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Els vaixells i la gent de la Marina
mercant del vuit-cents.
El que m'interessa del que se'n sap i el que encara no en se
Corn a catala i gent de mar que soc, sempre m'ha atret de manera
gairebe morbosa 1' estudi del singular pedode vuitcentista de
sorprenent eclosi6 de la nostra marina mercant, conegut corn El Segle
d'or de la marina velera de construcci6 catalana, despres que l'insigne
mad Josep Ricart i Giralt tingues l'encert d'anomenar-lo aixi. 1 Fou la
resposta reeixida, tan insolita corn breu, d'un pais mariner -que en
part ho era, sense que en tingues massa consciencia-, dinamic i
ambici6s, a unes circumstancies polftiques i economiques que
comen<;:aven a ser-li minimament propicies. 2 Insolita, perque mai no
s'havia produ"it res de semblant arreu del m6n, i breu, perque, malgrat
que els seus historiadors li atribueixin durades diverses, 3 la seva etapa
algida, la mes caractedstica i digna de ser considerada daurada, es la
compresa entre els anys 1832 i 1872, nomes una quarantena d'anys,
que no arriba pas ni a mig segle.
Malgrat que la historia oficial del nostre pais hagi ignorat
sistematicament aquest fet excepcional, del cinquantenni auri de la
nostra marina civil se n'ha parlat a bastament i de manera magistral
des del principi del segle passat: el mateix Ricart i Giralt, Emerencia
Roig, els Rahola, Fabregas, Mardnez Shaw, Delgado Ribas, Llovet,
Lleal i el prolific Agusd M. Vila, entre bastants altres, les publicacions
5

dels quals he procurat estudiar amb rota l'atenci6 i el maxim respecte.
Pero, tots aquests il·lustres tractadistes, potser fent excepci6 de Giralt,
Roig, Llovet i Lleal, sempre han tendit malt mesa tenir en compte els
aspectes socioeconomics, biografics i anecdotics de 1' extraordinari fer
mariner que els mes tecnics, corn les caractedstiques espedfiques dels
vaixells i dels seus aparells, el perque d'unes i altres, els criteris pels
quals es regia la construcci6 naval, la formaci6 tecnica dels mestres
d' aixa, comandaments i tripulacions, les derrotes transatlantiques
habituals, etcetera, que son els que -per a mi i algu mes, ben pocstenen un interes particular, que no coincideix pas amb el de la
majoria de la gent.
Una informaci6 tecnica tan escassa, igualment pot ser a causa de la
manca de dades referents a la practica de la construcci6 naval catalana
d'aquells temps, pel seu caracter artesanal i empiric i la seva estructura
excessivament corporativa, corn a la naturalesa de les fonts
d'informaci6 (documentaci6 administrativa) o al fet d'haver-se
comenc;:at a valorar aquell esdat mariner quan gairebe ja no en
quedava memoria fresca. Tampoc hem d'oblidar que, al nostre pais, a
les acaballes del segle XIX i comenc;:ament del passat, el ressorgiment
del sentiment nacional, corn a consequencia del caducat
romanticisme, estava impregnat d'una obsessi6 gairebe malaltissa per
les passades glories medievals, que obstaculitzava la justa apreciaci6 de
fets histories mes recents, rant paradigmatics 0 molt mes del que es el
pais i molt mes profitosos per a ell, corn fou el "boom" del corners;
maritim catala amb America.

* **
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I. ELS VAIXELLS
A la recerca de les respostes que voldria trobar i no trobo, he
comens;at per fer un primer estudi tipologic i quantitatiu dels vaixells
constru'its a les nostres plarges i ports durant tot aquell periode de
maxima activitat marinera, basant- me principalment en les tres fonts
que tine a ma, les quals, encara que possiblement no siguin les
uniques, si que s6n les mes completes i fefaents, almenys per a mi:

1' apendix a la memoria de Ricart i Giralt i la relaci6 de constructors i
vaixells que figuren en les obres de Llovet i Vila. 4 El resultat d'aquell
primer estudi s6n els tres quadres segi.ients, prou explicits.

Quadre 1. Dades dels diferents tipus de vaixells mes grans de 50
tones construits a Catalunya {1820- 1872)
Tona rgc max. i
i min .

u nirars consuwdcs

Tonargc mirja

h agates

18

444,2

244/884

2.5

6,6

Hricbarq ues

56

35 0,6

134/800

7,8

1(;,:3

Bergan tins

203

194

78 I 590

28,2

32,7

Pollacrcs

168

151,2

50 I 282

23,4

21 ,1

46

160,9

69 141 2

6,4

6,1

63

118, 1

58 I 255

R,8

6,2

165

80,6

43 I 25 5

22,9

11,-

169, 1

43 1 840

Tip us d' aparcll

Herga ntins goleta

Po llacrcs golcra
A ltres
"!oral

7 19

% rona rgc

,.

El ronarge vc donar en tones espanyolcs d e 1 cpoca. Cada tona cqmval a 0 ,_537 to nes lVloorson.
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El tonatge total constru!t durant aquest periode fou d'unes 119.412
tones. Del total d' aquells 719 vaixells, el 48% foren constru.its a les
platges de la Selva maritima i del Baix Emporda; el 41%, a les del
Maresme, i el 10% esds, a Barcelona. 5 Cal suposar que, de tots
aquells vaixells, un 65%, mes o menys, eren destinats al trafic
transatlantic.
Si s' accepta el nombre de 734 vaixells constru:its a Catalunya durant
el Segle d'Or de la nostra marina (1790-1870), que dona Rican i
Giralt i admet Llovet, caldra suposar que el 2% restant fou constru!t
entre els anys 1790 i 1820. En cas de no ser aix{, les xifres del quadre
podrien estar afectades per un error que no ultrapassaria aquell tant
per cent.
Del quadre, la primera cosa que pot cridar l'atenci6 es la nova
tipologia dels vaixells catalans, basada en la diferencia d'aparells. El
63% eren d' aparell rod6, el 15%, d' aparell mixt i la resta, petits
vaixells

de

cabotatge

d'aparell

de

tall,

majoritariament

llati.

Responent a la demanda de !'incipient tdfic transatlantic (vaixells de
mes pes mort i d'aparell rod6), corn les nostres drassanes, a partir del
tercer quart del segle XVIII, s'adaptaren a la construcci6 dels nous
tipus en tan poc temps, en una epoca en la qual, almenys al nostre
pais, els progressos tecnologics eren lents? Quin fou el proces? En
quins models i coneixements es basaren els nostres mestres d'aixa
d'aquells temps?
Endemes, fixant-nos be en les xifres, la primera que sorpren, si es te
en compte que la majoria dels vaixells eren destinats al trafic
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transatlantic, es el tonatge mitja tan minso. Havent-se arribat a
construir vaixells de mes de 800 tones/; ara podem plantejar-nos la
questi6 segiient: els vaixells de construcci6 catalana eren petits perque
totes les nostres drassanes eren instal·lacions exigiies, rudimentaries i
efimeres, situades en platges obertes, que no facilitaven gens 1'avarada
de grans vaixells?; perque els capitals invertits "a la fusta" es
constitu'ien amb la suma de moltes i minuscules parts (diversificaci6
de la inversi6 i del rise - al segle XIX, el gran capital catala, corn a tal,
no s'interessa pas clarament en els afers madtims), la majoria d'origen
local?, o per l'fnrima i natural relaci6 entre les caracteristiques del
corner<; exterior d'un pais i les dels vaixells que hi empra? Fou per les
tres raons a la vegada?
L' escas tonatge dels vaixells es la caracteristica que diferencia la
marina civil catalana vuitcentista de la coerania de la resta del m6n.
En general, a !'Atlantic nord, fins a la mitjania de la dinovena
centuria, el tonatge mitja dels vaixells mercants de vela solia oscil-lar
entre les 350 i les 420 tones espanyoles antigues (400 a 500 tones
angleses de l'epoca). A partit· d'aquelles dates, seguint la tendencia
iniciada als Estats Units d'America i el Regne Unit, el tonatge s'ana
incrementant fins a assolir les 800 o 850 tones, gairebe fins a les
1.000, arribant pocs anys despres a les 1.600. Al final del segle i
primers anys del segi.ient, el tonatge de la majoria dels velers mercants
arribava a les 3.000 o 4.000 tones Moorson, i es mantingue en
aquests valors, fent excepcio d' algunes unitats gegantines, fins a la
desaparici6 de la vela.
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La ra6 d'aquesta gran diferencia de tonatge entre els vaixells catalans i
els de la resta d'Europa, rant podia raure en la particular concepci6
del negoci navilier catala (el de l'Europa atlantica, estructurat en grans
companyies armadores, que requerien vaixells rendibles -gran
capacitat de drrega, velocitat elevada i amortitzaci6 dpida), corn en
la diferent estructura i ubicaci6 de les drassanes (les europees, ja
concebudes corn a grans industries i ubicades en Hoes ben resguardats,
que permetien l'avarada de grans unitats)?
Una altra questi6 que ens pot xocar es la gran diferencia de tonatge
entre els vaixells amb un mateix tipus d'aparell. En aquest aspecte,
pot orientar- nos un xic el que ens diu Joan Monjo i Pons en la seva
magna obra "Curso Metodico de Arquitectura Navat' (Barcelona,
1856): fins a unes 125 tones (uns 20 m d'eslora), els vaixells poden
arborar un sol pal; de 25 (? !) a 380 tones (12 m a 30 m d'eslora), 2
pals, i a partir de les 180 tones (23 m d' eslora), 3 pals. Pero tot seguit
ens diu que "tot i que la practica admet gran varietat, en generales pot

admetre aquesta distribuci6". T am be precisa que els vaixells d' aparell
de tall poden arborar mes pals (menor superHcie velica per cada pal)
que els d' aparell rod6 del mateix tonatge. Tot i aixo, no deixa de
sorprendre que s'aparelles de fragata un vaixell de names 244 tones, i
de berganti, un de gairebe 600 tones. Per que? A la practica, per quin
criteri general es guiaven els mestres d' aixa i els capitans catalans?
Altrament, es logic que el 63% dels vaixells avarats a les platges
caralanes durant el periode estudiat, fossin d'aparell de creu, perque el
velam rod6 es el mes adequat a la navegaci6 transadantica, a la qual
estaven generalment destinats. Els vaixells d'aparell mixt, de tall i llati
10

(altres, al quadre 1) es dedicaven preferentment al trafic de cabotatge
mediterrani.

Fragata. 44 5 tones. 3 1 m d ' cslora del buc.

