball.

Finalment, com a cloenda d'aquesta intro

ducció o de plantejament de la metodologia a

seguir ens ha semblat ad ient de relacionar els

vaixells que hem distribuït a cada una de les

agrupac ions que acabem d' esmentar, i tamb é

fer palès que aquest treball no s'ha pas de pren

dre com una fita final en el coneixement de les

relaciones navilieres entre el Masnou i Lloret i

menys encara referent a l'historia l de la marina

velera mercant de la primera de les poblacions,

sinó com una base a partir de la qual hom pot

aprofundir en l'estudi del passat mariner de les

nostres poblacions.

13



1· VAIXELLS CONSTRUïTS A LLORET

1.1 - Vaixells armatsper gent del Masnou

1.1 .1 Goleta Virge n del Carmen (a) Angelita

1.1 .2 Pailebot La Carolina

1.1.3 Místíc Mercurio

1.1.4 Pollacra Estatuto Real

1.1.5 Bergantí Napo/eón

1.1.6 Bergantí-goleta Celestina

1.1.7 Pollacra Acancia

1.1.8 Pollacra Cenobita

1.1.9 Pollacra-goleta Daria

1.1.10 Pollacra Modesta

1.1.11 Pollacra-goleta Gabriela

1.2 - Vaixells armatsper gent de Lloret i més tard

venuts a gent det Masnou

2 · ALTRES EMBARCACIONS

2.1- Vaixells armats per masnovins

2.1 .2 Bergantí Bril lante

2.1.1 Bergant í Ana, Prim, India, Frasquito,

Antonia Pujol

2.1.3 BergantíMagallanes

2.2· Vaixells amb parçonersde LLoret

2.2.1 Bergantí-go leta Dorotea

2.2.2 Bergantí Isabel Segunda

2.2.3 Bergantí-goleta Dos Hermanos

2.3 · Diversos

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.1 0

1.2.11

1.2.12

1.2.1 3

1.2.1 4

1.2.15

1.2.16

Bergantí San Francisco de Paula

Pollacra Cristineta

Pollacra Anita

Quetx Marciat

Pollacra San Narciso

Pollacra Flora

Pollacra Unión

Pollacra Deseada

Pollacra Casimira

Bergantí Ventura

Bergantí Almirante Laborde

Corbeta Blanca Aurora

Pollacra Merced

Pollacra Bella Dolores

Corbeta Eva

Pollacra María Luisa

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

Pollacra San Antonio (a) La Francisca

Pollacra Ceres

Pollacra Agustina

Pollacra Resolución

Bergantí Lepanto

Bergantí Urania

Bergantí Paquete de Puerto Rico

Pollacra Sorpresa

Pollacra Lesmes

Pollacra Cataluña

Corbeta Obdulia

BergantíConceller

1.3 · Diversos

..
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1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Goleta La Irene (a) Fortuna

Místíc Federico

Místic La Unión

Bergant íAngelita

Quetx El Voluntario

Bergantí Ana

Bergantí San José

Bergantí Ciro

Bergantí Segundo Romano
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>

Vaixells, armadors,
parçoners i pilots

D'acord amb el plantejament que acabem

de fer en el capítol introductori passem tot seg uit

a analitzar els vaixells amb els seus armadors,

parçoners i pi lots des de l'òptica de [a participa

ció de gent del Masnou i de Lloret.

Abans però d'entrar en matèria , potser cal

fer algunes consideracions referent a la impor

tant participació d 'ambdues po blacions en el co

merç marítim del seg le passat. No es tracta pas

de veure quina de les poblacions va tenir més

importància tot i que sembla que podem anunci

ar sense por d'equivocar-nos que si bé pel que

fa a construccions de [es drassanes de les dues

poblacions ens incl inem a situar Lloret pel da

vant del Masnou ' , no degué ser aixi pel qu e fa a

[a dotació d'armadors, capitans i pilots en què

[es dues pob lacions degueren estar molt equili

brades sinó és qu e fíns i tot el Masnou avantat

gés Lloret. Malauradament Lloret no dispo sa en

el moment de preparar aquest llibre d 'una rela

ció tan exhaustiva com la de Bassegoda, del

Masnou, pel qu e fa a armadors i pilot s' ni pel

que fa als cens de contribucions que si bé a Lloret

les relacions contributives es troben ja a partir

de l'any 1839 no ofereixen la prof usió de dades

que ens donen [es del Masnou, ja qu e es [imiten

a relacionar capitans i armadors amb [es qu anti

tats contributives assignades.

Com hem anunc iat deixarem de banda la

major part possible de [a informació que sobre

els vaixells donàvem en e[ nost re tractat La mari

na mercant de Lloret de Mar. Procurarem amp li

ar aquelles informac ions amb el que no es va dir

en aquella ocasió referent a les relacions El

Masnou-Lloret.

La nostra anàlisi es limitarà als vaixells d'al

tura o, més ben d it, vaixells qu e feren la ruta

d'Amèrica, que hem relacionat, compresos en

un període de més d' un seg le donat que e[ pr i

mer de la relació consta que va ser construït e[

1794 i ['últim del nostre estudi , el bergantí Ana,

Prim, India, Frasquito, Antonia Pujol , ens consta

que va navegar fins acabada [a primera Guerra

Mundial, sense ob lidar però que ['últim dels vai

xells del nostre estudi amb una certa relació amb

el Masnou va ser el bergantí Segundo Romano

qu e naufragava l'any 1895, amb la pèrdua de

vaixell i tripu lació.

Però queda un altre grup de vaixells i de

patron s molt nombrós, poc estudiat fins ara, que

va tenir una participació gens menyspreable en

e[ comerç marítim català dels segles passats. Ens

referim a la navegació co mercial de cabotatge

entre els ports peninsulars i els de les nacions

veïnes, França, Itàlia i Malta princ ipalment. Se

gurament també hi descobriríem noves relacions

entre les nostres dues po blacions. Els pocs ind i

cis que tenim ens ho avalen i posem per mostra

el cas de vaixells de cabotatge masno vins que

transporten des dels nostres ports fins a Cadis

mercade ries per a un [loretenc, Anto ni Surís, el

qual es degué establir a aquel la població anda 

lusa que bé pod ria ser arran de [a Guerra del

Franc ès."

Si bé en aquest cas la informació és fins

avui molt esca dussera pod em aportar alguns

exemples d'aquest tipus de comerç. Així sabe m

qu e Josep Borràs en data de 3 d'abr il de 1826,

des de Tarragona anuncia a Anton í Suris, que

per aquells dies es troba a lloret, l'exped ic ió vers

Cadis d'una part ida de 10 pipes d 'aiguardent de

30Q que diu que embarcarà en els propers dies

en un llaüt del Masnou , a raó d 'un nòl it de 4,5

duros la pipa .

L'any 1829 és des de Reus que Feliu

Bartomeu en data 24 de gener de 1829 fa saber

a Antonio Suris e hijo , a Cadis, que el dia 12 de

novembre propassat els havia remès pel patró

Jose p Colo mer, del Masnou, 30 bales de paper

d 'estrassa ample, carta en [a qual fa referència a

l'arribada a Cadis del patró Gerard Fontan ills, del

Masnou , amb una partida de 20 bales. Finalment

els record a que com els havia anunciat en una

carta recent havia embarcat amb el patró Lluís

Pagès del Masnou, una part ida de 30 «balotes»

paper d'e strassa amp le de la marca F.B.

Això ve a confirmar, en certa manera, el que

deduíem en el nostre capítol introductori referent 17



18

als vaixe lls qu e suposàvem dedi cats al ca

botatge.

Però també una certa part de la informa

ció que aportem ens proporcionarà en alguns

casos material per conèixer dos aspectes que

em sembla que no es pod en menysprear, per

què també son baules de la cadena de la història

de les nostres naus i dels seus armadors i pa

trons. Gràcies a algunes de les dades aportades

es podrà deduir la motivació d 'alguns dels noms

de les nostres naus i, per altre costat, recompon

dre alguna part, tot i que petita, la genealogia de

les families marineres dels nostres pobles.

A mesura que el lector es vagi endinsant

en l'anàlisi de la informació que es presenta so

bre cada un dels vaixells s'adonarà de la dificul

tat en què ens hem trobat per identificar els capi

tans de les naus atès que per a la major part

d'ells només se'ns dó na el nom i el primer cog

nom, fet que s'ag reuja quan ens trobem, per un

mateix vaixell, més d 'un pilot amb nom i cog 

nom idèntics, fet que es fa palès al seguir les

relacions de patrons que es donen en el núm 10

de La Roca de Xeix.

Per altra banda hom cone ix el gran movi

ment tant pel que fa a la propietat dels vaixells

com a la variació dels noms, els quals ben sovint

es canviaven cada vegada que es prod uïa una

transmissió, adjud icant-los, també sovint, el nom

d'un dels familiars dels nous armadors. Aques

tes circumstàncies ens poden portar a caure en

dubtes i, fins i tot, a cometre errors en la determi

nació de quina nau i de quin capità ens referim.

Es pot donar que en alguns casos es tracti d'una

mateixa embarcació a la qual per haver canviat

d 'aparell o de nom ens semb li que es tracta de

naus diferents, fet que també es pot comprovar

en les llistes de vaixells de l'esmentat núm. 10

de La Roca de Xeix.

Fetes aquestes observacions passem tot

seguit a veure que ens diu la documentació aple

gada sobre els nostres vaixells i els nostres ar

madors i pilots. Seguirem el mateix ordre que

abans hem anunciat.
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Hem vist abans, tot i que suportat amb in

formació molt escadussera que alguns comerci 

ants, en el cas estudiat del Camp de Tarragona,

sembla que tenien una certa preferència de noli

ejar embarcacions de patrons masnovins per fer

les seves trameses de vi i de paper vers un

lloretenc, Antoni Suris, estable rt a Cadis, qui sap

si recomanats pel propi receptor de les mer

caderies.

Ara pel que fa a la construcció de vaixells

sembla que els armadors masnovins eren els que

mostren una inclinació evident vers les drassa

nes lIoretenques. Com ja hem vingut senyalant

s'han comptabilitzats 137 vaixells d 'altura eixits

d 'estepa de Lloret i d'e lls 35 van tenir alguna re

lació amb gent del Masnou, 11 per encàrrec di

recte a les drassa nes lIoretenques i la resta per

compra posterior, després d'algun període de

servei als armadors lloretencs que els havien fet

construir.

Vegem tot seguit què hem trobat de ca

dascuna d'aquestes 35 embarc acions comen

çant per les que van ser encarregades per arma

dors del Masnou.

Pel que fa a la localització de noms de ca

pitans, armado rs i vaixells en la relació dels cens

de contribuents només en farem esment en els

casos en què la consulta sigui afirmativa,

1.1 . Vaixellsarmatsper gent del Masnou

1,1,1 • GOLETA VIRGEN DEL CARMEN (A) ANGELlTA

Poca informació es possee ix d 'aquesta embar

cació fora que era un bastiment de 65 tones,

bastida a Lloret pel mestre d'aixa Joaquim Ribas

i inscrita l'any 1825. Sembla que el seu armador

i alhora capità era Miquel Oliver.

La vida d'aquesta emba rcació degué ser molt

efimera ja que l'any 1828 va ser apresada per un

corsari en el mar de les Antilles.'

En la relació de cap itans i pilots de Bassegoda

trobem un Miquel Oliver (Bonica) que podria trac-

tar-esdel nostre home donat que com que consta

que va néixer l'any 1801 bé podria ser l'armador

de la nau el 1825 quan devia tenir 24 anys d'edat.

Pel que fa a l'embarcació, es troba, en la docu

mentació de Bassegoda, un berganti i una fra

gata amb el nom d'Angelita i una pollacra amb el

de Virgen del Carmen que no sembla pas que es

puguin identificar amb la nau Iloretenca. Cap dels

capitans que s'esmenten per a les dues embar

cacions es diu Miquel Oliver,'

19



1.1 .2- PAILEBOT LACAROLINA

Igualment que en el cas anterior la informació és

ben pelada.

Cal recordar que es tractava d'un bastiment de

62 tones, construït pel mestre d 'aixa Bonaventu

ra Ribas (a) Pa-i ais i que es va inscriure el març

de 1832.

Coincideix també el seu armador amb el seu

patró, el masnoví Bonaventura Bertran el qual

anys més tard el transfereix a un altre pilot del

Masnou, Josep Alsina Mir'

Bonaventura Bertran podria tractar-se de Bona

ventura Bertran Maristany (Patets) i Josep Alsina

Mir podria ser Josep Alsina (Moreno).

Pel que fa a l'em barcació en la relació de

Bassego da trobe m una po llacra-goleta Carolina

de 5.000 quintars, cap itans Gabrie l i Marià

Ramentol. Ens costa acceptar que es tracti del

vaixell construït a Lloret.'

1.1 .3- MíSTIC MERCURIO (DESPRÉS JOVEN AMALlA I JOVEN PAQUlTA)

..
20

Embarcació de 71 tones d'arqueig en el moment

de la fusa el qual passa, anys més tard, fins a 91

tones, segurament a causa d 'un allargament o

remuntada. Construït a Lloret a càrrec del mes

tre d 'aixa Sebastià Pujol (a) Es Ferreret , va ser

inscrit l'any 1833 a nom de Pere Millet, fill, del

foli 47 de patrons del Masnou.

Pel qu e fa als capitans es té constància que

Gabriel Millet la va comandar" però sembla que

pod riem admetre, donat que tots ells eren pilots,

que la comandaren també els diversos patrons

masnovins que l'adqui riren, Pere Millet, Bonaven

tura Millet, Jaume Bertran i Ignasi Millet del qual

també se'n té coneixe ment."

La nau resta propietat de membres de families

masnovines fins a l'any 1856 que passa a altres

propietaris aliens al Masnou. Els canvis de pro

pietat d 'armadors masnovins és com segueix:

L'agost de 1842 passa a propietat de Gabriel

Mille!.

El juliol de 1849 n'és el seu propietari Ignasi Millet,

del foli 362 de la llista de pilots del Masnou .

El desembre de 1849 adquireix la seva prop ietat

Bonaventura Millet del foli 395 de la llista de pi

lots del Masnou.

L'agost de 1852 el compra Jaum e Bertran.

És, com hem dit, a partir de setembre de 1856

quan Jaume Bertran es ven la nau a Lluís Raimat,

de Barcelona, quant a 8/17 i a Francesc Timoner,

de la matrícula d'Alacant, quant a la resta de 9/17

La nau canvia dues vegades de nom. En la pri

mera l'any 1854, quan Jaume Bertran, passa a

dir-se Joven Ama/ia ro i en la sego na se li posa el

nom de Joven Paquita."

Pel que fa als armadors i pilots, seguint la infor

mació de Bassegoda podem establir els supò

sits següents :

Pere Millet podria tractar-se del que senyala amb

el motiu de (Fita), i si bé se'n troba un altre ano

menat Pere Anton (Cona), sembla que ens po

dem inclinar pel primer.

Gabriel Millet. L'únic que trobem és sota el motiu

de (Surray).

Bonaventura Millet, el trobem sota el motiu de

(Tetus).

Jaume Bertran. No se'n troba cap en la relació

de patrons de l'any 1962, però si que en trobem

un en la relació de l'any 1928 com a capità o

pilot del bergantí Amalia, el qua l tal vegada po

dria ser identificat amb el Joven Amalia , abans

esmentat.

Ignasi Millet, no el trobem en cap de les relacions."

Pel que fa als vaixells no en trobem cap amb el

nom de Mercurio.

•
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1.1 .4 ' POLLACRA ESTATUTO REAL (DESPRÉS DECIDIDA)

Embarcació de 95 tones, bastida a les drassanes

de Lloret pel mestre d'aixa Bonaventura Ribas (a)

Pa-i-ais , essent inscrita l'any 1834 a nom de Pau

Sensat, del fo li 113 de la matrícula de Barcelona.

Pel que fa als seus capitans podríem suposar

que haguessin estat al menys els seus dos arma

dors o propietaris, Pau Sensat, ja esmentat, i Joan

Sanjuan, pilot de la matricula del Masnou que l'ad

qu ireix del pr imer el feb rer de 1840 . També cons

ta com a capità de la nau Ciril Pagés."

Joan Sanjuan es desprèn de la nau el julio l de 1860

per venda a Gu illermo Estagl ione. de Liorna."

Poc després de la seva fusa, l'octubre de 1835, Ia

nau canvia el seu nom primit iu pel de Decidida.

També mentre pertany a propi etat masnovina per

un nou arq ue ig , segons R.O. de 18.12.1844, re

su lta ser de 121 to nes, tal vega da per haver es 

tat recrescuda o per errors d 'amidament inicials.

Pel que fa als armadors, Basseg oda ens propo r

ciona les dad es següents:

Pau Sensat , ha de correspondre a Pau Sensat 0/0
luntari); Joan Sanjuan, c reiem que deu tractar-se

de Joan Sanjuan Millet (Manan); Ciril Pagès, deu

Bergantí de 118 tones, construït a Lloret a càrrec

del mestre d 'aixa Bonaventura Ribas (a) Pa-i-ais,

i inscr it el maig de 1837 a nom de Joan Sensat

del fo li 42 de pilots del Masnou.

Segons que ens consta en foren ca pitans:"

Joan Sensat (1837-1842).

Pere Sensat (de 1847-1849).

Pau Bertran (1852) .

