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PRESENTACIÓ

Vista antiga del port de Malta (graval per E. Rouarguc. dibuixa! per L. Mazzara i editat per Audet) ( 15.00 x 24.00 cm)

a partir de Josep Maristany, capità de la fragata
coneguda com la "Manresana", i segons ens
mostra Bartomeu Roig i Badia, no sols estan
doc umentats diversos viatges a fina ls del segle
XVIII, sinó que també aporta que en el novembre
de 1801, en el moment de la guerra entre Espanya i Anglaterra, trencà el bloqueig comercial a
Veracruz.

Després de dotze anys d'iniciar la publicació
d'aquests quaderns d'història, titulats genèricament La Roca de Xeix , hem arribat al número
23-24, dedicat a la navega ció a la Mediterrània
oriental, a través de la docum entació de les
societats mercantils que van formar en Bartomeu Roig i Goday, amb en Josep Maristany, i al
cap de poc amb el seu fill Francesc Maristany i
Truch; amb en Miquel March, i posteriorment
amb el seu fill Miquel March i Marto rell, primer a
l'illa de Malta, i més tard a la ciutat, llavors austríaca, de Trieste.

Tercer: a partir de l'anàlisi de les sèries i de la
contextualització global del fons de B.R.G .,
Rosa Almuzara ha detectat una nova eina per
als estudis històrics marítims d'èpoq ues recents,
a través del buidat docu mental dels episto laris
famil iars dels comercian ts.

Si bé, en cada roca s'han tractat temes inèdits
de la història del Masno u, estud iats a partir de
documentació primària, cap de les monografies
fins ara realitzades s'havia fet a partir d'un fons
patrimo nial privat, que encara no s'hav ia donat a
conèixer, i per tant, tots els seus documents són
inèdits.

De manera que , a mesura que es va investigant , no sols s'aprofundeix o es replantegen
aspectes que fins ara desconeixíem, sinó que
es van obrint noves perspectives de la història
masnovina, com aquesta monografia sorgida a
partir dels descendents de Bartomeu Roig i
Goday, que durant prop de dos-ce nts anys han
guar dat els docu ments familiars en una caixa de
núvia, i dels descendents de Grau Maristany i
Sala, que també durant dos-cents anys han
conservat en un mundus les cartes nàutiques
dels seus avantpassats. Inves tigació històrica
que ha quedat molt ben emmarcada gràcies al
prò leg d'Enric Ga rcia, i complementada amb
l'addenda sobre el comerç amb Turqui a, pel buidat que està realitzant L. Carbonell del Llibre
d'Aco rds de la Real Jun ta Particular de Comerç
de Barcelona", pel que fa a la temà tica que s'hi
reflecteix sobre vaixells , que ha permès que s'
hi hagi pogut incorporar aquest aspecte sobre
l'intent d'obrir rutes comercials cap a la Mediterrània oriental.

Per això, en primer lloc vull agrair com a president del Patronat del Museu Municipal de Nàutica del Masnou, a en Bartomeu i en Josep Roig
i Badia que hagin fet possi ble que haguem pogut
contribuir a iniciar la publicació de l'arxiu dels
papers de Can Bartoldo, perquè és una mostra
de gran generositat d'esperit. A ben segur, fruit
del seu coneixement del patri mon i marítim
català, perquè han sabut comprend re el significat que per als masnovins tenia, el fet de donar
a conèixer un fons patrimonial procedent de
marinos, ja que malauradament no se n'han conservat gaires, si ho comparem amb els fons
patrimonia ls de famí lies terrestres.
Si bé, ja de per sí, és de gran interès donar a
conèixer noves fonts documentals, en aquesta
monografia sobre les societats mercantils RoigMaristany-March , caldrà afegir l'apo rtació de
tres importants aspec tes històrics:

Com veieu, des de l'Ajuntament del Masnou,
estem treballant , per tal d'anar impulsant línies
d'invest igació històrica, ja sigui a través de les
successives adequacio ns de l'Arxiu Històric
Munic ipal fins a aconseguir el dia 8 de setembre
de 2000 poder tenir les actuals instal.lacions, a
l'antiga seu centr al del MMNM, o el nou edifici
per a la Bibliotec a Joan Coromina s, inaugurat el
15 d'oc tubre 1998.

Primer: tractar de la navegació per ia Mediterràn ia oriental, als inicis de l'edat contemporània, ja que fins ara, els estudis marítims catalans
estan majoritàriament centrats en la carrera
d'Amèrica, o bé a l'entorn de les relacions amb
Cuba i Filipines, essent probablement la primera
monografia dedicada al comerç català a Malta i
a Trieste.

Finalment, el proper dissabte dia 15 de
desembre d'enguany, inaugurarem la nova seu
central del Museu Municipa l de Nàutica del Masnou, que hem intentat dotar-lo amb les darrere s

Segon: s'ha obert una nova línia envers la
història de la marina masnovina, en aquest cas

6
d

tendències tècniques en quant al tractament
museístic, tant dels aspectes museogràfics, pel
que fa a les noves instal.lacions, com des de
l'aspecte museològ ic, a partir de la creació d'una
comissió de treball, impulsada des del Patronat
del MNMM, per tal de poder-lo dotar d'una
àmplia visió historiogràfica .
Creiem que és una bona inversió de futur,
anar aprofundint en les identitats minoritàries,
per tal de contribuir a evitar un globalisme cultural, en una època que tendeix a la globalització.

Josep Azuara
Alcalde del Masnou
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PRÒLEG
per:
Enric Garci a

Dibuix de BRG a Llib reta de f/i/or í . Iol 5

en la seva vessa nt de gent que afronta l'incertesa i el risc. Com diu Bartomeu Roig i Badia, quan
les coses es van posar difícils a la Mar Gran,
alguns giraren la vista cap al Llevant, i aquesta
és una història que cal estudiar amb cura. En
aquest mateix escenari, jo afegiria una qüestió
que trobo apassionant i que tampoc no la veig
suficientment estudiada: les relacions comercials
marítimes entre Catalunya i una illa de Menorca
ocupada al llarg del segle XVIII, successivament
per anglesos, francesos i espanyols, un element
fonamental a la Mediterrània occidental, el domini del qual va condicionar, en gran part, la política de les grans potències . Paral.lelament, els
destins de Malta i Menorca han estat íntimament
lligats, com a peces d'un mateix jos d'escacs.

Agraint per endava nt l'amabilitat de la invitació
rebuda, voldria presentar amb quatre paraules,
aquesta nova aportació masnovina al coneixement del nostre passat marítim. Una altra vegada
és "La Roca de Xeix" el vehicle de comunicació
de noves informacions i de dades interessants
que, sens dubte, donaran en un futur molt proper,
el fruit desitjat.
Per si algú pensava que ja estava tot dit sobre
la marina catalana dels segles XVIII i XIX, i que
havíem tocat sostre pel que fa als nostres recursos documen tals, aquest número de "La Roca de
Xeix' ens presenta ara un bon exemple de tot el
que queda per fer, per pensar i per explicar. En
aquest cas es fa prenent com a model, entre
altres, el cas de les relacions d'uns comerciants
catalans i l'illa de Malta en els primers anys del
segle XIX, documentades a partir d'un fons privat.

A partir d'un fons documental poc conegut i
explotat com és el de Bartomeu Roig í Goday es
pot posar una pedra més a l'edifici reconstruït de
la nostra Història Marítima. El seu valor és precisament aquest, el de ser matèria primera, dades
concretes aparentment fredes, però que en mans
d'un bon artista poden esdevenir un fresc força
il.lustratiu d'un passat poc i mal conegut.

Hi ha una abundant bibliografia sobre les relacions comercials entre Catalunya i les colònies
americanes, però no en sabem tant pel que fa a
d'altres aspectes "secundaris" del comerç català
dels segles XVIII i XIX com ara els lligams amb
les Filipines, el nord d'Europa o els ports de la
Mediterrània oriental. Pel que fa al cas de Malta,
on cal recordar que la presència catalana té unes
arrrels profundes, alguns autors s'han ocupat
amb més o menys profunditat d'alg uns aspectes
del comerç a la Mediterrà nia central i occidental
amb el rerafons, sobretot, del tràfic del cotó, fonamental per a la indústria tèxtil catalana.

Un darrer comentari sobre l'arxi u de Can Bartoldo. Com a investigador en aquest camp de la
Història Marítima cada dia quedo més sorprès
per l'abundor de documentació variada i rica
sobre el comerç marítim català als segles XVIII i
XIX, que justifica la gran quantitat dels treballs de
recerca històrica que la segueixen, mentre que
altres moments més propers en el temps, com
ara la segona meitat del s. XIX i la primera del
XX, se'ns presenten més pobres i foscos. Entre
altres raons més importants que no es poden
comentar ací, hi ha segurament, la manca de
gent com els membres de la família Roig, que
han tingut cura dels seus arxius i han sabut veure
o potser només intuir el valor de la documentació
que guardaven en baguls o caixes que encara
semblen fer olor de mar.

Una obra essencial per al coneixement d'aquesta realitat és el llibre de CarmeI Vassailo
Corsaring lo commerce. Maltese merchanls in
XVIII Century Spain, publicat per la Universitat de
Malta a l'any 1997. Aquest treball, fruit d'una
excel.lent tesi doctoral, recull de forma crítica tota
la producció anterior relativa a aquest fenomen i
a partir d'un exhaustiu treball d'arxiu dóna el punt
de vista dels comerciants maltesos fora de la
seva illa, i alhora , il.lustra l'estret lligam entre
aquella illa i l'Espanya del set-ce nts, especialment amb Catalunya o València, per exemple.

Els qui treballem en la investigació de fets més
propers en el temps trobem a faltar aquest tipus
d'arxius personals, aquest fabulós volum de documents d'aparença discreta però que expliquen,
amb gran detall, el com i el per què de les coses.

El fons de Bartomeu Roig i Goday, comentat
en aquestes pàgines, permet fer-ne, a la inversa,
un cop d'ull des del punt de vista d'uns catalans
amb nom i cognom, d'uns personatges que se'ns
dibuixen amb gran claredat com una barreja de
comerciants i aventurers, prenent aquest adjectiu

Enric Garcia
Oficina de Recerca i Embarcacions
Museu Marítim de Barcelona
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- Testaments, passaports, epistolaris familiars, títols
acadèmics...

INTRODUCCIÓ:
EL FONS DOCUMENTAL DE
L'ARXIU DELS PAPERS DE
CAN BARTOLDO

- Diaris de navegació, derroters, crèdits marítims,
coneixements d'embarcament...
- Contractes comercials, correspondència comercial, llibretes de comptabilitat, factures, rebufs...

Des del 16 de juny de 1778 que Sartomeu Roig i
Goday s'embarcà com a pilotí, fins al 20 de juliol de
1833 que torna a Canet de Mar procedent de l'Havana, en el que seria el seu darrer viatge, a la llavors edat
avançada de 71 anys, creiem que S.R.G. va ser molt
conscient de les seves vivències, i és per aixà que va
tenir cura d'anar guardant tots els papers que generaven les seves activitats.

- Dades comptables detallades de la construcció
d'una fragata.
- Documentació sobre cases comercials o familiars
a: L'Havana (1796-1802 i 1824-1833); Acayucam
(1804-1809), Maó (1812), Malta (1812-1815) i
Trieste (1814-1821).

Tot i que deuria tenir una tendència natural a voler
preservar els seus records, perquè precisament, el primer document que es conserva , és una llibreta, en què

Ara bé, endemés de la importància d'aquestes
sèries, per les possibilitats dels estudis que permeten
realitzar, la seva anàlisi ens ha portat a detectar uns
documents per als estudis d'economia marítima, com
SÓn els epistolaris personals,tot i que després de la
seva lectura, es fa ben palès, que la intencionalitat no és
estrictament familiar, sinó que sota aquesta aparença,
es van fent donar a conèixer dades d'interès mercantil.
De manera que l'estudi d'aquestes dades, entorn a
preus de matèries primeres, divises monetàries, mercats, etc., que contenen aquestes cartes, mostren d'una
manera molt propera la realitat socioeconòmica.

es pot resseguir el seu aprenentatge de pilot. És el
document descrit com a llibre ta de pilotí (1778-1779),
que la va començar a escriure a l'edat de 16 anys.
Però, també els seus descendents van valorar
aquests papers, guardats fins fa poc en una caixa de
núvia. Potser en Josep Ramon Roig Gual, en Josep
Roig Sabatés, i l'Enric Roig Masriera d'una manera
sentimental, però en Bartomeu i en Josep Roig Badia
han sabut copsar el valor històric que tenen, més enllà
de l'entorn històric estrictament patrimonial de la família descendent de S.R.G. de Canet de Mar, coneguts

En un primer inici de recerca, hem recollit els

per Can Bartoldo.

següents fons d'epistolaris, que contenen correspondència mercantil i personal de comerciants, ubicats
a la provincia maritima de Mataró, a on figuren abun-

És per això que s'han posat a treballar en la descripció dels documents, de manera que ja n'han inven-

dants dades econòmiques sobre el comerç marítim del
segle XVIII i del primer quart del segle XIX:

tariat 5.072, i el passat mes de març van acollir-se a
una subvenció del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya', amb la finalitat que la base
de dades que han creat amb 8 camps d'identificació, i
que actualment recull 15.161 descriptors, es pugui
posar a disposició d'estudiosos, museus o arxius
especialitzats en història marítima.

1728-1730
Emissor/receptor: Rafael Uampilles (Mataró) i Onofre Homdedéu
(Fons família Homdedéu de Riudecanyes)
(Arxiu Històric Comarcal de Reus, fons núm. 68)'
1770-1794
Emissor: Pau Andreu i Casals (mestre veler de
Mataró)
(Fons privat d'Esteve Martí Coll)
(Antoni Martí Coll: Cartes d'un mestre veler. Mataró,
1967 (Premi lIuro 1966)

La cronologia d'aquest fons documental abasta des
del 16 de juny de mil sel-cents setenta-vuit fins al 21 de
juny de mil vuit-cents trenta-vuit, pràcticament coincideix
amb el període de vida de S.R.G. (1762-1834), a més hi
ha 5 documents generats posteriorment a la seva mort.
Aquest arxiu patrimonial , no és sols destacable perq uè
no és freqüent que s'hagin salvaguardat fons patrirnonials de marins, de prop de 6.000 documents, sinó pel
conjunt de les sèries que s' han conservat:

1793-1822
Emissor: Companyia Alsina, March i Cona
(Fons Companyia Comercial Alsina March ICona)

14

..

(Arxiu Històric Municipal de Ca lella "arxiu patrimonial Alsina ")

NOTE S

(Joaq uim llovet: A/sina, March i Cana ( 1794-1808),
1. DOGC 336 1 de 3.4.2001. Departament de Cultura:
Resolució de 22 de març de 2001 , per la qual es convoca
concurs públic pe r a la concessi ó de subvencions a persones
físiques, entitats privades sense finalitat de lucre; entitats
focals en matèria de patrimoni documental durant l'any 200 t,
2. De prope ra publ icac ió a cura de Josep M. T. Grau i Pujol.

Mataró, 1986 (Premi lIuro 1985)
1804-18 13
Emissor: Cabanyes, Cortecans , Pasqual i Companyia
(Museu Municipal de Mataró)
(Joaquim llovet: Car tes a Veracruz, Mataró , 1974
(Premi lIuro 1973)
1808-1814 (entorn de)
Emisso r: Francesc Conill i Bote t
Receptor: Francesc Sambola
(Arxiu Municipal de lloret de Mar)
(Agusti M, Vilà: El cabala tge a Llorel de Mar, Barcelona , 2001, p.13)
Rosa Almuzara

(22,5x31,5 cm)

Carta de Josep Maristnny

,I B.R.G. (eh R99 anvers)
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LA NAVEGACIÓ
A LA MEDITERRÀNIA
ORIENTAL:
LES SOCIETATS
MERCANTILS ROIGMARISTANY-MARCH
(1811 -1822)
per:
Bartomeu i Josep Roig Badia

BRB asse gut sob re el bro llado r del jardí de la cas a familiar a Canet de Mar
(ca rre r Ample, 24 i 26) (fotografia en torn de 1931)

El novembre de 1791 queda ajustada la construcció

BARTOMEU ROIG I GODAY

d'una nova fragata amb e l mestre d'aixà Joan Maurí,

La família Roig, com moltes altres d'aquest tros del

amb el propòsit de botar-la el dia 10 de novembre de
1792. S'anomena" San Antonio de Padua" i tingué "26

M aresme , ta mbé vare n contribuir a deixar l'empr emta

Guas llargària, t4 Palms 1/2 Puntal y 38 palms oberta".

d'un tarannà que venia de molt abans. Els homes del
mar catalans, foren agosarats, seriosos i feien allòque

Aquesta fragata tenia 18 interessats, el prime r e ra

sabien fer: mercadejar.

Don Pedra de Campos de Toro, de Màlaga amb 4/16
del capital.

Algunes mesures prese s per l'Administració borbònica varen facilitar el comerç català amb Amèrica.

Els darrers 5 viatges a Amèrica els va fer amb
aquest vaixell. Alguns foren dramàtics.

El capità Bartomeu Roig i Goday, de Canet de Mar,
va fer 8 viatges rodons com a "Capitan, Piloto y Maesfre" a Amèrica

Bloqueig del 1796

I

1786 a Barlovent
1788 a Veracruz

Restà bloquejat a l'Havana quasi sis anys. Estava a
punt de salpar cap a la Península amb moltes partides

1790 a Veracruz
1793 a Veracruz
1794 a Veracruz

de sucre . En el transcurs del bloqueig, i pe r evitar la
pèrdua total de la càrrega, a causa d'un temps massa
llarg d'emmagatzematge, vengué el sucre, natural-

1796 a Veracruz
1803 a Veracruz
1804 a Veracruz

ment a la baixa i simultàniament en comprava a fut urs,
les mateixes quantitats. Tot plegat va provocar grans

Els tres primers viatges els realitza amb la fragata

pèrdues, que s'incrementaren per la fallida de Mariana
Carbó, que havia comprat nombroses partides. Les
pèrdues econòmiques que Bartomeu R.G. i altres capi-

•San Antonio de Padua i San Feliciana". D'acord amb

tans catalans . enca ra augme ntaren, perquè alguns

l'escriptura del dia 27 de juny de 1788, coneixem que

·cargadores" , retiraren les càrregues, en benefici d'al-

aquest paquebot tenia una portada de "ciento treinta

tres capitans. Recorregueren a l Re al Consute do: en

toneladas poco mas o menes."

demanda i petició "de testimonio de toda lo operada".

N

Els interessats eren D. Felipe de Amat i de Cartada,
que hi interessava les tres quartes parts i B.R.G. la

La resolució fou: "Es conforme a los au tos de que

se hacen mencion que origina/es quedan en la Esribania del R. Consulado a que me remi to: Y en virtud de

quarta part restant. En l'escriptura que citem, s'atorguen amplis poders, acceptant rendir comptes a l'atorgant, passats vuit dies del retorn de cada viatge. El dia

lo mandado

a

pedimiento de Jos Interesados hize

sacarel presente para entregarIes en trescientas trein ta y cinca foxas con esta la primera del sella Segundo

28 de juny de 1788, Don Felipe de Amat i de Cartada,

y las damas del comun. Ha v." y M aya diez y seis de
mitse tr: nov » y nueve", Signat "Rafael Perdom o":

va signar ha ver rebut mil vuit-ce ntes setanta -quatre

"lliures", setze "sous" i tres "dinets: que era l'import de
la quarta part del "paquebol" .

Finalitzat el bloqueig, Bartomeu R.G. salpa de l'Havana, vers Barcelona el 20 de maig del 1802.

El vaixell ja era vell, i en el viatge del 1790 tingué
alguna dificultat. En carta a Don Antoni Bta. Gassó' del
dia 17 d'Abril de 1791 , des de Veracruz li comunica
que no ha pogut carregar cotó, perquè "se han vatido

Bloqueig del 1804

algunos Patrones de los que se hallan en esta de di/a-

Especialment dramàtic fou l'últim viatge, que inicià a
Barcelona, a finals del mes de setembre de 1804. El
dia 17 de setembre, el " Tribunal R. y M ilitar de Marina
de Barña " l'hi atorga una "E scriptura de Contra ra"
amb la tripulació, on s'especifica que: "No se fixa sete-

marme el Barco".
Tenim un apunt comptable on consta que: "Lo ano-

menat Paquebot Sn. AntQ de Padu a, ab permís dels
interess ats lo bengui per lIeña en Barcelona, lo dia 8
de Juliol' (1792), fou desballestat a Barcelona el 5 de

rio determ ina do respecto que la Navegación queda

setembre de 1792

convenida
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a la pa rte según estilo comun de la Nación

p

Catalana", etc. L'últim "Co neixemenl d'Embarcament"
de mercaderies, està signat a Barcelona el dia 20 de

setembre.
•

El contramestre Domingo Fors
El marinero Josep Lluch
El page Francisco Mateo'
2 de setembre, va pagar a mariners contractats que

treballaven a bord des del dia 14 d'agost, "por lastrar y aparejar el Barco, para llevaria en Alvarado"
, 10 de setembre, la "San Antonio de Padua" va
entrar a Alvarado, per arribar, finalment, a Tlacotalpan el dia 18 de setembre.
• 19 de setembre, va pagar 11 jornals, no previstos,
"de los marineros que tome para amarrar el Barco
por habe rse desamarrada con el temporal de esta
notche".
21 de setembre, pren cinc homes "pa ra desembergar las belas".
26 de setembre, 4 jornals de - marineros para desapareja r el Barco".
15 , 19 i 22 d'octubre, 6, 5 i 4 1/2 jornals, respectivament, "para etchar las Bergas al entre Puentes".
, 28 de novembre, "quatro hombres alqullados para
ayudarme a etchar el Barco mas afuera del Ria".