Endemes de les interrogacions anteriors, sorgides de 1' examen del
quadre 1, encara me' n queden altres, de mes tecniques, la resposta a
les quals encara no he sabut trobar enlloc. Els doctes historiadors de la
nostra marina coincideixen a afirmar que els vaixells catalans eren de
construcci6 molt ferma, acurada i rica, perque pretenien que fossin
duradors, per vida d'hereus, corn les masies de terra endins, i que es
caracteritzaven per ser pesants, plens d' amures i tenir una relaci6
eslora-manega baixa. Acceptant que fos aixi, cal plantejar-nos
questions corn les seguents: corn n 'eren, de mes pesants (relaci6
desplac;:am em en rosca-eslora), i de carena mes voluminosa (coeficienr
prismatic) que els de la resta d'Europa? Quina solia ser la relaci6
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mitjana eslora-manega? On se situava la manega maxima, un xic cap a
pro a o lleugerament cap a pop a del centre de 1'eslora? I moltes mes.
Tambe ens deien aquells savis tractadistes que els nostres vaixells
solien ser menys velats que els constru"its en pa"isos adantics ? En
quina proporci6 ho eren, de menys velats, respecte del velam
estandard general? Corn es que ho eren, de menys velats, si, en tenir
mes manega, podien aguantar mes drap? Qui dissenyava el pla velic
dels nostres vaixells i en que es regia, per fer-ho? Per que eren menys
velats: per criteris de seguretat massa conservadors i arcaics; per reduir
un xic la tripulaci6 cercant un rendiment economic mes elevat del
vaixell, o perque !'indole del corner<;: madtim catala no exigia pas
vaixells de ban caminar?
El quadre 2 reflecteix be el volum de la construcci6 naval catalana
durant la quarantena d' anys de maxima activitat de les drassanes de la
nostra costera, corn tambe els curts perfodes algids de la seva activitat.
Aquest quadre ens permet veure quins foren els periodes de mes
activitat de les drassanes catalanes, durant els quals es constru"iren en
total 3.000 tones o mes anyals: els compresos entre els anys 1835 i

1841, 6 anys, i 1847 i 1858, 11 anys. La notable baixada d'activitat
dels anys 1838 i 1852, en comparaci6 amb els immediatament
precedents i posteriors, pot explicar-la la diferencia de dates entre les
posades en grada i les avarades dels vaixells, el temps emprat en la
construcci6 d'un vaixell, que solia ser d'l,5 dies per tota d'arqueig.
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Quadre 2. Nombre de vaixells mes grans de 50 tones constrults a
Catalunya durant el perfode de maxima activitat de les nostres
drassanes (1832- 1872)
Any

Va ixells
construTts

T n totals

Any

Vaixells
constru"its

Tn totals

Any

T n totals

T n total

1832

14

1.477

1846

12

2.1 73

1860

5

739

1833

9

1.1 33

1847

20

3.471

1861

3

270

1834

23

2.488

1848

28

4.5 20

1862

3

579

1835

30

3.333

1849

23

5.1 74

1863

6

1.150

1836

30

3.007

1850

22

4.866

1864

8

2.087

1837

29

3.163

1851

23

3.932

1865

10

2.718

1838

19

2.283

1852

10

1.068

1866

6

1.347

1839

36

4. 539

1853

22

4.265

1867

4

1.547

1840

30

4.070

1854

28

6.328

1868

9

1.712

1841

19

3.031

1855

35

7.056

1869

7

2.480

1842

7

1.080

1856

34

7.214

1870

5

1.656

1843

1

70

1857

25

5.735

1871

4

1.079

1844

4

296

1858

20

4.6 17

1872

5

1.722

1845

11

1.663

1859

10

1.838

TOTAl.

649

112.976

La ra6 o les raons dels periodes de menor activitat constructora
ultrapassen els limits d'aquest article. Ens les haurien de donar els
especialistes en la historia socioeconomica del pais. Hi ha molts i malt
bans treballs al respecte.
A partir de la mitjania de la decada dels seixanta de la dinovena
centuria, 1' economia catalana entra en dedivi, i aixo es reflecteix en la
construcci6 naval, que minva progressivament al mateix temps que els
nostres naviliers comencen a importar vaixells de 1' estranger, italians,
de l'Europa atEmtica i fins i tot dels Estats Units d'America.8 Cal no
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oblidar que, des del final de la primera meitat del segle, la marina de
vela tradicional d'arreu del mon, la de la fusta, sofreix l'ofec de la
pressio de la consrruccio met3Jlica'> i de la propulsio mednica, el
vapor, 10 que creix exponencialment. Per la seva naturalesa, les
drassanes catalanes no podien pas afrontar el repte de les naves
tecnologies. El seu final estava cantat.
Quadre 3. Tonatge mitja dels vaixells construi'ts a Catalunya durant el
periode 1832-1872

Any

Tn mitja

Any

Tn mi tja

Any

Tn mitja

Any

Tn mitja

1832

105,5

1843

70,-

1854

226 ,-

1865

271,8

1833

125,9

1844

74,-

1855

201,6

1866

224,5

1834

108 ,2

1845

1)1,2

1856

212,2

1867

386,7

1835

111, 1

1846

181 ,1

1857

229,4

1868

190,2

1836

100,2

1847

173.6

1858

230,8

1869

354.3

1837

109, 1

1848

161 ,4

1859

183,8

1870

331,2

1838

120,-

1849

224,9

1860

147,8

1871

269,7

1839

126, 1

1850

221,2

1861

90,-

1872

344,4

1840

135 .7

1851

170,9

1862

193.-

1841

159,5

1852

106,8

1863

191 ,7

Tonatge
mitja total

174,1

1842

154.3

1853

193,9

1864

260 ,9

En aquest quadre, es pot apreciar una tendencia irregular a construir
vaixells cada vegada de mes tonatge, que rant pot dependre de la
progressiva capacitat de les drassanes catalanes de construir-ne i
avarar-ne de mes grossos, corn d'un enfocament diferent del comerc;:
maritim, que s'aniria posant al dia. De totes maneres, la diferencia de
ronatge entre els vaixells catalans i els coetanis de l'Europa atEmtica
14

era cada vegada mes gran; el dels segons augmentava mes rapidament
que el dels primers.

Hricbarca. 350 cones. 29,5 m d'cslora del buc.

Una altra qiiesti6 sobre la qual potser encara no s'ha insistit prou es el
volum assolit per la flora velera catalana del vuit-cents. En qualsevol
moment, aquell volum, o sigui el nombre de vaixells operatius,
depenia del nombre d'unitats constru!des en cadascun dels anys
anteriors i de la durada mitjana de la seva vida activa. Segons la
majoria dels estudiosos del tema, aquesta ultima podia arribar a la
cinquantena o seixantena d'anys. No sent tan optimistes, en teoria
podriem admetre que names fos d'uns quaranta anys, i que, en
realitat, per causes i fortunes de mar diverses, la majoria de vaixells
estiguessin plenament actius names uns vint-i-cinc anys. Acceptant
aquest raonament i tenint en compte les xifres del quadre 2, podem
15

arribar la conclusi6 que el periode durant el qual la nostra marina
tingue mes vaixells operatius fou el sexenni compres entre els anys
1855 i 1860, amb un mfnim d'unes 400 unitats i escaig cada any,

1' edat mitjana de les quals era d'uns 14 anys. El moment culminant va
correspondre a l'any 1858, durant el qual el nombre de vaixells actius
va arribar gairebe a les 500 unitats, d'uns 13 anys escassos d'edat
mitjana. L'any 1870, la flora catalana activa s'havia redu:it fins a unes
370 unirats, amb una edat mitjana d'uns 15 anys. 11
L'any 1860, la flora velera de construcci6 catalana era gairebe el 40%
de l'espanyola (vaixells de 50 tones

0

mes) i el 3% i escaig de la

mundial (vaixells de mes de 100 tones), que noes pas poc.
Gairebe estroncada la construcci6 naval catalana despres de 1' any
1872, la nostra flora velera, amb mes o menys unitats operatives, pero
sempre amb una quantitat respectable, s'hauria pogut mantenir
plenament activa fins a les acaballes del segle. Pero, de manera
sorprenent, potser menys explicada que explicable, va desapareixer de
les mars i de la historia en un no res. Que se'n va fer de tots aquells
velers catalans que encara haurien pogut navegar alguns anys mes? On
van anar a parar? Es van vendre a armadors forans? Es van
desballestar? Nomes d'alguns, ben pocs, sabem que se'n va fer.
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11. LES DRASSANES I LA SEVA GENT

El primer apartat d'aquest treball pretenia fer pales, de la manera mes
clara possible, l'ingent nombre de vaixells que es van construir i avatar
als ports i platges catalans durant el cinquantenni algid de la nostra
marina velera civil. Tambe exposava algunes de les questions
tecniques, referents a les caracteristiques d'aquells vaixells, les
respostes de les quals encara no he sabut ni he pogut trobar en les
diferents fonts d'informaci6 que he tingut al meu abast.
Si el nombre de vaixells avarats a la costera catalana durant aquell
periode concret fou tan elevat, 12 sobretot si es compara amb la
previsible capacitat del pais litoral, es que aquest fou capac;: de bastir
prou drassanes per construir- los. Pels magistrals treballs de Ricart,
Llover, Bassegoda, Vila i alguns alrres, saben prou be els mesrres
d'aixa caps de drassana que van haver-hi i els vaixells que cadascun
d'ells va construir, especialment els destinats al trafic transatlantic,
pen), de corn eren aquelles drassanes, de corn s'hi treballava, de la seva
capacitat operativa i del nivell tecnic dels seus directors i operaris en
sabem ben poc. Aixo planteja gairebe tames qiiestions corn les
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caractedstiques tecniques dels vaixells, aquestes ultimes, conseqiiencia
de les primeres.
Els que hem conegut de ben a prop corn desenvolupaven la seva tasca
alguns dels ultims mestres d'aixa del pais, encara que ja names
constru!ssin petits bastiments i embarcacions, podem fer-nos una idea
aproximada de tot el proces de construcci6 d'un vaixell mercant de
fusta: concepci6 del vaixell (construcci6 del model del buc o, de
vegades, d'una maqueta de drassana), dibuix de les formes i de les
diferents peces a mida natural, instal-laci6 de la drassana a la platja i
estesa de 1'estepa, tria i condicionament de la fusta, serrat dels troncs i
preparaci6 de peces, construcci6 i alc;:at del conjunt quilla-rodacodast, construcci6 de les quadernes, enramat, folrat, calafatat, acabat
de coberta i d'interior, arborat, aparellat, etcetera. Mes, les eines i les
maquines que hem vist emprar no son pas les mateixes que hi havia
cent anys enrere, i han canviat substancialment tot el proces
constructiu, simpliflcant-lo en gran manera. Abans, la manca de
mitjans tecnics calia suplir-la amb malt d'enginy, oflci i esforc;:.
Al llarg del segle XIX, el daUl·at de la nostra marina, no s'hauria pas
produ"it tan rapidament el desenvolupament de la flora civil catalana
si els nostres constructors navals no haguessin estat capac;:os de
construir rants vaixells en tan poc temps. Aquests, malgrat haver
d'instal-lar la drassana en espais gens idonis (platges obertes), names
fornint-se dels recursos del propi pais (fusta, ferramenta, c01·dam,
reixits per a veles ... ), mancats de formaci6 recnica moderna i emprant
eines i procediments arcaics, de tot plegat en saberen treure el millor
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rendiment, corn ho palesa la seva ingent producci6 de vaixells capa<_ros
d'acomplir la tasca a la qual estaven destinats amb idoneitat suficient.
Les drassanes catalanes vuitcentistes no eren pas establiments fixos i
permanents, industries propiament dites. En aquells temps, a la
nostra construcci6 navalli mancaven capacitat i mentalitat operativa:
el gran capital del pais mai no s'interessa francament pels afers
maritims, llavors en ple desenvolupament; els nostres mestres d'aixa
rampoc no ulrrapassaren la condici6 d'arresans qualificats, i la seva
organitzaci6 gremial, reclosa en si mateixa, impedia el mes minim
enfocament industrial de la construcci6 naval. Aquelles drassanes
s'instal·laren a les platges i als terrenys erms contigus, entre el sorral i

1' espai preurba de les viles costaneres, en les quals hi havia feina, i s'hi
mantenien mentre n'hi havia. Un 20% dels nostres mestres d'aixa
caps de drassana treballaren en dues

0

mes localitats diferents

(Llovet).
El treball menestral dels nostres mestres d'aixa vuitcentistes no
requeria pas una infraestructura fixa. Per reduir al maxim els
problemes de la fusa dels bastiments, sobretot dels de tonatge
considerable, les drassanes s'havien d'insral.lar a les platges, llavors
extenses, tan a prop del rompent de la mar corn fos segur i possible,
on estenien les estepes sabre les quals bastirien els vaixells. Les
drassanes mes capaces en podien construir dos o tres a la vegada.
Endemes, totes necessitaven un espai prou ampli per emmagatzemar
la fusta, un alrre, gairebe tan extens, per consrruir-hi i donar forma a
les multiples i diferents peces dels bucs en construcci6 i un alrre de
mes minso per a la barraca de la mestran<_ra, on es guardaven les eines.
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Tot plegat, una extensi6 considerable en 1' espai marftim i terrestre,

1' ocupaci6 del qual autoritzaven les autoritats locals i de Marina.

Bergand rod6. 195 tones. 24 m d'eslora del buc.