El ju lio l de 1841 Joan Sensat ven la nau a L1uis

Maristany, del Masnou , peró inscrit en el foli 200

de la llista de pilot s de Barcelona.

L'any 1842 degué mori r Lluís Maristany i la pro

pietat del vaixell va passar als seus tres fills me

nors dels quals no es don en els nom s.

La nau va naufragar pel gener de 1853 a conse

qüència d 'haver-se o bert una via d' aigu a."

tractar-se del que porta el motiu de (Cir il-lo).

Pel que fa als vaixells trobem una pollacra-gole

ta amb el nom de Decidida, el capità de la qual

diu ser Josep Millet'5

Retrat del capita

Ciril Pagès. ceditper

Rosa Ragés MJ1Jel.

Aparell denavegar

que probablement

fou utilitzat per Joan

Sensat. Els nétsdel

seu lill Agusi;' en

van ferdonatiu al

M.M.N.M.

(Fotogratia: Unter).
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Elvaixe/fCelestina

aparellat de corbeta

(Arxiu Mas).

Informació de Bassegoda:

Joan Sensat, podria tracta r-se de Joan Sensat

(Xami).

Pere Sensat, en trobem dos, un Pere Sensat (Vo

luntari) i un Pere Sensat Maristany (Voluntari),

membr es, segons sembla, d 'una mateixa fami

lia, si bé no es tractava de pare i fill atés que

1.1 .6 - BERGANTi·GOLETA CELESTINA

Embarcació de 244 tones, construïda pel mes

tre d'aixa lloretenc Bonaventura Ribas (a) Pa-i

ais i inscrita el maig de 1846 a nom de Joan Sen

sat Millet del foli 475 de la llista de pilots de la

matricu la de Barcelona, armador que també ho

va ser del bergantí Nap ofeón .

Els seus capitans van ser Joan Sensat Millet i

Jaume Sensat Maristany.

L'agost de 1878, Joan Sensat Millet mor abin

testat i, d 'acord amb escriptura atorgada davant

del notari Francesc Sanhauja , la seva vídua Rosa

Pere Sensat i Maristany era fill de Joan Sensat

Millet . segons informació oral de gent del

Masnou .

Pau Bertran, poss iblement Pau Bertran Estapé

(Gerro).

Pel que fa al nom del vaixell no el trobem en cap

de les llistes de Basseqoda."

Maristany i les seves dues filles Josepa í Celestí

na junt amb el seu germ à Agustí, cediren perpè 

tuament la part que els correspon ia en el vaixell

a favor del seu fill i germà respectivament, Jaume

Sensat Maristany. Tot seguit, pel setembre se

güen t, Jaume Sensat Maristany ven la nau a

Cisguaf y Cia., de Barcelona , pel preu de 7.000

pessetes.

Consta que pel novembre de 1877 havent hagut

d'entrar d'arribada forçosa a un port estranger, el

nom del qual no s'especifica,va haverde ser care-

22
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Va acabar, l'any 1879, trossejat per inútil, en el

port de Barcelona.
En aquest cas els dos pilots esmentats queden

ben identificats en la informació de Bassegoda.

Joan Sensat Millet és el conegut pel sobrenom

de (Xami) i el seu fill Jaume Sensat Maristany igual

ment amb el mateix sobrenom, lògicament per

tractar-se de membres d'una mateixa família.

Pel que fa al nom de l'embarcació trobem en la

llista de Bassegoda una corbeta amb el nom de

Celestina , els capitans de la qual consta que van

ser Joan i Jaume Sensat, precisament els matei

xos que hem co nsignat més amun t. ra

Ens trobem, doncs, que nosa ltres tenim l'embar

cació catalogada co m un bergantí-go leta men

tre que Bassegoda ens diu que era una co rbeta.

1.1.7 , POLLACRA ACANCIA

Embarcació de 200 tones, encarregada al mestre

d'aixa Agustl Pujol de Lloret, inscrita el desembre

de 1849 per meitats a favor de Francesc Millet

Maristany del Masnou iFonty Riudor,de Barcelona.

Els seus capitans d 'aco rd amb les nostres fonts

d'inform ació van ser:

Francesc Millet Maristany (1849-1851).

Josep Martí Maristany (1861).

Pere Villà.

Francesc Oliver Millet.

Eugeni Millet Maristany (1862-1864) .

Lanau degué restar propietat dels parçoners ini

cials o dels seus successors ja que no és fins al

març de 1897 que Ramon Riudor Nin i Francesc

FontGumà, obrant en qualitat de gerents de Font

y Riudor , i Eugeni Millet Maristany, en qualitat

d'apod erat de l se u germà Francesc Mi lle t

Maristany, venen la nau a Bernard i Miquel Este

la Calafat.

La pollacra Acancia, va navegar fins a l'any 1909 i

va naufragar pel febrer d'aquell any a la desembo

cadura del Miño. Una vida útil força considerable.

Mirem d'ident ificar els pi lots i vaixell en el llibre

de Bassegoda:

Francesc Millet Maristany deu tractar-se de Fran

cesc Millet identificat amb el sobrenom de (Xec).

Si bé no hem trobat cap docum ent que ho avali

tal vegada no seria agosarat pensar que en al

gun moment la nau hag ués sofert la mod ificació

del seu aparell, essent com era una embarcació

d'una eslora cons iderable, 102 peus, i un arqueig

de 244 tones, co mparats amb altres del mateix

aparell original.

Aquesta suposició ens ve avalada per la repro 

ducció fotogràfica d'una aquarel.la que es con 

serva a l'Arxiu Mas, per tots els indicis obra de

Pellegrin, de la cor beta Celestina el cap ità de la

qual consta ser Jaume Sensat, pare de la peda

goga Rosa Sensat Vila.

L'historial d'aquesta nau ens proporciona dades

suficients per co nèixer la motivació del seu nom ,

el d' una de les filles, Celestina, de l'armador de

la nau Joan Sensat Millet.

Josep Martí Maristany. Aquí se'ns presenta una

dificultat atès que trobem dos pilots amb els

mateixos noms, cognoms i motius. (Barrabuts) .

Pere Villà el trobem amb el sobrenom d'(Estudi

de Vilassar)

Francesc Oliver Millet queda identificat amb el

motiu de (Guilopu).

Eugeni Millet Maristany, el trobe m senya lat amb

el motiu de (Xec) el qual ens confirma la nostra

suposició sobre la identificació de Francesc Millet

amb Francesc Millet Maristany (Xec).

El vaixell queda perfectament iden tificat en la

relació d'embarcacions de Bassegoda, el qual

però ens cons igna menys capitans que els que

nosaltres havíem identificat.20

.'

La polfacra-rodona

Acancia ((orografia

de/llibred'E. Roig

La marina catalana

del vuit-cents).
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Afesquerra·

Pollacra-goleta

Daria (Arxiu Mas).

Ala dreta:

Ex-vot dela

pollacra-goleta

Daria (Museu

Marilim de

Barcelona).
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1.1.8 - POLLACRA CENOBITA

Bastiment de 203 tones . construït en les drassa

nes de lloret pel mestreJoan Vidal i inscrit a l'abri l

de 1850 essent els seus armadors:

Sebastià Soler de Barcelona quant a 2/3 .

Mateu Pagès Casals. del Masnou . del foli 408 de

la llista de pilots de la matricula de Barcelona

quant al restant 1/3 .

La nau degué ser comandada només per Mateu

1.1 .9 · POLLACRA·GOLETA DARIA

Ben poca cosa podem afegir al que dèiem en el

nostre llibre La marina mercant de Lloret de Mar,

respecte d'aquesta nau.

Recordem però que desplaçava 180 tones. que

va ser construïda pel mestre d 'aixa de lloret

Bonaventura Ribas (a) Pa-i-ais i que va ser ins

crita a nom de Pere Pagès Maristany.

Aixi mateix fem avinent que els seus capitans van

.ser:

Pere Pagès Maristany (1852-1863) es troba iden

tificat com a Pere Pagès (Manuel) i amb el nom

sencer en el cens de cont ribucions com a capità

de la Daría .

Pagès Casals atès que durant el seu primer viat

ge a Amèrica va naufragar en l'estuari del Rio de

la Plata.

En la documentació de Bassegoda trobem el

capità sota el sobrenom de (Cebriana)" i pel que

fa a la nau no se'n troba cap amb el nom de

Cenobita . en la relació de vaixells.

Josep Pagès Maristany el qual pot tractar-se de

Josep Pagès (Manuel) (1866).

Jaume Rosés. dels quals se'n troben tres en la

llista de Bassegoda sota els sobrenoms de

(Anxona). (Russu) i (Xicu) .

Gerard Casals que es tracta de Gerard Casals

Maristany segons informaciò del seu besnét Joan

Casals i que consta al peu de la fotgra fia del vai

xell que reproduïm. Joan Casals també consta

en el cens de contribucions com a cap ità de la

pollacra Daría.

Per altra banda el vaixell es troba perfectament

identificat per Bassegoda, co incidi nt amb els

quatre capitans suara esmentats."

•
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1.1 .10 . POLLACRA MODESTA

Embarcació de 205 tones. cons truïda pel mes

tre d'aixa de Lloret Bonaventura Ribas (a) Pa-i

ais i inscrita el juny de 1854 a nom d'Agustí

Maristany lsem.

Els seus capitans van ser:

Tomàs Gibemau,

Agustí Maristany Isem (1854-1857), el qua l el

maig de 1857 es posa malalt i el substitueix Jeroni

Castany, pilot de la matrícula de Mataró "

Salvador Maristany lsem.

PereMaristany.

Gerard Maristany Sensat (1857-1861).

Agustí Maristany Sensat (1863-1866).

Pere Oliver.

No es troba informació referent als altres pilots,

Tomàs Gibe rna u, Pere Maristany, Salvador

Maristany i Pere Oliver.

Segons una nota de 6 d 'octubre de 1890 Agustí

Maristany Isem en testament atorgat davant del

notari del Masnou, Francesc Sanahuja Padreny,

el 22 de novembre de 1882, va llegar al seu fill

Salvador Maristany Sensat la propietat i tots els

interessos que representava el d ia del seu òbit

en la pollacra Modesta, però el fill va haver de

reconèixer una cinquena part de la propietat de

l'embarcació a favor de cada un dels seus qua

tre germans, Gerard, Agustí, Modesta i Teresa.

Però l'any següent els cinc germans Marístany

Sensat venen la nau per meitats a Fel iu

Fontrodona Riera, del comerç de Barcelona, i a

Josep Pineda Guerra, pilot, pel preu total de 5.000

pessetes.

Es produeixen altres transmissions alienes al

Masnou.

Un cop fora de la família Maristany la nau canvía

dues vegades de nom , la primera l'any 1891 pel

d'Anita y Gertrudis i al cap de poc més d'un any

pel de Seis de Enera.

La vida útil de la nau va ser tamb é considerable

ja que va navegar fins a l'any 1914 que es va

perdre en un naufragi enfront de Torrevella.

Vegem, tot seguit, la informació que ens propor

ciona Bassegoda:

Tomàs Gibemau, se'l troba tant en la llista de 1962

com en la de 1828, precisament com a capità de

la pollacraModesta, dada que si bé sembla con

tradir-se amb la manca d'informació que abans

hem apuntat, podri a donar-se la circumstància,

que també es repetiría per altres embaracions,

que el comandament d'alguns capítans es pro 

duís en dates posteriors a 1866, a partir de la

qual la informació de l'Escrivania de Marína es

fa molt pob re fins a desaparèixer totalment el

1875.

Agustí Maristany lsern, de sobrenom (lsart) .

Salvador Maristany Sensat (lsa rt).

Agustí Maristany Sensat (lsart).

PereMaristany. D'entre els diversos capitans amb

aquest nom de la llista de 1962 no hem sabut

identificar a quín d 'ells corresponía el capità de

la po llacra, però en la relació de 1928 sí que tro

bem un Tomàs Maristany, capità de la po llacra

Modesta ,

Pere Oliver no ens ha estat pas possible identifi·

car-lo, malgrat els diversos pilots existents amb

aquest nom, en cap de les llistes de Bassego da.

Quant al vaixell, es troba perfectament identificat

en la llista d'embarcacions de Bassegoda, coin 

cídint, quant als capitans, amb els que hem do

nat més amunt, amb l'única excepc ió de Pere

Olíver que no apareix en el document de Bas

seqoda.>

Ens trobem amb un altre cas en què el vaixell

porta el nom d'una de les filles, Modesta, del seu

armador Agustí Maristany lsem.

La pollacra rodona

Modesta (fotografia

de/ llibre d'E. Roig

OpDt.).
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1.1 .11· POLLACRA-GOLETAGABRIELA

Pollacra-go leta de 165 tones. de fab ricació

lloretenca a càrrec de l mestre d'aixa Agusti

Guinart . inscrita a l'agost de 1858 a nom de Josep

Ramento l Estap é, fill de Marià ."

Els seus capi tans van ser:

Josep Ramentol Estapé (1858-1862).

Gabriel Ramentol Estapé (1870) .

Marià Ramentol Maristany (1875) .

Pere Pagès.

tots ells del Masnou. i

Eduard Costa Costa , de Cadaqués.

En l'historial de la propietat d'aquesta embarca

ció trobem un d'aquells casos en què. si bé de

la documentació d'inscripc ió de la nau sembla

deduir-se que va ser feta a nom d'un sol propie

tari o parçoner. al cap d 'uns anys. quan algunes

circumstàncies ob liguen a fer-ho, ens trobem que

la nau pertany a un bon grup de parçoners.

En data 30 de juliol de 1870, es protocolitza es

criptura de propietat a favor de Raimonda Gros

Masjuan, hereva universal dels béns del seu

mar it, Josep Ramentol Estapé.

No és fins al cap de dos anys que Raimonda Gros

Masjuan declara que la propietat de la nau es tro 

bava dividida en 96 parts de les quals eren propi

etaris legitims les persones i entitats següents:

Escauriza y Serpa , de l'Havana, 12 parts

Pujol, Alvarez y Cie., de Santiago

de Cuba. 4

Aranaga e hijo. de Rio de Janeiro, 4 "
Fermin de la Pedrera, de Santander, 6

Francesc Serra Puigd engolas, de

la Corunya. 3

Federico Rudolph , de Cadis, 4 "
Sobrinos de Pi , de Puerto Rico, 4

Alejandro Barba , de Màlaga, 6

Ribas y Sitjà , de Vigo , 2

Sensat Hnos.. fabricants de lones

del Masnou , 4

Pere Clavell Ju lià, fabr icant

d 'eixàrcia de la Barce loneta, 3

Pau Estapé Maristany, mest re

de veles del Masnou, 2

Gabriel Ramentol Estapé,

matricula de Barcelona, 8

Font y Riudor, 30

Polfacra-golela

Gabriela amb

matricula de la

Provincia de

Mataró (pintura

conservada a
termita deSanta

Cristina, deL/oret

deMar).
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Ens ha semblat oportú expl icitar aquesta llista

pel que veurem tot seguit.

Gabriel Ramentol Estapé adquireix: l'agost de

1872 les 3 parts que havien estat de Francesc

Serra puigdengolas; el març de 1875 compra una

de les parts que havien estat propietat de Pujol,

Alvarez y Cia.; a l'abril de 1877 adqu ireix les 12

parts d'Escauriza y Serpa i encara el setembre

de 1789 es fa amb 2,5/24 , o sia 10/96 de la pro 

pietat de la nau, que no es diu de qui procedei

xen. Per altra part , Marià Ramentol Maristany,

adqu ireix les parts que havien estat propietat

d'Alejandro Barba i el novembre de 1883 com

pra a Font y Rludor i a Francesc Rosés les 30 i 4

parts respectivament. O sia que, segons els nos

tres comptes a finals de 1883, 66 parts de les 92

en què estava dividida la propietat de la nau es

troben en mans de la família Ramentol, per les

quals haurà pagat, en conjunt, la suma de 7.125

pessetes.

Tres anys més tard de l'última de les operacions

esmentades, pel juny de 1886, la nau és venuda

en encant públic i voluntari, essent adjudicada al

més-dient, Eduard Costa Costa (a) Causa, pilot i

veíde Cadaqués, pel preu de 12.400 pessetes.

La Gabriela navegà sota el co ma

d'Eduard Costa Costa fins a l'any 189

naufraga r, si bé salvant-se tota la tripu la 11i!'"
' ..... . L

nau va poder ser recuperada i reparada i fou fa -

rada de nou amb planxes d 'aram i posada altra

vegada sota el comandament del cap ità Costa

fins a la seva pèrdua definitiva que s'esdevingué,

segons que sembla, a primeries d'aquest segle .

Un bon dia al matí, la Gabriela abandonava la

badia de Cadaqués envoltada d'una boira espes

sa, enmig d'una calma blanca. No se'n va saber

mai més res... En fi, una nau nascuda a Lloret

que reparteix la seva existènc ia al servei de ls ar

madors de dues viles germa nes de la nostra cos

ta, el Masnou i Cadaqués ."

Vegem, tot seguit de localitzar la nau i els seus

arma do rs i p ilo ts en la docum entaci ó de

Bassegoda.

Josep Ramentol Estapé . No es troba cap pilot

amb aquestes senyes en la documentació de

1962. Tal vegada podria tractar-se de Josep

Ramentol (Gordavaq ues), pilot amb aquestes

senyes que trobem en la documentació de 1928

com un dels capitans de la Gabriela. Però si que

es troba perfectament documentat en el cens de

,

PoJlacra-goleta

Gabriela amb

matriculadeJa

Provincia de

Barcelona
(coNecció Esteve

Fabregas).
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contribucions com a capità del la Gabriela els

anys 1859 a 1864.