En el "Quaderna del Gasto de la Fragata Sn Antonio de Padua" de l'any 1804, queda anotada la data

d'arribada a Veracruz, el dia 30 de novembre.
Els nostres vaixells, restaren immobilitzats pel bloqueig anglès, i l'armada espanyola, res podia fer-hi' .
El capità Bartomeu Roig i Goday no podia salpar de
Veracruz, perquè el port estava tancat. La "Sant Antonio de Padua" era una fragata, construïda com a
"paquebot", capaç d'embarcar molta càrrega i encara
I

que estava arma da , era vulnerable a les ràpides j més

ben armades naus angleses.
En aquestes circumstàncies succeeix:

7 de maig de 1805 , a Veracruz, "ante los Seño res
Prior y Consules se presenta la tripulación de la
Iraga ta San Antonio de Padua pidiendo fiquidase
por su Capi tan y Maestre Don Bartolomè Roig, su
cuenta con arreglo a la contra ta celebrada en Barcelona y se le entregase a cada uno la parte
correspondien te, dexandoles en fibertad de tomar
la parfida que les conbiniese para ganar la vida",
etc. Naturalment el capità B.R.! G es negà, ja que
com declarà: "no podia condesc ende r con la solicitud de la Tripulació n, porque la Contra ta prohibia
hacerles el pago que sofici/aban y ademas consideraba que no debia daries dinero alguna por que

De fet, des del dia 3 de novembre de 1805 la fragata estava a càrrec del pilot Salvador Roig i Sires, casi
seu. Tot el que es feia, era per mantenir el vaixell en
les millors condicions. Eren conscients que la possible
tornada a Catalunya, anava per llarg i el capità Roig,
va adoptar mesures per capejar la situació:

1. Cada vegada es generaven més pèrdues, que
naturalment comunicava als seus interessats i consignadors. El correu era difícil en ple bloqueig, però
la correspondència, encara que tard, arribava.

no lo tenien ganado hasta el regreso al Puerto de

su procedencie", etc.

2 . Va fondejar la fragata en un riu a Tlacotalpan, desa-

parellant parcialment la eixàrcia , dipositant les
veles ben plegades sota coberta, i tal com explica
en una carta, va guardar tota la documentació en
una caixa en la seva cambreta.

No obstant això, tal com va manifestar el jutge,
' a tendida la incerfidumbre de la duraci ón de la Guerra
y la inebi/able ruina de los londos de la expedición en
los gastos que errogaria la me nutencion de la genta y
conservecion del bsrco' , es va donar per nul i sense

3. Diposità tots els cabals dels consignadors, a mans
d'en Pedra Sabater de Veracruz, a disposició d'ells i
d'altres creditors, deixant instruccions molt precises.

valor el contracte, repartint entre la tripulació dos
terços dels beneficis obtinguts Guia lransación y amigable composición aprobo Su Señoria y lo firmo con
las partes que saben escribir de que doy Iee. Yal fiempo de firmar añadio Su Señoria que fa revaxa de fa tercera parte debe ser de la parte fiquida que correspon de a la Tripulación según su contrata-". (Sentència del
dia 11 de maig de 1805 )'

4. Tot plegat ho posa al coneixement dels interessats,
comunicant la intenció de tornar a Catalunya en
espera de la pau.
5. Per aquest viatge va comprar un "místic" , embarcació relativament petita, però més apta per trencar el
bloqueig. Tanmateix, bona part dels pocs contactes
que s'establien amb la Península es feien amb
"barques de mitjana" o "xabecs"8.

12 de maig, "habiendo despa tchado la tripulación
quedan gua rdando el Ba rco los indi viduos siguien tes:
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D'aquest místic, "San José" dit "Arrogante", en
tenim 40 documents originals, factures, permisos portuaris, etc., signats i datats del 18 de març al 26 de
maig, un original, sense signar ni datar (s'ha deduït
que era del 29 de maig de 1806), nombroses cartes i
una compareixença feta més tard a Canet de Mar.

que lo so/taron" . Entre la nostra documentació no hem
trobat la confirmació d'aquest fet.
Els negocis eren minsos, a causa de la inseguretat
provocada pels saque igs de les tropes napoleòniques,
com altres ciutadans del Maresme, decidiren anar a
les Illes. Ell s'instal -là amb tota la seva família a Menorca, residint a Maó al carrerdel Forn, 11 .'2

Aquest vaixell, per altra part, és prou conegut i tou
motiu d'una polèmica, a causa del seu apressament j
que tan bé va donar a conèixer en Joaquim Llovet, en
el seu treball "Cartes de Veracruz" ' .

Per altra part, la bona època d'Amè rica ja s'havia
acabat; les grans permanències d'inactivitat, a causa
dels bloqueigs, dissuadiren als que sempre havien
pract icat la barca, o sigui, mercadejant, com a activitat
principal i aprofita nt els nòlits, per arrodonir el negoci.
El mercat més important, Veracruz a causa de la situació de revolta permanent, era pràcticament inexistent.
Des de finals de la primera dècada, els capifa ls anaven
fugint cap a la Peninsula. Una firma emblemàtica com
"Cabañas, Cortacans, Pascual y Cia". se'n perd la pista
durant l'any 1813." Bartomeu R.G. rep de Veracruz, el
23 d'agost, l'última carta d'ells, àdhuc dels seus amics
i protectors de sempre, els Srs. "Marlorell, Pla y Cia."
acabaren tancant la casa de Veracruz al 1816.. , 14

El capità Bartomeu R. G. va haver de modificar els
seus plans, i es preparà per subsistir a Nuava España.
S'establí a Acayucam , vila de l'interior, des d'on anava
fent gestions comercials i va deixar una àmplia documentació de vora500 documents, cartes, factures , etc.
El bloqueig del 1804 al 1809 fou dur i massa llarg i
els interessats en la fragata "San Antonio de Padua"
decidiren la seva venda. Per aquest motiu restà en
poder del capità Bartome u R.G. el passaport de l'últim

a

viatge, que fou" Dada en Aranjuez de Marzo de mil
ochocientos quatro" i estampillat, amb un "YO EL

Alguns, entre ells els Maristany del Masnou, els

REY''' ' , ja que al no tornar la fragata a la peníns ula no
es va complir amb "la obligación de devolverlo puntua/mente al regreso del viage.... i, naturalment, es

March de Calella i els Roig de Canet, possib lement
animats pels Martorell giraren la mirada cap al

perdé la fiança.

"LEVANTE". Aquesta opció era possible gràcies a
accions geopolitiques iniciades feia molts anys. El 15

Com podem comprovar en la cronologia, Bartomeu
R.G. emprèn la tornada cap a Canet, salpant de Veracruz el 13 d'abril del 1809 vers l'Havana, i d'allí va par-

de febrer del 1767, Jorge Juan marxà cap al Marroc,
en qualitat d'Ambaixador. Aviat es nota la seva capacitat: el 28 de maig estableix un pacte de "paz y amisted'. Possiblement, l'acció dels corsaris d'aquell regne,

tir el 10 d'agost del 1809 amb la fragata" La Manresana" que llavors patronejava el capità Francisco
Maristany i Truch.

en part, es va neutralitzar... però, encara faltaven anys
pel gran pas:
El tractat amb la Porta Otomana, firmat a Consta ntinoble, el 14 d'abril del 1782. Aquest era més ampli,
era de "pez, amistat y comercio", i fou seguit amb

Arriba a Canet de Mar procedent de Cadis el dia 20
de setembre del 1809... i abans d'un any, el 6 d'agost
del 1810 neix la seva filla Rita, Agna i Salvadora.

altres del mateix signe amb la Regència de Trípoli, el
10 de setembre del 1784 i amb la Regència d'Argel , el
14 de juny del 1786.

Des de Canet, va gestionant els cabals que arriben
de Nueva España , amb comptagotes, i també dels que
arriben de Cadis, on el seu cunyat Jaume Gual va
venent les partides de sucre que va portar ell mateix
en la fragata ·La Manresana-, i d'altres que havien arri-

Encara que no tot eren tlors i violes, la gent de la
Matrícula de Mar, almenys Bartomeu R.G. el 7 de
febrer de 1816, va pagar aquesta taxa, arbitri o com es
vulgui dir: • Rebut del Sr. Bartomeu Roig 255 rs. Vello
perla reparto deia regencia de Argel', ho signa un tal
Roura a Canet de Mar. 1S

bat en diferents vaixells.
Es desplaça molt sovint, a Mallorca, Maó, i Tarragona. Joaquim Llovet" donà a conèixer una lletra del 26
de novembre del 1809, en què consta, l'apressament
de Bartomeu R.G. quan anava cap a Tarragona per
uns "Catalanes renegados" , armats en cors, fou conduït a Barcelona, "pero con una buena fianza dicen

Aque lls acords donaren la impress ió que el
"LEVANTE", seria la gran porta del comerç a la Mediterrània. Es feren algunes accions comercials conegu-
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•

des , que no tinguere n continuïtat, però, en aque lls

ella derritida , lo que sucedió, estando en la latitud de

moments de crisi ame ricana, els nostres, optaren per

cincuenta y dos grados y cuarenta y siete minutos, y

aquella opció.

en la longitud de quatro grados y dieciseis minutos; y
sin mas novedad llegó de arribada a La Coruña el dia

En el capítol corresponent veu rem els esdeven i-

quatro del corriente mes, ..." més endavant, exposa

ments i incidències de les Cases de Malta i de Trieste.

"...siendo indispensable que por consecuencia de

Acabat aquell malson, altra volta, els amicsde sem-

minorado notablemente el cargarnento de sal; y por lo

pre, entre ells Josep Martorell, ajuda a Bartomeu R.G.
fent possib le la patronia de la pollacra N.S. del Carmen, del capità Joseph Forne lls de Mataró , que pel

mismo, y mas razones que le asisten, protesta una,
tra viento, Mar, cargadores, Aseguradores, y mas

motiu que fos, en aquells moments solament exercia

contra quien deba , todas las averias, faltas, daños , y

d'armador. El 7 de gener del 1823, signen un contrac-

perjuicios que resulten, y hubiese, para que sean de

te a Barcelona. "

su cuenta, y no de la de/ que protesta como inculpable.....

tantos acontecimientos como los

espuestos, se haya

dos, tres y las mas veces en derecho necesarias con-

Amb aques ta pollacra, el trobe m a:

-

1823-01
1823-01-29
1823-03-27
1823-04-01
1823-04-22
1823-05-10
1823-06-28
1823-08-16

.. .Que li queda per fer, ara que ja ha comp lert els 61
anys: ell ho té molt clar, continuar lluitant i ajudar a
situar el seu fill, Josep Ramon.

Alacant
Torrevieja
Ribadeo
La Coruña

Com sempre confia amb Josep Martore ll, que li

Ribadeo
La Coruña
Santander

envia una carta , e l 5 de maig de 1824 2 1 confirmant-li la

possibilitat d'anar a l'Havana. Ell es prepara, el 14 de
maig, rep del notari Antonio Falp, una certif icació del
seu T ítol de Pilot."

Palamós

És un viatge amb grans dificultats per obtenir càrre
ga, agreujat per prob lemes amb part de la marineria

El dia 17 del mateix mes, salpa de Barce lona, ve rs

M

l'Havana amb el berganti "Currotaco", en qualitat de
"Segon Capità i Pilol', acompanyat del seu fill.. .aa grà-

reclama nt els seus drets, pel fet de navegar en zona

de guerra. Cal recordar que el país està immers en un
greu conflicte a causa de l'entrada de "loscien mil hljos

cies a ls bons oficis de Josep Ma rtorell.
Arriben a l'Havana , e l 5 de julio l" i poc temps des-

de San Luis",

prés, 1'1 de novembre entra als serveis, de Don Fran-

AI tornar a Barcelona, amb llast, li és negada l'en-

cisco Ramos, hisendat d'explotacions agríco les a Bay-

trada a port; es dirige ix a Mataró, on arriba el 13 d'agost, on fondeja i anant a terra amb el bot, explica la
situac ió a Joseph Fornells, acordant, portar la pollacra
a Palamós." Allà queda esperant ordres mentre ell,

noa com a responsable de l'escrivania que tenia a l'Ha-

qüestions econòmiques confidencials, Ramos el tracta

torna a Canet de Mar, on re p una carta en què For-

amica lment de .. Don Bertota',

vana . En la correspondència i notes relaciona des amb
gestions de tota índole , moltes d'elles re lacionades en

nells, l'hi explica que el vaixe ll, que ja feia aigua, ha
sofert una forta llevantada, que ha trencat el pal

Veiem que a l'Havana , els contactes amb Martorell,

Pla y Cia. de Barcelona, no decauen fins que aquesta

major ... re

companyia es dissolt el 12 de març de 1828" .
En una carta datada e l 16 d'aqost ," explica a
Josep Martorell les incidències del viatge al Nord,
amb la pollacra N.S. del Carmen. D'aq uest viatge, es

mesos", com ell mateix comenta quan torna a Canet

conserva una nombrosa co rrespondència , doc u-

de Mar el 20 de julio l de 1833."

L'estada a l'Havana és un capl tol que dura" ItO

me nts portuaris, fact ures dels pràctics, i una comparecè ncia a Ribadeo, davant de la de D. Francisco

.. .Els seus dies s'acaben, s'ha de creure que n'és

Xav ier l.ornban," de la "Escribania de la Marina" on

conscient. El 2 d'agost rep l'última carta que va rebre

exposa que procedent de Torrev ieja , amb un carre-

en vida . Naturalment és de Josep Ma rtorell, que esme-

gament de sal, la pollacra fe ia a igua "siendo necesa-

na al seu escrivent , d'un" Muy Sr. Nuestro" , que taxa, i

ria dar a la bomba muy a menudo, y saliendo sal por

escriu: "Amigo Roig".27
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... Ia major part dels projectes i/·lustrats d'estímul de la industrialització i del comerç espanyols no es tradueixen en assignacions
de recursos per aquestes finalita ts. O sigui que se'n parla molt
peró no es fa res; formen part de la literatura propagandística per
al consum públic. La partida fonamentat de la despesa pública és
la militar: entre exercit i marina se n 'enduen, de 1760 i 1788, un
60 % det total. Només que mentre la pa rtida de l'exercit és relativament estable, com a reflex d'unes necessitats pe rmanents, la
de la marina creix durant aquests anys, en funció de fes exigències de la defensa de l'imperi, i és la que provo carà en bona
mesura l'endeutament amb que acabarà el regnat. El dinamisme
de la despesa per a fa marina revela que ha estat la defensa de
l'imperi la finalitar política a la qual els governs de Carles fil han
donar un suport més sostingut i perseverant (nola de l'autor ) Sembla que lot plegat no va servir de gaire;
els anglesos do minaven l'Atlàntic. El dia 4 d'octu bre de 1804, els
anglesos, havien captu rat 3 fragates de guer ra espanyoles i n'enfonse n una alt re, al cap de Santa Maria (portugal), venien de
Mont evideo, amb destinació Cadis , amb un important car regament de plata . I, al cap d'un any, la de strossa de la nos tra armada : 21 d'octubre de 1805, la batalla de Trafalgar.
7. (apcb) cb 3950
8. (AMI C) -Alsina, March i Cana " de Joaqu im Llovet (pàg. 337
i 338 )
9. (CAV) "Cartes a Veracruz" de Joaquim Llovet (pàg. 53 i 57)
10. (apcb) Passaport lliurat -al Capitan, Piloto y Maestre Bartofomé Roig ... Aranju ez, a 9 de Marzo de 1804"
11. (CAV) pàg. 91
12. (apcb) cb 899
13 . (CAV) pàg .131
14. (apcb) cb 1587
15. (apcb) cb 3654
16. (apcb) cb 3960
17_(apcb) cb 2326
18. (apc b) cb 220
19. (apc b) cb 2326
20. (apc b) cb 3962
21. (apcb) cb 973
22 . (apcb) cb 3965 i 4900
23. (apcb) cb 4976
24. (apcb) cb 1214 i 4976
25. (apcb) cb 368
26 . (apcb ) cb 5003
27 . (apcb) cb 356
28. (apcb) cb 4898 . Citat en el Llibre d'Obil s de l'Arxiu Sacramental , de l'Església Parroquial de Canet de Mar.
29. (apcb) cb 3776
30. (apcb) Cronologia i Arxiu Sa cramentat de Canet de Mar.
31. Els des cendents de Bartomeu R.G .: Josep Ramon, Josep
i Enric; tingueren germans anomenats Bart omeu , que no sob revisqu eren la infància .

El 26 de febrer del 1834, lliura al notari Cirila Figaraia , davant de Salvador Guitart, de Calella i Ramon
Misser de Canet de Mar, en qualitat de testimonis, una
"ptice closa", qu e conté el seu testament."
El dia 19 de març," el seu fill escrivia des de l'Havana , exp ressa nt la seva preocupac ió per l'estat de
salut, que coneixia pe r una carta de la

seva mare, del

12 de gener. Possibleme nt es rebé quan ja era rnort.>
Darre ra escena: Bartomeu Roig i Goday, mor a
casa seva, a Canet de Mar, a Can Bartoldo, el 25 d'abril del 1834.

Els seus esforços i sacrificis no foren estèrils; el seu
fill, Josep Ramon, al tornar a Can et de Mar, va engran-

dir la casa pairal, bastint un jardí romàntic, de gust
francè s, de 35 x 25 metres (875 m') , darre re les cases
del ca rrer Amp le 24 i 26, al Carreró. L'adornà amb
terracotes italianes, un gran gabial octogonal de gracioses co lumn es de ferro colat, de quatre metres
d'alçada, amb una coberta de teules d'alegres colors,
esmaltades, que componien una cúpula, coronada
amb uns angelets de terracota, dos pous, cascades
artificials amb els seus safareigs i un gran brollador,
amb una figur a de Nep tú. En els racon s ombrívols,
plantes exòtiques, i al solell, mai hi faltaren cascall s ni
tabac, per ter ' rep è", bananers, palmeres i magnòlies.
Sobre la gran portada que donava al Carre ró, un
medalló amb una data : 1862.
Josep Ramon , també va conservar tot el llegat de la
seva fam ília, i, especialment el del seu pare, que ha
arribat a les nostre s mans amb la curo sa col-laboracló
del seu fill, Josep i del seu nét Enric , que continuaren
la tradició fami liar de donar el nom de Bartomeu, a
algun descendent de cada generació,31

NOTE S
1. (apcb) cb 384 9
2. (apcb) cb 3848
3. (apcb) cb 14 11
4. (apcb) cb 2633
5. (apcb) cb 3939
6. El Comerç entre Ca talunya i Amèrica, segles XVIII i XIX
(pàg. 101) 1986
Jos ep Fontana (La crisi co lonial en la crisi de l'antic règim )
"Per al/ra banda , alió que jo he or etes deduir dels textos - la
impor tància central concedida pets polítics iI·lusl rats espanyols a
la conserv ació i explotació de J'imperi- em resulta plenament confirmat per un excet-tem treball de Barbier i Klein sobre fa despesa
pública durant el regna t de Carles 111, pub licat fa molt poc a la
"Reviste de historia econ òmice ", En aques t estudi es conclou que
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IQ

(mides originals)

El document més antic de B.R.G.• cI signà ci diu que complia 16 anys (Ll ibrera pilmífol. 15)
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Penín sula, allinalit zar el seu bloqueig, salpant de l'Ha-

FRANCESC MARISTANY I TRUCH
I EL SEU PARE
JOSEP MARISTANY

vana , el 18 d'ago st de 1809, amb ia fragata "Manresa-

na", del capità Francesc Maristany i Truch.'

Desconeixem qui eren els interessats de les fragates: "Ntre. Sra dels Dolors: j de la -Manresana· ,9 però,

La famíl ia Maristan y, com la Millet, Pagès, Olive r o

hem pogut comprovar alguns detalls curios os:

Hombravella, form en part del nucl i fundacional del veïnat mar ítim de la parr òqu ia de Sant Ma rti de Teià.