La instal·laci6 a eel obert de les drassanes catalanes d'aquells temps
enduria molt la feina de tots i cadascun dels que hi treballaven, que
havien de suportar les inclemencies meteorologiques de tot 1'any;
tambe perllongava, en major o menor grau, segons venia el temps, el
proces de construcd6 dels vaixells, perque no es podia treballar
durant les maltempsades mes fortes. Pero tambe tenia els seus minsos
avantatges: familiaritzava els vilatans amb la construcci6 naval, que en
feien cosa seva; incitava el petit capital local a participar-hi, finans:amla (parts a la "fusta"), i a la joventut, a treballar-hi i a anar en mar.
Embarcar-se en un vaixell que s'havia vist sorgir del no-res, sabent qui
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i corn l'havien fet, integrant-se en una tripulaci6 constitu!da per
paisans i arnics, esva·ia rnoltes pors ataviques.
La vida activa de cadascuna d'aquelles drassanes tenia una durada
diversa i, de vegades, interrnitent. Depenia de diversos factors, corn la
capacitat i la qualitat de la seva producci6, la possibilitat de relleu
generacional en la propietat i la direcci6 i les fluctuacions de la
conjuntura econornica, especialrnent les del corners: mar!tim. De
mitj ana,

era

d' uns

20

anys

escassos

d' activirat

registrada.

Aproxirnadament, un 40% va mantenir 1'activitat entre 1 i 10 anys;
un 2%, entre 10 i 20 anys; un altre 20%, entre 20 i 30 anys; el 1 Oo/o,
entre 30 i 40 anys, un 7%, entre 40 i 50 anys, i nornes 1' 1o/o va
ultrapassar els 50 anys.
Al llarg de tota la costera catalana, el nornbre de drassanes que hi
treballaren sirnultaniarnent no varia pas gaire, tarnbe depenent dels
factors abans esmentats: decada 1820 - 1830, de 25 a 30 drassanes
actives; decada 1830 - 1840, una trentena i escaig; decada 1840 -

1850, de 25 a 30; decada 1850 - 1860, entre 35 i 40, i decada 18601870, un xic mes de 25. Aquestes xifres es corresponen arnb les del
nombre de vaixells constru!ts i el tonatge en els respectius periodes,
referits en l'apartat anterior. En el transcurs d'aquest cinquantenni, les
viles costaneres amb un nornbre rnes elevat de drassanes actives i amb
rnes vaixells d'aparell rod6 i rnixt avarats foren Blanes, Arenys i Lloret,
en aquest ordre.
Potser valla pena recordar aqui que, abans del pas dels segles XVIII al
XIX, les uniques de les nostres poblacions costaneres en les quals hi
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havia una certa tradici6 en la construcci6 de bastiments grans, molts
de guerra, eren Barcelona, Sant Feliu de Guixols i Arenys. 0' antic, la
producci6 d' embarcacions de pesca i petits bastiments de cabotatge es
trobava en totes i cadascuna de les viles marineres dellitoral catala.
Pel que fa a la producci6 de les drassanes catalanes, segons fonts
d'informaci6

diverses,

sobretot

en

la

facilitada

per

l'insigne

historiador Joaquim Llovet, cal remarcar les dades segi.i.ents:



Drassanes de la dinastia dels Busquets, a Arenys, entre els anys

1816 i 1868 van construir 78 vaixells d'aparell rod6, entre els
quals 6 fragates i 12 bricbarques. Salvador Busquets i Casanovas,
endemes de ser el constructor naval que mes vaixells avad (uns
115, en 40 anys), fou considerat el mestre d'aixa catala mes expert
i el que construi els millors vaixells i mes airosos.



Drassanes del llinatge Vieta, a Blanes, de les quals, entre els anys

1831 i 1874, en sortiren 76 vaixells d'aparell rod6, entre els quals
4 fragates i 16 bricbarques.



Drassana de Francesc Sagarra, a Matar6, que entre els anys 1835 i

1858 va construir 25 vaixells d'aparell rod6, incloses 3 fragates i 3
bricbarques.



Drassana de Sebastia Pujol, a Lloret, que, entre els anys 1816 i

1856 avara 24 vaixells d'aparell rod6, entre els quals un bricbarca.



Drassanes de la nissaga dels Mont Carreras, al Masnou,
constructores de 22 vaixells d 'aparell rod6, entre els anys 1828 i

1860.
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Drassana d'Agusti Mada, a Lloret, de la qual en sortiren, entre els
anys 1834 i 1869, 16 vaixells d'aparell rod6, un dels quals era un
bricbarca.



Drassanes de la familia Jaures, a Arenys, que avararen 14 vaixells
d' aparell rod6 entre els anys 1816 i 1849, in closes 2 fragates i 1
bricbarca.

Tambe, segons les fonts d'informad6 abans esmentades, de tots els
constructors

navals

catalans

de l'epoca,

els

que

mes

temps

mantingueren les drassanes en activitat foren: Joan Pau T urr6, que
treballa a Malgrat, Blanes i Lloret, 62 anys; Pere Sust, del Masnou, 44
anys; Salvador Busquets i Casanovas, d'Arenys, 40 anys, i Josep Vieta
i Burcet, amb drassanes a Blanes i Malgrat, 38 anys.
En la documentad6 consultada, la relad6 de mestres d'aixa caps de
drassana vuitcentistes i dels vaixells que cadascun d' ells va construir i
avarar es prou exhaustiva, pero ho es molt menys quan fa referenda al
nombre i a la qualitat professional de la gent que treballava a les
drassanes. E. Roig, J. Alemany - A. Casanovas i algun altre historiador
de la nostra marina concorden amb les xifres segi.ients respecte del
personal d'una drassana catalana d'aquells temps, que podia constar
de: 20 a 30 mestres d' aixa; 7 o 8 calafats; 3 a 4 o 5 colles de serradors,
d'uns 3 homes cadascuna; un fuster, que enllestia els interiors i el
mobiliari de la cambra, cabines i ranxo; un o mes ferrers de mar,
encarregats de construir tota la ferramenta i diversos aprenents. Tota
aquesta gent tenia les seves tasques espedfiques, que tambe eren
complemenraries. Mes, aquest nombre d' operaris tan elevat indueix a
creure que nomes feien referenda a les drassanes mes grans, perque,
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alrrament, Delgado Ribas apunta que la plantilla d'una drassana
podia ser d'unes 15 persones, o sigui, menys d'un 60% de les referides
pels altres autors esmentats. Corn en tot, el nombre de rreballadors
mitja i real pot ser la mitjania. Es pot admetre que una drassana
mitjana d'aquells temps empres d'una vintena a una trentena de
persones, que ja s6n moltes, no? Crec que si. Endemes, bona part
d'aquest personal no seria pas fix, sin6 que podria anar d'una drassana
a l'altra, depenent d'on hi hagues feina.
El ritme de producci6 de les nostres drassanes vuitcentistes, dotades
del personal esmentat, solia oscil·lar entre unes 0, 7 tones d' arqueig
per dia i gairebe el doble. No era pas regular, perque depenia tant del
presrigi i la capacitat de la drassana corn de les fluctuacions de la
demanda. Aixo queda ben pales en el quadre 2 de l'apartat I: en el
transcurs dels 7 anys que van del1835 al 1841 es va construir el 21%
del tonatge total construit en el pedode 1832-1870 (41 anys), i en els
12 compresos entre el 1847 i el 1858, el 52%. El 73% del ronatge
total constru!t en 41 anys ho fou en nomes 19.
Endemes de la gent ocupada en les drassanes, tambe treballaven per a
la construcci6 naval els boscaters, 13 que les fornien de bona fusta, i els
traginers que la transportaven, corders, fabricants de les eixarcies, 14 els
bossellers, els velers, els pin tors, els encarregats de 1'aparellament i
l'acabat dels vaixells, 15 els venedors i/o fabricants d'instruments
nautics i els escultors, art!fex de les musiqueries.
A mitjan segle XIX, a tot Catalunya, quanta gent ocupava la
construcci6 naval? De 3.000 a 4.000 persones? Potser sl. A part de
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tot aquest personal, tambe cal fer esment dels mestres d'aixa de menor
qualificaci6 embarcats, formant part del personal subaltern de la
rripulaci6 dels nostres vaixells, que en els anys algids de la nostra
marina podien ser ben be uns quarre-cents.
De tots els que intervenien en la construcci6 de vaixells, els mes
adpics i gairebe pintorescos eren els tallistes que esculpien les
musiqueries. Es topic creure que les de tots els vaixells catalans eren
abundants i barroques, pero, en general, no era pas aixf: els sortits de
les drassanes de Blanes i Lloret, si que solien lluir abundants i rics
adornaments, en canvi, les musiqueries dels construits a Barcelona,
Vilassar i Sant Feliu de Guixols solien ser molt mes escasses i austeres.
Els mascarons dels vaixells catalans so lien ser figures d' aire ingenu i,
de vegades, fins i tot beatific, incloses les que pretenien renir un
caracter mes solemne i esporuguidor (deus mitologics, guerrers

0

personalitats, lleons, aligues ... ), perque bon nombre dels seus escultors
eren els mateixos que, anant de poble en poble, esculpien imatges
religioses per a les parroquies rurals. Els mascarons heraldics podien
ser-ne 1'excepci6. La decoraci6 de les popes era mes convencional: un
bord6 tallat (reproduint una estatja ben trenada) emmarcant 1' espill;
el nom pintat o amb lletres en relleu; algun discret motiu heraldic

(1' escut de la vila on fou constru.it el vaixell o del port de marricula), i,
de vegades,

algun ocellot rapinyaire custodiant el nom.

No

s'acosrumava pas a decorar les aleres. Totes aquelles musiqueries, que
be mereixen un estudi mes rigor6s i exhaustiu dels pocs que s'han fet
fins ara, 16 si encara es possible, ajudaven a palesar el caracter artesa i
civil de la consrrucci6 naval catalana.
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Per la pinta d'un vaixell i les musiqueries que llu'ia, la gent de mar
d' aquells temps el podia identificar de lluny i reconeixer la seva
paternitar: el mestre d'aixa que l'havia consrru'it i en quina platja
urbana s'havia avarat.
Pel que fa a la construcci6 naval catalana vuitcentista, les questions
primeres i fonamentals a les quals encara no he trobat una resposta
prou clara i satisfactoria, s6n les segi.ients: D' on sortia i corn es
formava rota la gent que hi intervenia? Quin nivell tecnic assolien?
Per la documentaci6 consultada, sembla que l'unic camf d'acces a

1' ofici era el del dur i llarg aprenentatge, imposat per la ferria i reclosa
organitzaci6 gremial del sector, que podia tenir certs avantatges, pero
tambe molts inconvenients, un dels mes importants dels quals era
1' estancament tecnic. L'aprenent mai no podia saber mes del que
sabia el seu mestre, i encara en el cas poc frequent que aquest estigues
ben disposat a transmetre-li tots els seus coneixements. A un aprenent
de mestre d'aixa, per assolir el mestratge li calia una bona dotzena
d'anysY
Per ra6 de 1'endogamia gremial, a 1'adopci6 de noves i millors formes
i tecniques constructives nomes hi podien arribar per 1' observaci6
saga<;: dels vaixells mes modems que visitaven les platges i els ports del
nostre pafs. Aixl, es comprensible que la innovaci6 en els aparells
sempre anes per davant de la de les formes dels bucs. 18
Aquell corporativisme abans esmentat, excessiu i poruc, possiblement
al principi sota els auspicis de 1' obligaroria Marrfcula de Mar, fou la
causa del fracas relatiu de 1'escola de construcci6 naval creada, amb
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molt bon criteri, per la Reial Junta de Corner~ de Barcelona 1'any
1768, corn tambe del de la posterior catedra d'arquitectura naval
fundada per la mateixa entitat una seixantena d' anys despres (18291844).

Pollacra rodona. 150 tones. 22 m d 'eslora del buc.