Gab riel Ramentol Estapé. No trobem cap pilot

amb aquests noms i cog noms ni cap Gabriel

Ramentol en la documentació de 1962, si bé tro 

bem Gabriel Ramentol, capità de la Gabriela , en

la documentació de 1828.

Marià Ramentol Maristany. En la docum entació

de 1962 trobem un sol Marià Ramento l sota el

mot iu de (Gordavaques) que ens inclinem a creu

re que es tracta de Marià Ramentol Maristany

del s (Gordavaques), co m hem anotat també en

el cas de Josep Ramento l Estapé. Marià

Ramentol també el trobem anotat en la documen

tació de 1928 com un dels capitans de la

Gabriela.

Pere Pagès. En la documentació de 1962 trobem

dos pilots amb aquestes senyes, amb els sobre

noms de (Manuel) i (Xicarreta) i en la de 1928 es

troba co nsignat co m un dels cap itans de la

Gabriela.

Quant al vaixell, no en consta cap amb aquest

nom en la documentació de 1962 però sí en la

de 1928."



1.2 . Vaixells armats pergent de Lloret i més tard venuts agent del Masnou

1.2.1 • BERGANTí SAN FRANCISCO DEPAULA

b

Vaixell d'unes 65 tones que va ser construït a

Lloret l'any 1794 pel mestre d'aixa Antoni Vivas.

Els seus parçoners en el moment de la fusa van

ser tots Iloretencs si bé cal senyalar Pau Coni ll

Gros com el més important donat que posseïa

9/12 de la propietat de la nau.

A la mort de Pau Conill Gros , que es degué

produ ir dintre la primera meitat de l'any 18 10.

els altres parçoners fan donació de la nau al fill

d'aquell i de la seva muller Maria Botet Feixas,

Climent Conill i Botet."

És precisament aquest últim qui l'octubre de 1828

ven la nau a Gabriel Maristany, segon pilot de la

matricula de Cadis, i veí del Masnou, pel preu de

1.500 pesos forts."

El vaixell va ser pres, d intre de l'any 1812, per un

corsari francès i, tot seguit, reprès per un altre

d'anglès, essent declarada bona presa. El patró

Climent Conill Botet que va voler recuperar la nau

va haver de pagar 3.520 lliures, aproximadament

els 2/3 del cost de nou.'"

A finals d'octub re de 1817 va canviar l'aparel l de

bergantí a po llacra."

Va naufragar en aigües de Montevideo.

El Gabriel Maristany que adquireix la nau l'any

1.2.2 • POLLACRA CRIST/NETA (DESPRÉS VICTORINA)

Bastiment construït a Lloret pel mestre d 'aixa

Sebastià Pujo l (a) Es Ferreret, inscrita l'agost de

1833 a nom de Jaume Vilallonga.

Consta que els seus capitans van ser:

Salvador Vilallonga , fill de Jaume (1836 -1837,

1838 i 1841-1844) .

Alexos Roura, de la matrícula d'Arenys (1837 i 1839)

Lluís Estapé (1845).

Bartomeu Calme, de la matricula del Masnou

(1847).

1828 sembla que no pot ser cap dels que es tro

ben en les relacions de Bassegoda si hem de fer

cas de les dates de naixement que en dóna. Po

dria tractar-se d'un ascendent d'algun d' ells.

L'octubre de 1845 Salvador Vilallonga, en nom

del seu pare Jaume, ven la nau a Lluís Estapé

quant a 2/3 del seu va lor i a Con st antino

Santamaria, de Buenos Aires, el 1/3 restant.

Ben aviat Lluís Estapé es desprèn de la part de

la propietat de la nau que posseïa atès que pel

novembre de 1849 els dos anteriors propieta ris

es venen l'embarcació per meitats a Mique l Ser

ra i Llorenç Castells, tots dos de Barcelona.

L'any 1849, quan ja no pertanyia ni a gent de

Patent de Sanitat del

vaixell San

FranciscodePaula

quan el vaixell va

sercapitanejat per

Climent Coflill. de

Uoret.
(Museu Mafltim de

Barcelona).

29
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Retrat del mestre

d'aixa lIorelenc

BOf/aventura Ribas

Maura (a) Pa-i-ais.

que va bastir deu

dels vaixells

estudiats. entre ells

lapollacra Anita.

(Museu Maritim de

Barcelona).

30

Lloret ni del Masnou canvia el seu nom primitiu

pel de Victorina.

Va nau fragar l'any 1864 en aigües del ma r

Egeo .

En cap de les relacions de Bassegoda trobem

1.2.3- POLLACRA ANITA, (DESPRES MINERVA I AUDAZ)

Pollacra de 140 tones, bastida pel mestre d'aixa

lloretenc Bonaventura Ribas i inscrita l'any 1833

a nom de Josep Domènech Mataró essent els

capitans 1I0retencs que la comandaren:

Salvador Domènech

Joan Domènech

El juliol de 1841 , Josep Domènech Mataró ven

la nau a Feliu Alsina Sayol, pilot de la matrícula

del Masnou el qual pel maig de 1848 es desprèn

els noms dels cap itans L1uls Estapé i Bartomeu

Calme. que pels seus cognoms o per la informa

ció trobada semblen ser del Masnou. Tampoc

no es troba referéncia de cap vaixell amb el nom

de Cristineta.

d'ella per venda a Antonio Zulueta i és a partir

d 'aquest moment en què l'embarcació perd, se

go ns que sembla, tota relació amb Lloret i el

Masnou.

Aquesta nau canvia de nom dues vegades. La

primera , que podria ser quan la nau era propie

tat de masnovins, pel nom de Minerva , i la sego

na, possiblement arran de la seva venda per part

de Feliu Alsina Sayol, pel d'Audaz.32

Mentre va ser comandada per pilots lIoretencs

els llocs de destinació van ser ports d'I tàlia, Bra

sil , Buenos Aires i Montevideo.

Pel qu e fa a la info rmac ió q ue ens dón a

Bassegoda no es troba cap capità amb el nom

de Feliu Alsina Sayol, si bé trobem un Feliu Alsina

(a) Teta el qual podria tractar-se del capità de la

nau. En el cens de contribucions apareix Feliu

Alsina els anys 1845 i 1846 com a capità d'una

nau de 140 tones de la qual no se'ns dóna el

nom, però que el seu arqueig coincideix amb el

que donàvem en el nostre llibre La Marina mer

cant de Lloret de Mar.

En la relació de vaixells trobem una pollacra-go

leta Anita, entre els cap itans de la qual , que ens

dóna Bassegoda, no figura Feliu Alsina Sayol,

però en la informació de 1928 sí que trobem una

pollacra Anita de la qual anota com a cap itans,

Feliu, Tomàs i Antoni Alsina."

- - - - - - - - - - - A
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1.2.4· QUETX MARCIAL

Embarcació de 123 tones construïda pel mestre

d'aixa 1I0retenc Agusti Macià (a) Baiapare i ins

crit el juny de 1833 a nom de Bonaventura

Carreras, de Lloret, quant a 3/4 parts de la propi

etat de la nau i 1/4 part a nom de Josep Serdà

Seriol, de Barcelona.

Pel que fa als cap itans hem trobat el seu arma

dor Bonaventura Carreras i Gerard Martí el qual,

pel que veu rem tot segu it , bé po drà ser del

Masnou.

L'agost de 1837 els seu dos armadors originaris

venen el quetx a Isidre Martí, de la llista de pilot s

de la matrícula de Cadis, pel preu de 5.000 pe

sos forts.

El març de 1844 Àngela Coll, vídua d 'Isidre Martí,

reconeix que els veritables interessats en la pro

pietat de la nau són:

Els seus dos fills menors,

Carles Torrents Miralda,

17 partícips més de diverses poblacions

de la costa, Barcelona, Masnou, Vilanova,

Màlaga i Tarragona que no s'especifiquen 10 ,5/15

El setembre de 1849 els anteriors parçoners es

venen la nau a Francesc Argentó, pi lot de la

matrícula de Barcelona .

En un cont racte de tripulació de data 11 de de

sembre de 1847 trobem que, entre d'altres, for

men part de la tripulació, demés del capità Gerard

Martí, Sílvestre Martí i Felicià Coll noms i cog 

noms molt corre nts al Masnou."

Es descone ix el final de la nau.

Vegem que trobem en la informació de Basse

goda:

Gerard Martí. No trobem cap pilot entre la dotze

na que apareixen el les diferents llistes amb el

nom de Gerard , peró atés que com veurem tot

seguit que altres Martí sí que es troben relacio 

nats amb aquesta nau, sembla que podem ad

metre que Gerard Martí era masnoví.

Isidre Martí (Fideu).

Silvestre Martí (Josepet).

Felicià Coll (Pascal).

Quant al nom del vaixells no en trobem cap amb

el nom de Marc ial .35

1.2.5· POLLACRA SAN NARCISO (DESPRÉS INTREPIDA, TWEED I PROVISOR)

14/20

14/ 16

111 6

1/16

Pollacra de 142 tones encarregada al mestre d'ai

xa de Lloret Sebastià Pujol, inscrita el maíg de

1834 a favor de:

Narcis Parés, de Lloret,

Pau Pujol Clanchet,

Pere Carbó Rovira,

Capitans:

Narcis Parés, pilot de Lloret

Pere Maristany, mentre portà el nom d 'lnt répida .

Barnardí Camp, mentre portà el nom de Tweed.

Narcis Albà, de Lloret, mentre portà el nom de

Previsor.

El març de 1839 els propietaris de la nau la ve

nen a:

Sebastià Soler, de Barcelona ,

Pere Maristany, de la matrícula de

Barcelona, 6/2 0

Els dos anteriors prop ietaris es desprenen de la

nau pel juny de 1849 per raó de venda a Josep

Casca nte Anglada, Bern ardí Camp i Sebastià

Soler.

I ara en aquesta nau es produeix allò que se sol dir

a Barcelona,volta el món i torna al Born, perquè el

març de 18521a nau és adquirida, per meitats, pels

lIoretencs Jaume Taulina Vilallonga i Narcis Albà,

que la posseeixen fins a mitjans de 1856 que se la

venen a un súbdit de Palma de Mallorca.

Com ja hem donat a entendre al citar els capitans,

la nau va canviar de nom successiva ment per

Intrépida (1838), Tweed (1849) i Previsor (1852).

En aquest cas no ens ha estat possib le situar el

nom de Pere Maristany en la llista de pilots de

Bassegoda d 'entre els nombrosos que es tro

ben amb aquest nom. Tamp oc no localitzem cap

vaixell en cap dels quatre noms que va portar en

la llista d'embarcacions. 31
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Re/ral delcapità

Agusti Domenech

(coNecció lam¡Jia

Agusti Ma. Vilà).

32

1.2.6 • POLLACRA FLORA

Pollacra construïda a Lloret pel mestre d 'aixa

Joaquim Ribas, inscrita el setembre de 1834 a

nom d'Agusti Domènech Conill (el meu besavi

per via d'àvia paterna).

Entre els cap itans trobem:

Agustí Domènech Conill, de Lloret (1834-1837).

Francesc Botet , de Lloret (1836).

Bonaventura Alsina, del Masnou (1838-1839).

Silvestre Sampere (1842).

Joan Mirambell , del Masnou (1845).

Jaume Alsina Torres, del Masnou (1845-1848).

Joan Arimon , del Masnou (1849).

Gerard Maristany, del Masnou (1849-1858) .

Gerard Sensat, del Masnou (1859-1863).

Joan Sensat , del Masnou (1864).

Joan Manuel de Dios (1865).

Agustí Domènech Conill ven la nau, el juny de

1838 a Bonaventura Alsina i a partir d 'aqu est

moment fins a l'any 1859 la nau passa a ser pro

pietat success ivament de diversos armadors i

pilots del Masnou, Jaume Alsina Torres, l'any

1840; Bonaventura Alsina, que pod ria o no trac

tar-se de l'anterior que hem esmentat, l'any 1848;

Gerard Maristany, l'any 1855.

L'any 1859 la nau deixa de pertànyer a pilots

masnovins i passa a propíetat de Carles Torrente

Miralda, de Barcelona.

La pollacra conti nua navegant fins al 1868 que

és trossejada en el port de Barcelona .

Bonaventura Alsina podria tractar-se, segons la

informació de Bassegoda d'un o altre dels que

eren coneguts pels sobrenoms de (Roc) i de

(Tareta) o qui sap si, en el cas que el dos pilots

que apareixe n amb el mateix nom, l'un és un

(Roc) i l'altre un (Tareta).

Jaume Alsina Torres. No es troba cap Jaume

Alsina entre els molts Alsina de la llista de pilots

de Bassegoda, però sí que es troba, els anys

1845 i 1846 comandant una nau de 126 tones

de la qual no es dóna el nom.

Joan Arimon, podria tractar-se del que se'l co

neix pel sobrenom de (Bailon).

Gerard Maristany. És també difícil saber de quin

es tracta d'en tre diversos pilots amb aquestes

senyes.

Gerard Sensat. Tal vegada es podria tractar de

Gerard Sensat Maristany (Queta).

Joan Sensat. Sembla que podem suposar que

aquest pilot estaria empare ntat amb Gerard Sen

sat Maristany i en aquest supòsit es podria trac

tar de Joan Sensat Maristany (Queta).

Pel que fa a l'embarcació es troba identiticada

en la llista d'embarcacions on es do nen com a

capitans seus Joan i Gerard Sensat."
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1.2.7 . POLLACRA UNIÓN

Bastiment de 133 tones construït a Lloret pel

mestre d 'aixa Agustí Macià (a) Vaiapare i inscrita

l'octubre de 1837 a nom del pilotlloretenc Joan

Mataró Suris.

Els seus capitans que tenim identificats són.

De Lloret:
Joan Mataró Suris (1837-1845 i 1849·1854).

Agusti Botet Domènech (1 847-1848).

Salvador Pal Garriga (1854-1859).

Salvador Garriga Mataró (1862-1865).

Del Masnou:

Pau Bonastra Sanjuan (18797).

Salvador Llimona Fornès (1880).

A partir de la data de la fusa de la po llacra es

succeeixen tot un seguit de transmissions tota ls

o parcials entre els armadors lloreten cs i Josep

Ameli Bou de Barcelona" fins que pel desembre

de 1879 Josep Ameli Bou i Salvador Garriga

Mataró, aquest en nom propi i en el de la Socie

tat Garriga Hermanos , de Cienfuegos, que són

propietaris entre tots de la totalitat de la nau, la

venen a Pau Bonastra Sanjuan, pilot I vel de

Barcelona, segons la documentació consu ltada.

tot i que pels seus cog noms sembla que hem de

creure que era del Masnou o almenys descen

dent de masnovins. Pau Bonastra adquireix la

nau per 11.250 pessetes.

Ben aviat, el juny de 1880 la nau passa a propie

tat, per meitats, de Salvador Llimona Fomés, pi

lot, ide Matilde Castany Pañella,veïns del Masnou

els quals també en paguen 11.250 pessetes, els

quals finalment, el juny de 1884, venen l'embar

cació, que es troba a Buenos Aires, al súbdit íta

lià Santiago Carlobari, i es dóna de baixa de la

matricula de Barcelona.

)

t- --'-

Aquesta nau va ser remuntada, l'any 1850 fins a
212 tones i el 1873 se li modificà l'aparell de po

llacra a pollacra-goleta .
En la documentació de Bassegoda no es troba

cap Pau Bonastra Sanjuan però si hem de fer
cas dels dos cognoms sembla que bé podriem

supos ar que estig ués emparentat amb els

Bonastra (Gallinaire) del Masnou .
Pel que fa a Salvador Llimona es deu tractar del
qui se'l coneix amb el sobrenom de (Manaixa)

Quant al vaixell, el trobem perfectament identificat
com a pollacra-go leta en els do s treballs de

Bassegoda. En els dos llocs es consigna Salva

dor Llimona coma a capità de l'embarcac ió.'"

li
--

•

Pollacra Unión.

(Per gentJ1esa de

Mercedes GardgJ

Alum).

Aladreta:

Casa Garnga (Uore!

deMar), quefou del

capilà Salvador

Garriga i Mataró, un

dels que capitaneja

la poffacrJ umón.
(F% grafia cedida

perfAJuntament de

L/orel deMar).

A'esquerra:
Detall duna sala de

lacasa Garriga.

(Fotografia cedida

perfAjuntament de

L/orel deMar).

33



La pollacra

Deseada, en un

temporal

(Co"'ecció Antoni

Poch Hugas).

1.2.6· POLLACRADESEADA (DE5PRE5 ANTONIETA)

Pollacra de 171 tones construïda a Lloret pel mes

tre d'aíxa Sebastià Pujol i inscrita el febrer de 1839

a nom de Josep Esqueu Vilallonga.

Hem trobat que a més del pilot uoretenc Josep

Esqueu, comadaren també la nau els masnovins

següents:

Francesc Oliver (1855-1861) .

Salvador Isem (1864) .

Antoni Pla (1863) .

tots tres quan la nau es deia Antonieta.

Pel maig de 1855 Josep Esqueu es ven la nau a

Pere Pagès Co lomé, pi lot de la matrícu la de

Barcelona el qua l per altra banda no l'hem tro

bat en cap documen t que hagués co mandat el

vaixell, però que tant el seu primer cognom co m

el fet que tots els cap itans, fora de l lloretenc

Esqueu, sigu in del Masnou, ens pot fer pensar

que ell també era masnoví."