Jo sep Mar istany, era el capità de la:

Aq ues t aspec te històri c ha es tat bastant est udiat al
llarg del seg le XIX, especialme nt a partir del sego n

Fragata · Manresana-

quart, essent bastant desconeguda l'activitat marinera

viatge a Vera cruz de 1801

del seg le XVIII i co me nçaments del seg le XIX.
Fragata " Ntra. Sra. dels Dolors:

És per això que si bé, pràcticament no tenim dades

viatge a Veracruz de 1795 10

biog ràfiqu es d'e n Fra ncesc Maristany i Truch , sí que

viatge a Veracruz de 1802 11

podem aportar les seves activitats comercials, j donar
Francesc Maristany i Truch, va comandar:

noticia del se u pare, el capità Josep Ma ristany.

Fragata "Ntte. Sra. de/s Dotors:
viatge a Veracruz de 1804 12

El docum ent més antic que hem trob at, de Jo sep
Mar ista ny, del 23 de s etembre del 1804 , es tracta d'un

Fragata "Manresana"
viatge a Barcelona de 1809

crèdit, que concedí al "Pilott' de la fragata" San Anto -

nio de Padua" , Joseph L1 auger y Serra, de ixant- li "sent
/liuras dich 100 Il. à Gambi Maritim" , que sens dubte es

Tot plegat ens fa pensar, enca ra que amb prudè n-

va deslina r per finançar la "pacotilla" . El premi d'aqu est

cia, que un dia o altre, podrem demostrar que la fraga-

"Cambi", es va acordar en un 25 %. 1

ta nomenada , "Ntra . Sra. de/s Doiors', també es conei-

xia per la "Manresana" .

l, aquí trob em el capità Bartomeu Roig i Goday, que

es va constituir fiador, del seu Pilotí, "en el cas de no
cump lir /0 dit pag o..." signant al peu del docum ent.'
Per aquest motiu podem comprovar que la coneixença

Mentre preparàvem aquesta monografia sobre "te
navegació a la Mediterrània orientar, hem intentat

dels dos capitans ve nia de lluny.

recollir dad es d'en F.M.T., a travé s dels seus possibles

descendents, però, per ara, no ens ha estat possible.
Així, doncs, sols tenim la certesa que era fill de Josep
Maristany i de Jo sepa Truch , va se r batejat el dia 18 de
ge ner de 1778 a les "fonts baptismals" de la parròquia
de Sant Martí de Teià , que li po saren els nom de Fran -

Cal reco rdar, que aquest viatge fou l'úllim de la fragata " San Antonio de Padua", que va partir de Barcelona el 23 de setembre ,' arribant a Veracruz, el 30 de
novembre.'

cesc, Silvestre i Josep, essent els padrins Francesc
Truch (pagès) i M. Teresa Pagès Maristany."

El capità Bartom eu R.G., el 28 de febrer del 1805, va

comunicar als consignataris de la Península, que el port
de Veracruz estava tan cat ." S'inicià un llarg bloqueig.
Per aques t mot iu Jo sep Mari stan y, hagué d'esperar

força per cobrar el capital i el premi, segons consta en
el document: "Recib! CapI. y premio convenido. Tarragona 9 Octe. de IBOg' signat, "Jose! Maris/any .'
També sabem per Pierre Vilar que Josep Maristany '
era agosarat, ja que el novembre del 1801, salpà de la
Península amb la fragata "Manresana", amb càrrega
vers Veracruz. La pau d'Amiens se signà el 27 de

febrer del 1802.
S'ha comprovat que Bartome u R.G. va tornar a la
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del comercio lib re entre Barce lona y América pa ra los años 1789 ,
1790 Y 1791 . Pero los c uadros cornp letos (co njunta mente por
navíos, malerias , valo res y lugares de procedencia) de este
co me rcio respecte a 1792 y 1795 nos mue stren . según lo hablamos señalado en el esbozo general de la coyuntura , cómo en
estos años se dan las co las maxim as de la ectividad portu aria
barcelonesa . En 1792. lIeg an 69 navrc s de las Indias y se vuelve n 87 . En 1793 sal en 52 navíos para las Ind ias ; exist en dudas
acerca del número de regresos, pero el val or glob al de las rnercanc ías y de la pla ta aportadas es ligeramenle superior al del año
anterior. En 1794 hay 72 viajes de vuelta fren le a 57 sauces: en
1795 , 97 regresos y 46 sanoas y, en 1796, 88 reg resos .
En 1797, y bast a 1801 inclusive , la navegaci ó n colo nial pare ce haber qued ada por com pleto interrumpida. Ningún buque
vuelve de las Indias y las aperturas de "reqis tros" para la carga
co n destino a las co lonias, suspendidas d uranle c ualro años , no
se reanudan hasl a noviemb re de 1801 , en que dos frag alas , la
"Manresana" de J . Maristany y la •Atrevida~ de Jaime Tutzó anuncian q ue cargan pa ra Verac ruz.
8. apcb) cb 2490 i 2491
9. Estem esperant info nnació de Don Ramon de Sarriera i Fer·
n éndez de Muniain, Marqu ès de Barberà i de La Manresana , ja
que la sev a família , en aquell a època estava relacio nada am b
activita ts co me rcials i ma rítimes .
10. ~ A lsina, March i Cana", de Joaqu im Llovet (pàg. 33 1)
11. ídem. Pàg . 334
12. ídem . Pàg. 335
13. "Llibre de naixements", núm . 6 (1772 - 1796), faI. SO (Parròqu ia de Sant Mart í de Te ià).
14. També, enlre cartes nàutiques que cons erva la famí lia hi ha:

GRAU MARISTANY I SALA
I EL SEU FILL GABRIEL
Ara bé, d'aque sta família Maristany, tenim dades
d'un altre capità, en Gabrie l Maristany i Ramentol, que
en el seu' mundus', a modu s de folre s'hi trobà frag-

ments de cartes nàutiques d'Alexandria, Crimea i
Malla, una de quals és la que reproduïm ," que per les
dates d'e dici ó, deur ien haver estat utilitzades pels seus

avantpassats. Era fill de Grau Maristany i Sala" i de
Josepa Ramentol, vivia al carr er "Santa Ana", 44 (avui
"Mestres Villà") , D'aquesta casa a l'Arxiu Històric Municipal del Masnou , s'ha conse rvat el plànol que s'adjuntava en l'expedient de pe rmís de construcció, sot-licitat
per Grau Maristany. Es va casa r amb Eulàlia Oliver i
Alsina, filla del també capità Pere Oliver i Pagès."

Esperem que a mesura que es vagi investigant,
podrem anar establint més nexes familiars, per tal de
poder corroborar la relació entre Pere Maristany (pare
de Grau Maristany i Sala) i en Francesc Maristany
Truch. Tot i així , si bé potser, no tenien una relaci ó tron cal directa, hem pogut dona r a conèixer la navegació
per la Mediterrània oriental dels avantpa ssats del
capità Gabr iel Maristany i Ramentol, que fou dels qui
realitzà la "cerrere d'Am èttce", naveg ant principalment
amb la pollacra • Venturi/a" construïda per Salvador
Vieta i Paset (fill de Josep Vieta i Burcet) a l'any 1855
a Blanes, de 180 tones i de 88 d'eslora."

"Carta esferica/de lasIYslas Ba /earesly Pithyusas/ arreglada a
la que se construy6 en 1807/en la Dirección Hyd rografica de
Madrid! Publicada D. Jose de Espinosa/Gefe de Esquadra de la
R.I Armada/ y primer Director de dicho EstabfecimientolLondres
añolI812-.
15. -Llibre de Naixements", nú m. 8 (1810- 1842), Iol. 67 (Parròquia de Sant Ma rtí d e Teià ) que fou balej at el dia 24 de feb rer de
1814, hav ent nascut el dia anterior, 23 de febrer, Fill de Pere
Maristan y i Rosa Sa la, li posa ren el nom de Grau , Sa lvador i
Andr eu. For en el s padrins els seus o ncles Grau Mar istany i Antònia Sala .
16. "Llibre de Naixements·, núm . 8 (18 10- 1842), fol . 52 (Parròquia de SanI Ma rtí de Teià), foren els pares Pere Oliver i Teresa
Pagès , nas qué el d ia 7 de febrer de 1813 , i fou batejat el segü ent
dia. Els padri ns van ser Tomàs Oliver i Eulàlia Ma ristany i Pagès;
els nom s que se li imposaren foren , Pere , Isidre i Andreu.
17. pàg . 100 de Joaq uim Llovet: "Constructors navals de t'exprovíncia marítima de Mataró. 1816· 18 75, Mataró", 1971 (Premi
ñuro 1970).

Entre els documents que reproduïm hem inclòs el
full d'empadron ament corres ponent a l'any 1867
(AHMM) de la família Maristany-Ramento l, com a
document primari important. Però a més, també ens
permet constatar, el que ens havia arribat per tradicló
oral, i era que, quan s'es perava un fill mentre s'estava
fent construir un vaixe ll, general ment. tots dos porta ven el matei x nom. Com veieu, en el full del padró figura Bonave ntura com a qua rt fill de 12 anys d'edat i nascut a Blanes, és a dir, coincideix plenament amb el
període de construcció de la "Venturita" .

NOTE S

1. (apcb) cb 325
2. (apcb ) cb 326
3. (apcb ) cb 4303
4. (apcb) cb 238 1,2382 i 2383)
5 . (apcb) cb 2398 , 2399 i 2409
6 . (apcb) cb 327
7. Pierre VILAR (CEM III p . 340-34 1)
d) Navíos catalanes en fas postrimerías del sigla.
Una lagu na en la docume ntación nos priva de las estad íslicas
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ben prim cal afegir que aquest any és aproximat, tota

DATACiÓ DEL FRAGMENT DE LA CA RTA
NÀUTICA CONSERVADA ENT RE ELS

vegada que no tenim constància que els citats 5' s'ha-

DO CUMENT S DE G .M .R.

gin mantingut constants durant tot el temps considerat.
De totes maneres és ben segur que, de no haver estat

així, l'any obtingut no hauria estat gaire lluny del 1814.

Aquest fragment de ca rta nàutica, indubtablement
anglesa, on apareix l'illa de Malta i el seu entorn, no
inclou la data d'edició. Sens dubte, el procediment

L. Carbonell Relat

més adient per obtenir-la seria trobar una ca rta sencera igual, la qual cosa exigiria una tasca de recerca
inviable pel temps que disposem, i ens inclinem per
deduir-la amb certa exactitud i de forma moll senzilla.
Recordem que la terra l'envolta un camp magnètic
amb uns pols j unsmeridians -o línies de força- que no
coincideixen amb els geogràfics, més coneguts de
tots perquè són els que normalment apa reixen representats als mapes . I com que la direcció del meridià
magnètic és de gran interès per al navegant , les ca rtes nàutiques, i altres mapes, porten la indicació de
l'angle que formen els dos meridians esmentats,
designat com a declinació magnètica o variació local,
que lògicament varia d'un lloc a un altre, a més d'experimentar un lleuger ca nvi de valor anual, per raó
que els esme ntats pols magnètics no ocupen una
posició permanentme nt fixa.
A partir d'això podem observa r que, en el mencionat

fragment i a prop de l'illa, hi ha la indicació que la declinació magnètica és de 14° a l'oest, valor que correspon a un any desconegut i que anem a calcular. Aquí
hi manca, però, la seva variació anual , encara que això
no és problema, perquè la trobarem en una carta més
moderna del mate ix àmbit geogràfic, on hem compro-

vat que, a allà, l'any 1980, la declinació magnètica era
00 , i que en disminuïa 5' a l'e st cada any. Fem núme-

ros. Si la dita declinació magnètica ha passat de 14" a
00 vol dir que la disminució total ha estat exactament

de 14", o sia, de 840'. Aleshores, dividint 840 per 5,
que és el valor de la disminució anual, el quocient és

168 anys, quantitat que restada del 1980 ens dóna
1812, com a any corresponent a l'esmentada declinació magnètica .
Ara només ens queda esbrinar la relació entre l'any

1812 i el d'edició o publicació . En la carta moderna a
la que ens hem referit abans, la diferència, prenent el
de l'element magnètic com a subtrahend, és de dos
anys. La mateixa quantitat l'hem trobada en altres

ca r~

tes angleses de la nostra època, encara que en alqunes de la dècada de 1990 - i possiblement per efecte
de la rapidesa que comporta l'aplicació de la informàtica en tot el procés- la diferè ncia és zero. Així, doncs,
podem dir que el fragm ent en qüestió pertany a una

carta nàutica publicada l'any 1814, encara que filant
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Frag men t de carta nà utica en que es tan represen tades les Illes de Mulla i Gozzo (co nser vada entre els document s de G.M.R.)
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MIQUEL MARCH I MARTORELL
I EL SEU PARE MIQUEL MARCH

Miquel March. Aquestes trameses, entre d'altres ,
també són citades per Joaquim Llovet.'
L'any 1796, la firma "Alzina, March y Cana", de Vera-

Poc es podria saber sobre la família March de
Cale lla, a no ser pel llibre , del nostre admirat Joaquim Llovet, "ALSINA, MARCH I CONA (1784 1808)'" on relata extensament les dues companyies
que amb aquest nom operaren. La primera , del 1794
al 1801, s'havia pactat per una durada de cinc anys,
però cal recordar el bloqueig sofert del 1796 al 1802,
cosa que devia influir notablement en la seva trajectòria. La segona, s'a llarga del 1802 al 1808. A
L'Arxiu Històric Municipal de Calel la' s'hi troba un
important fons documental , relatiu als afers comercials i trifulgues de Francesc Alsina i Costas, Miquel
March i Josep Cona.

cruz,' va lliurar cabals, al capità Bartomeu R.G. amb
destinació a la Península; fet que en tenim constància

per un coneixement d'Embarc del dia 10 d'octubre.'
Naturalment, Josep Cana desconeixia que havia escla-

tat un conflicte armat amb Anglaterra, el dia 7 d'aquell
mes. El seu cunyat Alsina, li va comunicar la situació en

una carta dei dia 15, afegint en l'escrit, que Miquel
March, havia arribat a Barcelona el20 del mes anterior.'

Hi ha un període llarg d'activitat molt reduïda, a
causa del conflicte b èl-lic, Josep Cona residint a Veracruz, escriu: "Ya estoy harto de estar ausente de mi

casa;... '" i, Bartomeu R.G. sofrint el bloqueig a l'Havana, amb problemes amb el sucre que transportava, i

pledejant amb els "cargadores"."

Miquel March es casà amb una Martorell, família
amb forta implantació en negocis relacionats amb

Nueva España, i que com ja s'ha apuntat, els Martorell,
col-laboraren tota la vida amb Bartomeu Roig i Goday.
No és d'estranyar, que Miquel March i Martorell, fos
elegit per formar part de la societat "Roig y March",
pactada el primer de gener del 1813, a Palma de
Mallorca, actuant de testimoni Josep Martorell de la
firma "Marloref/, Pla y Cia".'

El dia 24 de març de 1799, el "pinc" de ia companyia "Alzina, March y Cana", el "Rosari' , trencant el bloqueig arriba a Veracruz, on també hi havia, un passat-

ger: Miquel March. Ei 19 de maig, envia una carta a
Bartomeu R. G. que fa referència als cabals que l'hi
havien lliurat al principi del bioqueig."
Acabada la guerra, i ja en temps de la segona

Per altra part, Miquei March, el pare, ja tenia tractes
amb Bartomeu R.G. i hem pogut comprovar que "Alzina, March y Cona", havia utilitzat els seus serveis i els
de ia fragata "San Antonio de Padua", de la que era
"Capitan, Piloto y Maestre".

societat" Alzina, March y Cana", tornem a constatar, la

utilització dels serveis de Bartomeu R. G. Aixi, en el
viatge iniciat per la fragata" San Antonio de Padua", a
Barcelona el 14 d'agost del 1803," s'han identificat 9
coneixements d'embarcament, amb destinació a la
casa de Veracruz: 13

Nosaltres tenim uns quants documents, 18 en total.
Són una ca rta, Coneixements d'Embare, i un registre
de càrrega, de partides que la firma de Calella envia-

- 180 3-07

Alzina, March

- 1803-07-28

Francisco Ma rch

Mitges

va a la seva casa de Veracruz, o a la inversa. També

- 1803·07·28

Jayme Dalmau

Mitges

n'hi ha alguns de consignataris que feren alguna tramesa, des de Calella, Mataró, o Barcelona, a "Alzina,
March y Cana", de Veracruz.

- 1803·07·28

Júlia Coronas

Mitges
M itges

y Cona

Vi de Tarragona

- 1803-07·28

José Ignacio Jonulla

. 180 3·08' 03

Alzina, Ma rch y Cona

Indianes

- 1803-08-03

Jayme Presas

Me rcaderies

En aquests tipus de companyies, com era costum ,

els socis minoritaris, es feien responsables de les

En el viatge de tornada, que s'inicià a Veracruz, el 7

cases a Amèrica. En aquesta, foren Miquel March i
Josep Cana, els encarregats de vetllar pels afers a
Veracr uz, i ho feren a lternativament.

de febrer de 1804, Bartomeu R.G. torna a embarcar partides de "Alzina, March y Cona", en aquest cas s ón:"

Els documents més antics, al nostre poder, són uns

- 1804-01-06

Alzina. March y Cana

Grana fina

- 1804·01·26

Alzina, March y Cana

G rana fina

registres de càrrega, de la fragata "San Antonia de

Padua", del capità Bartomeu R.G., de partides de
sucre, trameses a la Península des de Veracruz, el

I, finalment, el 23 de setembre del 1804 amb sortida des de Barcelona, del que havia d'ésser l'últim viat-

mes de maig de 1795,4 en una època que hi residia

ge a Veracruz de la fragata "Sa n Antonjo de Padua". 15

30

- 1604-09-12

Pedro Martín Viladesau

Mercaderies

- 1604-09-12

Alzina , Ma rc y Cona
B.R.G (Sobordo)

Reg. càrregues

- 1604-09-17

Mercaderies

Queden prou demostrades les relacions llargamen t
mantingudes per la firma, i especialment de Miquel
March, amb Bartomeu R.G.

Podem suposar, una mútua comprensió i afecte, ja
que en un període relativament curt, fore n testimonis i
víctimes a la vegada, de les guerr es i bloqueigs, que
acabaren amb l'època que Pierre Vilarlll considera
més rendible per a la nostra marina, respecte a les

colònies americanes i la Mediterrània occidental i que
fou l'escenari, on es representaven els últims actes de
la presència dels nostres a Nueva Españ a. La co ntinues revoltes i aldarulls, que acabaren amb la creació
d'un nou estat: Mèxic, que provo cà la tornada dels
capitals, cap a la península motivant la intensificació
de la industrialització de Catalunya , i, tantes altres
coses que s'escapen d'aqu est treball, però això sí, fou
el final de la "barca", aquella forma de "navegar mercadeja nf', que havia caracteritzat els nostres homes
del mar.

NOT ES

1. (AMYC) "Alsina. Ma rch i Cena" de Joaquim Llovet, Premi
lIuro 1985 , Mataró 1980
2. (MA MC) Arxiu Històric Municipal de Cal ella. Guia de Jesús
Rodriguez Blanco. 1993
3. (apcb) cb 3716
4 . (apcb) cb 4506 i 4507

5. (AMYC) pàg. 36
6. (AMYC) pàg. 46
7. (apeb) cb 1673

6, (AMYC) pàg. 46
9. (AMYC) pàq . 101
10. (apeb) cb 2633 (Plet de 335 fulles!)

11. (apcb) cb 893
12 . (apcb) eb 3222 i 4807
13. (apeb) eb 1974, 1969 , 1966 , 1968 , 196 7, 1970 , 1971 , 1972
i 1973
14 . (apeb) cb 1823 i 1847
15 . (apeb) eb 1793, 1794 i 4 726

16. P. Vilar (CEM III p. 340-341)
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b

(25x:4 1 cm. do blegat)
Ca rta de Miquel March i Mar torell (eh 1171 pêg . I)

32

p

(25x4 1 cm. doblegar)
Carta de Miquel Murch i Martorell (cb 1171 pàg.2)

33

(25x4 1 c m. do blegat)

Carta dc Miquel Marc h i Mart orell (e h 11?1 pàg.3)

34

p

(25x4 1 cm. dob lega t)

Ca rta dc Miqu el Man.:h i Martorel l (en 117 1 pilg.4 )
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nz

El dia 25 de gener del 1813,' Miquel March i Marto-

LES SOCIETATS MERCANTILS
A MALTA I A TRIESTE

rell, comunica esta r a punt per anar a Ma lta.

El 23 de febrer del 1812 Bartomeu R.G. i Francesc

tomeu R.G . s'inicia un període de gran activitat. No

Maristany i Truch, constitueixen una compa nyia per

tenim constància de la correspondè ncia enviada per

operar a "LEVANTE",' pactant viatges alternatius per

"Roig y March", ja que no tenim eis "Copiadors de car-

lnstal-lats a Malta en Miquel March Martorell i Bar-

vetllar cadasc ú les gest ions" in situ' > o sigui en e l més

tes", possiblement es van queda r a Trieste, junta ment

pur estil de la "barca" , Per això disposaren d'una casa
a Malta, dotada de magatzem. Amb aquest sistema,
els interessats vetllarien perso nalment les gestions, i,

amb molta altra docume ntació, com podrem compro-

var, al finalitzar l'activitat, primer de la companyia i
finalment de Ba rtome u R.G ., individualment.

evitarien les lla rgues permanències a llunyats de la
família; cosa que hav ia suscitat greus divergències e n

No obstant això enumere m les ca rtes rebudes , que

les companyies a mb casa al Nou Món .

tenim controlades :

Feren alguns viatges, amb resultats incerts; que en

25 cartes

Josep Marto rell

Palma de Mallorca

gran part coneixem gràcies a la correspondènc ia

4 cartes

Bernardo Molet e H.