Alguns dels constructors navals catalans si que es preocuparen de
millorar la seva formaci6 tecnica. Pel que ens diu l'insigne i prolific
historiador de la marina lloretenca Agusd M . Vila, 19 entre els anys
1835 i 1840, Joan Monjo va impartir lli~ons d'arquitectura naval i de
delineaci6 de vaixells als reputats mestres d'aixa Nicolau Pica i Vila,
Pere Martir Pica i Cabot, i Salvador Busquets i C asanovas, tots tres
d'Arenys de Mar, i a Jaume Almera i C asanovas, de Vilassar. I els
altres mestres d'aixa caps de drassana, havien rebut alguna formaci6
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tecnica especiflca? No n'hi ha pas constancia, tot i que alguns altres
podien haver passat per les seves aules, en diferents epoques.
Joan Monjo i Pons (1818-1884), d'origen menorqui, 20 en diverses
ocasions es lamenta de la manca de formaci6 tecnica dels constructors
navals catalans de la seva epoca, tambe denunciada anys despres per
Ricart i Giralr. Monjo havia completat els estudis de naurica, entre els
q uals hi havia nocions d' arquitectura naval, i havia ass is tit a algunes
classes de 1'escola de construcci6 naval de la Junta de Corners:
barcelonina, pen) una bona part dels seus coneixements en aquestes
materies l'havia adquirit de manera autodidacta, consultant antics
textos espanyols i alguns d' estrangers mes modems, que no se sap pas
ben be quins foren. 21 Tot i aixo, Monjo names fou un bon teoric,
perque ni tenia cap experiencia pdctica en construcci6 naval ni en el
comportament i govern de vaixells en mar. ~La seva magna obra, el

"Curso met6dico de arquitectura naval aplicada a la construcci6n de los
buques mercantes" i 1'ades complementari van arribar a influir en la
tasca dels constructors navals catalans en el transcurs dels catorze o
setze anys que van des de la seva publicaci6, el 18 56, fins a la fl del
periode de maxima esplendor de la construcci6 naval del pais?
D'alguna manera, pot ser que sl, pero ben poc, em sembla. Tambe
caldria estudiar-ho mes a fans.
Pel seu caracter artesanal, la construcci6 naval catalana tendia a la
solidesa (gruixos generosos, que feien els vaixells mes pesants que del
compte) i a un alt grau de qualitat (acabats curosos), ra6 per la qual,
endemes de 1'endemic arcaisme dels m erodes de treball de les
drassanes, era cara. Tambe contribu.ien a encarir-la el preu de la fusta
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emprada, procedent dels boscos del pais

(serralada Prelitoral,

Montseny, Guilleries, Pirineu) i el cost del transport des dels Hoes de
tala, de dificil acces, fins ales drassanes. El cost de construcci6 del buc
d'un vaixell podia oscil·lar entre els vint-i-tants i la trentena de duros
per tona d'arqueig, la meitat del qual podia correspondre a les
primeres materies, i l'altra meitat als sous del personal. L'import
resultant names solia ser el 40%, mes o menys, del cost total del
vaixell llest per a navegar. Les drassanes catalanes no eren pas
competitives, en relaci6 amb les d' altres paisos d'Europa, i no
necessitaven pas ser-ho, rant perque els seus clients exigien una
construcci6 de molta qualitat (predomini d'una concepci6 terrassana i
arcaica del vaixell corn a be economic, que no preveia pas la necessitat
d'una amortitzaci6 rapida -la dels vaixells catalans era d'uns 15 anys),
corn perque la construcci6 naval de

1'epoca es beneficiava dels

diferents periodes i graus de protecci6 oficial. Endemes, les nostres
drassanes vuitcentistes tenien la clientela a peu d'establiment. L'any
1868, la fi d' aquella protecci6 va determinar la de la nostra
construcci6 naval i la de la gran majoria d'aquelles drassanes. El
concepte modern de vaixells barats i facilment amortitzables sorgi
amb les grans companyies navilieres i amb la construcci6 metaJ.lica,
que names podia tenir caracter industrial.
A mes a mes, per les limitacions que imposava la ubicaci6 de les
drassanes catalanes, que no comptaven pas amb bons resguards per
enllestir els vaixells un cop avarats, aquests, ja flotant, amb la carena
embreada o enquitranada, mig arborats i minimament pintats, eren
remolcats per un vapor fins al port de Barcelona, on es procedia a
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folrar de coure les carenes, a l'aparellament, a l'acabat del pintat i al
prove1ment, quedant prests per a navegar. Totes aquestes tasques
requerien un personal especialitzat, que no esra quantificat ni prou
estudiat, i que cal sumar-lo al de les drassanes propiament dites.

Berganti goleta. 160 tones. 23 m d' eslora del buc.
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IlL LA GENT DE BORD

Corn ja he comentar abans, en la hisroria de

la nostra marina mercant

vuitcentista, els aspectes socioeconomics i humans son els que mes i
millor s'han estudiat; els merament tecnics, malt menys. Els primers,
rractats gairebe exclusivament pels mes eminents estudiosos de
l'insolir esclat mariner catala, son prou complets i ultrapassen els
limits d'aquest modest treball. Ja se n'ha dit gairebe tot el que se'n pot
dir. Fins ara, l'enfocament dels segons s'ha decantat mes cap al recull i

1' estudi de les biografies dels comandaments dels vaixells i de llurs
nissagues, relacionant-les amb la historia local, la de les viles
costaneres en les quals havien nascut, crescut i residit, rao per la qual
el seu interes sol ser mes local i particular que general. En canvi, de la
formacio i de l'activitat professional d'aquells marins i de la gent que
constitu!a les tripulacions dels vaixells, injustament mereixedora de
menor atencio tot i ser la mes nombrosa, no se n'ha parlat gaire, o
gairebe gens.
La prim era qiiestio que em planteja el tema de la gent de bard es d' on
van sortir i corn es van formar tants marins i mariners, en un pais
que, en aquells temps, corn ara mateix, no es distingia pas per la seva
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vocaci6 marinera, menys estesa que en un passat mitiflcat. Potser, ara,
cal recordar que, en el sise decenni del segle XIX, el nombre de
vaixells mercants catalans dedicats al tdflc transoceanic va arribar a
400 i escaig, i el dels seus tripulants, a mes de 6.000, als quals s'hauria
d'afegir els embarcats en els vaixells de cabotatge. D'antuvi, es mes
comprensible !'augment sobtat del nombre de titulats nautics (del
15% al 20% dels embarcats en un vaixell) que el de simples
tripulants.
En el transcurs de la dinovena cenn1ria, Catalunya va doblar la
poblaci6, 22 i en tot el pais es produi una lema i constant emigraci6 de
!'interior cap allitoral, a la recerca de millors condicions de vida. Mes,
els nouvinguts a la costa no es convertirien pas en gent marinenca
d'un dia per l'altre, sin6 a copia de temps. Caldria saber millor si les
tripulacions dels vaixells catalans dedicats al traflc transoceanic es
nodriren dels contingents integrats pels pescadors de baixura, que
feien la trista viu-viu compaginant la pesca amb l'explotaci6 d'un
miser tros de terra/' pels embarcats en els vaixells de cabotatge, que
uns i altres no eren pas pocs, o pels terrassans nouvinguts. Es
sorprenent que, en una cinquantena escassa d'anys, el traflc
transoceanic catala pogues ocupar tanta gent, si es recorda que, a les
acaballes del segle XVIII i al comens:ament del segiient, nomes un 5%
escas de la gent de mar catalana tenia alguna experiencia en navegaci6
oceanica, corn tambe que, a la primera meitat del segle XIX, la flora
mercant catalana es va multiplicar ben be per tres. Corn es va formar,
la gent que tripulava aquells vaixells? Fos corn fos, el creixement del
nombre d'embarcats va contribuir substancialment a la millora del
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nivell de vida de les viles costaneres mes implicades en el trafic
transatlantic, tot i mantenir la seva modestia, proxima a la precarietat,
pel que fa a la marineria.
Corn apuntava abans, diferent, mes comprensible i tambe mes
explicat fou !'increment del nombre de titulars nautics, els que
comandaren i dirigiren els vaixells. Segons diu Vila, 24 a les nostres
viles costaneres, els joves mes instruits i amb prou possibles, molt
sovint pertanyents ales mes repurades nissagues marineres locals, corn
tambe els mes espavilats del poble, que podien aprofltar-se de les
diverses places gratu.ites que solien oferir les escoles de nautica,
emprenien la carrera nautica tant

0

mes atrets per les possibilitats de

fer certa fortuna amb les activitats mercantils complemenra.ries,
aprofitant les oportunitats que oferien els joves pa"isos americans, que
per pura vocacio marinera.
A mesura que transcorria la divuitena centttria i es consolidava el
tdfic maritim entre el Llevant catala i !'America llatina, cada vegada
era mes peremptori que el pais necessitava comptar amb mes i millors
marins per governar el creixent nombre de vaixells mercants catalans
destinats al trafic transoceanic. La resposta patria fou tan prompra
corn efectiva: l'any 1769, la Reial Junta Particular de Corner<; de
Barcelona va crear la seva Escola Gratuita de Nautica, la primera que
va haver-hi a Catalunya; deu anys despres, a la Costa de Llevant
s'obrien gairebe simultaniament (un any de diferencia) l'Escola
Particular de Nautica d'Arenys de Mar, comunament i localment
coneguda corn L'Estudi dels Pilots, i l'escola de Mataro. Totes tres
comptaren amb la corresponent aprovacio reial (l'Armada espanyola
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sempre ha volgut subordinar la marina civil). Gairebe un segle
despres, s'instal·laren escoles de nautica a Vilassar (el Col-legi nauticmercantil dels senyors Monjo) i al Masnou i, fins i tot, academies de
nautica a Blanes i Sant Feliu de Guixols. Corn a dada curiosa,
recordem que !'ultima, la ganxona, va intentar traslladar- se a Girona
(any 1807), ciutat prop era i equidistant de les principals viles
costaneres de la provfncia, pen) ho impedf l' esclat de la guerra del
Prances.
A la Costa de Ponent, names n'hi hague una, d' escola de nautica, a
Tarragona, fet que pales a l' escassa activitat marinera de la costa
meridional de Catalunya.
Fossin les que fossin, fins ben entrada la segona meitat del segle XIX
les escoles de nautica catalanes hagueren de desenvolupar una tasca
ingent per nodrir de comandaments la flota civil local durant el
periode de maxim desenvolupament. Les escoles de Vilassar i el
Masnou arribaren tard, gairebe a 1' ocas de la nostra marina velera.
Gairebe totes les escoles de nautica catalanes han estat prou ben
historiades. Insistir, aquf, en la relaci6 de les peripecies de cadascuna
d'elles ultrapassaria els limits d'aquest modest treball. Si que
considero oportu recordar que les principals adquiriren plena
identitat a partir de l' any 1783, quan la reglamentaci6 oficial de

1' ensenyament dels pilots les autoritza transitoriament a examinar-los.
Abans names podien examinar-se a les capitals dels departaments
maritims militars, i als catalans els corresponia Cartagena, que els
quedava bastant lluny. Mes, l'Estat espanyol i la seva marina militar
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sempre han volgut dominar la marina civil i, sent aixf fins ara, ben
aviat tornarien a fer-se amb la facultat d' examinar i atorgar dtols.

Berganti goleta de 3 pals. 240 tones. 26 m d' eslora del buc.