AI cap de cinc anys, el juny de 1861, Pere Pagés

Colomé ven la pollacra a Pagès Xifré per 3.703

pesos forts, i l'abril de 1866, Pere Pagès, suc

cessor de Pagès Xifré , ven la nau a Robe rt

L1anuza Llorca . veí de València.

Arran de la primera transmissió la nau canvia el

nom pel d·AnConieta.

Vegem quina informació hi ha a la documenta

ció de Bassegoda referent a aquesta embarca

ció i als seus capitans. Pel que fa als parçonres i

cap itans trobem :

Pere Pagès Colomé. No es troba cap Pagès

Colom è, en la llista de pilots si bé, com hem apun

tat al començament . podria tracta r-se d'un veí

del Masnou.

Francesc Oliver. tal vegada el podríem situar en

tre un dels tres pilots que porten aquest nom en

la llista de pilots amb els motius de (Guilopu).

(Xacó) i (Biló) .

Salvador Isem , pod ria ser un membre de les fa

mílies lsern, si bé no en trobem cap amb el nom

de Salvador.

Antoni Pla, pilot qu e també trobem en la llista de

patrons de Bassegoda, podri a ser un dels dos

que es troben sota els sobrenoms de (Isidret) i

(Rosó)."

lo.
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Pelque fa a l'embarcació, no creiem que puguem

identificar l'Antonieta provinent de la Oeseada

amb l'Antonieta que tro bem en les ll istes de

Bassegoda atès que els capitans que ens pro

posa per aquesta nau no tenen res a veure amb

la primera.

Per altra costat també trobem a Lloret una altra

pollacra Antonieta, construïda a Palamós l'any

1851 pel mestre d 'aixa Gaietà Oliver, de la qual

en van ser parçoners , Joan B. Rissech Macià i

Joaquim Campderà de Lloret i Joan Olivella, els

quals l'any 1867 es desprenen definitivament de

la nau per venda a favor de Leonardo Blanca y

León, pilot de la matrícula de Cadis." A partir

d'aquell any no es té cap més notícia de la polla

cra i per tant no ens és pas permès d'assegurar

que anés a parar a mans masnovines i fos co 

mandada pels pilots Salvador Llimona , Joan Lli

mona, Joaquim Rosés, Josep Bertran i Antoni

Pla segons que consta en la documentació de

Bassegoda."

Per acabar de complicar les coses hom troba en

el llibre Masnou, també de Bassegoda, dues po

llacra-goletes amb el nom d'Antonieta. Una amb

els mateixos capitans que trobem en la informa

ció de 1962 i l'altra amb Josep Isem de capità

que, com veiem. no coincideix amb cap de les

informacions donades més amunt."

Retrat delcapita de

fa Deseada. Josep

Esqueu amb la seva

filla Gracieta.

(CoNeerió Antom

Pow Huga,).

La pollacra

Deseada sortint del

portde Venècia el

dia 19de setembre

de 1847 (coNeecia

Leopold Rodés

Durall).

..
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1.2.9· POLLACRA CASIMIRA (DESPRES MAGDALENA I IRENE)

Ol.

36

Bastiment de 170 tones, construït pel mestre d 'ai

xa Iloretenc Agustí Pujol i inscrit el febrer de 1839

a nom de parço ners de diversos llocs però amb

majoria de capitallloretenc, 9/16 de la propietat

de la nau, d istribuïda entre:

Josep Mataró Domènech , 7/16

Josep Mataró Parés, 1/16 + 1/32

Narcís Macià, 1/32

Pel que fa als capi tans hem consignat els se

güents:

Josep Ribas Macíà, de Lloret (1839-1843).

Antoni Mataró Parés, de Lloret (1844-1849).

Gerard Martí, de l foli 46 de pilots del Masnou

(1850-1854).

Pelegrí Macíà Mataró, de Lloret, (Magda lena)

(1856-1861).

Bartomeu Macià Ribas, de Lloret, (Magdalena)

(1867).

Aquest és un altre cas, com veurem tot seguit,

en el qual particips de Lloret i del Masnou s'alter

nen en la propietat total o parcial de la nau.

El febrer de 1850 els propietaris de la nau la ve

nen a Gerard Marti, pilot del Masnou i a Garriga i

Baldiris, per un total de 7.000 duros en la pro 

porció de 4.000 i 3.000, respectivament.

L'agost de 1855 la nau passa a propietat del pi

lot lloretenc Peleg rí Macià Mataró, la qual al cap

de pocs mesos, pel gener de 1856 en cede ix 1/3

a Isidre Moreu Santigosa i el setembre de 1860

torna a passar a mans exc lusives d 'un altre

lloretenc L1 uis Bufill Baixivern. Lluís Butill es des

prèn de la poll acra pel setembre de 1868 en què

la ven a Antoni Anglada Goyaneche que la deu

manten ir al seu poder fins l'agost de 1874 en

què passa quasi totalment a propietat de mas

novins, Tomàs Alsina Mirambell veí del Masnou i

2n. pilot de la matrícula de Barcelona quant a

1/2 de la propietat del vaixell, a Jaume Oliver Pa

gès , 3r. pilot de la matricula del Masnou quant a

1/4 de la propietat i l'altre 1/4 a favor de Josep

Gibert i Cia.

Els parçoners masnovins es despre nen de la to

talitat de la propietat de l'embarcació pel gener

de 1878 que passa a mans de Dolors Malagarriga

Mitjans.

La nau canvia el seu nom primitiu pel de Mag da

lena quan l'any 1855 passa a propietat lIoretenca,

i pel d'Irene quan l'any 1874 passa majo rment a

mans de masnovins.

La nau va ser venuda a Cuba , l'any 1878, des

prés de sofrir greus desperfectes en viatge de

Santiago de Cuba a Nueva Granada.

Què ens diu Bassego da?

Gerard Martí, el qual per les dades apo rtades

sembla ser un pilot del Masnou no consta en cap

de les llistes de Bassegoda.

Tomàs Alsina Mirambell, podria ser el que es tro

ba amb el sobrenom de (Teta).

Jaume Oliver Pagès, podria tractar-se de Jaume

Oliver (Pedru).

Pel que fa al vaixell trobem una corb eta Magda

lena de laqual es dóna com a capità a Emili Alsina

Roca. Per un costat no hem trobat cap ind ici que

ens indiqui que la nau hagués canviat el seu apa

rell inicial de pollacra pel de corbeta, circ ums

tància que no podem descartar totalment, com

tamb é podríem bé suposar que l'autor hagués

incorregut en un error. Però tal vegada el capità

que consigna Bassegod a, Emili Alsina Roca po

dria tractar-se d'un familiar de Tomàs Alsina Mi

rambell, un dels propietaris de la nau entre els

anys 1874 i 1878.

Quant al nom d'Irene no es troba en la relació

d'embarcacions."
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1.2.10 ' BERGANTi VENTURA (DESPRÉS LAUTARO I PABLO)

Embarcació de 170 tones. construïda a Lloret

pel mestre d'aixa Bonaventura Ribas (a) Pa-i-ais.

inscrita l'octubre de 1839 a nom del pilot Iloretenc

Bonaventura Conill Parés.

Com a capi tans ens consten:

Bonaventura Conill Parés (1839).

Antoni Mataró Parés.

Joan Bertran. del Masnou , (1844).

Es tracta d' una nau que, durant un període rela

tivament curt, una part de la seva propietat i se

gurament també del seu comandament va ser a

càrrec de pilots del Masnou . Així consta que pel

juliol de 1844 passen a ser propietaris de la nau

per meitats, Marià Serra Soler, de Barcelona i

Joan Bertran, 2n. pilot del Masnou. Però, aquests,

ben aviat, el juliol de 1845, es venen el bergantí

a Pab/o Par/adé y Cia. , de Màlaga, i a part ir

d'aquesta data es perd tota relació amb Lloret i

el Masnou.

L'any 1844, arran de la seva adquisic ió per Ma-

rià Serra i per Joan Bertran, la nau canvia el seu

nom primitiu pel de Lautaro I, l'any següent, al

ser adquirit per Pab/o Parladé y Cia. pel de

Pablo , sens dubte per raó del nom d'un dels

prop ietaris de la societat malaguenya com

pradora .

Segons Bassegoda sembla que el capità Joan

Bertran podria ser el que porta per mot iu el de

(Patates).

Quant al vaixell, si bé en la llista de Bassegoda

trobem un bergantíVentura els capitan s del qua l

ens diu que van ser Gerard i Antoni Alsina, ens

resistim a creure que es tractés del vaixell que

estem analitzant atès que ens sembla que du

rant un any en què la nau va ser parcialment pro

pietat masnovina poguessin comandar-la tres

pilots diferents i, en segon lloc, perquè l'embar

cac ió qu an va ser comandada pel patró del

Masnou, Joan Bertran, degu è ser mentre portà

per nom Leutero»

a 1.2.11 . BERGANTi ALMIRANTE LABORDE
e
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Bergantl de 174 tones de construcció Iloretenca

a càrrec del mestre d 'aixa Agustl Pujol, inscrit el

novembre de 1840 a nom de diversos parçoners,

si bé la majoria de la propietat, 9/16, pertanyia a

armadors lIoretencs principalment a Josep Mataró

Domènech amb 7/16 i 1/16 per Josep Parés i

Jaume Taulina. Entre els altres destacava una

participació d'1/16 a favor de Josep Sensat. La

informació sobreels seus capitans és la següent:

Josep Parés, de Lloret (1847-1851).

Ezequiel Maristany, fill de Pau (1847-1851).

Les úniques dades que es tenen sobre transmis

sions rauen en la venda de la participació del

1/16 de Josep Parés a favor d'Ezequiel Maristany.

La nau va naufragar la matinada del 23 de gener

de 1851 vora la platja de Pals, de tornada de Rio

de Janeiro amb destinació a Marsella amb un

carregament de cafè, fusta i 16.800 duros or.

Comandava el vai xell el cap ità Ezeq uie l

Maristany, de la matrícula de Cadis i portava de

segon pilot Gerard Bertran, de la matricula del

Masnou."

Josep Sensat podria ser el que es coneix pel

sobrenom de (Layeta); Ezquiel Maristany, fill de

Pau, podria ser bé el d'Ezequiel Maristany Mora

(Ezequie l) o bé el d'Ezequiel Maristany Oliver

(Frare) el qual hem de descartar atès que segons

Ezequiel Maristany, el seu nét nebot , Ezequiel

Maristany Oliver de cal «Frare.. era fill de Josep;

finalment pel que fa a Gerard Bertran difícil d'iden

tificar d'entre els cinc que es trob en amb el ma

teix nom i cognom."

En la llista de vaixells no es troba cap embarca

ció amb el nom d'A/mirante Laborde.

37
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1.2.12 • CORBETA BLANCA AURORA. (DESPRÉS TRES HERMANASj

Elvaixell 81anca

Aurora aparellat de

Iragafa (Museu

Maflllmde

Barcelona).

Corbeta de 250 tones bastida a les drassanes

de Lloret pel mestre d 'aixa Agustí Pujo l i inscrita

l'octubre de 1848 a nom de Silvestre Parés Moré.

Va ser comandada. segurament entre d'altres,

pels capitans:

Silvestre Parés Moré, de Lloret (1848-1863).

Jacint Borotau (Tres Hermanas) (1862-1863).

Agustí Curell Maristany, del Masnou.

AI final de tot un seguit de transmissions, en data

de 21 de novembr e de 1878, la nau passa a pro 

pietat d'Agustí Curell Maristany, segon pilot de

la Corunya, per la qual va pagar 7.500 pessetes .

L'octubre de 1883, Agustí Curell Maristany es

trobava a Río de Janeiro on va vendre la nau a

un súbdit brasiler, la qual va passar a arborar la

bandera brasilera a part ir del mes de gener de

1884.

El canvi del seu nom prim itiu pel de Tres Henna 

nas s'esdevé dintre de l'any 1862.

Aquesta nau és una de les més emblemàtiques

de Lloret de Mar.

Lluís Monreal Tejada, Comisari del servei de de

fensa del patrimoni nacional de la zona de Lle-

vant s'oc upa d 'aquest veler en un article apare

gut en la Vanguardia el setembre de 1941. Refe

rent al mascaró de la nau diu: "El mascarón de

la Blanca Aurora és el màs bella de los que aqui

se conservan: con su vestida blanca listado de

verde, qu e las brisas de todos lo s mares

patinaron, adornada de volantes y encajes, el

abanico entre las manos caidas en suave repo

so y la sonrisa que posee un relieja marinero de

aquella otra sornrisa cortesana que pintó Leo

nsrdo.s"

L'Agustí Curell Maristany que compra la nau po

dria tractar-se de l'Agu stí Curell que Bassegoda

senyala amb el sobrenom de (Novell), el qual

podria haver també comandat la nau, almenys

així sembla deduir-se del fet que és aquest capí

tà el que es troba a Rio de Janeiro quan es pro

cedeix a la venda de l'emb arcació ."

Pel que fa a la nau no es troba en la documenta

ció de Bassegod a el amb el nom de Blanca Au

rora, ni en el de Tres Hermanas, tal vegada per

haver estat la nau poc temps propietat de mas

novins.

-
..
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1.2.13 · POLLACRAMERCED

Bastiment de 214 tones construït pel mestre d'ai 

xa de Lloret, Sebastià Pujol (a) Es Ferreret , ins

crit el novembre de 1850 a nom de Narcís Macià

Domènech.

Aquesta nau consta que va ser comandada per

un bon nombre de pilots :

De L1oret:50

Narcís Macià Domènech (1851-1862).

Joaquim Durall Fàbregas (1857).

Joan B. Marlès (1859) .

Josep Matarà Parés (1862).

Gerard Monter (1864).

Salvador Pal Garriga (1865-1866) .

Manuel Carbonel l (1867-1870).

Bartomeu Macià (1871).

Del Masnou:

Francesc Pagès Estapé (1875).51

Jeroni Pagès.

No és fins l'abril de 1875 que Narcís Macià Do

mènech no es ven la nau, per meitats, a Fran

Retrat del capità

NafCIs MaCla

tiomececn (Museu

MUfl/eipalde Uoret).

Pollacra Merced

(coUecció Manel

MaCla ROVIra).
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Pollacra Bella

Oolores.

(Gentilesade la

familiaDurall

Rafols).

cesc Pagès Estapé,del Masnou però de la matricu

la de Barcelona, i aJ. Play CIa., de Buenos Aires.

Segons Bassegoda, Francesc Pagès Estapé

podria ser el que se'l coneix amb el sobrenom

(Espès), i Jeroni Pagès podria tractar-se del que

porta sobrenom (Xicarreta).

Pel que fa al vaixell trobem una pollacra-goleta

1.2.14 - POLLACRA BELLA DOLaRES

Aquesta nau, junt amb la Blanca Aurora a la qual

ja ens hem referit, és una de les més emblemàti

ques de Lloret i que va inspirar una obra de tea

tre de caràcter localista que recollia anècdotes,

tradicions i fets viscuts a Lloret i alguns dels seus

personatges s' identificaven amb els de la familia

lloretenca que havia estat propietària de la nau."

La nau, de 210 tones, va ser construïda per Bo

naventura Ribas (a) Pa-i-ais , inscrita el maig de

1856 a nom de Bonaventura Durall Fàbregas, de

Lloret, quant a 5/8 de la seva propietat i a Sebastià

Aballí Prats quant als 3/8 restants.

Tenim identificats com a capitans de la nau:

,

amb el nom de Mercé , per a la qual dòna els

mateixos capitans que acabem de consignar.

Si bé no es tenien noticies de can vi d 'aparell

tal vegada s'hauria pogut produi r, donada la

fac ilitat i freqüència que aquests canvis es dona

ven . Pel que fa al nom tot fa suposar que

Bassegoda,en aquest cas,el degué catalanitzar."

De Lloret:

Bonaventura Durall Fàbregas (1856-1862).

Joaquim Durall Fàbregas (1865-1867).

Jaume Ginesta (1873-1883). "

Del Masnou:

Isidre Mille!.

Manuel Pagès.

No és fins al Juny de 1883 quan capital masnoví

s' interessa en la propietat de l vaixell. Es produ

eix quan Joan Granell Oller ven els 2/8 que pos

seïa, per haver-los adqui rit dels 3/8 que, anteri

orment, Francesc Gumà Ferran de Vilanova ha

via comprat a Francesc Aballí Prats, els ven a

40
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Francesc Oliver Maristany.

Mentrestant Bonaventura Durall Fàbregas havia

comprat 1'1/8 que restava en mans de Francesc

Gumà.

Per l'octubre de 1887 Bon aventura Durall

Fàbregas ven els seus 6/8 també a Francesc Oli

ver Maristany el qual s'esdevé amo absolut de la

nau, però al cap de pocs dies aquest últim ven la

pollacra a Jacint Maristany Hombravella, pilot i

veí del Masnou.

Segons declaraci ó de béns del d ifunt Jacint

Maristany Hombravella de 3 d 'agost de 1890,

resulta que en el testament que el 12 d 'abril de

1888 atorgat davant del notari de Vilassar, Jaume

Arús Font , llegava a la seva esposa Encarnació

Maristany Maristany l'usdefruit de tots els seus

béns, mentre no es casés de nou, i nomenava

hereus universals els seus tres fills Pere, Delmir i

Rosa Maristany Maristany. Entre els seus béns

hi figurava el vaixell.