Cad is

creuada en aquelles dates , e ntre Ra mon Font i Misser
i Bartomeu R.G. Moltes d'aquestes cartes, des de

2 cartes

Ramo n Font y M .

Pa lma de Mallorca

3 cartes

F. Mar istany y Truch

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca (que amb Maó, eren escales quasi
obligades dels vaixells proceden ts de Malta) informen

Moltes fan referè ncia a ca rtes rebud es, que dissor-

d'un mercat apàtic, "no es compra ni es vend' i afegeix
"a Catalunya potser és pitjor" .' Però finalment aques -

tadam ent no sabem de què tractaven.

tes me rcade ries aca baven a Vilanova que en aquella

Les de Josep Martorell, tracten de les activitats

època era el port habilitat, ja que s'hi havia traslladat la

come rcials que tenen e n comú, i, de la situació de l

Junta del Comerç de Barce lona , per imposició dels

pa ís i d'Amè rica

francesos.

Les de Bernardo Molet, escrites pulcrament per un
Com ja s'ha dit, les importacions no donave n els ren-

esc rivà, es refereixen a comptes pendent s d'Amè rica .

diments que s'havien espe rat i e ncara que com altres,

Les dues del març del 1813, (una d'elles, és un dupli-

confiave n que els nostres productes tindrien bona

cat, per assegurar la seva recepció) i diu textualment:

acceptació en aq uells me rcats, Ram on Font i Misser,

"...pues ninguna pa rtida hemos recibido de su Cuen-

no parava de suggerir les puntes i blondes' , Veien que

ta" . Les P D. les escriu Bernardo; una fa referència a la

les coses potser no tindrien la volada esperada, Fran-

Regència Provisional, presidida pel Cardenal Borbon ,

cesc Ma ristany i Truch, possiblement per tornar a fer la

"fue declarada efectiva por la Cor tes, con el aplauso

"Carrera de Indias" , i de mutu acord, amb Bartome u

de este Pueblo". I, en català amb més bona voluntat

R.G., el 20 de gener del 1813 pacten: que sense dissoldre la companyia, a partir d'aquell moment, cadascú

que altra cosa, aca ba" de gruxudas no nia Fetterenï"

girarà a mb el capital que tingui a les mans i es rendiran

que" N'o. Ex'°. AI mando de Welintg ton no ha hecho aUI1

La P.D. de l'altra, està datada el 6 d'abril, i comunica

comptes periòdicame nt, quan coincideixin. Ta mbé s'a-

movtmiento.:"

prova una societat creada rece ntment, 1'1 de gene r del

acciones en Mexica con el cura Morelo, Cf. este avia

mateix any, amb Miquel March Martorell, que apadrinen
els Martorell, nomenada "Roig y March" .

perdkio','

i, de Nueva España ,

"Cf. Avia avido dos

En una altra de maig del mate ix any, confirma l'a rri-

Mentrestant, Bartomeu R.G., es prepara i el 23 de

bada del "Navio de S. M. Asia", procedent de Veracruz,

gene r, "Don Antonio Garcia Conde, Mariscal de

am b una partida de caba ls, tramesa per "Cabañes,

Campo de los Exercitos Nacionales, Gobernador Mili-

Cortacans, Pascual y Cia." que està a la seva disposi-

tar de la Isla de Menorca, Subdelegada de Correos,

ció, "y ademas muy buenas noticias de aquel Beyno."

Presidente de la Junta de Sanidad e Inspector de las

Ramon Font y Misser, en la carta del 13 de maig del
"nuez mosca-

obras del Lazareto Nacional de la misma. Concedeix

libre y segura Pasaporte

a

1 8 1 3 , ~ s'interessa per unes partides de

On. Bartho lome Roig

da" i "zarzaparrilla", que havia de rebre a Ma lta un ta l

comerciante que con el correspondiente abone pa rte
para Malta. Y mando

a los Oficiales...", etc.'

"Durant , desconeixent-ne e l resultat, l'hi prega que
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i Truch, es mantenen com s'havia pactat, i una prova és
la liquidació dels resultats d'un viatge a Puerto Cabe-

investigui e l cas . Co menta que es desconeix la situa-

ció del capità Coll, que navega pel Carib . Fa constar
els preus a Palma de Mallorca, de diferents articles: oli,
-mezclilla buena", a rròs, blat de moro . També comuni -

Ilo, presentada el 17 de juliol de 1815."
En carta enviada el 29 de gener del 1818, a la seva

ca: "y de Maristany se fue, y no se nada desde Malaga; pera no hay cuidada". En l'altra, del 7 d'octubre del
mateix any: • Maristany regresó feJizte pero dijo havia

dona , Na Clara Gual i Catà li manifesta que: "La compañía se dar;' per concluida y acabada de buy a dos
mesospochmes o meñsyjo treballare per mon comte

dejado su Capll a costa firme (la qe esta mala) solo
trajo unos 500$ de slc. Ahora se avi/ita pa Orinoco,
seria bueno (si te parece bien) le escribiese qe procu. rase enajenar Ja coss" . S'acomiada desitjant: •Procure
manlenerse y salvar el pellejo". A la P.O "D. Felipe de
Amat regresó de las Cortes, y el herrrt' de Vd. Salio P'
Villa Nueba, y de al/i P' Vera Cruz. Dios le proteja".

solament. Los Srs Martoref/ botien que no me separese del Sr, March pera a la fi bayent la rebo que me
asisteix han convingud adar per finida amistosament
dita compañía.... 17
I així fou, s'ha comprovat que a l ca p dels a nys con-

tinuaren les relacions de Bartomeu R.G, amb Miquel
March i Martorell, i no cal dir, amb J. Martorell, que el

Francesc Maristany y Truch, en la seva del 16 de

va ajudar fins al final de la seva vida.

d'octubre de18 13, 1O tram esa via Maó; es refereix a la

seva família i a continuació escriu, "Amigo: mi empresa a Puerto Cabel/o, no a ' resultada como se prometia" ,... detallant las circumstàncies, com ha deixat les
mercaderies per vendre i el capital, i li anuncia que
parteix cap a Nueva Guyana . La del 6 de Novembre,
és un duplicat de l'anterior, encara que rectifica la seva
decisió d'ana r a Nuava Guyana, "por los funestos
resultados de la Costa firme, y siga por ahora al de
Montevideo..." També li notifica : "pero despues supimos que Caracas se abia sublebado".11

Restà a Trieste Bartomeu R.G. amb el seu fill
Josep Ramon Roig i Gual, i d'aque lla època hem tro bat una llibreta de 78 pàgines amb tapes de cartolina
grisa, on hi ha apunts de diferenl s moments. Entre
ells hi ha de scripcions de pesos i mesures de nombrose s ciuta ts i taul es d'equivalències de monedes,"
i una curiositat: la "Nomina de mis conocidos en

Barios Puntos","
També disposem d'una relació de cartes de persones del seu entorn, entre el 1816 i el 1820 ro

La tercera carta, rebuda a Malta, fou escrita a
Palma de Mallorca el 28 de gener del 1814, referint-se
a una que havia rebut de Bartomeu R.G., escriu: "y me

•

é gozado el haberle el Señor librado junta con et Sr.
March del fatat estrago de la epidemia que tanta ha
despoblada esa f/oreciente Isla". Sembla que els afers
d'Amèrica van millor, i que dóna la conformitat a les
operacions que "Roig y March", van realitzant: A lo er
me expone de sus operaciones, todo esta contorme:"

Josep Maristany, de Barcelona (9 cartes), pare de
Fra ncesc Marista ny i Truch, que e n la seva absència el representava .

Felipe de Amat y Cortada de Barcelona, (5 cartes),
soci i protector, que sempre el distingí amb la seva
confiança .

Salvador Roig i Goday, Canet de Mar (6 cartes) .
Carta del 13 de desembre del 1820 a Anna Maria
Blanxart .
•Ademas hay tambien un extracto de cuenta seguida

S'inicia un per íode amb resultats no gaire engrescadors, que aca ben amb la decisió de trasllada r-se a

y finida del Sr. Ramon Font y Misser de Canet que

Trieste. Manuel Pla i Coll, de Barcelona, en una carta
del 19 de setembre de 1814, aplaudeix aquest fet amb

tiene relación con la antedicha correspondencia" .

aquestes paraules: "Amigo con la casa de Malta nos a

cuente. gracias a las dichosas quaranta -

Els negocis no marxen i tenim un esborrany en ita-

nas, Dios quiera que ase establecimiento nos pruebe
major, como espero" .

lià, amb la lletra pulcra d'un escrivent, datat el 18 de

sa/ida malla

ma rç del 1821 ,21d'una instància de fallida , que no trobe m confirmada .

A Trieste , les coses no van a nar millor, com es pot

comprova r en els balanços, i apunts comptables:

Possiblement sols quedà en una possibililat, ja que
alguns dels creditors preferiren arribar a pactes particulars com se mbla confirmar-ho e l fet que estableix un

Balanç del 10 de març de 1815"
Balanç del 20 de maig de 1816"

balanç, el dia 5 de juliol del mateix any" .
Però "les desgracies mai vénen soles", i hem trobat

Mentrestant, les relaci ons amb Francesc Maristany
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un esborrany d'una llarga carta a Martorell, Pla y Cia.,
datat a Venècia el 25 d'aqost," on declara que "me

NOTES

halloenteramente sano y bueno", i descriu les malalties
que va patir. A Trieste, un cirurgià li va detectar que
tenia "una grande piedra y se desidio que no abia otro
remedio qe sufrir la opereciorï' .

1. Així es coneixia la zona oriental de la Mediterrània . inclús
els an glesos adoptaren aquesta de nominació.

2. (apcb) cb 2 10
3. (apcb) eb 2 11
4 . (apcb) eb 799

5. (apcb) cb 329
6. (apcb) cb 1196

Alguns am ics l'hi aconsellaren anar a Venècia , on

residia un cirurgià "de los de mejor fama hizo la oparecion me saco una piedra del tamaño y figura de un

7. (a pcb) cb 1197 Cal aclarir que el novembr e d'aquell any, el
' cure Mere/d , controlava una gran extensió de Nue va España . i
va proclama r la •República de Anahuac". L'any següe nt, el mes
d'octubre va ap rovar una Constitució. Finalment , capturat pels
exèrcits del virrei Calleja, lou executat el 22 de desem bre de
1815.
8. (apcb) cb 1198
9. (apcb) eb 209
10. (apcb) cb 323
11. (apcb) eb 324
12. (apcb ) cb 1621
13. (apcb) cb 412
14. (apcb) eb 4630
15. (apcb) eb 4629
16 . (apcb) eb 4478
17. (apcb) cb 634
18 . (apcb) eb 4944 a 4966
19 . (apcb) cb 4968 i 4969
20. (apcb) cb 3549
2 1. (apcb) eb 4564
22. (apcb) cb 4628
23. (apcb) cb 4209
24. (apeb) eb 3720
25 . (apcb ) eb 4622
26. (apcb) cb 4939
27. (apcb) cb 378

huebo de gallina". Tot plegat va representar un lla rga
convalescència de quasi dos mesos.
Recone ix que en aquelles circumstàncies es va

sentir consolat i ajudat per uns quants amics: Nicolo
Ponsata, els capitans Luis y Antonio Vianelo, el capità
Fabris, i molt especia lment, el Sr. José Labrasse, que
es va fer càrrec del seu fill Josep Ramon , a Trieste ...
"que me an hecho oblidar qe estoyen tierra estraña" .
Tamb é esmenta el Baró Fca . de Co llin , que suposa
"habra participada a Vdes. cuanto aya ocurrido a mi
desgraciada asumto mercantil a mi llegada a Trieste
espero conc/uir el asunto... "

No tenimdocumentació dels mesos següents, fet que
queda explicat pel contingut d'un esborrany d'una carta

dirigida a G. Bevilaqua," on li comunica la fallida, deixant-li el mobiliari de la casa "a disposicion de la masa" ,
els llibres comptables, cartes dels interessats i una relació dels pagaments que havia fet, en diferents èpoques.
El 30 de maig, rep una " Llista de preus" de Maria

l.uzzatto," amb tot tipus d'articles d'origen divers i
molts d'ells exòtics.
El cònsol a Trieste, Carlos Alexa ndra de Lellis ," el 3
de juny, lliura al seu fill Josep Ramon, un passaport :

"Por cuanto sale de este Puerto José Ramon Rotg hijo
de Dn Bartolomé natural de Canet de Mar en Catalu -

nia. de la edad de diez y siete años, embarca à bordo
del Bergantin Francés la Vestala su capitan Arnaud,
para Marselta de alti su paIria".

a

Possiblement, pare i fill, feren el viatge de tornada

junts, encara que no en tenim constància.
Bartomeu R. G, ja a Barcelona, rep a través de Martorell, Pla y Cia. una llarga missiva del1 5 d'octubre, de Gra-

ziadio Ninero des de Trieste," on li proposa noves gestions comercials, però, les Cases de Malta i de Trieste
han finit, i el "LEVANTE" s'ha emportat moltes il-lusions.
Bartomeu Roig i Badia
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Da ta

Capità o Patró
Procedència

T ipus nau
Càrrega

Nom nau

1812-04-28

MARTORELL, Vicente
de la Plana

Llagut
Cotó

Las Animas

5

1812-06-07

VILATO, Esteva n
Malla

Bergantí
San Antonio
Arròs, blat, farina, garrofes

9

2

1812 -06 -07

CAN T I, Fortunalbo
Malta

Bergantí
Blat

Na tividad

10

4

1812-06-08

MA RISTANY, Th omas
Mallorca

Uagul
Farina

San Antonio

14

1812-06-08

BAYONA , Pe dro
Mallorca

Xavec

Santa Faz

49

EN CO RS

1812-06- 09

BE IGTGEG , An tonio
Malta

Bergantí
Abramo
Farina, arròs, garrofes i blat

11

1812-06-28

GA FIERRO, Benito
Malta

Xabec
Blat

San Antonio

11

18 12-07 -12

MARISTANY, Gerardo
Cadis

Llagut
Fa rina i bacallà

San Antonio

10

18 12-07- 18

MAR ISTA NY, Thomas
Maó

Llagut
Blat

N.S . del Carmen

14

18 12-08 -12

MARISTANY, Thom as
Maó

Llagut
Arròs

San Antonio

12

1812-09-07

MARISTANY, Ca rlos
Almuñecar

Llag ut
Cotó

Sant Joseph

8

1812-09-13

MARI STAN Y, Isidro
Malta

falutx
Arròs

Sa n Antonio

13

18 12-11-16

MA RISTANY, Thom as

Llagu t
Farina i caca u

N.S. del Ca rmen

14

1812-1 1-27

VILATO, Estevan
Malta

Bergantí
Sa n Antonio
Arr òs.btat, favons i garrofes

8

2

18 12-11-29

MA RISTANY, Isidre
Cadis

Llagut
Farina

San Antonio

13

5

18 12-12-15

MARISTANY, Carles
Motril

Llagut
Cotó

Sant Joseph

7

1812- 12- 15

MA RISTA NY, Gabrie l
Motril

Llagut
Cotó

Sa n Antonio

7

1813-01-13

MARISTANY, Pedro
Mà laga

Llagu t
Bacallà

San Antonio

10

1813-01-1 6

MAR ISTANY, Isidro
Cad is

llagut
Cotó

San Antonio

14

181 3- 01-20

BARBANO, Lorenzo
Malla

Pollacra
BlaI , fesols i faves

La Fortuna

9

18 13-02-09

MARISTANY, Antonio
Motril

Llagu t
Cotó

N.S. Merced

9

181 3-02-1 8

MARI STANY, Gerardo
Gibraltar

Llagut
Blat

San Antonio

8
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b

Mariners

Passatgers

3

Data

Capità o Patró
Proce dè nc ia

Tipus nau
Càrrega

Nom nau

1813-03-10

MARISTANY, Pedra
Alacant

L1agul
Perpa lo (?)

San Antonlo

10

1813-03-13

MAURI, Josef
Mallorca

Pollacra
Llast

La Diana

12

1813-03-21

MARISTANY, Isidre

Llagut
Bacallà i cuirs

San Antonio

13

1813-04-01

JAMMA, Juan Niculau
Malta

Xabec
Blat i faves

Estora

9

1813-04-27

MARISTANY, Pedro
Molril

Llagut
Cotó

N.S. Merced

9

1813-05-08

GRU IT I, Cayetano
Malta

Bergantí
Blat i arròs

Febo

13

1813-05-24

MARISTANY, Vicenle
Torreblanca

Llagut
Garrofes

Las Animas

4

1813-06-01

MA RISTANY, Pedra
Ca dis

L1agul
Coló

Sa n Antonio

12

1813-06-01

MAR ISTAN Y, Thomas
Cad is

L1agul
Caca u i coló

San Antonio

12

1813-06-04

MAR ISTANY, Isidro
Mà laga

Llagut

San Antonio

13

Cotó i bacallà

1813-06-13

ROU RA, Pablo
Maó

Tartana
Blat de moro i faves

Sa n Antonio

5

1813-07-14

MA RISTANY. Thomas
Cadis

L1agul
Sucre i cacau

San Antonio

13

1813-07-18

MARISTANY, Antonio
Alacant

Llagut
Bacallà

N.S . Merced

9

1813-07-22

MARISTANY, Gerardo
Cadis

Llagut
Farina i cotó

San Antonio

9

1813-07-22

MARISTANY,
Cadis

L1agul
Farina ¡ cotó

Sant Joseph

7

1813-08-24

MARISTANY, Pedra
Alacant

Llagut
Blat i cotó

San Antonio

11

1813-09-04

CAM ILlER I, Josel
Mallorca

Berganti
Civada i faves

Gegilis

15

1813- 11-09

MAR ISTANY, Thomas
Cadis

L1agul
Coure . sucre i blat

San Antonio

1613-12-05

MARISTANY, Gera rdo
Alacant

Llagut
Blai

Sa n Antonio

1814-01-10

BARALT, Francisco
L'Hava na

Pollacra
J.M .J.
Cacau, sucre, fusta de campeIx i cafè

Carles

Marine rs

Passatg ers

8

2

5

2

8

12

B artomeu R oig i B ad ia
Buidat de la "íiorete ahont se notaran Tots los Patrons y Barcos que se donaran entrada a Comensan t fo dia 20 de Juny de 1809"
(Arxiu Històric Coma rcal de Vilanova i la Ge ltrú)
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CRONOLOGIA BIOGRÀFICA DE BARTOMEU ROIG I GODAY
Data