Malts dels estudiosos de la nostra marina han convingut que la
formaci6 tecnica dels marins catalans d'aquells temps fou deficient, 25
que no dominaven prou be "les ciencies i les arts del pilotatge, fet que
impedia el millor desenvolupament del corner<; maritim". Tot i ser
cert que la formaci6 d'aquells marins era molt mes practica que
teorica, personalment, crec que, tot i tenir part de ra6, els savis han
exagerat bastant. A part de Ricart i Giralt, cap dels altres historiadors
de la nostra marina que aixi opinaven, han estat professionals de la
mar, motiu pel qual, en aquest aspecte concret, les seves opinions
tenen un valor nomes relatiu. Per mi, els marins vuitcentistes catalans
no eren pas ni millors ni pitjors que els coetanis que comandaven els
grans velers de les flotes mercants europees, i els nostres comptaven
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amb mitjans molt mes precaris que els d'aquells. La ra6 del Segle
d'Or de la marina catalana, l'tiltima epopeia marinera del nostre pais,
rau molt mes en el taranna de la nostra gent cosranera d'aquells
temps, en la seva voluntat i capacitat de superaci6, que en el propi
desenvolupament tecnic.
Per ingressar a les escoles de nautica, els nois havien d'acreditar que,
corn a minim, sabien llegir i escriure (en casrella, es clar) i que
coneixien les quatre regles arirmetiques. A les escoles, els alumnes
havien d' aprendre diverses materies, corn matematiques basiques,
geografia elemental, nocions de cosmografia, nautica i navegaci6,
dibuix cartografic, maniobra dels vaixells, nocions elementals de
corners;, etcetera, i aprovar els corresponents examens teorics de
cadascuna de les assignatures. El temps d' escolaritzaci6 depenia de la
preparaci6 amb que accedien a l'escola, pero en general era d'uns dos
anys, corn a minim. Superat un examen final, havien d'embarcar-se
corn a alumnes en practiques.
Despres d'haver efectuat dos viatges rodons a America2G i aprovar un
nou exam en general, aconseguien el titol de Tercer Pilot de la Carrera
d'America. Despres de tres viatges mesal Nou Continenti aprovar un
altre examen, ascendien a Segons Pilots.

Posteriorment, amb mes

temps embarcats i acreditant l'ampliaci6 de coneixements tecnics,
passaven a ser Primers Pilots.
A bard dels vaixells de vela catalans, els pilots eren els segons en
l'escala de comandament, despres del capita, i els que solien portar la
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derrota, tot

que en casos esporadics27 se n' encarregava el mateix

capita.
Dels metodes de navegaci6 que empraven habitualment els nostres
marins vuitcentistes, en sabem menys del que caldria, perque, corn ja
he apuntat abans, els eminents historiadors de la marina catalana
gairebe sempre han obviat els aspectes puramenr tecnics, que no els
interessaven pas. Ara per ara, que jo sapiga, cap expert en navegaci6
ha efectuat un estudi exhaustiu dels diaris de navegaci6 de l'epoca,
encara existents en arxius, museus i biblioteques publics i privats, per
saber de manera mes precisa corn es navegava en aquells temps.
N omes en podem tenir una idea pels plans d' estudis oflcials, adoptats
per les escoles de nautica locals. Aquest desconeixement fa que
puguem plantejar-nos moltes i diverses questions, corn les segiients,
entre moltes altres: Quins instruments de reflexi6 i compassos
empraven? D' on procedien? Quins i quants cronometres embarcaven?
Corn els arreglaven? En mar, determinaven la longirud per meridiana
i horari? Quants dels nostres marins eren capa<_;:os de calcular la
longitud per distancies lunars

0

pels metodes d' altures absolutes

0

corresponents? Quins coneixements de meteorologia marina tenien?
A partir de la mitjania del segle, seguien les denotes optimes? Per a
una historia completa de

la marina catalana, caldra cercar-ne les

respostes.
En els temps de la nostra manna velera, encara no existia el t1tol
espedflc de Capita de la Marina Mercanr. 2 ~ AI comandamenr dels
vaixells catalans, hi accedien els primers o segons pilots 29 per ser-ne el
promotor de la construcci6 i participant en la propietat del bastiment,
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per la confianc;:a atorgada pels parc;:oners en la fusta o per raons de
familia. El capita era la primera autoritat a bard i el primer
responsable del vaixell, tant en l'aspecte estrictament mariner corn, en
la majoria de casos, en el del millor rendiment economic de cada
viatge, que determinava els beneficis de tots i cadascun dels parc;:oners
en la mota i la fusta.
Fins a l'ultim quart de la dinovena centuria, gairebe en la majoria dels
casos, els capitans dels vaixells catalans s'ocupaven malt mes de la
gestio comercial de la drrega embarcada que del govern del vaixell,
que, corn ja s'ha dit a bans, delegaven als pilots. Abans d' emprendre
cada viatge, havien de procurar que els parc;:oners en la mota els
proveissin de les diverses mercaderies de producci6 local mes
demandades pel mercat amerid, i a la tornada, als ports ultra
atHmtics, que el comerc;: local els vengues al millor preu els productes
colonials que millor es podrien vendre a Catalunya i a altres ports
peninsulars d' escala, en ambd6s cas os, en quantitar suficient perque la
drrega no fos escassa. En els ports de sortida i en alguns d' arribada,
potser mes a America que a Catalunya, ocasionalment tenien 1'ajut de
consignataris i altres agents. Sent aixl, aquells capitans actuaven corn a
vertaders gestors comercials, que compraven i venien mercaderies ad i
alia. En aquells temps, la manca de comunicaci6 rapida, entre els
pais os d'una banda de 1' oce:J. i 1' altra, 30 els obligava a fer-ha, perque
dificultava les relacions anticipades necessaries entre els emissors i els
receptors de la carrega. La singular flgura del capita- comerciant, que
havia de vetllar rant pels interessos dels parc;:oners a la mora corn pels
de la fusta, entre els quals sovint s'hi comptava, 31 es va mantenir
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mentre cada vaixell catala es consideres una petita empresa col·lectiva
individualitzada i es gestiones corn a tal, abans que sorgissin les grans
companyies navilieres.
Endemes d'aquella important funci6 comercial, els capitans havien de
tenir cura del manteniment del vaixell, potser mes pel que fa a la
pedmia i la logistica que a la mera execuci6 de les diferents feines.
Despres de cada viatge rod6, a part de les reparacions que podien ferse al vaixell en el seu transcurs, el cost dels treballs de manteniment
necessaris que requeria per deixar-lo Hest per al viatge segi.ient podia
ascendir fins a un quart o un ten;.: del seu valor inicial, una despesa
mes que respectable que tambe li calia negociar.
La tasca realitzada pels nostres capitans - comerciants vuitcentistes va
possibilitar i propiciar 1'estreta relaci6 mercantil i social entre el nostre
pais i les joves republiques americanes atlantiques, del golf de Mexic
al Plata, ben diferent de la que sempre hi mantingue la Corona
espanyola, sempre enyoradissa del passar imperial, basada en la
submissi6 fon;.:osa i 1'explotaci6 a ultranc;:a de les colonies. Catalunya
produ"ia prou i prou diversament per mantenir-hi un tracte paritari;
Espanya, no.
La faceta mercantil de les obligacions dels capitans catalans ha estat
prou estudiada, pen), malgrat aixo, encara es poc coneguda i menys
valorada del que es mereix.
Els viatges rodons dels nostres vaixells vuitcentistes solien durar d'uns
set o vuit mesos a un any i mig i escaig o gairebe dos, depenent de si
tocaven els ports del Plata o names els centreamericans i de les
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demores obligades per la comercialitzaci6 de la carrega

0

alguna

circumsrancia adversa. Abans d'iniciar el viatge, als principals ports
caralans carregaven tor el que podrien vendre millor a America: vins i
aiguardents, oli, sal, materials de construcci6, teixits i productes
diversos del camp, la industria i l'artesania del pais. De tornada, als
ports antillans i continentals d'America central embarcaven cafe,
sucre, rabac, fustes exotiques, rom i altres productes locals. Tambe,
sovint, a bans d' emprendre el viarge de tornada, tocaven algun port
del sud-est dels Estats Units per completar la durega amb cot6 per a
la industria rextil catalana, i petroli envasat. El rendiment de cada
viatge rod6 podia oscil·lar entre ellO% i ell5% del capital emprat en
la gestio comercial dels carregaments, que no era pas poc, encara que
de vegades fos inferior, depenent de les circumsrancies dels mercats,
en part determinades per les socioeconomiques i politiques del
moment a una banda i altra de !'Atlantic, en aquells temps tan
inestables corn sovinr adversos.
El millor paradigma de la perspicacia d'aquells capitans - comerciants
fou l'anomenada Ruta del "tasajo";32

triangular, recorreguda per

bastants dels nostres vaixells, perque augmentava la rendibilitat dels
viatges rodons. Els que 1'emprenien, als ports catalans de sortida
carregaven el que ja s'ha dit abans, amb destinaci6 als ports dels
paisos ramaders de l'estuari del Plata (Montevideo, Buenos Aires ... ),
en els quals els productes catalans solien tenir bona sortida; alia, hi
carregaven tot el tasajo que podien, per vendre'l en els ports antillans
(Cuba, Puerto Rico), perque a les colonies insulars era !'aliment
indispensable i barar per als esdaus de les plantacions; en aquests
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ultims, embarcaven els productes colonials abans esmentats, i despres
solien dirigir-se a algun dels ports nord-americans mes proxims, els
sud-orientals, per completar la durega amb cot6, del qual la indL1stria
catalana n'estava necessitada. Completada la carrega, tornaven a
Caralunya, fent escala en algun port peninsular, si convenia.
Endemes d'aquesrs viarges a !'America central i sud-oriental, alguns
capitans s' atreviren a efectuar-ne d' altres a ports xilens i peruans,
doblant el temut cap Horn, i fins i tot, a l'Extrem Orient. 33
Certs

historiadors

de

la

nostra

marina mercant

vuitcentista

coincideixen a afirmar que, pel taranna interessat dels catalans, les
rripulacions dels nostres vaixells tendien a ser redu'ides. Mes, aquesta
opini6 prou estesa es gratu'ita, perque el nombre d'homes que
necessita un vaixell per maniobrar-loH depen sobretot del drap que
porti i de corn esra dividit, dades que no solen especiflcar-se en les
descripcions dels vaixells de construcci6 catalana. Corn i quan
podrem coneixer-les?
El nombre de tripulants dels vaixells catalans podia oscil·lar entre la
quinzena i la trentena d'homes, perque les fragates i els bricbarques
mes grans podien doblar la superficie velica dels bergantins i les
pollacres. La tripulaci6 d'un berganti catala de tonatge mitja (unes
190 tones i uns 26 m d' eslora) era d'uns quinze homes: el capita, un
pilot, un alumne o agregat, el nostramo, el mestre d'aixa o fuster, el
cuiner, quatre o cinc mariners o companys, altres rants mossos i un
noi de cambra, si l'embarcaven. L'alumne podia exercir de segon
pilot; el nostramo era el cap de la tripulaci6 i qui cuidava del
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manteniment del vaixell, de la drrega i la desdrrega i de 1'estiba; el
mestre d' aixa s' encarregava d' efectuar les reparacions indispensables;
el cuiner havia de preparar la pitan<;a diaria de la gent de bord i tenir
cura de les provisions; els mariners i mossos havien de realitzar les
maniobres propies de la navegaci6, treballar en l'arranjament diari del
vaixell i, a port i en la majoria de casos, efectuar la drrega i la
desdrrega, i el noi servia la cambra. En els vaixells d'un tonatge mes
gran, el nombre de pilots es podia incrementar fins a tres, i el de
mariners i mossos, fins als necessaris; endemes, podien embarcar un
calafat i un mestre veler, que exercien les funcions propies, i si el
vaixell portava passatge, que mai era nombr6s, un majordom cap de
cam bra.
En mar, manners i mossos es dividien en dues guardies, una
comandada pel capita o primer pilot, si n'hi havia, i l'altra, pel segon
pilot o piloti. Quan el temps ho requeria, ningt.i de bord s'estalviava
d'ajudar a la maniobra. En bonan<;a, la gent de guardia s'ocupava en
les tasques de manteniment del vaixell. Les estones de lleure eren
escasses.
En els vaixells caralans vuircentisres, corn vaixells mercanrs que eren,
gairebe tot