El maig de 189 3, havent mort Encarn ació

Maristany Maristany es fa constar que són prop i

etaris de la nau els tres germans Pere, Delmir i

Rosa Maristany i Maristany els quals pel maig de

1893 es venen la nau a Antoni Talavera Payan,

veí de Melilla.

1.2.15 · CORBETA EVA

Embarcació de construcció lIoretenca de 250

tones d'arque ig la qual, com en algun altre cas,

passa a propietat masnovina molt tardanament,

ja que cons truïda a Lloret l'any 1857, pel mestre

d'aixa Agust i Guinart , no és fins quasi al cap de

quaranta anys, el 1894, quan la meitat de la pro

pietat de la nau passa a poder de Francesc Ro

sés Oliver, veí del Masnou , per la quantitat de

2.500 ptes, per haver-la adquirit del seu anterior

propietari Josep Solà Sardà, al qual havia arri

bat després de diverses transmission s des que

el seu armado r principal Agustí Domènech Co

nill en nom propi i dels altres interessats ven la

nau l'any 1885 a parçoners desl ligats de Lloret i

dels Masnou ,

La corbeta Eva era un bastiment de 250 tones

Aques ta nau, entre els anys 1875 i 1876, quan

feia ja 6 anys que havia eixit l'ú ltim vaixe ll de

les d rassanes lIo retenq ues, el bergant i

Segundo Romana, va ser allargada en la prò

pia platja de Lloret, obra que va anar a càrrec

del mestre d 'aixa Agu stí Macià (a) vsisoere»
Uns anys més tard, el 1888, va ser apa rellada

de bergantí.

En l'obra de Bassegoda hem pogut obten ir les

identificacions que tot seguit resumim:

Capità Isidre Millet (Nens).

Capità Manuel Pagès, segu rament es tracta de

Manuel Pagès Maristany (Músic) .

Francesc Oliver Maristany. No es troba cap pilot

amb aquestes senyes. Podría tractar-se, però,

d 'un dels Francesc Oliver que es troben, l'un amb

el motiu de (Biló) i l'altre de (Xacó).

Jacint Maristany Hombravella. Es troba nomès

Isidre Maristany Hombravella (Pere Grau). Podria

ser que Jacint no fos pilot.

Pere i Delmir Maristany Maristany, fills de Jacint

Maristany Hombravella sembla que es tracta dels

que amb aquests noms es troben identificats amb

els sobrenoms de (Cintet).

El vaixell el trobem per1ectament identificat en la

relació d'embarcacions, com a bergantí.S6

que es va inscriure pel juny de 1857 a nom de:

Agustí Domènech Conill, de Lloret.

Patxot i Cibi ls, de Barcelona.

Fontanitls y Lanuza, de l'Havana.

Jaume Cibils, de Montevideo.

Agustí Domènech Conill era qui posseïa la parti

cipac ió més important, el 46,6 %, el qual l'any

1876 compra la participa ció que havia estat de

Patxot i Cibils amb el qual esdevé propietari del

67,5 % de la nau.

Els capitans que comandaren la nau van ser:

Agusti Domènech Conill (1857-1862).

Joan B. Domènech Domènec h, fill de l'anterior

(1863-1966).

Agustí Vilà Conill, gendre de l'armado r princ ipal.

Tots ells eren de Lloret (1878-1880). 41
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Francesc Rosés, del Masnou, i

Miquel López.

L'any 1868, quan encara la major part de la propi

etat era lIoretenca, va canviar l'aparell de corbeta

pel de bergantí, operació que s'efectuà durant una

de les seves recalades al port de Montevideo.

Ens permetem de suposar que el capità Miquel

López degué comandar la nau en el període com

près entre la venda de la nau per part d'Agusti

Domènech Conill , de Lloret, i la seva adquisició

per part de Francesc Rosés Oliver, del Masnou .

En la documentació de Bassegoda el cap ità

masnovi queda identificat amb el nom de

Francesc Rosés Oliver (Ponet) i el vaixell evident

ment . pel que abans s'ha dit, com a bergantí , que

per altra banda sembla també identificable amb

el vaixell construuït a Lloret per la data que ens

diu Bassegoda que es tenen notícies de la nau, el

1892. dos anys abans de la data que consta que

va ser adquirida per Francesc Rosés Oliver."

Corbeta Eva

(Ialagrafia familia

Agusli Ma. Vila)

Afesquerra'

f i caplfa AguS11 VIla
Caf/tl/. capita de

tt v« (FO/agrafia

familia A. Ma. Vila) .

Aladreta '

Casa del capita

Agllstl Vifa Comll

(Lloret deMar).

42
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1.2.16 · POLLACRA MARIA WISA (DESPRES CANDELARIASEQUEIRO)

pollacra construïda a Lloret, pel mestre d'aixa

Agustí Guinart i inscrita pel maig de 1864 a nom

de Narcís Parés Durall. de Lloret quant a 1/2. a

PaIXoti Cibils , de Barcelona quant a 3/8 i la resta

a favor de José Lanuza, de l'Havana.

Pel que fa als capitans lIoretencs sabem que van

ser Narcís Parés Durall i el seu fill Esteve Parés

Ribas i quant els masnovins les informa cion s de

fonts diferents són motiu de dubtes que tot se

guit analitzarem.

No és fins l'any 1884 que Narcís Parés Durall i

Cibils i Rabell , successors de Petxot i Cibils , amos

de 7/8 de la propietat de la nau, la venen per mei

tats a Joan Grau Marti, veí del Masnou, i a Gabriel

Oliver Pla, de Barcelona, els quals pel gener de

1885 adquireixen, també per meitats, 1'1/8 que

havia estat de José Lanuza, de l'Havana, quedant

per tant propietaris absoluts de la pollacra.

L'agost de 1887, Gabriel Oliver Pla ven la meitat

de la seva participació en la propi etat , per mei

tats a Joan Grau Martí i a Rafel Llopart Ferrer, de

Santiago de Cuba , i pel maig de 189 0 Joan Grau

Martí ven la seva participació que era de 3/4 a

Guillermo Hellin Reissing de Barcelona, quedant

la nau a partir d 'aquest moment deslligada de

Lloret i del Masnou , anant a parar l'any 1897 a

mans d 'un veí de Vigo que li canvia el nom pel

de Candelaria Sequeiro .

També cal assenyalar que canvia dues vegades

d'aparell, primer a po llacra-goleta. l'any 1871 i

més tard, el 1877 , a bergantí-goleta.

Quins van ser els cap itans masnovins d 'aquesta

nau?

Segons la fitxa existent en el Cedulari de vaixells

vuit-centistes , de l'Arxiu del Museu Marítim de

Barcelona, es tractava de Lluís Maristany i de

Francesc Casals.

Però si recorr em a la relació de vaixells de

Bassegoda trobarem dues embarcacions amb

el nom de María Luisa. Una, una poll acra-goleta

de la qual es consignen com a capitans els ma

teixos que trobem en la documentació del Mu

seu Marítim i, un bergantí-goleta pels capitans

de la qual se'ns donen els noms de Gabriel Oli

ver i Josep Grau. Ens trobem, doncs, davant

d'una incògni ta que no sabem resoldre.'"

fi vaixellMaria

iuis« aparerlat de

pollacra-goleta

(cof-lecclO Rosa

Pares PaswaJ).

,
J L.. :s. IU IU, , . :
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Pel que fa a la identificació dels masnovins ci

tats. Joan Grau Marti podria tractar-se d 'un mem

bre de la fami lia dels (Calau) a menys que no es

donés un error en el nom i que en lloc de Joan

no es tractés de Josep que sí que identifiquem

en la llista de Bassegoda amb el sobrenom de

(Calau).

Gabrie l Oliver Pla. malgrat que certa informació

ens diu que era veí de Barcelona. podria tractar

se de Gabriel Oliver (Biló).

lluís Maristany. En trobem dos , lluís Maristany

Rosés (Gayo) i lluís Maristany (Corsari).

Finalment quant a Francesc Casals en trobem

quatre amb sobre noms (Esbarriat) , (Guerxet),

(Patorra) i (Tuyes) " 9



•

1.3 · Diversos

1.3.1· GOLETA LAIRENE(A)LAfORTUNA

Ens trobem davant d 'una nau que encara que va

ser construïda a Lloret pel mestre d'aixa Joaquim

Ribas, els seus arma dors no són ni lIoretencs ni

masnovins. si bé en aquest cas. ben poc des

prés de la seva fusa passa a prop ietat de gent

del Masnou.

Es tracta d' un bastiment construït pel mestre d 'ai

xa de Lloret, Joaquim Ribas l'arqueig del qual en

el moment de la seva fusa era només de 45 to

nes essent posteriorment remuntat primer a 50

tones i més tard fins a 84 tones. Es va inscriure

pel desembr e de l'any 1824 a nom d'armadors

de Barcelona i de Blanes fins a l'abr il de 1826

que passa a propietat de Josep Dalmases, cor

redor reial de canvis el qual pel setembre del

mateix any ven el vaixell a Jacint Hombravella,

de la llista de patron s de Cadis i l'octubre a 1838

passa a propietat de Pau Oliver, de la matrícula

del Masnou , any en què també canvià l'aparell

de goleta al de místic'O

Consta que l'any 1849 era propietat de Jaume

Oliver.

D'acord amb el que precedeix sembla que els

seus capita ns, a més de Francesc IlIas, de Bla

nes, de qui en teníem constància, degu eren

tam bé comandar la nau els pilots del Masnou ,

Jacint Hombravella , Jaum e Oliver i Pere Oll

ver.

Jaum e i Pere Oliver, segon s ínformació contras

tada dels seus descendents, es tracta dels pilots

masnovins Jaume i Pere Oliver Pagès amb so

brenom (Peret Pedru}."

A més cal deixar constància que la informació

sobre les cases del Hombravella ens ha estat pro

porcionada pel senyor Ramon Ros Hombravel la.

En cap de les relacions de Bassegod a es troba

identificada aquesta embarcació .

A'esquerra:
Casa del capita

JacintHombravelfa

PuJades. pare de

JacintHombravella

Maristany al

Masnou (Fotografia

R.A.).

A la dreta:

Casa delcapità

Jacint Hombravella

Maristany (Cal

sastrel)al Masnou.

(Fotografia R.A.).
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Bergaf/tl Angelila

(MuseuMarítim de

Barcelona).

1.3.2 • MíSTICLAUN/ON

L'any 1826 es troba un místic nome natLa Unión

de 40 tones construït pel mestre d 'aixa de Lloret,

1.3.3 • MíSTIC FEDERICO

Ben poca cosa es coneíx sobre aquest bas

time nt.

Místic de 45 tones va ser con struït a Lloret pel

mestre d 'aixa Joaquim Ribas. i inscrit l'any 1827

1.3.4• BERGANTí ANGHITA

Vaixell de 261 tones d'arqu eig, construït a Lloret

i inscrit l'any 1832 a nom de Josep Moragas.

Els noms dels seus capitans, Mateu Pagès,

Francesc Pagès, Pere Pagès i Evarist Millet, tots

ells del Masnou , ens fa pensar que tal vegada

l'ar mador Josep Moragas també podria ser

masnoví o esta r molt relacionat amb la po

blac ió .

r">., ., ..
· , ,
· :., \

i.- - \ r

Joaquim Hibas, el patró del qual resulta ser Sal

vador Millet del Masnou.

a nom del propi cons tructor, eíqual, tot just cons

truïda la nau, el 12 de juny de 1827, la ven a

Jeroni Millet, de foli 271 de la llista de patrons de

la matricula de Cadis."

La identificació dels tres membres de la familia

Pagès es fa difícil pels diversos casos que es tro

ben en les llistes de Bassegoda amb els mateixos

noms i cognoms. Pel que fa a Evarist Millet no

apareix a la llista de patrons.

Quant al vaixell, es troba identificat en el dos tre

balls de Bassegoda i en tots dos amb els quatre

capitans que s'han senyalat abans."

" ~ t • • .. . .t
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1.3.5 - QUETX EL VOLUNTARIO

Es tracta d'una embarcació de la qual es té molt

poca informació.

Se sap que era una nau de 101 tones, construï

da a Lloret pel mestre d 'aixa Agustí Pujol i inscri

ta el setembre de 1834 a nom de Josep Serdà

Serial.

El motiu d'haver-lo inclòs en aquestes relacions

rau en el fet d'haver trobat en la relació de vaixells

de Bassegoda dues embarcacions, dos bergan

tins-goleta amb el nom de Va/untaria, comandats

l'un per L1uis Maristany i l'altre per Jaume Ferrer i

Mateu Pagès, tots ells del Masnou.'"

\

A tesquerra:
Bergantí-galeta

Va/Ilntaria amb

matricula de la

Provincia de

Barcelona.

(MMNM. foto

Untet).

A fa dreta:

Berganli-goleta

Voluntario amb

matricula de la

Provinvia de

Matarct (MMNM,

foto Unter).

1.3.6· BERGANTi ANA (A)LA MINERVA (DESPRES CURRO I CASUAL)

":. /

,

Berganti Ana (Arúu

Mas).

47
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Bergantí de 119 tones construït a Lloret el 1836 i

inscrita nom d'Ana Hinojosa de Quirós,de Màlaga.

Les relacions que aquesta nau pog ués tenir amb

el Masnou rauen en què, un cop avarada , va ser

transpo rtada a Màlaga pel Capità Jaume Isern

que bè podria ser del Masnou , atès que en la

fotografia de la nau que es reprodueix es llegeix

en el seu peu «Berqantin ANA, de Malaqa , Capt.

Jaime Ysern»,

També se sap que l'any 1858 la nau va ser sub

hastada , a instàncies dels creditors del seu pro

pietari, que en aquell moment era Gaietà Roig

Carreras, el nom i cognom del qual ens pot por

tar a pensar si també era del Masnou.

Ni en la documentació de Bassegoda, ni en el

cens industrial de l'Ajuntamen t del Masnou tro

bem cap de les dues persones esmentades.

Pel que fa al vaixell s'hi troben dues embarcaci

ons amb el nom d'Ana. un bergantí i una polla

cra. El berganti podria tractar-se del que anys

més tard es troba amb els nom de Prim-India

Frasquito-Antonia Pujol ,atès que el capità, Jaume

Ysern, que ens dóna Bassegoda , coincideix amb

un dels que es relaciona amb el vaixell quan porta

el nom de Prim. La pol lacra no té res a veure

amb la nau del nostre estudi si hem de fer cas

dels noms d els cap itans que apareixen a

Basseqcda." .

1.3.7 · BERGANTí SANJOSE(DESPRÉS CRISTOBAL I PWTON¡

I

I

_____...1l

mateix dia, en qualitat d 'apoderat de Clara Pa

gès Maristany, propietària dels 2/3 restants, com

a hereva del seu marit difunt, Francesc Oliver

Barba, venen la nau, per meitats , a Roig, García

y Cia., de Barcelona i a Joan Cahué Ferrer, 217.

pilot de Mataró , per la suma, en conjunt , de

14.000 escuts.

Encara el novembre de 1878 Bonaventura Alsina

Roig, pilot de Vilassar havia adquirit la meitat de

la propietat de la nau que havia pertangut aRoig,

García y Cia.

Quan Josep Galí Surís es ven la nau í s'esdevé

Cristófo l Taltavull el parçoner majoritari, es can

via el nom pel de Cristóba/, i quan els Sensat es

desprenen d'e lla el 1869 ? torna canviar pel de

Plutón.

Francesc Oliver Barba podria tractar-se d'un dels

pilots que Bassegoda identifica amb els sob re

noms de (Biló) i (Xacó) i germà de Joan Oliver

Barba el qual trobem en el cens de cont ribuci

ons com a patró del místic San Francisco entre

els anys 1861 i 1884.

Pau Sensat Estapé podria tractar-es del que apa

reíx amb el sob renom de (Voluntari).

Pel que fa a Bonavent ura Alsina Roig si bé es diu

que era pilot de Vilassar, tal vegada podr ia trac

tar-es d 'algun membre de la familia (Tareta).

El vaixell es troba identificat com a bergantí

Cristòbal a Bassegoda juntament amb el capità

Francesc Olive,,"

Bergantí de 230 tones construït a Lloret pel mes

tre d 'aixa Agustí Pujol i inscrit l'octubre de 1840

a nom de Josep Galí Suris.

Els seus capita ns van ser:

Josep Gali Surís, de Lloret (1840-1848 i 1853

1855).

Isidre Prats (1848).

Narcís Albà, de Lloret (1849-1850).

Joaquim Domènech, de Lloret (1850).

Josep L1 uhí, de Lloret (1858).

Tomàs Magri (1859-1861).

Francesc Oliver Barba, del Masnou (1861 -?).

Josep Galí Surís es deslliga de la nau pel juliol

de 1859 per venda a favor de Cristòfol Taltavull,

de Barcelo na, quant a 2/3 de la propietat i a

Tomàs Magri, pilot de la matricula de Barcelona

l'1/3 restant.

Tomàs Magrí, el novemb re de 1861 ven la seva

participació a Francesc Oliver Barba, 217 . pilot de

la matrícula de Màlaga, però natural del Masnou,

pel preu de 2.000 pesos forts, i 1'11 d 'agost de

1866, Francesc Oliver Barba compra els 2/3 de

Cristòfol Taltavull, per 4.000 pesos forts i s'esde

vé amo abso lut de la nau. Però al cap de tres

dies , el 14 de novembre, Francesc Oliver ven

1/3 de la propietat de la nau aJosé Dotras Hnos.,

pel preu de 1.500 pesos forts.