Esd eveniment

1762-06-16
1778-06-16

Neix B.R.G. a Canet de Mar
Emba rcat com a Pilotí. amb el Capità Pau Carreras , anota a la LLIBR ETA una pregària "Por la mano y ploma de
Barthomeu Roil g y Goday" (eb 4937 11p 15)
Embarcat com a Pilotí, amb el Capità Pau Caneres. relata que l'avi ESTRANY (Francisco Aivas y Pujol) ha mort a
les 17 h a Londres (eb 493711p 09)
Embarcat com a Pilotí, amb el Capità Pau Carreras , relata l'enterrament en una esglé sia prote stant , "ab un baul de
eahova " de l'avi ESTR ANY (eb 4937 IIp 09)
Embarcat com a Piloti , amb el Capità Pau Carreras , rep diners, i anota el canvi de monedes (eb 4937 Up 12)
Embarcat com a Piloti, amb el Capità Pau Carreras , dibuixa una FRAGATA (eb 4937 Up05)
Embarcat com a Pilotí, amb el Capità Pau Carreres. fa un esborrany de carta, dins el seu pla d'estudis (cb 4937 Up 16)
"Nota de las Doblas Dividides" ' Diuan que ara la any de 1779 las an puladas" (cb 4937 IIp 23)
Apunts dels beneficis de la venda de la "pacotilla ", a l'Havana (cb 4937 Up 59)
"Nota de lo que tinc qo ñyat" (cb 493711p 19)
Estableix una tau la d'equi valències de monedes cas tellanes (cb 4937 IIp 81)
"Nota dels diners que tinc rebut y gastat- (comença el14 d'abri l i acaba el 14 de novembre, entre l' Havana i Veracr uz) (eb 4937 IIp 80)
Salpa de l' Hava na, amb la Saetia Sta . Theresa de Jes ús (cb 2637)
Arriba a Veracruz, am b la Saetia Sta Theresa de Jes ús (cb 264 9)
Salpa del port de San Juan de Ulia (Veracruz), amb la Saetia Sta. Theresa de Jesús (cb 2651)
Arriba a l'H avana, amb la saetia Sta. Theresa de Jesús (cb 2668)
Salpa de l'Havana amb la pollacra San Migu el (a buscar sal) (cb 2670)
Fondej a al Cavo de Sal (cb. 2678 )
Salpa del Cayo de Sal (cb. 2679)
Arriba a l'Havana (cb . 268 1)
Revi sa pe r Antonio Ram írez Canta l, l'inventari del "paqueb ote San Antonio de Padua y San Fellcla no" (cb 1310)
Antonio Ram írez Cantal, compra a Franclsco Pastor el" paquebote San Antonio de Padua y San Feliciano" (cb 1309)
Es fa càrrec de la fragata S. Antonio de Padua y San Felician a, a l Puerto de Santa Maria (cb 1357)
Està fondejat a Cadis, a punt de salpa r; el fort llevant no ho permet (cb 1360)
Molt trasbalsat comunica un incident amb una fragata biscaïn a. Ha reparat els danys i està a punt de salpar, cap
a Monte video (cb 136 1)
Arriba a Montevi deo, procedent de Màlaga. Dificu ltats per ve ndre el vi (cb 1362)
Comunica a Anto nio Ram írez Cantal, que està a Buenos Aires, pen sa tornar a Montev ideo, el proper mes de març
(eb 1364)
Comunica a Antonio Ramírez Cantal, que està a Montevideo, si té prou càrrega, salparà el proper mes d'abril (cb 1366)
Salpa de Monte video, vers la península (cb 1367)
Arriba a Cadis, procede nt de Montevideo (cb 1367)
Document que acredita , que la fragata San Antonia de Padua y San Feliciana, pertany: 314 a D. Felipe de Amat y
de Cortada i 1/4 a Ba rtomeu R.G . (cb 3489 i 3488)
Salpa de Barcelo na ve rs Veracruz (cb 2683)
Arriba a Verac ruz (cb 2742)
Salpa de Veracruz, ve rs Barcelona (cb 2744)
Tomba el cap de Sant Vicente, arribant a la penín sula (cb 2822)
Salpa d'Algesires vers Veracruz ( d'arribada procedent de Màlaga) (cb . 1373)
Arriba a Veracruz procedent de Màlaga (cb 1377)
Salpa de Veracru z vers Campeche (cb 1384)
Arriba a Cam peche procedent de Veracruz (cb1384)
Salpa d'Algesires vers Veracruz (cb. 1398) i (cb. 2823)
Arriba a Veracru z procedent de Màlaga (cb .1397) i (cb.2883)
Salpa de Veracruz vers Màlaga i Barcelona (co . 2884)
Arriba a Màlaga (cb . 2983)
Signa amb el mestre d'aixa Juan Mauri , la construcció d'una fragata nomenada San Antonio de Padua , de 26 guas
llargà ria, 14 1/2 pams de punta l i 38 pams oberta.
Come nça la construcció d'una fragata, a la platja de Canet de Mar
Passa per l'Estret de Gibra ltar, direcció a Ferral i La Coruña (cb . 2984)
Arriba a Ferrol (cb. 3007)
Salpa de Ferrol ve rs Ba rcelona (cb. 3008 )
Arriba al port de Villanueva de Portimaon ~ Portugal (cb. 3023)
Salpa de Villanueva de Portim aon • Portuga l (cb. 302 4)
Arriba al port de Faro - Portugal (cb. 3028)
Salpa del port de Faro - Portug al, vers Barcelona (cb. 3030)
Es desballesta a Barcelon a, la fragata nomenada San Antonio de Pad ua y San Feliciano
Noces amb Clara Gua l i Catà
Últimes despeses de la construcció de la nova fragata, entre d'altre s: "per los gastos de Benehir, fer escar, tirar lo
Barco a laigua i ensorrarlo..."
Neix CLA RA ROIG i GUAL (Cla ra, Rita i Florentin a)
Està naveg ant ve rs Veracruz, proce dent de Barcelona (eb . 303 1)
Arriba a Verac ruz, procedent de la península. (cb.1413) i (cb. 3077)

1778-1lJ.24
1778-10-26
1778-10-26
1778- 11-03
1778- 11-15
1780 ?
1780 ?
1780 ?
1780-04 ?
1780-04- 14
1780-12- 13
1780-12-24
1781-03-11
1781-03-28
1782-07-10
1782-07 -18
1782-07-27
1782-07-29
1785-03 ?
1785-03-03
1785-04-07
1785-05-03
1786-05-0 1
1786-09-24
1786-12-12
1787-03-06
1787-05-31
1787-09 -16
1788-06-28
1788-07-24
1788-09-20
1788-11-04
1789-0 1-23
1789-07-22
1789-09-26
1789-11-27
1789-12-15
1790-12-07
1791-02-05
1791-05-03
1791-08 -09
1791-11
1791-12-04
1792-02-07
1792-03-01
1792-04-06
1792-04-27
1792-05-12
1792-05-15
1792-05-22
1792-09-05
1792-10-01
1792- 11-11
1793-03-13
1793-06-16
1793-08-06
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1793- 10-24
1794-02-21
1794-12-01
1794-12-14
1795-01-06
1795-04- 13
1795-06-07
1795-06-28
1795-10-30
1795-11-02
1795-11-20
1795-12 -08
1795-12-19
1796-04-20
1796-05-18
1796-06-05
1796-07-29
1796-11-07
1796-11-13
1796-11-29
1802-05-20
1802-07-22
1802-08-01
1803-08-14
1803-09-02
1803-10- 19
1803-11-11
1804-0 2-07
1804-0 2-28
1804-02-29
1804-03-09
1804 -04-15
1804 -09-17
1804-0 9-23
1804- 11-30
1805-01-08
1805-02-28
1805-0 5-07
1805-06-02
1805-12-20
1806-02-11
1806-03· 19
1806-04-06
1806-04- 12
1806-05-02
1806-05-08
1806-05-19
1806-05-26
1807-03-19
1808-02-27
1809-03-03
1809-04-08
1809-04-13
1809-06-17
1809-06- 18
1809-08-10
1809-09-20
1810-08-06
1811-11
1811-12-20
1812-02-23
1812-02-26
1812-06-16
1812-07-06
1812-08-10
1812-09-06
1812-09-13

Salpa de Veracruz, vers Barcelona (cb. 3079)
Arriba a la península procede nt de Veracruz (eb. 3167)
Salpa de Barcelona, vers Veracruz, via Màlaga (eb 390 1)
Arriba a Màlaga (eb 390 1)
Neix JOS EP ROIG i GUAL (Josep, Gaspar i Jaume). Mori d'escarlatina (1800-0 1·06)
Arriba a Veracruz, procedent de la península. (cb. 143D-31-32)
Salpa de Veracruz. vers l'Havana (cb, 1444, 3901)
Arriba a l'Hava na. procedent de Veracruz .
Arriba a Màlaga
Salpa de Màlaga vers Barcelona
Arriba a Mallorca
Arriba a Salou
Arriba a Barcelona procedent de l'Havana (eb. 1445)
Salpa de Barcelona cap a Veracruz, via Màlaga (entre els dies 20 a 25 d'abril) (eb 1450)
Arriba a Màlaga, procedent de Barce lona (cb, 1451)
Salpa de Màlaga, vers Veracruz (co. 1457-58)
Arriba a Veracruz, procedent de Màlaga (cb. 1457-58 .. .) i (cb.320 1)
Salpa de Veracruz cap a l'Havana , amb direcció Màlaga (cb 1481 ) i (eb. 3202)
Neix BARTOM EU ROIG i GUAL (Bartomeu, Jaume i Joa n). Mori (1796-12-25)
Arriba a l'Havana Procedent de Veraeruz (eb 1481) i (eb. 322 1). S'inicia el primer bloqueig
Surt de l'Ha vana eap a Barcelona (eb 2332) Fi de l primer bloqueig.
Passa pe r Màlaga (eb 2332)
Arribada a Barcelona (cb 2332)
Salpa de Barcelona, vers Veracruz (cb. 3222) (cb. 480 7)
Passa per l'estret de Gibraltar (cb 2334 i 2335 )
Neix BARTOMEU ROIG i GUAL (Bartomeu, Serafí). Mort ?
Arribada a Veracruz (eb 2334 i 2335 )
Sortida de Veraeruz (eb 2363, 2365 i 2368 ) i (cb, 3293)
Arribada a l'Hava na (cb 2363, 2365 i,2368 i cb. 4824)
Surt de l'Hava na cap a Cadis (cb 2363, 2365 , 2368 i cb . 4823)
Tempestat a les Bahames, trenca masteler, homes a l'aigua i un mort (cb 237 1 i 3326)
Arribada a Cadis (eb 2363 , 2365 i 2368) i (eb 3363)
Contra cte amb la tripulació, per a proper viatge a Veracruz (cb 3939)
Surt del port de Barcelona, vers Veraeruz (eb 4303)
Arriba a Veracruz (cb 238 1,2382 i 2383)
Carta a M. Gispert, arribada a Veraeruz amb la goleta CORSO procedent de Cadis. Notícies de l'apressament
anglès de 4 fraga tes a les costes de Portu gal (cb 2395)
Comunica a CONSIG NATARIS de la península, que el port de Veracruz està tancat (eb 2398, 2399 i 2409) S'inicia
el SEGO N BLOQUEI G
Els Srs. Prior i Co nsules de Veracruz, dicten Sentè ncia, sobre la de manda de la tripulació (eb 3950)
Neix JOSEP ROIG i GUA L (Josep, Ramo n i Salvado r)
Comun ica als INTERE SSATS que ha fondejat la SAN ANTONIQ DE PADUA, a un riu a TLACOTALPAM
Ha deixat ve racruz. i rep a l'Havana , carta de Cabanes. Cortaca ns, Pascual y Cia. Amb notícies de Cadis , interessant-se pel seu proper viatge a Catalunya (eb 152)
Comp ra del místic San José dit EL ARROGANTE, per 5000 p. a José Julià (cb 1238)
EL ARROGANTE, drets d'ent rada al port de l'Havana (cb 1242)
Comp ra seu per a ELARROGANTE, fra. de José Samà (cb 1243 i altres)
Drets de sortida del part de l'Havana, del místic ELARROGANTE (cb 1260)
L'únic full del Diari de Navegació del místic ELARROGANTE, fendeix a Jorugo a les 17:30 h per avaries (cb 1592)
Treballs de reparació d'ELARROGAN TE, a Jorugo fets per Francisco Pica (cb 1276 i altres)
Certificació de l'apressament d'EL ARROGANTE, lliurada pel Cap. M Folree (cb 1278)
S'ha esta blert a Acayucam, j tramet una carta a Pedro Sabater de Veracruz (cb 488)
Per ordres de ls interessats, ven la fragata San Antonio de Padua , a Josep Antonio Torrens (eb 132 1)
Des de Veracruz, tramet 5 cartes a Catalunya , comunicant la seva imminen t tornada (eb 2475,2476,2477 i 2478)
Encara a Veracruz , comunica les gestions que fa per remetre els cabals dels interessats i cons ignata ris (cb 2479,
2480, 248 1,2482 i 2483)
Salpa de Veracruz vers l'Havana (cb 2484)
Últimes cartes trameses des de l'Havana, abans de sortir cap a la península (eb 2490 , 2491)
Salpa de l'Hava na vers Cadis, amb la fragata Manresana, del Capità Feo. Maristany i Trueh (cb 2490 i 2491)
Arriba a Cad is procedent de l'Havana amb la fraga la Manresa na (cb 2492)
Arriba a Ca net de Mar, procedent de Cadis (cb 2497)
Neix RITA RO IG i GUA L (Rila Agna i Salvadora) (eb 4894)
Està a Palma de Mallorca (cb 265-34 49-3457)
Arriba a Canet de Mar, procedent de Palma de Mallorca (cb 2607-2609)
Constitució d'una companyia amb Franciseo Maristany i Truch , per operar al LEVANTE (cb 4626, 2611, 2612)
Resideix a Maó , amb tota la Iamtlia (eb322)
Des de Maó , prepara un viatge a Canet de Mar (cb 4704)
Arriba a Maó, proce dent de Canet de Mar, i porta Cabals (eb 4704)
Prepara el viatg e, comprant el passatge cap a Malla (cb 4704)
Salpa de Maó , vers Malta (cb 4704)
Arriba a Malta (eb 4704)
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1813-0 1-01
1813-01-20
1813-0 1-25
1813-02-12
1813-05-23
1814-03- 10
1814-05- 26
1814-09- 19
1815-03-10
1815-07- 17
1815-1 1-06
1815-11-13
1815-1 1-16
1816-05-20
1816-08-19
1816-10-16
1818-05-31
1820-12-13
1821-03-18
1821-06-05
1821-07-05
1821-08-25
1822-04
1822-05-30
1822-06-03
1822- 10-15
1823-01-07
1823-07-10
1823-08 -13
1823-08-16
1823-08-19
1823-09-24
1823- 11-29
1824 -05-03
1824-05-09
1824-05-14
1824-05-17
1824-07- 05
1824-11-01
1833-07-20
1833-08-02
1834-02-26
1834-03- 19
1834-04 -25
1835-03-04
1837-06-07
1838-01-05
1838-02-07
1838-06-21

Estableix una societat amb Miquel March i Marto rell, dita ROIG y MA RCH, per operar al LEVANTE, amb resíd ència a Malta (eb 3718)
Convé amb Francisco Maristany i Truch , que sense dissoldre la compa nyia. cadascú girarà amb el capital que té a
les ma ns, i es rendir an comptes. S'aprova la societat RO IG Y MA RCH (eb 4626)
Sojo rna a Maó , procedent de Palm a de Mallorca : Miquel March i Martorr ell comunica que està a punt per anar a
Malta (cb 329 )
Surt de Maó vers Malta (cb 4627)
Informa als seus socis de l'estat econòmic de la societat (eb 4626 )
Balanç de la soc ietat ROIG i MARCH (cb 4630)
Està a Trieste (cb 46 27)
Manuel Pla y Co ll, de Barcelona, aplaudeix el trasllat de la Casa ROIG y MARCH a Trieste, pels perjud icis soferts
a Malta per les repetid es "qua rantenes" (cb 412 )
Balanç de la societat ROIG i MARCH (cb 4630 )
Francesc Maristany i Truch , estableix la liquidació del seu viatge a Puerto Cabello (cb 4478)
Despeses del viatge de Trieste a Venècia (cb 47 11)
Despeses del viatge en cotxe de Venècia a Gènova (cb 4711)
Despe ses del viatge Gèno va ver s Blanes (cb 47 11)
Balanç efectuat per Miquel March i Marto rell, de la societat ROIG i MARCH, des de 1'1 de setembre de 1815 al 20
de maig de 1816 (cb 4629)
Salparà de Barcelona, en trànsit Palamós, vers Trieste , amb un xabec . (cb 622)
Està a Trieste, envia regals a la seva dona i una cai xa per a en Miq uel March de Calella (cb 1157)
Dissolt la societat Roig y March (cb 3720)
Relació de cartes enviades des de Trieste, des de 18 16 a 1820 (cb 3549)
Instància de fallida, justificant els motius: fallides, deutors, naufragi d'un bergantí, crisi a España, etc. (cb 4564)
Enca ra resideix a Trieste (cb 4206)
Estab leix un Balanç, a Trieste (cb 4628)
Escr iu des de Venècia, a Martorell, Pla y Cia ., una carta exp licant les seves mala lties (opera ció d'una pedra a
l'orina) Els negocis van malament (cb 4209)
Comunica a G. Bevilaqu a, un import ant creditor, la seva partida de Trieste, lamentant la seva fallida i facilitant-li la
documentació comptable per salva r actiu s (eb 3720)
Mario Luzzatto, facilita una llista de preus, on s'ofereix: Càmfora, Ullals d'e lefant. Cotó filat del Caire , Alum , Àmb ar,
Mercuri , Arsènic , Fils de ferro assortits, Opi, etc. (cb 4622)
Passaport a favor de Josep Ramon ROIG i GUAL, donat a Trieste, per tornar a Catalunya, via Marsella (cb 4939)
Carta de Grazladlo Ninero, que parla de la seva salut i de possib les afers (cb 378)
Celebra con tracte amb Joseph Fornells de Mataró, armador de la pollacra N. S. del Carmen (cb 3960)
Salpa de Sant ander, amb la pollacra N.S. del Carmen en llastra vers Maó (cb 2326)
Arriba a Mata ró, procedent de Santander, amb la pollacra N.S. del Carmen (cb 2326)
Comunica a J. Martorell, les incidències del viatge al Nord , amb la pollacra N.S.del Carmen, fondejada a Palamós
(cb 2326)
Té la pollacra N. S. de l Carmen fondejada a Palamós, i arriba amb el llagut San Antonio de Sant Pol, obte nint llicència de desembarcament.
Envia carta a Josep h Fornells, comunicant-l'hi la seva anada, amb dos mariners a Palamós per complir les ordres
dels francesos. (cb 2329)
Rep carta de Jos eph Fornells, comunicant-l'hi que el 14 de setembre, una llevantada ha trencat el pal major de ta
pollacra N.S. del Carmen (cb 220)
Rep de Martore ll, Pla y Cia., carta confirm ant-l'hi la possib ilitat d'anar a l'Havana (cb 973)
Surt de Cane t de Mar, dir ecció Barcelona, per embarcar cap a l'Havana (cb4976)
Rep del notari Anton io Falp, certificació del seu Títol de Pilot , abans de salpar, amb el seu fill Josep R., cap a
l'H avana (cb 3965 -4900)
Salpa de Barcelona , ve rs l'H avana, de segon Capità i Pilot, amb el berg anti Currotaco. (cb497 6)
Arriba amb el seu fill Josep R. a l'H avana, desprès d'u n feliç viatge , amb el bergantí Currotaco (cb. 1214, 4976 )
Entra al servei del Sr. Francisco Ramos, hisendat d'explotacions agrícoles de Baynoa, a escrivania de l'Havana (cb 4980)
Arriba a Canet proce dent de l'H avana (cb 5003)
Carta de l'amic J. Martorell, que esmena el seu esc riven t, d'un MUY SR. NUESTRO, per un AMI GO ROIG . (cb 356)
Testament PLICA CLOSA, davant del notari Cirila Figarola , testimo nis: Salvador Guitart , de Calella i Ramon Misser
de Canet de M.(cb 4898)
Carta del seu fill Josep Ramon . on mostra la preocupa ció per una carta del 12 de gener, escrita per la seva mare,
on comprova el seu estat físic. (cb 3776)
Mort de B.R.G .
El notari Cirila Figuerola, testimonis Mariana llauger i Ramon Misser, obren el testament PLICA CLOSA , a petició
de Clara Gual i Catà (cb 4898)
El recap tador Clausell, cob ra nominalm ent de BRG , 3 r. POR EL REPARTO DE LA CONTR IBUCION EXTRAORD.
DE GUERRA Y RESIDUO DE LOS 200 MILL ON ES. (cb 4377)
El notari Francisco de la Rosa, certifica unes comparecencies, on es reconeix el deute de Us Beltarn Gonet (cb 419)
Manuel Puig, comunica que ha rebut del Conso lat 126 p. 4 3/ 4 r. que correspone n al "divide ndo de bienes del concurso de D. Luis Beltran Genet" (cb 417)
Manuel Puig, co munica que ha entrega t a J .R.R. 126 p . 4 3/ 4 r. cobrats del Concurso de D. Luis Beltran Gonet
(cb 418) 2001

Josep Roig i Badi a
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-CATALOGACIÓ DELS DOCUMENTS REFERITS A LES SOCIETATS
MERCANTILS DE MALTA I DE TRIESTE
Data Emissor

Origen

Dest inatari

Dest inac ió

Canet de Mar

GISPERT, J osep Antonio de

Vil an ov a

"Descripto rs" o claus de recerca
Núm . de document i descripció física

1811-12-30 ROIG i GODAV, Barto meu
2608

Cabals I SAN ANTQNIQ DE PADUA (11) B.R.G. I Vendre I Carta I Malla
Copiador de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergamí, p. Verjural29,7 x 20 cm. pàg. 203. Escrita. Bon estat

1812-01-02 ROIG i GODAV, Bar to meu
2610

1812-01-02 ROIG i GODAV, Bartome u

26 11

Palma de Mall or ca

FONT y MISSER, Ramo n

Cane t de Mar

Palm a de Mall or ca

Maó

ROIG i GD DAV, Bartomeu

Canet de Mar

Canet de Mar

LLAU GER, Este ba n

Maó

Canet de Mar

CABA ÑES, CORTACANS Y Cia

Veracru z

Carta I Espos a I Mercaderies I Malta
Copiador de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de perga mí, p. Verjurat 29,7 x 20 cm. pàg. 210. Escrita. Bon estat

1812-01-23ROIG i GODAV, Bartomeu
2618

AMAT y de CORTADA, Felipe

Canet de Mar

Carta I Economia I Malta I Cunyat
Copiado r de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergamí , p. Verjurat 29,7 x 20 cm. pàg. 209. Escrita. Bon estat

1812-01-23 ROIG i GODAV, Ba rto meu
2617

Cadis

Car ta I BADA NO , Juan I Mallo rca I Malta I LEVANTE (Zona mediterrà nia)
Paper verj urat 21 x 30,9 cm. Doblegat. Escrit a tres cares . Mal estat.