1'espai interior 1' ocupava la drrega. L'habitacle de la

rripulaci6 sempre era exigu. Tots els que hem navegat sabem prou be
que el confort que un vaixell pot oferir sempre esta en ra6 directa amb
la seva mida, realitat que evidencia la savia dita castellana "barco

grande, ande o no ande''. I tots els vaixells catalans eren petits. En
aquells vaixells, la tripulaci6 s'allotjava en el ranxo, generalment situat
just a popa del trinquet, que sempre era un espai minim. Al centre, hi
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havia una taula multi-us i, a cada banda, les estretes lliteres de

la

marineria, sobreposades. La gent solia asseure's en les mateixes caixes
de mariner que hi guardava la poca roba de recanvi i les minimes
pertinences. La cambra, a papa, no era pas gaire mes ampla i tenia
una disposici6 semblant: al mig, un espai menjador - estar amb una
taula central i els corresponents seients i, a banda i banda, les exigiies
cabines dels comandaments. Quan un vaixell embarcava algun
passatger distingit, se li cedia un d'aquells camarots, fins i tot el del
capita, i 1' ocupant habitual havia de buscar-se un altre allotjament
minimament confortable. Senr els espais habitables ran petits i
reclosos, la gent passava la major part del temps a coberta, per mica
de bo que fes.
En aquells temps, els sous dels embarcats eren gairebe tan minsos corn
els dels treballadors de terra. Mai no compensaven la duresa de la vida
marinera i les perllongades absencies de l'a.mbit familiar. Pero, la
manca de despeses durant les llargufssimes navegacions35 permetia als
mariners la subsistencia propia i familiar i, en comptades ocasions,
fer-se amb un infim raconet i tot. Diferent era el cas dels capitans i
d' alguns pilots.
En el transcurs dels anys, els sistemes de retribuci6 del personal
embarcat anaren canviant. Al principi de 1' epoca daurada de la nostra
marina, foren comuns els sistemes de participaci6 en la part dels
resultats del viatge,% una vegada descomptada la part corresponent al
vaixell, que n'assegurava la rendibilitat, i pagar a tant al<;:at per viatge
rod6. 37 Mes, a partir del comen<;:amenr de la quarta decada d'aquella
dinovena centuria, es comen<;:a a imposar el pagamenr per mesades,
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convingudes en el contracte d'embarcament, 38 mes d'acord amb la
nova mentalitat industrial, que s'anava imposant gairebe arreu de
Caralunya.
A part dels sous convinguts, la gent de bord solia espavilar-se per
aconseguir alguns ingressos atipics: les pacotilles, generes que els
rripulants podien embarcar sense pagar noli. La dels capitans, que era
considerable, podia proporcionar-los un beneflci gairebe cinc vegades
superior al sou. La resta de la tripulaci6 solia dur a America una petita
quantitat de productes de l'artesania catalana, 39 que sempre es venien
be als ports d'arribada. A part d'aquests extres, sempre hi havia algu
que, a la tornada, passava un xic de contraban.
L'intim i assidu contacte amb la mar, l'alta mar, imprimeix caracter,
ra6 per la qual el taranna de la gent marinera es, en diversos i
puntuals aspectes, diferent del de la resta dels seus congeneres que mai
han deixat de trepitjar terra ferma. Ho sabem prou be els que hem
estar embarcats alguns anys i, un cop en terra, n'hem sofert les
conseqiiencies, d' aquella diferencia, que en els temps de la vela seria
mes accentuada, perque la vida a bord era molt mes dura i els viatges,
mes duradors. Des del principi del segle XIX, a totes les viles de la
Costa de Llevant, el nombre de matins i mariners desembarcats ana
creixent amb el temps, sobretot despres del sobtat esva·iment de la
nostra marina vel era, a la vuitena decada de la centuria. T ota aquella
antiga gent de mar, amb la seva particular idiosincrasia, genera una
subcultura propia i singular, que engendra un riqufssim patrimoni
maritim: una memoria, una parla, una artesania, un folklore ... Mes,
d'aquell valu6s parrimoni marftim avui ens en queda ben poca cosa,40
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perque no va ser ni compres ni justarnent valorat a temps. I no en
quedaria ben be res si, quan encara s' era a temps de salvar-ne les
restes, eximis prohoms del nostre rn6n rnariner41 no haguessin maldat
per salvaguardar-les en rnuseus, 42 arxius i altres institucions publiques
i privades. Per que els caralans no hem estat capas:os de conservar-lo i

valorar- lo corn cal, aquell patrirnoni rnadtim tan nostre, tal corn han
fer en altres contrades rnarineres de l'Europa atlantica? Per que no
l'hem invesrigat millor? Per que s'ha donat a coneixer tan poc?
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EN SABREM MES DELS VAIXELLS I LA GENT DEL
SEGLE D'OR DE LA NOSTRA MARINA CIVIL

Per que la historia oficial, la que haurfem de coneixer tots els
ciutadans per tenir plena consciencia de pais, de patria, s'ha entestat a
relegar a categoria d' anecdota un fet tan rellevat corn fou el Segle
d'Or de la nostra marina mercant, sent un dels que millor palesa el
caracter de la nostra gent? Senzillament, perque aquella historia oficial
la sol escriure el poder, en essencia politicoeconomic i militar. Aixl,
no es estrany que no prevegi corn cal un esdeveniment merament
civil, popular, en el qual el gran capital hi participa ben poc, corn
tambe perque el nostre pais mariner es ben petit, i la resta de
Catalunya no ha descobert la mar fins fa ben poc, i names de manera
superficial.
Massa questions tecniques sense resposta, encara. Cal investigar mes a
fans,

amb

optica exclusivament marinera i de manera mes

coordinada, si volem coneixer millor el nostre passat mariner mes
recent. Ara, que els nostres matins son universitaris (i n'hi ha mes que
de vaixells per embarcar-se), que han aparegut i proliferat entitats
civils que pretenen vetllar pel patrimoni maritim, i s'ha revifat la
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consciencia de pais, cal esperar que, a poc a poc, augmentara el
nombre de joves ben preparats i disposats a cercar-les, les respostes
que ens manquen.
Si la lectura d' aquest modest treball predisposa algu a fer- ho, si arribo
a saber-ho, tindre l' agradable sensacio de no haver treballat en va.
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NOTES

Josep Rican i Giralr- El siglo de oro de la marina velera catalana. 1790- 1870- Memoria
de la Real Academia de Ciencias i Artes- vol. XVIII, num. 7. - Barcelona, 1924.
1

1

A Catalunya, increment progrcssiu de la producci() agraria i de la industria tcxti!, impulsor
del comerc;: exterior, que nomes es podia efectuar per via maritima. Fou paral-lel a !'augment
de la poblaci6, cada vcgada mcs urbana.
3

Diversos historiadors discrepen de la durada del Segle d'Or de la nostra marina. Ricart i
Giralt el considera compres emre els anys 1790 i 1870, en canvi Alcala Zamora i Vicens
Vives ellimiten al perfode determinat pels anys 1834 i 1875, que s'ajusta mesa la realitat.
4

Joaquim Llovet i Ventura - Constructors navals de l'ex-provfncia maritima de Mararb.
1816. - 1875. C:aixa d'Estalvis Laictana- Matan) , 1971. Agusti M. Vila i Gall- La Marina
Mercanr de Llorer de Mar. Segles XVIII i XlX - Col. Els hares. Ajunrament de Lloret de
Mar, 1992. Del trcball de J. Ricart i Giralt cs dona refcrcncia a la nota 1 de la introducci<).
5

Si es comptessin els pedts vaixells (de menys de 50 tones) i les embarcacions, la diferencia
percemual d'unitats constru'ides entre la costera gironina (Selva maritima i Baix Emporda) i
el Maresme seria inversa.. Construccib naval (vaixells de mes de 80 tones- relacio de Rican i
Giralt) en cada poblaci() costancra entre cls anys 1810 i 187 0, en tant per cent del total:
nlanes, 23%; Arenys de Mar, 22%; I.loret de Mar, 16%; narcelona, 1 0%; El Masnou, 7%;
Sant Fdiu de Guixols, 5%; Palam6s; 4%; Vilassar de Mar, 4%; Matar6, 3%; C:alclla, 2%;
Canet de Mar, 2%; Malgrat, 1 o/o, i altres, 1o/o. Almenys es sorprenem que nomes el 14% es
constnlissin en poblacions que, en aqudls temps, tcnicn ports artificials (Barcelona i
Palam6s); la resra ho foren en les plarges oberces de les viles costaneres. Ho es menys, de
xocant, que a la Costa de Poncnt no se' n construis gairebc cap, fos perq uc les scves platges
son d'aigiies massa somes per podcr-hi avarar vaixells d'un cert tonatgc, perquc aquclles
terres lirorals eren menys poblades 0 pel caracter mes terrassa de la seva gent.
6

De tots els vaixells avarats a la costera caralana en el rranscurs del segle XlX, el mes gras
fou el bricbarca. Dofia Flora de Pombo, de 884 tones (45,7 m d'eslora, 10,6 m de manega i
6,4 m de puma!), constru'it pclmcstre d'aixa Salvador Busqucts i Casanovas, a Arcnys de
Mar, l'any 1865.
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7

Segons comema Rican i Girak a alguns vaixells imporrats, tins i tot algun magnifk cliper,
en arribar a Caralunya, se'ls redu·ia el velam alt i la guinda dels pals. Les fra gates solien
converrir-se en bricbarques.
'L'any 1868, suspensicS de la proteccicS estatal a la construcci<) naval.
9

Tot just comenyada la decada dels anys cinquanra del segle XTX, aparegueren els primers
bucs de consrrucci6 composite i gairebe immediaramenr despres, els primers de ferro. L'any
1864 es construi el primer veler de buc d'acer. El desplayament en rosca d'un vaixell de
fusra podia ser d'un 10% a un 15% mes gran que el d'un de buc metal-lic d'igual eslora, i el
volum de d.rrega que podia admetre aquest t'tldm, d'un 15% a un 20% mes que el del
primer. Q. Randicr- Grands voiliers fra1H,:ais).
10
T.'any 1827 es va inaugurar la primera linia de vapors que enllayava Barcelona amb Cad is,
i set anys desprcs cs crca la Cornpaf1la Catalana de Vapores, que cohria la Hnia entre la
Ciurar Comral i les llles. A mirjan segle comenyaren a apareixer les grans companyies
navilieres de vapors tramatlantics. De totes maneres, !'any 1856, de tots cls vaixclls
marriculats a Barcelona, names el 6,2% eren vapors.
11

Nomes un redu!r rant per cent de tors els velers constru"irs a Caralunya ho foren per a
armadors forans.
12
Aquelles drassanes caralanes no es limiraren pas a consrruir vaixells d'aparell rod6 per al
trafic transatlantic, sincS que continuaren avarant petits bastirnents per al cabotatgc local i
medirerrani, porser en menor nombre que abans, i embarcacions de pesca.

n Un dlcul molr aproximar em dona que, alllarg del cinquanrenni esrudiar, la indt'1stria de
la construccio naval cata.lana consumia de 1.500 a. 2.000 arbres grossos cada any.
11

Les eixarcies fixes eren caps de fibres narurals, perque els meral-lics, massa rigides, no
convenien pas als hues de fusta. Lcs riH)bils, ja no ea! dir-ho.
15

En alguns casos, els vaixells constnlits a la Costa de Lleva.nt s'aparellaven i es folraven les
carencs amh planxes de courc a Barcelona, on arribaven a remolc d'un vapor.
](, Les escasses rcfcrcncies a lcs musiqueries dds vaixdls catalans lcs devem a E. Roig i
Amich (vegeu bibliografla).

J.