El 19 d 'octubre de 1869 José Dotras Hnos . ven

1'1/3 que posseïa a Pau Sensat Estapé , 217. pilot

de la matrícula de Barcelona i, aquest últim, el48
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1.3.8 • BERGANTíCIRO(DESPRÉS f ORTUNA)

Embarcació de 234 tones , construït a Lloret pel

mestre Bonaventura Ribas (a) Pa-i-ais , essent

inscrit el maig de 1849 a nom de Serra i Parladé

quant als 2/3 del valor de la nau i de Jaume

Taulina Vilallonga, de Lloret, quant a 1'1 /3 res

tant.

Ens trobem davant d'un cas en què essent els

armadors aliens al Masnou, els capitans del vai

xell són d'aquesta població durant quasi una de

sena d'anys a partir de la fusa de l'embarcació:

Jaume Estapé (1849-1852)

Silvestre Estapé (1853-1857)

Jacint L1enas (fortuna) (1858-1867)

Les transmissions de propietat no afecten en cap

moment a parçoners del Masnou , la qual cosa

ès de remarcar tractant-se d'un vaixell coman

dat majorm ent per gent d 'aquesta població ."

En la documentació de Bassegoda sembla que

podríem identificar Silvestre Estapé amb el rela

cionat amb el sob renom de (Trencanous) i en el

cas de Jaume Estapé, si bé se'n troben cinc amb

aquest nom, sembla que sense por d'equivocar

nos pod ríem decidir-nos pel que també apare ix

amb el sobrenom de (Trencanous). Capitans amb

els noms de Jaume Estapé i de Jaume Pi els

trobem en el cens de cont ribucions relacionats

amb la pollara Brillante Catalan entre els anys

1848 a 1856, informació que ens fa dubtar que

correspongui a la del capità del bergantí Ciro,

atès que, segons que consta, ho va ser entre els

anys 1849 i 1852, període que es troba dintre

del que acabem de donar per al Bril/ante Catalan.

Pel que fa al vaixell no es troba ni amb el nom de

Ciro, ni amb el de fortuna ."

49

•



Bergantl Segundo

Romana. Salvament

dela tripulació dela

coberta alemanya

Elize MetI /er.

(Gentilesa deMa

Carme Macià

Casals).

1.3.9• BERGANTí SEGUNDO ROMANO

El bergant i Segundo Romana, va ser l'úl tim vai

xell d'altura que va eixir de les drassanes de Lloret

l'any 1B69 de mans del mestre d 'aixa Agu stí

Macià. Era un bastiment de 219 tones, i els seus

armadors eren tots de Lloret, si bé el 1888 el seu

principal interessat era el capità Iloretenc Josep

Macià Matar ó.?'

El fet de la seva consideració en aquest treball

rau malauradament en la circumstància desgra

ciada de la seva pèrdua junt amb tota la seva

tripu lació entre la qual hi hem trobat un fill del

Masnou entre els seus components. Es tracta del

pilot del qual només se'ns dóna el seu cognom,

Oliver, precisant que era del Masnou .

•
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2· ALTRES EMBARCACIONS

2.1 • Vaixells armats per masnovins

2.1 .1 - BERGANTi BRfLLANTE(DESPRÉS GESOVfA (A)LA BRILLANTE)

Bergantí de 110 tones . del qual es desconeix el

lloc de construcció i el seu mestre d 'aixa. Es va

inscriure l'octub re de 1835 a favor de Josep

Maristany, tercer pilot de la matrícula de Cadis.

El setembre de 1839, la nau passa a propietat

d'Ezequiel Maristany, del foli 1.323 de la llista de

pilots de Cadis. N'ha pagat 4.000 duros plata.

L'agost de 1843 el bergantí és venut a Isidre

Pujals, veí de Tossa, pel preu de 3.000 duros

plata.

Finalment pel juny de 1845 el vaixell és comprat

per:

Joan Campesol , comerciant de Sant

Feliu de Guíxols, 5/6

Gerard Bornis, pilot de Lloret, 1/6

pel preu total de 5.300 pesos forts.

Des de 1845, segurament arran de l'última trans

missió, la nau canvia el seu nom origina l pel de

Gessovia (a) Brif/ante.

Si bé no se'ns diu quins van ser els seus capi

tans sembla que amb poc risc d'equivocar-nos

podem admet re que possiblement comandaren

la nau,

Josep Maristany, del Masnou.

Ezequiel Maristany, del Masnou.

Gerard Bernis, de Lloret.

El setembre de 1849 va naufragar en aigües de

les Antilles segons un ofici del Jutjat de Marina

de Santiago de Cuba d' 11 d'octubre d'aquell

any.lO

Ens és impossible poder definir de quins Maris

tanyes tracta per la quantitat de pi lots amb

aquest cognom i els noms d'Ezequiel i Josep

de la relació de Bassegoda, si bé segons opi 

nió de masnovins podria tractar-se de pare i fill

de cal ..Frare».

Pel que fa al vaixell tamp oc se'n troba cap amb

els noms d'aquest bergantí.

Balcó de la casa de

Josep Maristany

(Cal Frare) al

Masnou. (Fotografia

RA ) .
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2.1 .2· BERGANTi ANA (DESPRES PRIM, INDIA, FRASQUITO I ANTONIA PUJOL)

A resquerra:

Berganli Prim

(MMNM. foto

Unter).

A la dreta: Bergantí

Anlania Pujol.

(Familia de JoaqUim

Durall Serra).

52

Per a l'historial d'aquesta embarcació prendrem

el relat que en fa Lluís Galera Isem en un article

publicat en La Vanguardia. Diu així:

«En la playa de Blanes yen 1852, «se tira al mar..,

usando las mismas palabras que se utilizaban

en la época, un bello bergantín redondo de nom

bre Ana,sa/ido de los astilleros de Salvador Vieta,

de casco negro con troneras simuladas como

era costumbre durante todo el sigla anterior, que

hac e sus prímeros víajes con un capítàn del

Masnou, Jaime Isem, ya las órdenes de un arma

dor de Màlaga, Heredia . En parecidas lechas ,

en los astilleros del «mestre d 'aíxa.. Carreras, del

Masnou, batan una corbeta-pollacra l/amada

tambíénAna (1850), capitàn yarmadorOlívé (Oií

ver?) Alsina, de la citada vi/la. Hay ademàs en

este historial levantino otros buques del mismo

nombre .

..El bergantin redondo Ana es vendido o tras

pasado, con lo que sus nuevos propietarios lo

remozan en Mahón en 1872, que algunos ama

nuenses, al no haber en aquella época màquinas

de escribir, conlunden la grafia de Mahón con

Masnou y lo que son datos dimensiona/es del

bergantín pasan a la corbeta pollacra. Se la

rebautiza con el nombre de Prim, al mando de

un capitàn masnouense de grandes aptítudes,

Cayetano Bertràn, con el que electuava ex

ce/entes viajes a América, pero entre tanta existe

nueva nave del mismo nombre, construida en

Vinaroz.

..Seria el nunca acabarsi luéramos re/atando este

complícado proceso de todas estas naves. El

Ana-Primpasa a nuevos propietarios, que vuelven

a bautizar/o, esta vez con el nombre de India a la

J

vez que añadir otra India, corbeta, y otra India

m és que nada tiene que ver con las dos anteriores

y con dos naves màs, una del Masnou, que se

llama Indio. El Ana-Prim-India vuelve a nuevos

armadores y sin cambiar el aparejo se le rebautiza

con el nombre de Frasquito. Pero de nuevo en

Blanes, en 1867, se bota un bergantín goleta de

nombre Frasquito que algunos relatores de Iístas

conlunden con el prímero y con la polacra gole

ta Fra squita a los que atribuyen los datos

construccionetes de los entetiores. Es rea/mente

un quebradero de cabeza que no se pueda

remendar ni como pasatiempo. El bergantín

redondo Ana-Prim-India-Frasquito navega hasta

nuestros días con el nombre de Antonia Pujol de

la casa Pujol, Durall y Cía. que parece lué

desguazado en Tarragona o Torrevieja .

»Fué el saber que el Frasqu ito que habían

capturada los «yanquees..nada teníaque ver con

el Frasquito que aun corria por nuestras aguas

en 1920, lo que nos movió a una investigacíón

que lué larga, pesada, molesta y nada fàcíl, ya

que hasta los reporteros gràficos de ayer y que

seguramente no tenían sufícíentes nociones

marineras, publícaron una fotografíadel bergantín

redondo Frasquito, con el nombre de bergantín

goleta Frasquito, de la casa Antonio Ramosy Cía. ,

síendo así que el aparejo no confrontaba.

Creemos que esta es la trayectoria correcta pero

sin jugarnos ni dos marevedís de Fernando VII,

que era la moneda Iraccionaria m és pequeña que

corría en estas fechas heroicas...11

Realment el bergantíAna-Prim-lndia-Frasquítova

ser una de les tres naus que va armar la societat

Durall, Pujol y Cía. arran de la primera Guerra
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Mundial. L'empresa esme ntada pel seu negoci

de pells necessitava rebre matèries primeres

dels ports d'Amèrica del Sud i, davant de les

circumstàncies crítiques que travessava el trans

port maritim, va prendre la decisió de comprar i

armar tres vells velers, entre els quals es troba

va el nostre berganti, al qual, com bé diu el cro 

nista de La Vanguard ia va ser rebatejat amb el

nom d'Antonia Pujol esposa de Josep Durall

L1obet, la senyora Antònia Pujol Mateu , Josep

Durall l.Jobet descend ia de la branca dels Du

rall Puigtraver d'arrels ben lIoretenques i mari

neres , També era lIoretenca la nissaga dels Pu

jol.

D'acord amb la informació que ens ha proporci

onat Lluís Galera Isern identifiquem aquesta nau

en la relació de vaixells de Bassegoda amb el

nom de Prim del qual , diu, en foren capitans,

Gaietà Bertran, Leonor Pla, Josep Maristany i

Pere Sust."

2,1,3• BERGANTi MAGALLANES(DESPRES DOSJUANITOSI NUEVITAS)

Bergantí de 227 tones, cons truït a les drassanes

de Blanes pel mestre d 'aixa d 'aquella pob lació

Salvador Vieta, es va inscriure el desembre de

1856 a favor de Bonaventura Bertran Maristany,

zn, pilot de la matrícula de Barcelona, Va costar

20.400 pesos forts ,

Els seus capitans van ser:

De Lloret:

Joan B, Marlès Reixach (Magallanes i Dos

Juanitos) (1863-1865) ,

Jaume Ginesta Domènech (1867).

Jaume Domènech Vilallonga, fill de Pau 00

mènech Coni ll (Nuevitas) (1868).

Del Masnou, segons Bassegoda:

Josep Alsina.

Pere Roca Alsina.

Pere 1sern.

A l'historial d'aquest vaixell ens trobem amb un

cas en què la propietat de la nau comença es

sent de gent del Masnou , passa entre d'altres

per parçoners de Lloret, per tornar a mans de

masnovins, fet que procurarem resumir.

28.09.1860. Bonaventura Bertran Maristany ven

la nau, en encant púb lic, a Barada! Hnos. , pel

preu de 10.305 pesos forts .

16.1 2.1 861. Baradat Hnos. venen 1/4 a Joan B.

Marlès Reixach, de Lloret, 2n. pilot de Mataró per

2.825 pesos forts.

01.05.1863, Baradat Hnos. venen els restants

3/4 a Ramon Ribas Boix, per 6.750 pesos forts.

04,05.1863, Ramon Ribas Boix ven els seus 3/4

a Joan B. Marlès Reixach , per la suma de 7.225

pesos forts, amb el qual s'esdevé amo abso lut

de la nau.

08.05.1863. Joan B. Marlès Reixach ven 1/2 de

la propietat de la nau a Joan Cateura March

pel preu de 6.000 pesos forts.

22,11,1865. Joan B. Marlès Reixach ven la res

tant 1/2 a Joan Cateura March , pe l preu de

6.225 pesos forts, asso línt la totalitat de la propi

etat de la nau.

15.05.1 868. Joan Cateura March ven la nau a

Pau Domènech Conill, de Lloret, 2n. pilot de la

Re/rat de Pau

Domfmecf1 COfl/I/.

armador del

Magallanes.

(Familia A. Ma. Vi/a)

53

-
Wtz _



54

matrícu la de Barcelona , pel preu de 20.000 es

cuts.

17.11 .1877. Consta que per testament atorgat per

Pau Domènech Conill institui hereva universal

dels seus béns a la seva esposa Dolors Vilallonga

Baró juntament amb la seva filla Cristina Domè

nech Vilallonga, les quals venen la nau a Josep

Gotarra Guinart per 10.500 pessetes .

25.05.1877. Josep Gotarra Guinart es ven la nau

a Josep Alsina Roca, veí del Masnou, pel preu

de 8.250 pessetes.

28.05.1898, Josep Alsina Roca ven el vaixell al

súbdit d'Hond uras, Manuel Montesinos Montero,

per la suma de 5.830 pesos or.

El dia 11 de maig de 1863, pocs dies després

que Joan Cateura March vengués una meitat de

la prop ietat de la nau a Joan B. Marlès Reixach,

aquesta canvia el seu nom pel de Dos Juanitos

(Joan Cateura i Joan.B . Marlès?).

El 1867 es quan pren el nom de Nuevitas , quasi

alhora que canvia el seu aparell de bergantí pel

de pollacra."

De la informació de Bassegoda deduïm que Bo

naventura Bertran Maristany era el que s'identifi

ca amb el sobrenom de (Patets); Josep Alsina

Roca s'identifica amb el sobrenom de (Corder);

Pere Roca Alsina no es troba amb aquestes se

nyes , però trobem un Marcel ·1i Roca Alsina

(Massana) i un Pere Roca (Massana), el qual ens

porta a creure que aquest últim podria ser el ca

pítà del nostre vaixell. Quant a Pere Isem se'n

troben tres amb els sobrenoms de (L1orença),

(Llop) i (Pinyoner) .

Pel que fa al vaixell el trobem amb el nom de

Nuevitas , nom que correspon a l'època en què

també n'es prop ietari Josep Alsina Roca."

___________________________<"'1



2.2 · Vaixells amb parçoners de Lloret

2.2.1· BERGANTí.GOLETA DOROTEA

Bastiment de 82 tones construït a Arenys pel mes

tre d'aixa Nicolau Pica Vila es va inscriure el no

vembre de 1836 a nom dels parçoners següents

Salvador Masó , 8/16

Pau Pujol Clanchet, 2/16

Bonaventura Vives, calafat, 1/32

Marià Gely, mestre d'aixa, 1/32

Joaquim Ju lià, pilot d 'Arenys, 1/16

Bartomeu Parés, de Lloret, 4/16

Aquests parçoners, segons escripturade 23 d'abril

de 1838 venen la nau a Pere Pagés Maristany, del

foli 1246 de la llista de pilots de Cadis, el qual el

setembre de 1844 la ven a Joan B, Casanovas,

zn. pilot de Lloret i a Felip Pla de Barcelona pel

preu de 2.900 pesos forts en la proporció de 2,000

de Casanovas i els altres 900, de Pla,

El juny de 1847 passa a prop ietat de Carreras,

Albareda i Hernàndez, de Barcelona i Pere Vicenç

Salomó, pilot del Grau de València, i a partir d'aquí

es perd tota relació amb lIoretencs i masnovins,

2.2,2· BERGANTí ISABEL SEGUNDA

La informació relativa a aquest vaixell és molt mino

sa. Només sabem que era un bastiment de 80 to

nes, de la matricula d'Almeria, del qual eren propi 

etarisper meitats de Domènec Miralles Gil, vei i del

comerç de Barcelona, i Joan Gelats, de Lloret, de

la classe de patrons de la matrícula de Barcelona,

Els dos anteriors parçoners venen la nau, no se'n

2,2.3· BERGANTí·GOLETADOS HERMANOS

Igual que l'anterior poc sabem d'aquesta embar

cac ió. Només qu e en data de 22 de novembre

de 1844 els seus propietaris, que ho eren per

meitats, Josep Mataró (Domènech), resident a

Barcelona i Josep Maristany, pilot de la rnatrlcu 

la de Cadis, nomenen patró del bergantí-goleta

Dos Hermanos, de 79 tones, a Josep Maristany"

i que l'agost de l'any següent els mateixos par-

Pel que la als capitans de la nau ens consta que

Pere Pagès Maristany la comandava pel febrer

de 1839 i Pau Millet l'abril de 1842 i el març de

1844, però sembla que no seria pas massa aqo

sarat suposar que també la podria haver comano

dat el pilot 1I0retenc Joan B. Casanovas."

En la documentac ió de Bassegoda no trobem

cap Pere Pagès Maristany si bé, atès que tro 

bem Anton i i Manuel Pagès Maristany de la fami

lia de ls (Músic) potser fóra admissible conside

rar el nostre capità com un altre membre de la

família (Músic), però si que el trobem en la rela

ció del cens de contribucions de l'any 1855 co m

a cap ità o interessat en la pollacra Oaria .

Pau Millet el trobem amb elsobrenom de (Cabrera).