1812-01-20 ROIG i GODAV, Bartom eu
2616

GUAL i BUCH, Jau me

Malta I XATO de Sant Pol (Patró) I Carta I Inventari I RICOMA, Mariana (Patró)
Copiador de cartes de 218 pàgines . Tapes dures de pergamí, p. Verjurat 29,7 x 20 cm. pàg. 208. Escrita. Bon estat

1812-01-19 LLAU GER, Esteba n
1202

Canet de Mar

Carta I RICOMA, Mariana (Patró) I Malta
Copiador de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergam í, p. Verjurat 29,7 x 20 cm. pàg. 207 . Escrita . Bon estat

1812-01-10 ROIG i GODAV, Bar to meu
2614

Palma de Mall orc a

SALA Francisco (Palró) Masnou I MARISTAN Y i TRUCH, Franc I Carta I MANRESANA (fragala) I Maó I FONT Y
MISSER, Ramon I PlaIa I Mallorca I Socis (partícips) I Llibre de comptes corrents 1 Malla
Copiado r de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergamí , p. Verjurat 29,7 x 20 cm . pàg. 206 . Escrita. Bon estat

1812-01-02 ROIG i GODAV, Bartomeu
2612

FONT y MISSER, Ramon

Canet de Mar

Malla J Socis (particips) I Economia I Carta
Copiador de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergamí, p. Verjural29,7 x 20 cm. pàg . 205. Escrita. Bon estat

TARRÉS y PUIG

Canet de Mar

Veracru z

REDENTOR (Bergantí) I Carta I Cabals I RODÉS, Francisco (Capità) t Malta I Esposa
Copiador de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergam í, p. Verjurat 29,7 x 20 cm. pàg. 211. Escrita. Bon estat

1812-02-21 ROIG i GODAV, Bartomeu

Canet de Mar

MA RISTANV i T RUCH, Franc.

Palm a de Mall or ca

Carta I Socis (partícips) I Malta I Cabals I GA MBUS , Ignició I Contracte I GINABRE DA, Antonio I Robator i 1 FONT

Y MISSER.
2621

Copiador de cartes de 218 pàgines. Tapes dures de pergamí , p. Verjurat 29,7 x 20 cm. pàg. 212. Escri ta. Bon estat

1812-02-23 FONT Y MISSER, Ramo n
3847

1812-04-25 MAR ISTANV, Josep

895

Canet de Mar

Palma de Mallorca MAR ISTANV iTRUCH, Franc.

Maó

Maó

ROIG i GODAV, Bartomeu

Catalunya
Arenys de

Malta

SARDA NYON S, Teresa Vda. I LLAU GER, Esteve I Maó I Socis (partícips) I Llibre de comptes corre nts I NADAL Y
SAM POL , Anto nio I MASSUET (Patró) I DOLOR ES (fragata) I TOR RENS, Senito (Capità) I ASTOL, Joan (Patró) I
MORA , Miquel I Mitges I MAR ISTANY i TRUCH, Franc I GODAY, Josep I Socis (partícips) I Caba ls I Plata I RO URA,
Pablo ( Patró)
Plec cosit 12 pàgines. Paper verjurat 31 x 42 cm. Plegat pàg. 3.4,5 i 6. Escrites. Bon estat

1812-05-20 MARI STA NV, Josep
900

ROIG i GODAV, Bart omeu

Carta I Roba (personal) I COMPTE i BARALT, Josep (Capità) I Malta I ANDREU, Salvador (Patró) I Plata
(catalans) 1 Maó I EIVISSA I Corsari I GINABREDA, Antonio I VICTOR IA (berganli) I Fragata I Tribuna l
Mar I Vendre
Paper verjurat , de 20,8 x29,7 cm . Plegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1812-05-05 ROIG i GODAV, Bartomeu

4704

Canet de Mar

Rebut r Malta I CARRERAS, Pablo (Patró)
Paper verju rat, de 20,5 x 14,5 cm. Escrit a una cara . Bon estat.

Palma de Mallorca ROIG i GODAV, Bartomeu

Carta I MARISTA NY i TRUCH, Franc I PASQUAL, Magin (patró) I Malta I Socis (partícips)
Paper verjurat, de 21 x 14,8 cm. Escrit a les dues cares. Bon estat.
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Maó
GINABREDA, Antonio

p

Data

Emisso r

Origen

Destinatari

Destinació

ROIG i GODAY, Bartomeu

Maó

"Descriptors" o claus de recerca
Núm . de docu ment i desc ripció física

1812-05-22 MARISTANY iTRUCH, Fra nc. Malla

1622

Crisi I Carta I Canet de Mar I Catalunya (catalans) I 8 1at I Garrofes I Escut (moneda) I LEVANTE (Zona mediterrània)
I Vilanova I Alexandria I Canons I Corsari I Faves I DAVESA (Capità) I Trípoli I Esmima I Arròs (producte) I Turquia
(turcs) I Pollacra I Vendre 1 Granilla (grans) I Plet I CARR ERAS, Pablo (Patró) I FONT, Pablo (Patró) I Malta I Maó
Paper verjurat 20,5 x 29,4 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares . Bon estat.

1812-06-08 FONT Y MISSER, Ramon
212

1812-06-13 MARISTANY, Josep
897

Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Palma de Mallorca ROIG I GODAY, Bartomeu

Maó
Malla I Germà

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Barlomeu

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

ROIG i GODAY, Bartomeu

Palm a de Mallorca ROIG I GODAY, Bartomeu

Maó

Maó

Carta I Guerra I Argel (argelins) I Apressament I CABRE RA, ( Illa) I Presoners, morts i ferits I Anglaterra (anglesos)
I L' Havana (port) I NEG RA, Mar I LEVANTE (Zona mediterrània) I Nau I Cabals I Comboi
Paper verjurat 2 1,5 x 22 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre.

1812-09? ROIG i GODAY, Bartomeu
4705

Palma de Mallorca

Carta I Colonials I LEVANTE (Zona mediterrània) I Cabals I Corbeta I Transformar una nau
Paper verjurat 20,7 x 15 cm. Escrit a dues cares. Bon estat.

1812-08 -29 MARISTANY iTRUCH , Franc. Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Barlomeu
11 75

Maó

Carta I Maó I Malta I Londres I Economia
Paper verjurat , amb marca d'aigua, 24,S x 20 cm. Escrit a una cara. Bon estat

1812-08-17 MARISTANY iTRUCH, Franc. Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Barlomeu
1078

Maó

Despeses (nota de) I Malta I Vilanova I Vendre I Port lliure I Catalu nya (catalans) I BUTIGEG, Antonio (Capità maltès,
bergantí) I Arròs (producte) I Factura I Farina I Garrofes I ABRAMO (Bergantí Anglès) I Blat
Paper verjurat 21 x 15 cm. Escrit a les dues cares. Bon estat

1812-07-31 MARTORELL PLA Y Cia.J
362

Maó

Carta I Vilanova I Vendre 1 Mercaderies I Palma de Mallorca I LEVANTE (Zona mediterrània)
(veure la 896) Paper verjurat, de 20,8 x29 ,7 cm. Plegat. Escrit a dues ca res. Bon estat.

1812-07-15 MARISTANY iTRUCH, Fran c. Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

4625

Maó

Carta I Malta I LEVANT E (Zona mediterrània) I MARISTANY i TRUCH, Franc I Blat I Arròs (producte) I GraniUa (grans)
I Catalunya (catalans) I Vilanova
Paper verjurat, de 22,S x 31,5 cm. Plegal. Escrit a tres cares. Bon estat.

1812-07 ? MARISTANY I TRUCH, Franc. Vilanova
901

Maó

Carta I Toledo I MARISTANY i TRUCH, Franc I Crisi I LEVANT E (Zona mediterrània) I Vilanova I Rússia (Russos)
I Comboi I Anglaterra (anglesos) I BERNADOTIE (rei de Suècia) I L' Havana (port) I Apressament I Sicilia I Aldarulls,
revolucions
Paper verjurat, 18,7 x24,6 cm. Doblegat ¡ escrit a dues cares. Bon estat.

1812-06-23 MARISTANY, Josep

899

Maó

ROIG i GODAY, Barlomeu

Carta I Blat I Maó I Catalunya (catalans) I Crisi I Llegums (Llenties, cigrons, mongetes)
Paper verjurat,18,7 x24,6 cm. Doblegat i escrit a dues cares. Bon estaI.

1812-06-19 FONT Y MISSER, Ramon

1050

PASQUAL, Magin

Carta I Blat I Farina I Arròs (producte) I Malta
Mallorca t PRATS, José (Capità) I Vendre I Garrofes I GINABRE
DA, Antonio
( vegeu la 901) Paper verjurat, de 20,8 x29 ,7 cm. Plegal. Escrit a tres cares. Bon estaI.

1812-06-19 FONT Y MISSER, Ramon
1049

Maó

Albarà I BUTl GEG, Antonio (Capità maltès, bergantí) I Arròs (producte) I Blat I Farina I Catalunya (catalans) I CARRE
RAS, Pablo (Patró) I MARI STANY i TRUCH, Franc I ABRAMO (Bergantí Anglès) I Enemic I Malta
Paper ve rjurat, de 15,5 x 11 cm. Escrit a una cara. Bon estat.

1812-06-18 MARISTANY i TRUCH, Franc. Vilanova

896

Maó

Carta I LEVANTE (Zona mediterrània) I MARISTANY i TRUCH, Franc I Blat I Catalunya (catalans)
(patró) I Cabals I MARTOREL L, PLA y Cia. I Vilanova I CARRERAS, Pablo (Patró)
Paper verjurat, de 20,87 x29,7 cm. Plegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

1812-06-13 MARISTANY, Jo sep
898

Palm a de Mallorc a ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I CARBONELL, Antonio (Capità) I Llibres I MARISTANY i TRUCH, Franc I Catalunya (catalans) I Malta
Paper verjurat, 18,7 x24,8 cm. Doblega t i escrit a dues cares. Bon estaI. Restes de lacre.

Malla

ROIG i GODAY; Bartomeu

Malta

Monedes (equivalències)
Plec cosit 12 pàgines. Paper verjurat 31 x 42 cm . Plegat pàg. 11. Escrita. Bon estat
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Dest inació

"Descriptors" o claus de recerca
Núm. de document i desc ripció física

1812-09-09

104

AMAT Y de CORTADA, FelipePalm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Maó

Carta I Malta I Sardenya (Illa) I FONT Y MISSER. Ramon I Tabac I CARRERAS , Pablo (patró) I Mercaderies I Sieilia
I Alacan t I SAN PABLO (Navio) I PAU I Turquia (turcs) I Rússia (Russos) I Ajudant de l'Estat Major del 3r. Exèrcit
I Fill I Comboi
Paper verjurat. 20 x 29,7 cm. Doblegat i escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre

1812-09-13 MA RISTANY iTRUCH, Franc. Pal ma de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Malta

Carta I Maó I Pirata I França (francesos) (gavatxos) I Catalunya (catalans) I Catalunya (catalans) I Corbeta I Maó I
Corbeta I França (francesos) (gavatxos) I Vilanova
1201 Paper verjurat 21,8 X31 cm. Doblegat. Escrit a tres cares . Bon estat.

1812-09-19 FONT Y MISSER, Ramon

Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Malt a

Carta I Cafè I Catalunya (catalans) I Plata I Anyil de Guatemala I Arròs (producte) I Llegums (Llenties, cigrons, mongetes)
I Màlaga I Nordamèrica I Comboi I Charleston I Sevilla I Canons I Granilla (grans)
2 10 Paper verj urat 20,7 x29,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat

1812-09-23 MOLET, Jo sep Ramon

1080

Maó

ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Espos a I Ordres I València I Setge I SULT (militar francès) I Màlaga I Sevilla
I GALLlSSÀ, Ralel (corredor) I Barcelona I LLAUGER , Esteve I Caracas
Paper verjurat 21 x 30 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estat.

1812-09-26 MOLET, Josep Ramon

Maó

Malta
Cadis I Cabals I Oncle

ROIG i GODAY, Barlomeu

Malt a

Carta I GAlLlSSÀ, Rafel (corredor) I Arròs (producte) I Vilanova I Granilla (grans) I Esposa I Comboi
1081 Paper verjurat 20,5 x 33 cm. amb marca d'aigua Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estat. Restes de lacre

1812-10-09 MOLET, Josep Ramo n

1079

1812-11-18 CLAUSELL, Ramon
932

1812-12-31
532

SERRA Y RIBA , Joseph

ROIG i GODAY, Bartomeu

Maó

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Barlomeu

Palma de Maltorca

Vilanova

ROIG i GODAY, Bartomeu

Maó

Maó

ROIG i GODAY, Bartomeu

Maó

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Barlomeu

Maó

Carta I MARTORELL, PLA Y Cia. I Magatzem I Cotó 1 Cànem I Llogar I MARCH, Miguel I Malta I Anglaterra
(anglesos) I Lletra de canvi
Paper verjurat 20,7 x 29,8 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Barlomeu

Malta

Carta I MARCH Y MARTOREll, Miguel I Recomanació
Paper verjurat 21 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a una cara. Bon estat

1813-02-12 ROIG i GODAY, Bartomeu
4627

Vilanova

Passaport I Milà [ Gènova I Trieste I Catalunya (catalans) I Malta I Venècia I Verona
Paper verjurat , 30 x2 1 cm. Imprès, escrit a les dues cares. Bon estat. Segells de diferents ciutats.

1813-02-01 MARTOR ELL, J osep
333

Malta

Carta I Palma de Mallorca I Economia I MARTORELL , PLA Y Cia. I AMADEO , Antonio (Capità) I Malta I Faves
Paper verjurat. 21 x 29,5 cm . Doblegat i escrit a dues cares . Bon estat.

1813-01-25 MAR CH Y MARTOR ELL,

329

ROIG i GODAY, Bartomeu

Societat I Malta I Contracte I MARTORELL , Buenaventura I MARCH Y MARTORELL. Miguel I MARTORELL, PLA Y
Cia. I Triplicat I ROIG Y MARCH, Casa
Paper verjurat 29,8 x41,5 cm. Escrit a tres cares . Bon estat.

1813-01-23 GARCIA, Do n Anlon io
799

Canet de Mar

Liquidació I DELF IN (bergantí) I Malta I AMADEO, Antonio (Capità)
Paper verjurat,30 x20,7 cm. escrit a una cara. Bon estat.

1813-01-11 SERRA Y RIBA , Jo sep h
531

Malta

Carta I Napoleònica I França (francesos) (gavatxos) I Guerra I VIDAL Y Cia., Juan I Vendre I Mercaderie s
Paper verjurat.amb marca d'a igua de 21,5 X 31 cm. Plegat. Escrit dues cares. Bon estat.

1813-01-01 ROIG i GODAY, Bartom eu

3718

ROIG i GODAY, Barlomeu

Maó

Carta I SUCHET ( General francès) I Batalla a Burgos I Presoner s, morts i ferits I MARMONT (militar francès) I HILl
(Militar anglès) I SULT (militar francès) I CROl ES, Baró de I Canons I l' Havana (port) I Catalana I Llegums (llenties,
cigrons, mongete s) I Comboi I Ciutadella (Menorca) I BAlLESTEROS (Militar espanyol) I Ripoll (Girona) I Ll AUGER,
Esteve
Paper verjurat 21 x 29,7 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

Maó

ROIG i GODAY, Bartomeu

Despeses (nota de) I Mocadors I Roba (personal) I Barrels I Sabates
Paper verjurat29 ,5 x 41,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.
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Trieste

Data Em issor

Origen

Destinatari

Destinació

Maó

ROMEU, Gabriel

Vilanova

"Descripto rs" o claus de recerca
Núm . de document i descripció tísica

1813·02·27 ROIG i GODAY, Bartomeu
3794

Rebut I Liquidació I Mocadors I Economia I Carta I Malta
Paper verjurat 20,5 x 30,7 cm. Doblegat . Escrit a tres cares. Bon estat

1813·03· 15 ROIG Y MARCH , Casa
5041

1813·03· 16 ROIG Y MARCH. Casa
5005

ROIG y MARCH , Casa

Trie st e

ROIG y MARCH , Casa

Tries te

Trieste

SAN MIGUEL (Bergan lí) I Llibre de guanys 1 BURLO, Benito (Capità)
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 1. Escrita. Bon estat

1813·03· 16 ROIG Y MARCH, Casa
5025

Tri est e

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 7. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

Lletra de canvi I Llibre de pèrdues I Maó
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 5. Escrita. Bon estat

1813·03·26 MOLET e hijos, Berna rdo

Cadi s

ROIG i GODAY, Bartomeu

Malt a

Carta I BORBON, Cardenal President de la Regència I Maó I Economia I Gobierno de España I OEUDA NACIONAL
I Junta de Cadiz
1196 Paper verjurat 20,8 x29,7 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1813·03·26 MOLET e hijos, Bernardo

Cad is

ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Hamburg I DEUDA NACIONAL I Maó r Cura MORELO I Gobierno de España
Junta de Cadiz I Rússia (Russos) I ORESDE I Londres I WELLlGTON, Duc de
1197 Paper verjurat 20,5 x 29,7 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1813·03·29
334

MARTOR ELL , Josep

1813·03·31 ROIG Y MARCH , Cas a
5042

1813·05·19
11 98

ROIG y MARCH , Casa

Trie ste

Palm a de Mallorca ROIG i GODAY. Bartomeu

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35

1813·05· 13 FONT Y MISSER, Ramon
209

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

ROIG y MARCH , Casa
l(

Tri este

conoso. Cayetano

Malt a

Palma de Mall orca ROIG i GODAY, Bartom eu

Carta I Tampico J Veracruz I Santa Catalina J Nou moscada I Cadis I sarsaparrella
I L' Havana (port) I Vendre
Paper verjurat 2 1 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat

MOL ET e hijos, Bern ardo

Tries te

24,5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

Cadi s

ROIG i GODAY. Bartom eu

Carta I ASIA (Navio) r Veracruz I Economia I ALGECIRAS (Navio) I Cabals
Paper verjurat 20,5 x 29,7 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre.

51

b

Trieste

Carta I Llegums (Llenties, cigrons, mongetes) I SERRA Y Al BA. Joseph I Vilanova
Paper verjurat 20,5 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat

1813·04·30 ROIG Y MARCH, Casa
5043

Malta

BOSCH. Jaime (Capità) I Fusta de campetx I Arròs (producte) I MONTE CARMELO (Bergantí) I
(Capità) I ORIENTE (Bergantí) I Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat: 35 x 24,5 cm. pàg. 1. Escrita. Bon estat

1813·04·28 MARTOREL L PLA Y Ci a.J
357

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Palma de Mallorca I Lletra de canvi I Maó I Llibre de pèrdues
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 5. Escrita. Bon estaI

1813·04·27 ROIG Y MARCH, Casa
5006

Trie ste

Carta I Virrei I Veracruz I Cadis I ARPA (Capità bergantí anglès) I EUROPEO (berganli) I San tó Domingo I Economia
I Mèxic (mexicans) I Blat I Tropa I Regència I Nueva España (Mèxic) I Dardanels (estret)
Paper verjurat 21 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat

1813·04·20 ROIG Y MARCH , Casa
5026

ROIG y MARCH , Casa

Trie st e

Malt a
Veracruz I Economia I Arròs

Llibre de despeses I Passatge marítim I Maó I Malta
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

1813·04·03 MARTORELL, Josep

335

Palm a de Mallorca ROIG I GODAY, Bartomeu

Carta I Blat I Criolls ( criollisme) I DESGOVERN I Regència I GAVATXOS (francesos)
(producte)
Paper verjurat 21 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat

Malt a
Junta de Cadiz

Malt a
Màlaga I COLL, José (Capità)

Malt a

Data Em issor

Origen

Destinat ari

Destinació

Malla

ROIG i GODAY, Bartomeu

Malta

"Descriptors" o claus de recerca
Núm . de document i desc ripció física

1813-05-23 ROIG i GODAY, Bar tomeu
4626

CAARE RAS , Pablo (Patró) I MORA. Miquel I ROIG Y MARCH, Casa I Societat I Palma de Mallorca I Ordres
Paper verjurat 30 X 20,5 cm. Escrit a una cara . Bon estat.