17

Segons E. Fabregas (Dos seglcs de marina catalana), a un mcstrc d'aixa, per obtcnir cl
mesrrarge li calien de 4 a 7 anys d' aprenenratge, de 2 a 4 d' obrer i alrres rants d' oflcial.
Total, no menys d'una dotzena.
18

Pel que respecta al velam rodo, cal recordar que la marina catalana el coneixia prou be des
de la haixa cdat rnitjana (coques i naus). Posteriorrncnt, s'incorpora, forrnant-nc part
subsrancial, als aparells hibrids (llarins i rodons, amb algun pal amb dues o mes veles
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rodones sobreposades), corn els dels llondros, pines, sagedes, xabecs pollacra i velarxers. De
vaixells mediterranis amb aparell totalment rodo, nomes hi hagueren alguns pines grossos i
els xabecs rodons, aquesrs ulrims gairebe names emprars per la marina milirar, que noes pot
pas qualificar de caralana.. El pas de les rradiciona.ls formes dels bucs de les embarcacions i
petits vaixdls de cabotatge a lcs mcs modernes i cstandarditzades dcls bucs dcls vaixclls de
navegacio ocean ica vuitcentistes, iniciat a les acaballes del segle XVIII a mesura que la tlora
mcrcam catalana s' anava rccupcram de lcs moltcs pcrducs a causa de 1' activitat corsaria
anglesa durant la guerra anglo-espanyola, es mes complex d'explicar i dificil d'entendre, si es
rcpara en ds cscassos coneixcmcms tccnics de la majoria dcls mcstrcs d'aixa de l'cpoca. La
simple observaci6 de vaixells modems forans no I' explica pas prou. Sabem que, per a aquells
mcstrcs d'aixa, la primcra idea del vaixcll que anavcn a construir cs plasmava en un model
de drassana (mig buc, gcncralmcnt), a partir del qual, mida a mida, cs trayavcn, a cscala real,
les principals formes, indispensables per a poder dibuixar i afai<;onar totes i cadascuna de les
principals pcccs del buc, pen) cncara no coneixcm pas prou be cls criteris pds quals cs
regien per donar a les carenes les formes mes adequacies perque els vaixells dnguessin el
millor caminar possible, cl vclam just i cquilibrat i suficicnt cstabilitat.
19

Agustf M. Vila i Galf- Biogratla de Joan Monjo i Pons (vegeu bibliografla)

20

El pare de Joan Monjo era ferrer de mar a Ma6.

21

Entre els anys 1864 i 1867, Joan Monjo va rraduir al casrella la segona edici6 (1856) del
Tractat d'arquitecrura naval per a l'\1s de les escoles de nautica, del suec C. I.. Uggla, que no
es va arribar a publicar.
12

La poblaci6 de Catalunya va passar dcls 9 00.000 habitams al tombant del scglc XVIII al

XlX a 1.900.000 a l'acabament de la d.inovena centuria. A l'Estar espanyol, el primer cens

cstad.istic s'cfcctua l'any 1857. A Catalunya, se ccnsarcn 1.650.000 habitants , cl 24% dcls
quals, mes o menys, corresponien a la franja litoral, i d'aquests, el 47% aproximat, a la
cimat de Barcelona. Gairebe un 10% dds homes de la franja estrictament costanera estaven
marriculats a Marina.
11
'

Aqucsta doblc acrivitat dcls nostrcs pcscadors de baixura cs va mantcnir, almcnys a la
costera gironina, fins ben entra.t el segle passat. Jo ma.teix he conegut alguns dels \dtims que
la mantingucrcn, sobrctot en temps de postgucrra, i a altrcs que no. Per a uns i altres la vida
no era pas gens facil.

14

A. M. Vila. La marina mcrcant de Lloret de Mar. Vegcu bibliografia

25

Ricart i Giralt, el primer.

26

El periode de pracriques en mar es red.u'ia a un viatge transatEuuic rod6 i a algun temps
mcs de navcgar per aigiks curopccs, si s'cmbarcavcn en vaixclls de !'Armada cspanyola o en
els armats en cars. Acabades les pracdques, obtenien el tiro! de Pilar de la Reial Armada. Era
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la manera amb la qual la Marina milirar arreia els marins civils i, aixi, podia comprar amb
mes personal qualiHcat del que li donaven la propia escola i les lleves fon;:oses.
27

F.n casos de tripulacions molt redu"id es o d'al guna eventualitat.

lR

A la Marina civil espanyola, el dtol de Capita de la Marina Mercant s'instirui !'any 1890.

11
'

Algunes vegadcs, fins i tot ds tcrccrs pilots.

~~'El primer cable tdcgrafic submari entre Europa i !'America del Sud s'instal·El !'any 1874,
de Lisboa al Brasil, i la comunicaci6 efecriva entre I'Anric Continenti la resra de pa:isos sudamcricans data de l'Ultim decenni del seglc. Abans, la comunieaci6 postal intercontinental
s'efectuava unicament per correu maritim, fos mitjan<;ant els vaixells del servei oficial o els
mateixos mercants que anaven i venien d'Ainerica. Per la lentitud del sistema, les operacions
comercials s'hauricn d'havcr planificat amb una anticipaci<) impossible.
3

l En el periode algid de les relacions comercials entre Caralunya i America., el valor d'un
vaixdl mitja i la seva drrega podia ascendir a dcscnes de milcrs de duros de l'cpoca, capital
molt considerable, la responsabilitat de la gestio del qual requeia en el capita.
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"Tasajo" , earn de bovi salada, fumada i assecada, que produ:ien els pa'isos de l'esruari del
Plata. Tassall, en catala (Alcover- Moll).

53
Entre algun altre, ja en temps posteriors a l'epoca aquf estudiada, el bricbarca Pablo
Sensat, de 598 tones (44,8 m d' cslora i 9,1 m de manega), constru'it a lcs drassanes de Joscp
Vieta i Paset, a Blanes, ['any 1878, vaixell que es distingi pel seu bon caminar i la. seva. airosa
estampa.

'~4

Als vaixdls de l'Europa adantica, mcs grossos que cls catalans, cs comcJH:;:aren a dividir lcs

veles quadres al principi de la segona decada del segle XIX. Abans, a cada home a la
maniobra , li corresponien uns 60 metres quad rats de drap, i despres, uns 100 i escaig. La
divisi6 del velam va permetre reduir les tripulacions un 30%.
'~'

L'alimentaci<) diaria dcls embarcats, beguda inclosa, sempre anava a carrcc del vaixcll.
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Unes vegades s'establia per a rota la tripulacio; d'alrres, nomes per a l'oficialirat.

37

F.n aquest cas, si durant el viatge, per rao d'una millor gestio comercial de la d.rrega, calia
tocar un port imprevist, cl temps emprat per anar-hi i tornar-ne se solia pagar en mesadcs.

38

Fabregas i Barri (Dos segles de marina catalana - vegeu bibliograHa), en transcriure el
comractc d'embarcamcnt de la tripulaci6 d'una pollacra, rcdactat !'any 1843, cspecifica cls
segiients sous mensuals: capita, 50 duros; pilot, 18 duros, contramestre, 16 duros; mariners,
10 duros; mossos i cl cuiner, 8 duros, i cl noi, 4 duros. En cl mateix contracte s'cstablcix
que la tripulaci6 rebra una mesada avan..;ada abans d'emprendre el viatge, i que per cap
concepte el capita no podra avan..;ar a cap tripulant mes de la tercera part del seu sou.
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Alrramem, E. Roig (La marina caralana del vuir-cenrs - vegeu bibliografla) fa una lleugera
referenda als sous mensuals dds tripulanrs corresponenrs als anys Hnals de l'epoca (1870?),
que, segons ell, eren: capita, 85 duros, pilots, 35 duros; cuiner, majordom i mestre d'aixa,
20 duros; mariners, 15 duros, i els mossos, 11 duros. No especiflca ni el sou del
comramcstrc ni cl del noi. D'aqucstes rcfcrcneics, se'n pot dcduir que cls sous augmcmavcn
amb el pas del temps? Possiblement. Alguna de les fonts d'int(Jrmacio consulrades apunren
que, si cl vaixcll emharcava alguns passatgers, cls cuiners cohraven un xic mcs.
Puntes al coixi, fetes per les clones de lcs viles marineres, mitges Hnes, sorrides de lcs
Blbriques rexrils del Maresme, etcetera.

Yl

40

Un de rants exemplcs de la pcrdua del patrimoni maritim que va generar la nostra gem de
mares que no ens queda ni cap dels cams de treball dels mariners de la vela caralans ni cap
de les salomes que entonaven les tripuladons dels vaixells de cabotatge i els pescadors
paisans.
41
Entre alguns altres, cl capita Ferran Arranz i C:asaus (1895-1972), gran mestre i millor
amic, que fou l'impulsor i director del Museu Maririm de Caralunya i director de l'Escola
Oficial de Nautica de Barcelona (1937-1939), i cl Sr. Francesc Condeminas i Mascan)
(1890-1959), que fou un autor prolific i tambe director delmuseu de l'lnsrirur Nauric del
Mediterrani, del Museu Marltim de Catalunya, del Museu Marftim de Barcelona i de
l'Escola Oficial de Naurica i Maquines de Barcelona (1939-1958), de la qual rambe fou
catedratic de meteorologia i geograHa maritima. Jo vaig tenir la sort de ser-ne alum ne.

42

A Caralunya, la preocupacio insdtucional per valorar, conservar i preservar el patrimoni
maritim patri sorgi l' any 1928 (norncs una cinquantena d' anys desprcs de la dcsaparici<) de
la nosrra marina velera), amb el projecre de creacio d'un museu maritim regional, que
s'havia d'intcgrar a l'Institut Nautic del M editerrani, jumamem amb l'cseola de nautica.
L' ediflci de la barcelonesa pla<;a del l'alau, que havia d'acollir-los, s'inaugura l' any 1932.
Posreriorment, l'any 1936, la Generalitat de Catalunya va crear el Museu Maritim de
Catalunya, que ja s'ubica a l'edifici de les Drassanes Reials, i !'any 1941 es convert! en el
Museu Marftim de Barcelona.. Endemes, en !'ambit privat hi hagueren comptades
iniciarives de preservar el parrimoni maririm, lames reeixida de les quals fou la de l'eminenr
publicista i col.Jeccionista F.merencia Roig i Raventos (1881-1935), a qui rant li devem tots
cls que ens interessa cl passat mariner del nostre pohlc. La scva important col·lcccio cs
conserva en elmuseu de Sitges, la seva vila naral. Del copios patrimoni maririm que queda
en ma.ns de particulars o d'organismes locals i provincials, en queda ben poc, perque s'ha
malbaratat per inconscicneia o per intercs.
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APENDIXI

RETRAT NUMERIC DELS VAIXELLS CATALANS
VUITCENTISTES

De corn eren realrnent els vaixells constru'its a Catalunya a la rnitjania
del segle XIX, i de les seves caractedstiques tecniques, fins ara se n'ha
dit ben poc, gairebe res. Els rnes coneguts estudiosos del terna,
excepte un parell, Rican i Lleal, no han pas estat rnarins professionals.
Les fonts d'inforrnacio ales quals he pogut accedir -i no crec que n'hi
hagin gaire rnes de publicades- en el rnillor dels casos es lirniten a
referir-ne el tonatge, la rnesura rnes adrninistrativa que tecnica, el
rip us d' aparell i les tres rnesures principals del buc: eslora, rnanega i
puntal. Mes, en cap d'aquelles relacions de vaixells no s'especifiquen
les dades que poden donar-nos una prirnera idea de corn eren els
vaixells i de corn podien navegar, de les quals les rnes il·lustratives son
el desplac;:arnent i la superfkie velica.
Per tenir una idea tan sols aproxirnada del desplac;:arnent, corn a dada
basica per calcular la superficie velica esrandard, rn'he atrevit a
realitzar

1' arriscat exercici de deduir-lo de les rnesures dels bucs que

figuren en les rnagistrals ob res de J. Llovet i A.M. Vila, ja esrnentades
abans, ernprant algunes relacions entre els pararnetres basics, extretes
de les principals obres d'arquitectura naval i de teoria del vaixell que
he tingut a l'abast (vegeu bibliografia), i certes forrnules ernpiriques.
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Dels 719 vaixells que es compten en el quadre 1 de l'apartat 1, n'he
analitzat entre el 70% i el 80%, segons el tipus, i els resultats s6n els
que figuren en els quadres seguents.
Insisteixo que el valor dels resultats obtinguts nomes es aproximat i
general. Cada vaixell catala, corn a obra artesana que era, tenia les
seves peculiaritats. Tot i aixo,

s{

que ens poden donar una primera

idea de les principals caractedstiques tecniques dels vaixells sortits de
les drassanes catalanes en el transcurs dels anys cenrrals de la dinovena
cenruria.
Per obtenir les dades reals, caldria comptar amb equips d' estudiosos i
tecnics disposats a furgar en arxius, biblioteques i museus per trobarles, i que s' estudiessin, mitjans:anr tecniques fotogrametriques i
informatiques modernes, els models de vaixells, especialment els de
drassana, que encara es conserven en els museus madtims de tot el
pais. Si aixi es podria millorar el coneixement del que un dia no tan
llunya fou la marina catalana, 2que esperen per posar mans a 1' o bra les
moltes institucions i entitats catalanes que pretenen estudiar, valorar i
salvaguardar el patrimoni madtim i la cultura marinera mes genu"ins, i
dedicar part del seu potencial a una investigaci6 seriosa de corn eren i
corn navegaven els vaixells que construiren i tripularen els nostres
rebesavis? Alguns dels que encara ens interessem pel passat mariner
del pais, corn jo mateix, per edat i circumsrancia ja no estem en
condicions d'involucrar-nos en una investigaci6 mes completa i
efectiva, pero crec fermament que Catalunya, avui, compta amb prou
jovenr ben preparat per emprendre-la i obtenir-ne resultats prou
satisfactoris.
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Dels vaixells estudiats