Pel que fa al vaixell se'n troben dos en la relació de

Bassegoda i es fa dificil identificar de quin es trac

ta, més encara quan cap dels capitans que cons

ten en Bassegoda no coincideixen amb els que

hem donat i que estan perfectament identiíicats."

coneix la data, a Pere Maristany, de la Matrícula del

Masnou ," pilot de difícil identificació en el llibre de

Bassegoda a causa del gran nombre de pilots amb

aquestes senyes. Tampoc no consta cap nau amb

aquest nom en la relació d'embarcacions,

Va ser coman dada també pel pilot lIoretenc Aqus 

tí Gelats Botet. 7B

çoners nomenen patró a Ezequiel Maristany' O

Tampoc és possible la identificació dels dos pi

lots en les llistes de Bassegoda, donat que tro

bem 8 pilo ts amb el nom de Josep Maristany i

dos amb el d'E zequiel.

No consta cap vaixe ll amb el no m de Oos

Hermanos, en la relació d'embarcacions.
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2.3· Diversos

2.3.1 - POLLACRA SANANTON/O(A) LA FRANC/SCA

Aqui ens trobem davant d'un cas d 'una embar

cació que es diu que és de la matricula del

Masnou però de propietat i comandament, per

les dades aplegades, de persones alienes al

Masnou.

Es tracta d 'una nau de construcc ió de comença

ment del segle XIX, perquè ja l'any 1819 trobem

a Pau Domènech, segurament de Lloret, que ator

ga escriptura de caució per ob tenció de reial

patent per viatjar a Màlaga de la pollacra San

Anfonio (a) La Franc isca, de 46 tones, i de la

matrícula del Masnou ."

Un altre document de 1820 dóna la notícia que

Francesc Freixa, veí de Barcelon a ven a Joan B.

Rissech, de Lloret, patró de la matrícula de Ca-

dis, la pollac ra San Antonio, de la matrícula del

Masnou , la qual diu que es troba a la platja de

Lloret. En el mateix document de compra-venda

es fa constar que pertany a Francesc Freixa i que

l'havia comprada a Josep Fabré el dia 10 de ge

ner de 1820, a la ciutat de Matanzas."

Joan B. Rissech se' l troba comandant la nau al

menys fins al 1824. segons escriptures de cau

ció per a l'obtenció de la reial patent de navega

ció, per les mars d'Europa. "

En la documentació de Bassegoda trobem un

mistic-goleta San Antonio, capità Marti Matiné,

que no sembla pas que es pugui identificar amb

e l nostre vaixell."

2.3.2· POLLACRA CERES

Bastiment de 124 tones construït en les drassa

nes de Barcelona a càrrec del mestre d 'aixa Joan

Sisteré inscrit el maig de 1836 a nom de Bargés

y Rabasa, de Barcelona.

Els seus capitans sembla que podrien haver

estat:

Gabriel Pla, del Masnou, 2n. pilot de la matrícula

de Cadis.

Joan B. Surís Gísperl, pilot de Lloret.

L'agost de 1841 consta que Gabriel Pla, havia

comprat 1/3 de la prop ietat del vaixell, conser

vant Bargés y Rabasa els 2/3 restants i passa el

desembre de 1846 a propietat total de Joan B.

Surís Gispert, per haver-lo comprat als anteriors

propietaris, per 5.500 pesos forts.

El març de 1853, Suris ven la pollacra a Joan

Centelles veí i del comerç de Matanzas i es dóna,

tot seguit , de baixa de la matricula de Barcelona.

El masnoví Gabriel Pla podria tractar-se, sego ns

Bassegoda, de Gabriel Pla Oliver (Dayol), de

Gabriel Pla Pagès (Ull de co l), o de Gabriel Pla

(lsidret).85

No apareix cap embarcació amb el nom de Ce

res en la relació de Bassegoda.
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2.3.3- POLLACRA AGUSTINA (ABANS NUEVO UN/Ca)

Pollacra de 168 tones bastida en les drassanes

de Blanes pel mestre d'aixa d'aquella població

Josep Vieta, inscrita en la primera llista d 'embar

cacions de Mataró el dia 10 d'abril de 1837 amb

el nom de Nuevo Unico , a nom dels germans

Salvador, Manuel i Josep Curt, veïns de Reus.

Els seus capitans van ser:

Felip Ramos, de la matrícula de l'Havana , natu

ral de Cadis i veí de Ribadeo (1837-1838) .

Antoni Roig, fill d'Andreu, pilot del Masnou (1838

1846).

PauRoig, pilot del foli 55 del Masnou (1846-1853).

Agustí Botet Domènech, de Lloret (1853-1857).

Josep Rodon Botet, de Lloret (1858-1871).

El febrer de 1839 els germans Curt, de Reus ve

nen 3/4 parts de la propietat de la nau a favor de

Sebastià Soler, del comerç de Barcelona, quant

a 1/2, i a Antoni Roig, pilot del Masnou, quan t al

1/4 restant.

L'abril de 1853 Agustí Botet Domènech, del foli

57 de la llista de pilots de Lloret, adquireix la pro

pietat tota l de la nau per la quantitat de 4.250

pesos forts el qua l procedeix a canviar el nom

primitiu del vaixell pel d'Agustina . El febrer de

l'any següent Agustí Botet Domènech cedeix

1/4 de la propietat del vaixell a Agusti Robert ,

del comerç de Barcelona.

L'octubre de 1858, Agustí Botet Domènech i

Agustí Robert venen l'embarcació a:

Crist òfol Taltavull quant als 2/3 de la propietat i a

Josep Rodon Botet, segon pilot de la matricula

de Lloret pel que fa al 1/2 restant, els quals pel

juny de 187 1 venen l'embarcació, Cristòfo l

Taltavull 7/15 de les 10/15 que posseïa i Josep

Rodon la totalitat del seu 1/3 a Josep Romague 

ra Ventura de la matricula de Barcelona, per la

quantítat de 20.000 ptes ., cessant , a part ir

d 'aquest mo ment , tota relació amb gent del

Masnou i de Lloret.

L'any 1851 va canviar el seu apare ll original que

era de bergantí al de pollacra i va continuar na

vegant fins al febrer de 1896 que va naufragar

enfront de les costes de Portugal.

Els pilots Antoni i Pau Roig no es troben a les

llistes de Bassegoda. Només hi consta Francesc

Roig (Pintor) , tal vegada familiar seu.

Pel que fa al vaixell trobem una pollacra-goleta

Agustina , però atès que consten com a capitans

Josep Martí, Pere Fàbregas i Isidre Pla creiem

que es tracta d'un altre vaixell. Per altra part els

pilots Antoni i Pau Roig, del Masnou, comanda

ren la nau quan encara portava el nom original

de Nuevo Unico, nom amb el qual tampoc no es

troba cap embarcació a les relacions de Bas

segoda.86

Pollacra Agustina.

(ArxIU E. Fabregas).
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2.3.4· CORBETA RESOLUCIÓN (ABANS CENISI DESPRÉS JOSEFA I JACINTA)

Corbeta de 280 tones const ruïda a Blanes pel

mestre d'aixa d'aquella pob lació Josep Vieta ins

crita amb el nom de Cenis a nom de Salvador

Vila, pilot de la matrícula de Barcelona, 35/57

Rosa Jacas, del comerç, de Barcelona, 16/57

Dotres y Hnos. de l'Havana, 6/57

Els capitans que ens consten que comandaren

la nau van ser:

Salvador Fàbregas .

Pau Fàbregas Carreras.

Antoni Maig.

tots ells de Lloret, i

Jeroni Alsina Julià, de l Masnou (Josefa), (1855

1857).

Segurament amb anterioritat a la venda de la nau

a parçoners de Lloret podria haver estat coman

dada per algun altre pilot, tal vegada per Salva

dor Vila.

Pocs dies després de la seva inscripció, el dia

21 de desembre de 1840 es fa cons tar que dels

35/57 que posseïa Salvador Vila 7157 pertanyen

a Guillem Forn, farmacéutic de Blanes.

AI cap de menys d 'un any, el novemb re de 1841,

la nau es adquirida per Salvador Fàbregas de

Lloret, del foli 234 de pilots de la matrícula de

Barcelona, per la qual n'ha pagat 11.100 pesos

forts i el setembre de 1849 es produeix la venda

de la nau a favor de Pau Fàbregas Carreras com

a resultat d'un expedient testamentari per mort

abintestat de Salvador Fàbregas .

Pau Fàbregas Carreras constava inscrit en el foli

46 de pilots del districte de Lloret.

El gener de 1855 la nau passa a propietat, per

meitats de Miquel Aldabó, de l comerç , de

Barcelona i de Joan Casanovas , pilot de la ma

trícula del Masnou . Segons sembla" aquesta és

la data que la nau canvia el seu nom primitiu pel

de Josefa, peró continua inscrita a la matrícula

de Lloret. Joan Casanovas al més següent es

ven la seva participació a favor de Jeroni Alsina

Ju lià, de l Masnou, p ilot de la mat rícu la de

Barcelo na.

Jeroni Alsina Julià dels 27/48 que diu que posseix

en ven, l'any 1858, 1/4, per meitats a Ribes i

Cantallops i Rafel Deas, ambdós de Barcelona.

Sembla que és en aquest moment quan la nau

torna a canviar de nom, ara pel de Jacinta.

Finalment se sap que pel juliol de 1860 la propi

etat de la nau estava dividida en:"

Cristóbal Taltabull, 32/48

Jeroni Alsina Julià, 15/48

Antoni Mart i, 1/48

Jeroni Alsina Jul ià sembla que el pode m identifi

car amb el de Jeroni Alsina que Bassegoda cita

amb el sob renom de (Roch) que molt bé podria

tractar-se del pare de Jeroni Alsina Millet mort,

segons sembla, l'any 1894 a l'edat de 26 anys .

Pel que fa a la nau, només es troba una pollacra

goleta amb el nom deJacinta ,capitàJosep Coll, la

qual només amb aquestes dades es fa difícil iden

tificar-laamb l'embarcació que estem analitzant.'"

2.3.5• BERGANTí LEPANTO

3,33 parts

2
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Embarcació de 215 tones, construïda a Palamós

pel mestre d' aixa Josep Moixó inscrita el febrer

de 1846, al foli 199 de la matricula de Barce lona

a favor de:

Antoni Mirambell, pilot de Barcelona, 3/6

Compte y Cia. , 2/6

Jaume Taulina, de Lloret, 1/6

Però el dia 9 de març de 1853 segons escriptura

atorgada per Francesca Vidiella, tutora i curadora

del fill comú d'e lla i del seu difunt espòs Antoni

Miramb ell, reconeix de bona fe que la meitat de

la prop ietat de la nau estava dividida en 13 parts

i 1/3 d'una altra que hem procurat transcriure,

tot i que l'estat del docu ment del qual ho hem

obtingut és de diflcil lectura.

Pau Parladé de Màlaga,

L1avallo l i filis, de Buenos Aires,

Jeron i Pujol , de Santander,

_________ _ _ _ _ _ _ _ _________________t"'II...



Nou interessats el nom dels quals

no es diu a raó de 0,5 parts cadascú, 4,5 parts

Mirambell i Cía., del Masnou, 0,75

Jaume Maristany, 0,75

Joan Maristany, 0,25

part ides que sumades no ens do nen les 13

parts i 1/3 de part establertes en el docum ent

declarator i.

Segons escriptura d '11 de juliol de 1857, Vda.

de Mataró i fills , de Lloret, en representació de

Jaume Taulina, promet formalitzar la venda d '1/6

a Joan Mirambell Alsina pel preu de 1,625 du

ros, operació de la qual no es troba confirmació.

A partir del febrer de 1858 Joan Miramb ell Alsina

va adqu irint les particip acions de diversos partí

cips en la propietat de la nau: pel febrer d 'aquell

any es fa amb la participac ió que posseïaLlava/lol

i fills ; el juny de 1870 com pra la part que detenia

Pau Parladé de Màlaga; el juliol del mateix any

adquireix 4 mitges parts d'altres tants parçoners

i el febrer de 1872 compra 1'1/3 de la propietat

total de la nau que posseïa Compte y Cfa. amb el

2.3.6- BERGANTí URANIA

Buc del Lepanto

(Museu Maritim de

~ Barcelona).

qual es deu fer pràcticament amb la propietat

tota l de l'embarcació.

En data de 24 de desembre de 1872 Joan Mi

rambell Als ina es ven la nau, per meitats a

Baldomer Roig i Cia., de Barcelona i a Josep Mas

Sabater, pel preu total de 18.275 pessetes.

El berganti va ser abando nat en el port de Nova

Orleans per haver-se enfonsat de resultes de

l'em bestida del vapor americà Belle-Lee, el dia

17 de desembre de 1873.90

Trobem dos Joan Mirambell en la documentació

de Bassegoda, un amb el sobrenom d ' (As ó) i

l'altre amb el de (Joan Xic). Quant al vaixell, tro

bem un bergantíLepanto,el capità del qual cons

ta ser Joan Alsína."

Malgrat que la participac ió lloretenca en la pro

pietat d'aquesta emb arcac ió va ser fugaç ens ha

semblat adient donar un resum del seu historial

atès que si que va ser important la seva perti

nença a capital masnoví.

Bergantí de 260 tones va ser construït a Blanes

pel mestre d'aixa Josep Vieta i es va inscriure,

en data de primer de juliol de 1847, al foli 197 de

la matrícula de Barcelona per meitats, a nom de

Francesc Maristany, pilot de la matricula de Ca

dis i d'lgnaci Flaquer i Cia., de Barcelona.

Segons escriptura de 6 de setembre de 1849

consta que són propi etaris de la nau.

Francesc Maristany, 3/4

Jaume Taulina Vilallonga, 1/4

Aquest últim es desprèn de la seva participació

arran d'escriptura de compra venda actuada en

data 20 de novembre de 1852 sego ns la qual la

quarta part que posseïa Taulina es reparteix de

la manera següent:

Fontanills i L1anuza, de l'Havana, 5/32

Francesc Maristany, 3/32

A par t ir d 'a quí desapareix tota part icip aci ó

lloretenca i les transmissions co rren a càrrec de

gent del Masnou .

El novembre de 1852 Francesc Maristany ven

1/32 a Miquel Forgas i els 2/32 restants els ce

deix, pel març de 1854, a Josep Mar istany

Galceran.

No es fins al 23 de desembre de 1870 que no és

anotada la venda feta en data de 20 de maig de

1854 de l 5/32 que pertanyien a Fontanills y

Llanuza, de l'Havana a favor de Samsó, Grau i

Cia. de Barcelo na.

El març de 1877, Josep Maristany Galceran i

Josep Grau Mensa (el qual bé podria ser també

del Masnou), gerent de Samsó, Grau i Cia. ve

nen la nau a Alexandre Artigas Ramoneda, pilot

de Barcelona.

El setembre de 1886, Alexandre Artigas ven el 59



Casa de rAntom

Sust Oliver al

Masnou. construïda

el,922.

(FolOgraliaR.A)

vaixell al mestre calafat Joan B. Freixas Caballé,

i aquest, el novemb re del mateix any el ven, per

meitats, a Manuel Pagès Maristany i a Antoni Sust

Oliver, ambdós veïns del Masnou. Aquest últim,

el febrer de 1887, ven la meitat de la seva propi

etat a Manuel Pagès Maristany quedant propie

tari únic de l'embarcació. Tot seguit, el juliol de

1888, Manuel Pagès Maristany ven la nau a

Demetri Roqueta Maristany, mariner i veí del

Masnou. Però encar a n'hi ha més: Demetri

Roqueta Maristany ven 2/3 de la propietat de la

nau a Antoni Sust Oliver i 1/3 a la societat Masó

i Cosins. Finalment el 30 de juny de 1897 els dos

últim tenidors venen el bastiment a Pere Balles

ter Rullan, vei de Palma de Mallorca, per 3.000

pessetes.

L'octubre de 1856 va ser aparellat de bergantí ;

el març de 1877 canvia de nom pel d'Elena i el

març de 1898 va ser trossejat en el port de Pal

ma de Mallorca.

Acabarem la història d'aquesta nau amb el que

hem trobat en la informaciò de Bassegoda.

Primer de tot cal dir que identifiquem dos ber

gantins , un amb el nom de Urania del qual se'ns

diu que el comandaren Josep Maristany i que

podria tractar-se del que porta per motiu (Tara) i

quant a l'altre, Francesc Casals, se'n troben cinc

amb aquestes senyes en la llista analitzada.

També trobem a Bassegoda el bergantí Elena,

els cap itans del qual ens diu que van ser Manuel

Pagès, Demetri Roqueta i Antoni Sust que es trac

ta prec isament d 'uns dels parçoners que s'han

esmentat abans. Corresponen a Manuel Pagès

Maristany (Músic) , Antoni Sust Oliver, que no es

troba en la relaci ó de pilots però que , segons el

seu nét matern Mn.Jaume Sust Sust, sabem que

es tracta d'un descendent de Antonio Susto

oriund de Finale (Ligúria) de qui es té constància

d'haver contret matrimoni a Teià l 'any 1720.

Antoni Sust Oliver exercí, en deixar la navega

ciò, de pràctic en el port de Barcelona . Quant a

Demetri Roqueta Maristany es tractava del que

se' l conei xia pel sobrenom de (Sabater) ."
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2.3.7- BERGANTí PAQUETE DEPUERTO RICO

Totes les noticies sob re aquesta embarcació pro 

cedeixen d 'escriptures de caire divers ob tingu

des del buidatge dels manuals de l'escrivania de

marina de Barcelona .