1813-05-27 ROIG Y MARCH, Casa
5027

1813·05·27 ROIG Y MARCH, Casa
5007

1813-05·31
5044

ROIG Y MARCH , Casa

Trie ste

ROIG y MARCH , Casa

Trie st e

Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Malla
Blat I Catalunya (catalans)

ROIG y MARCH, Casa

Trieste
X

Trieste

24,5 cm. pàg . 1. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH , Casa

Trie ste

Trieste

FALP, Jayme I Maó I Llibre de pèrdues I RADER ICH (Capità bergantí anglès) I Lletra de canvi
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 X 24,5 cm. pàg. 5. Escrita. Bon estat

Tri este

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

1813-08-03 MARTORELL PLA Y Ci a.J
358

ROIG y MARCH , Casa

Tri est e

Llibre de gua nys
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35

1813-07-31 ROIG Y MARCH , Casa
5046

Trieste

Carta I Veracruz I Cabals Germà I BONICHE (bergantí) I Maó I Nueva España (Mèxic)
I Mèxic
Paper verjurat 21 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes lacre

1813-07-15 ROIG Y MARCH , Casa
5028

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàg ines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg . 8. Escrita. Bon estat

1813-07 -06 ROIG Y MARCH , Casa
5008

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

1813-07-01 MARTORELL, Jo sep

336

Trieste

Llibre de guanys I Oli d'oliva
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24 ,5 cm. pàg. 1. Escrita. Bon estat

1813-06-01 ROIG Y MARC H, Casa
5045

ROIG y MARCH, Casa

Tri este

Lletra de canvi I Nòlit I Llibre de pèrdues I Xabec I MATO (Capità)
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 5. Escrita. Bon estat

Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Malla

Carta I Epidè mia, (malalties) I Economia I SERRA Y RIBA, Joseph I Maó I Lletra de canvi
Paper verjurat 20 X 29,2 cm. Doblegat. Escrit a una cara. Bon estat. Restes lacre.

1813-08-09 MA RTORELL, Jo sep

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Malla

Carta I WELUGTON , Duc de I Epidèmia, (malalties) I Tropa I França (francesos) (gavatxos) I Fortalesa I Barcelona
I Pamplona I Vic I SUCH ET ( Genera l francès) I Catalu nya (catalans) I Setge I Tarragona I Nueva España (Mèxic) I

ALIATS
337

Paper verjurat 21 x 29 ,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1813·08·30 ROIG Y MARC H, Casa

5009

1813-08-31 ROIG Y MA RCH, Casa
5047

Triest e

ROIG y MARCH , Cas a

Trieste

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

1813-09-20 MARTORELL, Josep
338

ROIG Y MARCH , Casa

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

1813-09-16 ROIG Y MARCH, Casa
5048

Trieste

Canvi mar itim I OULCE NOMBRE de MAR IA (pollacra) I LLAUGER, Esteve I BOSCH, Jaime (Capità) I Llibre de guanys
I MONTE CARMELO (Berganli)
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg . 1. Escrita. Bon estat

Palm a de Mallorca ROIG y MARCH , Casa

Malta

Carta I SAN PEDRO (Navio) I San sebasnan I Veracruz I Cadis I LA DIANA (Fragata) I MARISTANY i TRUCH, Franc
I Pamplona I SUCHET ( General francès) I Pirineus I Tarragona I Germà I Trieste I ALIATS
Paper verjurat 21 X 29,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estaI.
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1813-10-02 MARTOR ELL , Josep

340

1813-10-07 FONT Y MISSER, Ram on
206

Malla

Palma de Mallorca ROIG i GODAY, Bartomeu

Malla

Carta I Orinoco I COLL, José (Capità) I Veracruz I Oli d'oliva I LLAUGER , Juan (Armador)
Paper verjurat 2 1,7 x 3 1 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. 80n estat. Restes lacre.

1813-10-31 ROIG Y MARCH, Casa
5049

Palm a de Mall orca ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Nueva España (Mèxic)
SOULT ( General francès) I Veracruz I EMPERADOR (Napole) I Fruits colonials
americans I
WELLlGTO N, Duc de I Baiona (França) I Perpinyà I Tolosa (França) I Cabals I ALIATS
Paper verjurat 21 x 29 ,5 cm . Dobleqa t. Escrit a dues cares. 80n estat.

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24.5 cm. pàg. 8. Escrita. Bon estat

1813-11-03 ROIG Y MARCH, Casa

ROIG y MARC H, Casa

Trieste

Triest e

FERRER (Capità) I Arròs (producte) I Maó
RADERICH (Capità bergantí anglès) I Bergantí I Canvi marítim I Llibre
de guanys
50 10 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24 ,5 cm. pàg. 1. Escrita. 80n estat

1813-11-06 MARTOR ELL, Jo sep

339

1813-11-10 ROIG Y MARCH , Cas a
502 9

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Tri este

ROIG Y MARCH , Casa

Tri este

ROIG y MARCH, Casa

Calella

ROIG i GODAY, Bart om eu

Trie ste

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Tri este

Malla

Economia I Carta I Montevideo I Comissió I Rio Janeiro I L' Havana (port) I Malla I Duplicat I Epidèmia,
(malalties) I Cuba I Aiguardent I FLAQUER, MAS Y CARBÓ I Germà I Vi de Tarragona I Puerto Rico I Puerto
Cabello I Guerra
Paper verjurat 21,8 X 31 ,2 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

1814-01-31 ROIG Y MARCH, Cas a
5052

Tri este
MARTORELL. PLA y Cia.

Arròs (producte) J Maó I Catalunya (catalans) I Berganti I Assegurança I FERRANDO (Capità berga nti anglès)
I ROTTGER (Capità bergantí anglès) I Egipte I Faves J Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat: 35 x 24 ,5 cm. pàg . 2. Escrita. Bon estat

1814-01-28 MARISTANY i TRU CH, Franc . Palm a de Mallorca ROIG i GODAY, Bartom eu

1621

Trieste

Carta I FONT y MISSER, Ramon J MARCH Y MARTO RELL. Miguel J Malta
Paper verjurat 21,5 x 30 .7 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1814-01-18 ROIG Y MARCH , Casa

5013

Triest e

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24.5 cm. pàg. 9. Escrita. Bon estat

1814-01-02 MARCH, Miguel
328

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

L1íbre de guanys I 80SCH. Jaime (Capità)
Palma de Mallorca I Fusta de campetx
J MARTORELL, Buenaventura I Llenceria
Llibreta de 26 pàgines . de paper verjurat; 35 x 24.5 cm . pàg. 1. Escrita. Bon estat

1813-12-31 ROIG Y MARCH, Casa
5051

Trieste

Palma de Mallorca I Llibre de guanys I MARTORELL. PLA Y Cia. I Maó I MAMO (Capità bergantí anglès) I MARTORELL,
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 2. Escrita. Bon estat

1813-12-31 ROIG Y MARCH , Casa

5011

ROIG y MARCH, Cas a

Trie ste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24 ,5 cm. pàg. 8. Escrita. 80n estat

1813-12-31 ROIG Y MARCH , Casa
50 12

Malla

Maó I FALP. Jayme I Lletra de canvi I Llibre de pèrdue s I MARTORELL, Buenaventura
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat: 35 x 24,5 cm. pàg. 5. Escrita. Bon estat

1813-11-30 ROIG Y MARCH , Cas a
5050

Palma de Mallorc a ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Veracruz 1 Criolls ( criollisme) I Itàlia (italians) I Montevideo I Catalunya (catalans) I Tarragona I Germà
I Fruits colonials american s
Paper verjurat 20 ,S x 30 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

ROIG y MARCH, Casa

Triest e

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat : 35

X

24,5 cm. pàg. 9. Escrita. Bon estat
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1814-02-18 ROIG Y MARCH, Casa

5014

1814-02-18
341

Cànem I Berganti I Llibre de guany s I Pebre I Tabasco I BURLO, Benito (Capità) I Fusta de campetx I ARPA (Capità
bergantí anglès) I Bergantí I Anglaterra (anglesos) I Bombarda I VENDRELL (Capità) I Acer (en caixons) I Ancona I
GARCIA (Capità bombarda espanyola) I MAMO (Capità berganti anglès) I Llegum s (Llenties , cigron s, mongetes) I Lletra
de canvi I Maó I FALP. Jayme I RAVENTOS (Capità bombarda) I Cafè
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 2. Escrita. Bon estat

MARTORELL, Josep

1814-02-25 ROIG Y MARCH , Casa
5030

Barcelona

ROIG i GODAY, Bartomeu

Malta

Carta I Europa I Viena I PASTORA (Pollacra) I Gènova I SELLERAS (Capità) I Epidèmia , (malalties) I Interessats
en el viatge I L' Havana (port) I Cuba I Negres I Guinea
Paper verjurat 20 ,5 x 29,7 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares . Bon estat.

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Llibre de pèrdues I DEBaNO (Capità berganli anglès) I Apressament I Fusta de campetx
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg . 5. Escrita. Bon estat

1814-02-28 ROIG Y MARCH , Casa

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

Trieste
Grana fina

Trieste

EPIFANia (Bergantí) I llibre de guanys I MAMO (Capità bergantí anglès) I Arròs (producte) I Anyil de Guatema la
FALP, Jayme I CORTIS (Capità)
50 15 llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg 3. Escrita. Bon estat

1814-02-28 ROIG Y MARCH, Casa
5053

1814-03-14 MARTOR EL L, Jo sep
342

ROIG Y MARCH , Casa

Trieste

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Triest e

ROIG y MARCH, Casa

Barc elona

Malt a

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.11. Escrita. Bon estat

1814-06-01 ROIG Y MARCH, Casa
5032

Trieste

Carta I CONCEPCIO N (pollacra) I Chalapa I Gibraltar t Tabac I CRALTORNO I VIANNELLO (Capità) Fragata austriaca
I Vi de Malvasia I Màlaga I Fragata I Veracruz I Alacant I Const rucció fragata I Interessat s en el buc I GRAU Y ROMA
GOSA I Bergantí I Cadis I Corbeta I Transforma r una nau I MARISTANY i TRUCH, Franc I SISTARE, Juan (mestre
d'aixa)
Paper verjurat 21 x 30 cm . Doblegat . Escrit a tres cares . Bon estat.

1814-05-29 ROIG Y MARCH , Casa
5056

Trieste

Llibre de pèrdues I Cabals
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 5. Escrita. Bon estat

1814-05-11 MARTORELL, Josep

343

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste
Llibre de guanys

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat: 35 x 24,5 cm. pàg. 11. Escrita . Bon estat

1814-04-20 ROIG Y MARCH, Casa
5031

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Malta
RinER, Cristo I LACACE

CAMILLERI (Capità fragata anglesa) I Llibre de guanys I FALP, Jayme I Fragata I Arròs (producte) I Cabals I Ganyes
d'Alep
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg . 3. Escrita. Bon estat

1814-04-20 ROIG Y MARCH , Casa
5055

Trieste

Llibre de despeses
llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 9. Escrit a. Bon estat

1814-04-15 ROIG Y MARCH, Casa
5017

ROIG i GODAY, Bartomeu

Palma de Mallorca I MARTORELL, Josep I DEBa NO (Capità bergantí anglès) I Bergant i
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 3. Escrit a. Bon estat

1814-03-31 ROIG Y MARCH, Casa
5054

Barcelona

Carta I Fill I MARCH Y MARTORELL, Miguel
Ordres I CONGRÉS DE VIENA (1814)
(Capità) I Viena I Goleta
Paper verjurat 21 x 30 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

1814-03-30 ROIG Y MARCH, Casa
5016

ROIG y MARCH , Casa

Tries te

llibre de despe ses
llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 9. Escrita. Bon estat

Trieste

ROIG Y MARCH , Casa

Tries te

llibre de pèrdues I lletra de canvi I FALP, Jayme I MARTORELL, Buenaventur a I Maó I GALa FAE, José
llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 6. Escrita. Bon estat
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1814-06· 09 MARTORELL , Josep

344

Carta I Cànem de la Sta. Faz I Cacau I Sant Quirze i Santa Julita I Palamós I SUERA I Cartagena I Morillo
(Expedició) I Cadis I Arribar a port I Cànem de la Perceverancfa I MARCH y MARTORELL, Miguel I Gendre I BOTER
I ASIA (Navio)
Paper verjurat 2 1 x 30 cm. Doblegat. Escrit a dues cares . Bon estat.

1814·06·28 ROIG Y MARCH, Casa
5057

1814·07·02 ROIG Y MARCH, Casa
5058

ROIG y MARCH. Casa

Trieste

Trieste

Barcelona

ROIG i GODAV, Bart omeu

Malt a

Carta I SAN PEDRO (Navio) Cartagena de Indias MARGARITA (Illa) t Argel (argelins) I Americà I Calella I Germà
I Comboi
Paper verjurat 21 x 7,5 cm. Escrit a una cara. Bon estat.

1814·07·29 ROIG Y MARCH, Casa
5059

Trieste

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

BUTIG EG, Antonio (Capità maltès, bergantí) I Llibre de pèrdues I Catalunya (catalans) I Maó
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 6. Escrita. Bon estat

1814-07·23 MARTORELL , Josep
1184

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.11. Escrita. Bon estat

1814-07·11 ROIG Y MARCH, Casa
5033

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.11. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH. Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.12. Escrita. Bon estat

1814-08·12 ROIG Y MARCH, Casa

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Triest e

Llibre de guan ys I Barcelona I Fragata I MASSONET (Capità) Fragata anglesa
50 18 Llibreta de 26 pàgin es, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 3. Escrita. Bon estat

1814·08·23 MARTORELL , Josep
345

1814-08· 27 ROIG Y MARCH, Casa
5034

Triest e

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

Barcelo na

ROIG i GODAV, Bartom eu

Malt a

Trieste

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Barcelon a

ROIG i GODAV, Bart om eu

Tries te

Carta I BOVES (general) I Quarantena I Santander 1 Cumanà I La Guayra I Nueva Barcelona I Arezzo I PALADIO
(fragata) I CONGRESO (berganti) I Llista de preus I Llegums (Llenties, cig rons, mongetes) I MARC H Y MARTORELL,
Miguel I Cànem I Fruits colonials americans I Socis (partícips) I Ancona I Blat I València I ANGELI (Capità Goleta
anglesa) I Malta I Puerto Cabello I Insurgent I Presoners, morts i ferits I Caracas I TAULER (Capità) Bergant! espanyol
Paper verjurat 20,7 x 29,4 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estaI.

1814-09·24 MARTORELL , Josep
350

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Balanç
Llibreta de 26 pàgines. de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 13. Escrita. Bon estat

1814-09· 19 PLA Y COL L. Manu el

412

Trieste
Catalunya (catalans)

Germà I Economia I Puerto Rico I Veracruz I CONGRES DE VIENA (1814) I Cafè I Vendre I Carta I PAU!
Paper verjurat 20.6 x 30 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

1814-09·10 ROIG Y MARCH, Casa
5063

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.13. Escrita . Bon estat

1814-09·01 MARTORELL PLA Y Cia.J
3844

Malta

Llibre de despeses
llibreta de 26 pàgines , de pape r verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.12. Escrita. Bon estat

1814-08·30 ROIG Y MARCH. Casa
5061

ROIG i GODAV, Bartomeu

Llibre de pèrdues I FERRANDO (Capi tà bergantí anglès) 1 Arròs (producte) I Maó
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm . pàg. 6. Escrita. Bon estat

1814-08·29 ROIG Y MARCH, Casa
5060

Barcelona

Carta I Cadis I Palma de Mallorca I llegums (Llenties, cigrons, mongetes) I França (francesos) (gavatxos) I PARADIO
(fragata) I Cànem t Maó I Tarragona I Liquidació I Vendre
Paper verjurat 20,5 x 15 cm. Escrit a dues cares . Bon estat.

Barcelona

ROIG i GODAV. Bartomeu

Carta I Cànem I Blat
Paper verjurat 24,5 x 8,5 cm . I. Escrit a una cara. Bon estat.
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1814-09-28 ROIG Y MARCH, Casa

Llibre de despeses
508 1 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.17. Escrita. Bon estat

1814-10-08 MARTORELL, Josep

Barcelona

ROIG i GODAY, Bartomeu

Malta

Carta I MARCH Y MARTORELL, Miguel I Cadis I LA ESMERALDA (vaixell) I L' Havana (port) I Germà
351 Paper verjurat 20,5 X 14,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

1814-10-16 ROIG Y MARCH , Casa
5019

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de guanys I Tarragona I Maó I Ganyes d'Alep I CAMILLERI (Capità fragata anglesa) I Arròs (producte)
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 3. Escrita. Bon estat

1814·10·16 ROIG Y MARCH , Casa

ROIG y MARCH , Cas a

Trieste

Trieste

Bombarda I GARCIA (Capità bombarda espanyola) I MAMO (Capità bergantí anglès) I Llegums (Llenties, cigrons ,
mongetes) I Pebre I Pollacra I Catalunya (catalans) I Maó I SARDA, Josep (Capità pollacra espanyola) I Blat I Llibre
de pèrdues I Mallorca
5035 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat: 35 x 24,5 cm. pàg. 6. Escrita. Bon estat

1814-10-28 ROIG Y MARCH , Casa
5065

1814-10-30 ROIG Y MARCH , Cas a
5082

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

GELPI, Juan (Patró bergantí espanyol) I Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.14. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.17. Escrita. Bon estat

1814-10-30 ROIG Y MARCH, Casa

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de pèrdues I Lletra de canvi
5075 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.16. Escrita. Bon estat

1814-11·12 ROIG Y MARCH, Casa

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

CAMILLERI (Capità fragata anglesa) I Barcelona I Llibre de guanys
5020 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat: 35 x 24,5 cm. pàg. 3. Escrita. Bon estat

1814-11-14 ROIG Y MARCH , Casa

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

CARLETOR (Capità) Bergantí anglès I Llibre de guanys
5066 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.14. Escrita. Bon estat

1814-11-17 MARTORELL, Josep
352

1814-11-26 ROIG Y MARCH, Casa
5083

ROIG i GODAY, Bartomeu

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Malta
Vaixell o vaixells I Cadis I

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.17. Escrita. Bon estai

1814-11-30 ROIG Y MARCH , Casa
5084

Barcelona

Carta I Comprar I Negres I Temporals I CONGRéS DE VIENA( 1814) I Pirata I Guinea
Faves I TERRANOVA (vaixell) I Cartagena 1 Germà I Bergantí
Paper verjurat 20,5 x 14,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trie ste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat: 35 x 24,5 cm. pàg.18. Escrita. Bon estat

1814-11-30 ROIG Y MARCH , Casa

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
5087 Llibreta de 26 pàgine s, de paper verjurat : 35 x 24,5 cm. pàg.19. Escrita. Bon estat

1814-12-15 ROIG Y MARCH , Casa
5036

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

Llibre de pèrdues I Maó I Llegums (Llenties, cigrons, mongetes) I Catalunya (catalans)
anglès)
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 6. Escrita. Bon estat

1814·12·15 ROIG Y MARCH , Casa

Triest e

ROIG y MARCH, Casa

Trieste
FERRANDO (Capità bergantí

Trieste

FARRUCHIA (Capità) Pollacra I Llibre de guanys I Grana fina I Anyil de Guatemala I Cafè I Pebre I MAMO (Capita
bergantí anglès) I Messina I CATIANI (Capità trabacolo austríac) J Pells i cuirs I Trabacola I Àustria (austríacs)
5021 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 4. Escrita. Bon estat
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1814· 12·21 MARTORELL , Jo sep
353

Carta I Sucre I Independència (d'Amèrica) I Pollacra I Colonials I Germà I Tarragona I Charleston I Grana fina
Cànem I Rússia (Russos) I Prússia (prussia ns) I Guerra I PASTORA (Pollacra) I Mèxic (mexicans) I Comp rar
Paper verjurat 20,5 x 14,5 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estaI.