Fragata

Bricbarca

Berganti

Pollacra

Mixt

64%

7.5%

18%

16%

22%

Tant per cent de vaixells de major ronatge - Tonarge m•lxitn

7%-840

27,5% - 884

38%- 590

40%-251

27%-412

Tant per cent de vaixdls de mcnor ronarge - Tonatge minim

29% - 299

65%-221

44%-78

44%-60

51%-62

Tant per cent de vaixdls de tonatge tnitja

Apardl
±

10%

Tonargc en tones csp•myolcs amigucs.
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√𝑆𝑉
3

√𝐷

VELOCITATS PUNTUALS PREVISIBLES
Segons el grau de velocitar per a carenes de formes plenes en condicions favorables

la disminuci6 de

potencia propulsora del velam per vents menys intensos i mes tancats cap a proa.
Aparclls
En condicions favorables
En condicions menys favorables
Mitjana prcvisiblc

Fragatcs

Bricbarqucs

Bcrgantins

Poll acres

Mixtos

7,4
3

7,1
2,8

6,4
2,6

6,2
2,5

6,1
2,4

4,5

4,2

3,9

3,7

3,6

V dodtats tne surades t n n usos
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En aquests quadres es reflecteixen be les qualitats i els defectes dels
vaixells caralans vuitcentisres. Confirmen el que ja s'havia dit abans,
que eren petits, de construcci6 solida, acurada i, consequentment,
cara, i moderadament velats. Si no es distingien pel seu caminar, la
seva maniobra tampoc exigia massa gent: reduint les despeses
d'exploraci6 es compensava, en part, l'elevada amortitzaci6. Tor i ser
corn eren, aquells vaixells s' adaptaven perfectamenr a les exigencies
del corners: ulrramari catala de l'epoca.
De la construcci6 naval catalana, el que sorpren es que vaixells
d'iguals tipus i tonarge, sortits de la mateixa drassana gairebe
simulraniament,

tinguessin

les

principals

mides

lleugerament

diferents (en certs casos, la diferencia era considerable). Aquesta
particularitat palesa be el caracter artesa de la construcci6 naval
catalana de l'e:poca, encara aliena a l'uniformisme industrial i subjecta
als capricis d 'armadors i capitans. D'aquelles diferencies, la ra6 de les
menys evidents tambe podia raure en les mides de la fusta amb que
podia comptar la drassana en cada moment.
L 'examen de bastants retrats de vaixells caralans vuircentistes permet
constatar que la disposici6 del velam en els divers os aparells d' aquests
no es pas diferent de la dels velers mercants de l'Europa atlantica
coetanis, salvant les degudes proporcions. La divisi6 de les veles
rodones, que feia els aparells mes ergonomics i permetia reduir les
rripulacions, es generalitza arreu a partir del principi de la segona
decada de la dinovena centuria, just a l'inici del periode algid de

la

construcci6 naval catalana, que no l'ignora. En els nostres vaixells
d' aquells temps, el nombre de veles rodones de cada pal solia ser de
quatre o cinc, segons la mida, que en ser generalmenr minsa, limitava
la guinda dels pals i aixo impedia armar les veles menudes, les mes
altes. En algunes de les pollacres mes antigues i petires, aquell nombre
es redui:a a tres (la facilitat amb que aquelles veles es podien carregar i
rissar n'estalviava la divisi6). El nombre i la disposici6 de les veles de
tall eren els normals. Aquells rerrats tambe confirmen l'us d'ales i
rastreres.
Tot i que l' aparell es la caractedstica definidora del tip us de vaixell de
vela, en certs casos convingue canviar !'original, fos per millorar el
govern o el caminar, fos per adaptar el vaixell a un trafic diferent del
previst inicialment, en mars tambe distintes, o per reduir el nombre
de tripulants necessaris per maniobrar-lo. Aquest ultim fou el cas mes
frequent: alguns vaixells petits substitui:ren el seu aparell rod6 original
per un de mixr o de tall. S6n molr mes rars els casos contraris.

***
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APENDIXII
ELS VAIXELLS I ELS MESTRES D'AIXA DE TOSSA,
SANT FELIU DE GUIXOLS I PALAMOS
En el transcurs del per1ode estudiat (1820-1872), les drassanes dels
ports gironins, de la Selva i el Baix Emporda, avararen el 48% i escaig
de tots els vaixells que es construiren a Catalunya. Mes 1' estudi
quantitatiu de la construcci6 naval en cadascun dels ports ha estat
desigual. Mentre les relacions dels vaixells constru"its a Blanes i Lloret
de Mar s6n prou completes en les obres de Joaquim Llovet i d'Agust!
M. Vila., respectivament, les dels sortits de les drassanes de T ossa,
Sant Feliu de Guixols i Palam6s s'han d'extreure de treballs diversos i
de vegades fraccionaris, completant la llista de Ricart i Giralt, corn els
articles en diferents publicacions locals de B. J ulia i Figueras, sabre la
construcci6 naval guixolenca, i els de J. Palli i Roig, pel que fa a la
palamosina. U ns i altres m 'han permes elaborar les llistes dels vaixells
que es van construir en aquests ports durant el periode estudiat, que
be poden ser completades i esmenades per qui en tingui mes
informaci6 que jo mateix.
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Les dades que he pogut recollir es reflecteixen en els quadres seguents:
Vila

Vaixdls

%total

Tonatgc

%total

T onatgc mitja

1

0,14

310

0,26

-

Sant Fdiu G.

39

5,4

61 77

5,2

157

-7,3%

Palamos

33

4,6

6445

5,4

195

+15,3%

TOTAL

12932

10,86

176

Tossa

±total

TIPUS DE VAIXELLS CONSTRUITS A LES DRASSANES DE
TOSSA, SANT FELIU DE GUIXOLS I PALAMOS
Vila

Fragatcs

Bricbarqucs

Bcrgantins

Pollacrcs

Mixtos i de tall

Tossa

-

1

-

-

Sant Fdiu G.

-

3

12

9

15

Palamos

2

2

14

10

5

T onatgc mitja
Tossa

-

310

-

-

-

Sant Fdiu G.

-

293

177

137

126

512

271

183

176

111

Palam6s

Pot scr il-lustratiu comparar aqucsts tonatges mitjans amb cls generals (quadre 1 de l'apa.rtat I).

VAIXELLS CONSTRUITS A TOSSA EN EL PERIOD£ ALGID DE
LA CONSTRUCCIO NAVAL CATALANA (1820-1872)
A Tossa, l'unic vaixell de tonatge considerable que es va construir
durant aquesr periode fou el bricbarca "Camila" (a. Primera de
Tossa), de 310 tones, avarat l'any 1859, obra del mestre d'aixa Joan
Boada, que tambe va treballar a Sant Feliu de Gu1xols.
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VAIXELLS DE MES DE 40 TONES CONSTRUITS A SANT FELIU
DE GUfxOLS EN EL PERfODE ALGID DE LA CONSTRUCCIO
NAVAL CATALANA (1820-1872)
Dels que n'he pogut trobar referenda concreta, fins ara
Any

Tipus

Nom

Tones

Constructor

1820

1-lergantf

Stmti>·ima l d rtidttd

90

1

1825

Pollacra

Vhzm de /m Nin·es

70

Franccsc N us a

1829

Ikrganti

N rtil. Sril. de Ios Do/ores

170

R..tnlon Suris

1829

l'ollacra

Vilgen de Moruserrrtt

99

reliu l'atxot

1829

Pollacra

Dulcinea

89

J oan Carrcras

1831

Bcrganti

N rta. Sm. del Carmen

136

Jaumc Parxor

1835

Berganti

Cacique

160

Jaume Patxot

1835

l'vHxt o tall

CrJtey

151

Jaume l'atxot

1838

Bcrganti

Federico

122

Pcrc Pau Torrcs

1840

Mixt o tall

Emiliu

150

Jaume Patxot

1841

IVIixt o tall

/otJen Jvfode.rla

102

Josep Masso

1841

Mixr o tall

San Amonio

134

Joscp Rift

1841

Mixt o tall

Cunstilllte

41

Joan Boada

1845

l'vHxt o tall

Rosa

143

1846

Bcrganti

Guarrefw

135

Pcrc Bosch

1848

Berganti

A rttaniu

165

Joan Boada

1848

l'ollacra

Segmtdrt /Jirmrt

180

Josep RiP.t

1848

Pollacra

Numa

201

Joscp Bosch

1848

Pollacm

Pub ill

128

Josep Bosch

1848

l'ollacra

Cimocidrt

140

Josep 1-losch

1850

Bcrganti

Pepillo

209

Joscp Bosch

1851

Berganti

Gesuria

259

Josep Bosch

1853

1-\ergantf

Brtwo

216

Josep 1-\osch

1854

1-\ricbarca

r:

268

1

1854

Mixr o tall

foven Magdalena

100

Joscp Bosch

1854

Mixt o tall

Lepanto

195

Josep Bosch

1855

l'vHxt o tall

CufNm o

67

Josep 1-losch

1856

Bricbarca

Famosa E<trelbz

232

Joscp Bosch

V Stmlrmder

1

66

1856

Pollacm

Tenteraria

217

Josep I3osch

1858

IVIixt o tall

Culebra

107

.Josep Hosch

1858

Mixt o tall

Cigiieluz

87

Joscp Bosch

1859

Mixt o tall

Se,_'(unrla Ma rfa

131

Josep I3osch

1859

IVIixt o tall

Segmtda Mercede.<

172

.Josep Hosch

1862

Mixr o tall

Segunda ("AJntinera

1_52

?

1868

I3erganti

Maria Terera

164

?

1870

Hergantf

Clara

294

?

1871

Bricbarca

Galnfi"l

378

Joscp Bosch

?

Pollacm

Curtcepci6u

112

Pere Patxot

?

Mixt o tall

Camimra Catal.ana

151

J oan i Lloren<; Boada

Sense a.steri.sc- Relacio de Rican i Giralt.
* Rebci6 de !3. Julia i Figueres (Estudis del I3aix Emporda- Pub. Nc1m. 2 1, 2002).
•· Apardxcn en ambducs rdacions

VAIXELLS DE MES DE 70 TONES CONSTRUlTS A PALAM6S EN
EL PERIODE ALGID DE LA CONSTRUCCI6 NAVAL CATALANA
(1820-1870)
Any

Tipus

Nom

Tones

Constructor

1817

Bergand goleta

San Sebasti.in

75

Joaquim Moixo

1834

Herganti

Orestes

110

Gaieta Oliver

1838

Bcrganti

Victoria

125

Joaquim

~loix6

1838

Poll acta

DosAmigos

167

GaktaOliver

1839

Hergantf

Jalio

190

.Joaqu.im Moix6

1839

Bcrganri

Indusrria

200

Joaquim Moix6

1839

Bergand

Menror

218

Josep Moixo

1840

Bergand

Pepito

198

Joaquim Moixo

1840

Herganti

Otelo

180

.Joaqaim Moix6

1840

Pollacra

Bcatriz

125

Joaquim Moix6

1841

Bergand

Arturo

180

Joaquim Moixo

1841

hagata

lsabel l l

605

.Joaqu.im Moix6
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