Segons dades recol lides el dia 23 de setembre

de 1853 comandava aquesta nau el patró Gerard

Sala. 2n. pi lot de la matrícula de lloret, el qual

sembla que almenys en alguns dels seu viatges

degué escollir gent de lloret, el seu poble, per a

una bona part de la tripulació , d'entre la qual,

demés d 'ell trobem noms tan lIoretencs co m

Josep Rodon , Josep Guinart, Salvado r i Josep

Band rich, Sebas tià Pujol, Agustí Parés.9J

En data 23 de setembre de 1859 per una escrip 

tura de venda sabem que era amo del bergantí

- que aquí es detalla, que era de 161 tones, i del

fo li 26 , ll ista 1~ de la matricu la de lloret- ,

Francesc Estapé que el ven a Felicià Roig , 2n.

2.3.8POLLACRA SORPRESA

Pollacra de tres pals (pollacra-barca) de 251 to

nes co nstruïda a Barcelona pel mestre d'aixa

Nicolau Pica Vilà inscrita per l'agost de 1855 a

pilot de la matricula de Mataró. També sabem

per aquest document qu e la nau perta nyia al ve

nedor per haver-lo com prat a Gerard Sala en data

d '11 de setembre de 1855.'"

Per una escriptura de caució per a l'obtenció de

la reial patent de navegació se sap qu e Felicià

Roig va comandar la nau arran de la co mpra per

part seva.'"

Finalment el novembre de 1864, arran de l'ator

gament de poders per part de Felic ià Roig Mir a

favor de Jeroni Ferrés Casanavas, se'ns diu que

el primer era veí de Vilassar de Mar.96

Sembla que tant Francesc Estapé co m Felicià

Roig Mir, podrien ser masnovins, el prime r de la

famil ía coneguda per (Fransu à): Felicià Roig Mir

se' ns fa difícil la seva identificac ió en les relaci

ons de Bassegoda.

Relatiu al vaixell no se'n trobacap amb aquest nom.

nom de Serra y Parladé quan al 2/3 i de Josep

Fontanills, pilot de la matricu la de Cad is, quant

al 1/3 restant.

\

Pof/acra Sorpresa

(Arxiu Mas).
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Molt poca és la relació d'aquest vaixell amb gent

de Lloret . Es tracta només d'una resolució del

Jutjat de primera instància del dist ricte del Parc

de Barcelona per accions interposades per Cris

tina Domèn ech Parés, de data 1888, cont ra Ra

fel Taltavull Borràs, sobre reclamació de quanti

tats. Es procedeix a l'embargament de la partici

pació que Taltavul/ i Borràs posseïa en la nau,

que en aquella època era d'1 /3 i a adjudicar-lo a

l'expressada Cristina Domèn ech Parés la qual,

tot seguit, se la ven a Jos ep Lacambra Saborit.

Pel que fa a gent del Masnou , la familia de Josep

Fontanills, ell, la seva esposa Agnès Maristany

Corch s i els seu fills Josep, Casimir i Carlota van

manten ir participacions importants en la prop ie

tat de la nau des de la seva fusa fins que a l'octu

bre de 1885 es desprenen de la 1/2 que posseï

en de la propietat del vaixell a favor de Pelegrí

Vidal Ysern.

Els seus cap itans, segons Bassegoda van ser,

Josep Fontanills (LlUisa), Pere Fàbregas (Gina) i

Pere Oliver (Pedru). La nau també es troba per

fectame nt identificada en la documentació de

Bassegoda."

2.3.9 • POLLACRA LESMES (DESPRÈS VIRGEN DEL CARMEN)

...

Ex-vo! dela pollacra

Cataluña en el

naufragi de!dia 6

d'octubrede 188/

entre Montevideo i

RiadeJaneiro

(Santuari de la Cisa.

Premia de Dalt).
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Pollacra de 152 tones , construïda en les drassa

nes de Palamós pel mestre d 'aixa Francesc Oli

ver Mon i inscrita el dia 1O d'octubre de 1855 a

favor de Joan Artau, del fol i 69 de sego ns pilots

de la matricula del districte de Lloret.

Als dos dies d'aquesta inscripció Joan Artau ator

ga escrip tura d'agnició de bona fe d'acord amb

la qual reconeix que la propietat de la nau es

troba repartida de la manera següent:

Joan Masó Vila, del comerç de Barcelona, 3/8

Juan Mazorra y Cia., de l'Havana, 1/4

Joan Artau , de Lloret , 3/8

El novembre de 1860, Joan Masó Vila i JoanArtau

pel que fa als 3/4 de la propietat que en conjunt

posseeixen i Cristóbal Taltabu ll, en qualitat d'apo

derat de la societat en fallida Justo Mazorra y

Cía., quant al 1/4 restant venen la pollacra a Joan

2.3.10 · POLLACRA CATALUÑA

¡

~"",,",-:..L .

Bertran 3r. pilot de la matricu la de Mataró, i

aquest, quan la nau havia ja canviat el seu nom

prim itiu pel de Virgen de Carmen , la ven per

meitats a:

Cristòfo l Taltabull, del come rç de Barcelona

Joan Orta, del Masnou , 2n. pilot de la matrícula

de Cadis.

Ens consta que comandaren la nau:

Joan Artau , l'any 1858 i Joan Orta el 1861.'8

Joan Bertran podria tractar-se del que Bassegoda

identifica amb el sobrenom de (Pilotes) i Joan

Orta amb el que ho fa amb el de (Serena). El

vaixell es troba identif icat sota el nom de Virgen

de Carmen en tota la documentació de

Bassegoda, segons la qual demés de Joan Orta

senyala com a capitans Salvador Orta, Francesc

Mirambe ll, Manuel Pagès i Jaume Mirambe ll."

Per una escr iptura de caució per a obtenció de

reial patent de navegació, de data 29 de novem

bre de 1865, sabem que es tractava d'un basti

ment de 190 tone s, propietat de Joan Sanjuan

Bertran, 2n. pilot de la matrícula de Barcelona i

veí del Masnou quant a 27/30 i Josep Canela

Raventós i Ramon Quadreny Coll, conjuntament,

quant als restants 3/30 . Consta en l'escriptura

esmentada que el cap ità de la nau és Joan Artau

Albà, 3r. pilot de la matricula de Lloret. >00
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Només es troba Joan Sanjuan Bertran enDisenos

de Bassegoda però si que en la relació de vai

xells apareix una pollacra Csteiuñe els capitans

masnovins de la qual se' ns diu que van ser:

2.3.11- CORBETA OBDULlA

Corbeta de 305 lones construïda a Sestri Ponente

(Itàlia) l'any 1857 la qual va ser adquirida per ar

madors catalans l'any 1872, Es va inscriure pro

visionalment pel febrer d 'aque ll any i es va apro

var definitivament el seu abanderament i matri

cula a començamen ts de març del mateix any,

inscrivint-se a nom de Manuel Ferrer Pagés, ter

cer pilot del Masnou, el qua l la va comprar a

Marsella per 27.000 francs.

El juliol de 1879 Manuel Ferrer Pagès va vendre

a Antoni Vilarrubí Vilallonga, vei i del comerç de

Lloret, 80 parts de les 139 en què estava dividida

la nau i alhora reconeixia que 59 parts de les 138

pertanyien a Cristòfol Taltavull Mascaró.

En data de 26 de maig de 1882, Antoni Vilarrubi

Vilallonga va cedir les 80/139 que posseïa aVda.

e Hijos de C. Ta/tavull, per pagar els deutes que

Francesc Sanjuan, Tomàs Curell, Jeroni Pagés,

Joan Sanjuan i Bonaventura Millet, els mateixos

que es consig nen en el seu treball anterior,

Masnou .1ÜI

el seu fill Antoni Vilarrubi Conill havia cont ret du

rant el periode que va comandar la corbeta.

Un any més tard es fa constar que les 59/139

parts de Cristòfo l Taltavull Mascaró havien pas

sat a propietat de Vda. e Hijos de C. Ta/tavull .

A partir d'aqui l'única notícia és que en data 20

d'abril de 1889 s'adjudica la meitat del valor de la

nau a favor de Cristina Domènech Parés, en paga

ment de quantitats reclamades en judici executiu.

Demés dels pilots Manuel Ferrer Pagès, del

Masnou, i d'Antoni Vilarrubi Conill de Lloret, tam

bé va comandar la nau, almenys en viatge rodó

a Amèrica, el pilot Iloretenc Joan B. Domènech

Mataró.102

Tant Manuel Ferrer Pagès (Pepilla), com la cor

beta Obdulia es troben perfectament identificats

en la documentació de Basseqoda.'?'

-

Corbeta Dbdulia

(Arxiu Mas).
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Bergan~ Canceller

(Musell Mantim de

Barcelona).
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2.3.12· BERGANTí CONCELLER

Poca informació hem pogut aplegar d'aquesta

nau. Només hem trobat que constava en la ll is

ta Oficial de 1873 amb un arqueig de 4 16 tones.

Pel que fa als capitans del Masnou que la co

madaren han estatpresosde la informació que ens

proporciona Bassegoda: Isidre i Joan Maristany,

Tomàs Pou, Tomàs Truch i Antoni Oliver.,..

També se sap , perquè es conserva documenta

ció que ho avata'< que , almenys en un viatge

rodó a Amèrica , l'any 1886, el bergantí va ser

-

comandat pel capità de Lloret Joan B. Domènech

Mataró, viatge del qual es conserva alguna anèc

dota saborosa.w'

La família Gumà de Vilanova , tant pel que fa a

Gumé Hnos. de Matanzas com a Francesc Gumà

Ferran de Vilanova, van participar en la propietat

del vaixell pràcticament en la seva meitat del va

lor, des de l'any 1875'0' i, segurament fins a l'any

1883 que se'n degueren desp rendre arran de la

fallida de Gumà Hnos ., de Matanzas .

d



Consideracions finals

AI llarg de la nostra exposició hom haurà

pogu t co mprovar certes discrepàncies entre les

diverses relacions que es donen en el núm 10

Vaixell

1.1 • VAIXELLS CONSTRUïTS A LLORET

1.1 .1 VIRGEN DEL CARMEN, gt. (a) Angelita

1.1 .2 LA CAROLINA, pt.

1.1 .3 MERCURIO, mt.

1.1.4 ESTATUTO REAL, po.(Després DECIDIDA)

1.1 .5 NAPOLEON, bt.

1.1 .8 CENOBITA, po.

1.2.1 SAN FRANCISCO DE PAULA, bt.

1.2.2 CRISTINETA, po. (després VICTORINA)

1.2.4 MARCIAL, qx.

1.2.5 SAN NARCISO. po .(després INTREPIDA,

TWEED, PREVISOR)

1.2.9 CASIMIRA. po .(després MAGDALENA, IRENE)

1.2.10 VENTURA, bt.(després LAUTARO)

1.2.11 ALMIRANTE LABORDE, bt.

1.2.1 2 BLANCA AURORA, co. (d. TRES HERMANAS)

1.3.1 IRENE. gt. (a) La Fortuna

1.3.2 La UNION, mt.

1.3.3 FEDERICO, mt.

1.3.6 ANA, bt.

1.3.7 CIRO, bt.(després FORTUNA)

1.2 ALTRES EMBARCACIONS

2.1.1 BRILLANTE, bt.(després Gesovia)

2.2.2 ISABEL SEGUNDA, bt.

2.2.3 DOS HERMANOS, bogo

2.3.1 SAN ANTONIO, po. (a) La Francisca)

2.3.2 CERES, po .

2.3.3 AGUSTINA, po.(abans NUEVO UNICO)

2.3.4 RESOLUCION, co.

de La Roca de Xeix que ens han servit, entre d'al

tres informacions, com a suport per al nostre tre

ball. A aquestes diferències n'hi hem d'afeg ir

unes altres, ni més ni menys que l'enumeració

dels vaixells que hem analitzat i que no co nsten

en les relacions de Bassegoda.

Són els següents:

Armado rs o capitans masnovins

Miquel Oliver

Bartomeu Bertran, Josep Alsina Mir.

Pere Millet , Gabriel Millet, Bonaventura

Millet, Jaume Bertran, Ignasi Millet.

Pau Sensat, Joan Sanjua n, Ciril Pagès.

Joan Sensat, Pere Sensat, Pau Bertran,

Lluís Maristany.

Mateu Pagès Casals.

Gabriel Maristany.

L1uis Estapé, Bartomeu Calme.

Gerard Marti, Isidre Martí.

Pere Maristany.

Gerard Mari, Tomàs Alsina Mirambell.

Joan Bertran, Jaume Oliver Pagès.

Ezequiel Maristany, Josep Sensat, Gerard

Bertran.

Agustí Curell Maristany.

Jacint Hombravella, Jaume Oliver.

Salvador Millet.

Jeron i Millet.

Jaume Ysern.

Jaume Estapé, Silvestre Estaper.

Josep Maristany, Ezequiel Maristany.

Pere Maristany.

Josep Maristany, Ezequiel Maristany.

Gabriel Pla.

Antoni Roig, Pau Roig.

Jeroni Alsina Julià .

Abreviatures: bt, bergantí; po, pof/acra, co, corbeta; ml, místic; pt , pailebot ; gl, goleta; qx, queIX. 65
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No ens ha pas d 'estranyar aquestes dife

rènci es les causes de les quals ies podriem

atribuir al seu origen i a les dates en què van ser

preses. Les que aportem sobre vaixells i gent de

Lloret procedeixen de documentació d 'arxius

mentre que les aportades per Bassegoda varen

ser recoll ides, segons que semb la, de dades

aplegades a partir de dates poste riors a les pri

meres i s'ignora , fins i tot , de quines fonts les va

obtenir.

Pel que fa a la manca d 'informació dels

vaixells estudiats en les relacions dels cens de

contribucions, unes poden tenir l'orig en en les

mateixes causes abans esmentades i tamb é, tal

vegada, a què algun s dels capitans i armadors

tinguessin la seva residència fora del Masnou , a

Barcelona molt possib lement, i per això no es

troben censats en els registres del Masnou.

En arribar al final de la nostra exposició

sembla que bé podríem afirmar que tot i que l'es

tudi es refereix a una parcel -Ia relativament peti

ta de la histò ria marinera del Masnou, aquella

relacionada amb la de Lloret, ha estat un exerci

ci que ens ha proporcionat , encara que tal vega

da d'una manera parcial, un bon grapat d'infor

mació que junt amb la que es podria trobar del

buidatg e de les escriva nies de Mar ina de

Barcelona i de Mataró, aixi com de la informació

existent a l'Arxiu del Museu marítim de Barcelona,

hom dispo saria de material suficient per fer un

estudi molt complet de la marina mercant del

Masnou dels segles XVIII i XIX, i no solament pel

que fa a la marina d'altura, la de l'aventura

d 'Amèrica, sinó també de la de cabotage la qual

pels indicis que es trobe n degué ser també for

ça important, sense oblidar l'estudi de les trajec

tòries de naviliers i armado rs masnovins fora de

la seva vila nadiua com bé pot ser el cas dels

Fontanills que trobem tant en l'estudi que acabem

de fer com en el contingut d 'alguns dels nostres

treballs anteriors.

També fora prou interessant poder obte

nir, tal com acabem de fer per al Masnou i Lloret,

estud is de les relacions del mateix tipus entre

totes les pob lacions marineres de la nostra cos

ta, a manera de baules de la cadena de la histò

ria marinera de Catalunya.

Agustí Ma. Vilà i Galí

Lloret de Mar - El Masnou ,

festivitat de Santa Eulàlia de 1995.
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Fitxa tècnica
«Reproducció fotogràfica del

bergantí Canceller»

.... ~

Plànol delMasnou (1884). Fragment delacarta nàutica Plano dela Rada deMasnou.



Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Núm. inventari : 595

Objecte: Fotografia amb marc, 80 x 50 cm

Descripció: Bergantí "Conceller" fotografia d'un oli de Mongay del Museu Maritim de

Barce lona.

Forma d'ingrés: Donació del Sr. Sala Barrera.

Comentari: Transcric una de les singladures que va fer en un dels viatges de Barcelona

a Montevideo, del Diari de Navegació de l'alumne de nàutica Josep Sala i Sensat.

"Del dia 25 miércoles, al 26 jueves de septiembre de 1872, singladura 68."

..Navegamos esta singladura con el VO duro del (notada) i aferramos juanete mayo r,

a las 2 h. las gavias altas y a las 3 h. por ser muy duro y gruesa mar aferramos el

trinquete.

..A las 4 h. por temor de entrar en zonda, ceñimos por babor y aferramos veiacho, y

con las gavias bajas trinquetilla i cangreja con dos fajos de rlzos nos aguantamos en

capa cerrada .

..Anocheció igual y durante la noche el VO fué rolando al Norte.

..Amaneció cerrado, el VOen disminución y a 7 h. despejó por el O y recaló este flojo,

no teniendo mas remedio que poner la proa a la mar, para no hacer padecer el

buque.

..y asi lIegamos al media dia con cielos y horizontes con celajerla, y observamos en

Lat. S. 34048' Long. Cron . 43°44'0" Y Long. Est. 440 47'0".

..El comandava el capi tà Joan Maristany juntament amb 16 de tripulació.»

Nota: AquestDiaride navegació,el té el meucosí-germà Estanislau Artal i Sala de Barcelona.

Palemó Angles i Sala
Director del Museu Municipal de Nàutica del Masnou 79
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