1814·12·31ROIG Y MARCH, Casa
5088

1814·12· 31 ROIG Y MARCH, Casa
5085

ROIG i GODAY, Bartomeu

Triest e

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartom eu

Tries te

ROIG i GODAY, Bartom eu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartom eu

Trieste

ROIG i GODAY, Bart om eu

Trieste

ROIG i GODAY, Barto me u

Triest e

ROIG i GODAY, Bartomeu

Messina I Equivalències (càlcul) I Pesos i mesures (relació) I Monedes (equivalències)
Llibreta de 80 pàgin es, amb tape s de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg. 29. Escrita. Bon estat

57

b

Trieste

Trieste

Triest e

Tries te

Trieste

Tries te

Trieste

Trieste

Tries te

Augusta I Lisboa I Viena I Hamburg I Frankfurt I Londres I Amsterdam I Moned es (equivalències)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg.. 15. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4960

Triest e

Equivalències (càlcul) I Monedes (equivalències) I Pesos i mesures (relació) I Ancona
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30 ,5 x 21,5 cm. pàg. 32. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4950

Triest e

Equivalències (càlcul) I Monedes (equivalències) I Pesos i mesures (relació) I Constantinoble
Llibreta de BO pàgines, amb tapes de cartoli na grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg. 33. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4962

ROIG i GODAY, Bartomeu

Monedes (equivalències) I Odessa I Pesos i mesures (relació) I Equivalències (càlcul)
Llibreta de 80 pàgines , amb tapes de cartolina grisa ; 30 ,5 x 2 1,5 cm. pàg. 35. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Barto meu
4963

Trieste

Pesos i mesures (relació) I Monedes (equivalències) I Equivalències (càlcul) I Malta
Llibreta de 80 pàgines , amb tapes de cartolina grisa; 30 ,5 x 21,5 cm. pàg . 37. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4964

Trieste

La Coruña I Galícia I Pesos i mesures (relació)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30 ,5 x 21,5 cm. pàg . 38. Escrita. Bon estat

1815 ROIG I GODAY, Bartomeu
4965

ROIG I GODAY, Bartomeu

Barcelona I Odessa I Pesos i mesures (relació) I Torrevieja I Sal I Carmen (Pollacra)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30 ,5 x 2 1,5 cm. pàg. 39. Escrita. Bon estat

1815 ROIG I GODAY, Bartomeu
4966

Trieste

Trieste
Llibre de guanys

uorna I CONEGUTS ( relació) I Trieste I Odessa I Lindao I Gravedona I Gènova I Marsella
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartoli na grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg. 41. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4967

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Villa Juan I Reus I Nàpols I Noya I CONEGUTS (relació) I Venècia I Trieste (terzo) I Cadis I La Coruña I Sant
Feliu de Gulxcls I Ancona I Alexandr ia I Maó I Torrevieja I Barcelona I Alacant I Tarragona I Santander I Ribadeo
I Vigo
Llibreta de 80 pàgine s, amb tapes de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg. 42. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
496B

Trieste

Liborno I Equivalè ncies (càlcul)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg . 28. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu

4969

ROIG y MARCH, Casa

Equivalències (càlcul) I Milà I Pesos i mesures (relació) I Monedes (equivalències)
Llibreta de 80 pàgines , amb tapes de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg. 19. Escrita. Bon estat

1815 ROIG I GODAY, Bartomeu
4959

Trieste

TAULER (Capità) Bergantí espanyo l I VIANNELLO (Capità) Fragata austriaca I Barcelona
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24 ,5 cm. pàg.14. Escrita. Bon estat

1815 ROIG I GODAY, Bartomeu
4952

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm . pàg .18. Escrita. Bon estat

1814·12·31 ROIG Y MARCH, Casa
5067

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.19. Escrita. Bon estat

Trieste

Data Emisso r
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Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Triest e

"Descrip tors" o claus de recerca
Núm . de docume nt i descripció fisica

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4942

Monedes (equivalències) I Trieste I Viena
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa : 30,5 x 21,5 cm. pàg. 05. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Barto meu
4958

1815 ROIG i GODAY, Bar tom eu
4957

ROIG i GODAY, Bartomeu

Triest e

X

Trieste

21,5 cm. pàg. 10. Escrita. Bon estat

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trie ste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

X

Trieste

Triest e

Trieste

Trieste

21,S cm. pàg . 12. Escrita. Bon estat

ROIG i GODAY, Bar tom eu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Tries te

X

Trie ste

Tries te

Trieste

Trieste

X

Lletra de canvi I Llibre de pèrdues
Llibreta de 26 pàgines, de pape r verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 16. Escrita. Bon estai
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Trieste

21,5 cm. pàg. 11. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

21,S cm. pàg . 23. Escrita. Bon estat

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste I Monede s (equivalències)
Llibreta de 80 pàgines , amb tapes de cartolina grisa; 30.5

1815-01-11 ROIG Y MARCH , Casa
5076

Trieste

Gènova I Pesos i mesures (relació)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,5

1815 ROIG i GODAY, Bart om eu
4946

Trie ste

Cadis I Màlaga I Monedes (equivalències) I Equivalències (càlcul)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa ; 30 ,5 X 21,5 cm. pàg. 22. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartom eu
4955

ROIG i GODAY, Bartomeu

Cadis I Pesos i mesures (relació) I Màlaga
llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30 ,5 x 2 1,5 cm. pàg. 2 1. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4954

2 1,5 cm. pàg. 13. Escrita. Bon estat

Equivalències (càlcul) I Pesos i mesures (relació) I Marsella I Monedes (equivalències )
llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa ; 30 ,S X 21,5 cm. pàg.17. Escrita . Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4953

X

Trieste

Equivalències (càlcu l) I Trieste I Viena I Barcelona
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,S X 21,S cm. pàg . 14. Escrita . Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bart omeu
4951

Trieste

Barcelona 1 Pesos i mesures (relació)
llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa ; 30,5

1815 ROIG i GODAY, Bartome u
4949

ROIG i GODAY, Bartomeu

Monedes (equivalències) I Triesle I Viena
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa ; 30 ,5 x 2 1,5 cm. pàg. 06. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4947

Trieste

Equivalències (càlcul) I Monedes (equivalències) I Gènova
llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg. 24. Escrita. Bon estai

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4943

Triest e

Monedes (equivalèncie s) I Equivalències (càlcul) I Pesos i mesures (relació ) I Venècia
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,5 x 21,5 cm. pàg . 31. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bar tomeu
4956

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste I Monedes (equivalències)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa; 30,5

1815 ROIG i GODAY, Bartom eu
4961

Trieste

Pesos i mesur es (relació) I Monedes (equivalències) I Trieste
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de ca rtolina grisa; 30,5 X 21,5 cm. pàg. 09. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4945

Trieste

Catala na I Monedes (equivalències)
Llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa: 30 ,5

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4944

ROIG i GODAY, Bart omeu

Equivalències (càlcul) I Pesos i mesures (relació) I Monedes (equivalències) I Nàpols
llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa ; 30,5 X 21,5 cm. pàg. 25. Escrita. Bon estat

1815 ROIG i GODAY, Bartomeu
4948

Trieste

Monedes (equivalències) I Loomc I Pesos i mesures (relació)
llibreta de 80 pàgines, amb tapes de cartolina grisa ; 30,5 X 21,5 cm. pàg . 27. Escrita. Bon estat

Trieste

Data Em is sor
Núm.

1815-01-11 MARTORELL, Jo sep
1008

Origen

Destin atari

Destinació

Barc elon a

ROIG i GOCAY, Bar tomeu

Malta

"Descriptors" o claus de recerca
de document i descripció física

Carta I Argel (argelins) I Veracruz I COLL, José (Capità) I Montevideo I Cadis I CONGRÉS DE VIENA( 1814) I
Germà I Cànem I Vi de Tarragona
Paper verjurat 24,3 x19 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estaI .

1815-01-16 MARTORELL PLA Y Cia.J

Barcelona

ROIG i GOCAY, Bartomeu

Canet de Mar

Carta I Trieste I RO IG Y MARCH, Casa I Cabals I Veracruz
1174 Paper verjura t21 20.5 x 28,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre.

1815-01-23 ROIG Y MARCH, Casa
5089

1815-01-28 MARTORELL, Jo sep
346

Malt a

Trieste

MARTORELL, Josep

Barce lona

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Triest e

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Tri este

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

ROIG y MARCH

Trieste

Trieste

ROIG y MARCH, Casa

Triest e

VILATÓ (Capità pollacra espanyola) I Llibre de pèrdues I MAMO (Capità berganli anglès)
Josep (Capità pollacra espanyola) I MARTORELL, PLA Y Cia. I Pells ¡ cuirs
Llibreta de 26 pàgines, de pape r verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 7. Escrita. Bon estat

1815-03-11 ROIG Y MARCH , Cas a
5078

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Malta I Llibre

Balanç
Llibreta cosida, tapes i fulls de paper verjurat. 40 pàg. Bon estat

1815-03-11 ROIG Y MARCH, Casa
5039

Trieste

FONT, Pablo (Patró) I Barcelona I Tarragona
Llibre de guanys I Palamós I AZO PARDI (Capità Bergantí anglès)
AITTER, Cristo
Llibreta de 26 pàgines. de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg .14. Escrita. Bon estat

1815-03-01 ROIG Y MARCH
4630

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de pape r verjurat; 35 x 24.5 cm . pàq.zü. Escrita. Bon estaI

1815-02-28 ROIG Y MARCH, Casa
5069

Trieste

Llibre de guanys I ANGELI (Capità Goleta anglesa) I Anyil de Guatemala
Llibreta de 26 pàgines. de pape r verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 4. Escrita. Bon estat

1815-02-28 ROIG Y MARCH, Casa
5090

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Llibre de pèrdues
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg .16. Escrita. Bon estat

1815-02-24 ROIG Y MARCH, Casa
5023

Triest e

Carta I MARCH Y MARTORELL. Miguel
Paper verjurat 20,S x 14,5 cm . Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat . (Revers del 346)

1815-02-23 ROIG Y MARCH, Casa
5077

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Llibre de pèrdue s I Barcelona I MARTORELL, PLA Y Cia.
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 7. Escrita. Bon estat

1815-02-19 ROIG i GOCAY, Bartomeu
347

Malta

MAMO (Capità bergantí angles) I Catalunya (catalans) I Maó I GARC IA (Capità bomba rda espanyola)
de pèrdues I SITZOB ICH (Capità) Fragata anglesa I Calè
Llibreta de 26 pàgines . de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 6. Escrita. Bon estat

1815-02-18 ROIG Y MARCH , Casa
5038

ROIG i GODAY, Bartomeu

Llibre de despes es
Llibreta de 26 pàgines. de paper verjurat ; 35 x 24.5 cm. pàg.18. Escrita. Bon estat

1815-02-18 ROIG Y MARCH , Casa
5037

Barc elona

Barcelona I Cànem I Blat I TAULER (Capità) Bergantí espanyol I Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines. de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.14. Escrita. Bon estat

1815-01-31 ROIG Y MARCH, Casa
5086

Trieste

Carta I CONGRÉS DE VIENA (1814) I Villanueva (Vilanova?) I Germà I Tabac
Paper verjurat 20,5 x 14,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1815-01-29 ROIG Y MARCH, Casa
5068

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pagines. de paper verjurat; 35 x 24 ,5 cm. pàg .19. Escrita. Bon estat

Trieste
Cafè I Tarragon a I SARDA,

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

GAnORNO e Hijos, Agustin I MARTORELL, PLA y Cia. I Gènova I Blat I Llibre de pèrdues
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjura t; 35 x 24,5 cm. pàg.16. Escrita. Bon estat
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Trieste

Data Emi ssor

Origen

Destin atari

Destinació

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

"Descriptors" o claus de recerca
Núm . de document i descripció física

1815-03-15 ROIG Y MARCH , Casa
5024

MARTORELL, PLA Y Cia. I MASSONET (Capità) Fragata anglesa I Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 4. Escrita. Bon estat

1815-03-18 ROIG Y MARCH , Casa
5062

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Passatge marítim I Maó I Llibre de despeses 1 Malta
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.13. Escrita. Bon estat

1815-03·30 ROIG Y MARCH, Casa

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
509 1 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.20 . Escrita. Bon estat

1815-04-29 ROIG Y MARCH , Casa
5070

1815·04· 30 ROIG Y MARCH , Casa
5092

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.20. Escrita. Bon estat

1815-05·20 MARTORELL, Josep
348

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

Cànem I BERNAT, Pedra (Capità Bombarda) I Barcelona I Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,S cm. pàg.14. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH , Casa

Barcelona

Malta

Carta I Napoleònica I Veracruz I Comboi I Gibraltar I Goleta I Bergantí 1 Guerra
Paper verjurat 24,5 x 8,5 cm. Escrit a una cara. Bon estat

1815-05-24 ROIG Y MARCH, Casa

Negres

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

SITZOBICH (Capità) Fragata anglesa I Llibre de guanys I BERNAT, Pedra (Capità Bombarda) I Cafè I Malta I Palamós
I Tarragona I PERRUCINA (Capità) Berganti anglès I Quina 1 Salou I Barcelona
5071 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,S cm. pàg.15. Escrita. Bon estat

1815-05·31
5093

ROIG Y MARCH, Casa

1815·06·10 MARTORELL, Josep
349

Carta I Economi a
Paper verjurat 24,5

X

Malta

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste
VIDAL, Menció (Patró de Mataró)

ROIG y MARCH , Casa

Triest e

Trieste

Llibre de pèrdues I CAMILLERl (Capità fragata anglesa) I MARTORELL, PLA Y Cia.
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg. 7. Escrita . Bon estat

1815-06-30 ROIG Y MARCH , Casa
5094

ROIG i GODAY, Bartomeu

Aiguardent I Barcelona I GELPI, Juan (Patró berganti espanyol) I Llibre de guanys
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,S cm. pàg.15. Escrita. Bon estat

1815-06·12 ROIG Y MARCH , Casa
5040

Barcelona

Barcelona I VIDAL. Mencio (Patró de Mataró) I Llibre de pèrdues
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.16. Escrita. Bon estat

1815-06·12 ROIG Y MARCH , Casa
5072

Trieste

8,5 cm. Escrit a dues cares. Bon estat

1815-06-12 ROIG Y MARCH , Cas a
5079

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines. de paper verjurat; 35 x 24.5 cm. pàg.20. Escrita. Bon estat

Ganyes d'Alep

ROIG y MARCH, Casa

Triest e

Triest e

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.21. Escrita. Bon estat

1815-07-09 MARISTANY iTRUCH, Franc. Barcelon a

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

Carta I Economia I FLAQUER, MAS Y CARBÓ I ALORDA, Matea (Patró) I Germà I Veracruz I Tarragona I MARTORELL.
PLA Y Cia. I Comissió 1 Cabals t Puerto Cabeüo I Puerto Rico I Cadis t Duplicat I Ria Janeiro I Anyil de Guatemala
1620 Paper verjurat 20,5 x 29,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estaI. (vegeu la 1616)

1815-07-10 PLA Y COLL, Manuel

Barcelon a

ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Chalapa I ROS. Juan I ROIG Y MARCH, Casa I Veracruz I SERRANA (Fragata)
1168 Paper verjurat 19,5 x19 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

1815-07·29 ROIG Y MARCH , Casa

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Cafè I Fusta de campetx I TAULER (Capità) Bergantf espanyol I Llibre de guanys
5073 Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.15. Escrita. Bon estat
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Triest e
L' Havana (port)

Tries te
BERNAT, Pedra (Capità Bombarda)

Data Emissor

Origen

Destinatari

Destin ació

Trieste

ROIG y MARCH, Casa

Triest e

"Descriptors" o claus de recerca

Núm. de document i descripció física

1815-07-29 ROIG Y MARCH, Casa
5080

TAULER (Capità ) Bergan tí espanyol I llibre de pèrdue s I PERRUC INA (Capità) Bergantí angle s I Lletra de can vi
Viena r Cànem
llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg. 16. Escrita. Bon estat

1815-07-31 ROIG Y MARCH , Casa
5095

1815-08-29 ROIG Y MARCH , Casa
5074

Triest e

Triest e

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Trieste

Barce lo na

ROIG i GODAY, Bar tomeu
J

ROIG y MARCH

Tries te

Malta

Guerra I Anglaterra (anglesos) I Canadà I

Tries te

Llibre de comptes corrents
Llibreta cos ida, tapes i fulls de paper verjurat, 40 pàg. Bon estat

1815-10-31 ROIG Y MARCH, Casa
5098

ROIG y MARCH, Casa

Trieste

Carta I COLL, José (Capità) I CO NG RÉS DE VIENA (1814) I Viena
Montevideo I RITT ER, Cristo I ANGULEMA , Duque de
Paper verjurat 24,5 x 8,5 cm. Escrit a una cara. Bon estat.

1815-10-31 ROIG Y MARCH
4631

ROIG y MARCH, Casa

Triest e

Economia
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg.13. Escrita. Bon estat

1815-09-19 MARTORELL, Jo sep
354

Trieste

Balanç
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat; 35 x 24, 5 cm. pàg.21. Escrita. Bon estat

1815-09-10 ROIG Y MARCH, Casa
506 4

ROIG y MARCH , Cas a

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat : 35 x 24.5 cm. pàg.2 1. Escrita. Bon esta i

1815-09-10 ROIG Y MARCH , Casa
5097

Trieste

Barcelona I Xabec I ALORDA , Mateo (Palr ó) I Llibre de guanys I Palamós
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24 ,5 cm . pàg.15. Escrita. Bon estat

1815-08-31 ROIG Y MARCH , Casa
5096

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Llibre de despeses
Llibreta de 26 pàgines, de paper verju rat; 35 x 24,5 cm . pàg .21. Escrita. Bon estat

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Inventari
Llibreta de 26 pàgi nes, de paper verjurat: 35 x 24,5 cm . pàg.22, 23 i 24. Escrites. Bon estat

1815-11-14 ROIG I gendres, Jaume

Gènova

ROIG Y MARCH, Casa

Trieste

Rebut I Factu ra
5102 Paper verjurat, de 24 x18 ,5 cm. Escrit a l'anvers . Bon estat

1815-11-24 ROIG Y MARCH

1178

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

Carta I Sucre I MARTORELL, PLA Y Cia. I CASSAÑES Y PASCUAL, Cristobal I Liverpool I Brasil I REYNALS (Capità)
Pebre I VIANN ELLO (Capílà) Fragata austríaca I Venècia I Gènova I Milà I Café I Barcelona I ALORDA, Matec
(Patró) I Anyil de Guatemala I R1TTER, Cristo I SANTA FAZ.(Bombarda) I Societat I FLORINS (moneda) I Tribunal I
Or I SE IPELT, Antonio I
Paper verjurat 25 x 41,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat. Restes de lacre.

1815-12-04 RITTER, Cr isto

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Barc elona

Carta I CASSANES Y PASCUAL, Cristobal I Economia I ANGEU (Capità Goleta anglesa)
1177 Paper verjurat 25,6 x 20,6 cm . Escrit a dues cares. Bon estat.

1815-12-21 MARCH Y MARTORELL,

1179

1815-12-27 MARTORELL PLA
1163

Tri este

ROIG I GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

Carta I Cànem I Coses de poc valor (bescanvi) I Vi de Màlaga I Platillas I ISABELA (fragata) I Miralls I Pebre I L' Havana
(port) I Cafè I REYNALS (Capità) I BARGES , Senyores I FLOR INS (moneda) I Sabó I Nòlil I Arròs (producte) I
Roba (persona l) I REIG, Joan (Capità) I Relació de preus I Venècia I GATTOR NO, Francisco I Gènova I Vainilla r
ANGELI (Capità Goleta anglesa) I Ace r I Octant i llibre de nàutica I GA RG IOLO de Ferrara I GATTOR NO , Andrés I
GIRAL Y REYNALS, Sres. I Milà I Fusta de campetx I Tabac I VILAR, Senyor I Viena I SEIPELT, Antonio I MARUSSIP,
Senyor I EMPERADOR d'Àustria I MARTORELL, PLA Y Cia. I Fruits colonials americans I SANTA FAZ (Bomb arda)
Paper verjurat 25 x 41,5 cm . Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat. Restes de lacre.

Barc elon a

ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Trieste
Paper verjurat 21,5 x 3 1 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre.
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Canet de Mar

Data Emissor

Origen

Destinatari

Destinació

Barc elona

ROIG i GODAY, Bart omeu

Can et de Mar

"Descriptors" o claus de recerca
Núm . de docume nt i descripc ió física

1815-12-29 MARTOREL L PLA
11 67

Carta I Trieste I Cafè I Crisi I ISA8ELA (fragata) I SANTA FAZ (Bombarda) I REYNALS (Capità)
Paper verjural23 x 38 cm. Doblegat. Escrit a dues cares . 8 0n estat. Restes de lacre.

1816-01-10 MARCH , Miguel
1017

1816-01-27 MARCH Y MARTOREL L,

1172

Canet de Mar

Triest e

ROIG i GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

Barc elon a

ROIG i GODAY, Bartomeu

Can et de Mar

Carta I VALLESPINOSA, Baron de I GIBERT, Fèlix I Trieste I Palma de Mallorca
Paper verjurat 21 x 29 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat . Restes de lacre.

1816-02-27 MARTORELL PLA
1161

ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I ARABET, Senyors I FLORINS (moneda) I Sucre I RITIER, Cristo I GILl8 ERT (Capità) I Vi de Rilosco I Platil!as
I Sardines I Barcelona I Constant inoble I PARAVICINI, Senyor I BARGES, Senyores I FERRER (Capità) I DUNNER,
Senyor I MARUSSIP, Senyor I VILAR, Senyor I ALEXICH, Vicente I GATIOR NO, Francisco I Sicília I SEIPELT, Antonio
I SANTA FAZ (Bomba rda) I Fruits colonials americ ans I Coses de poc valor (bescanvi) I Vi de Màlaga I Cadis I Pebre I
Gènova I REYNALS (Capità) I Viena I CASSA ÑES Y PASCUAL, Cristoba l I Tabac I COLOMER, Miguel I Grana fina
I Malta I MARTOR ELL, PLA Y Cia. I Llogar I SELLERAS (Capità) I Blat I BERNAT, Pedra (Capità Bombarda)
Paper verjurat 25 x 41,5 cm. Doblegat. Escrit a tres cares. Bon estat.

1816-02 -23 MARTOREL L PLA
1237

Calella

Carta I Trieste I Relació de preus I MARCH Y MARTORELL , Miguel
Paper verjurat 2 1,S x 31 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre .

Barc elona

ROIG i GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

Carta I SANTISIMA TRIN IDAD (berqa ntf) I Maó 1 Cànem I REIG, Joa n (Capi tà) I Trieste
Paper verjurat 21 x29,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre.

1816-03-22 PACANIN5, MANDR! Y Cia.

Màlaga

ROIG i GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

Carta I CRISTINA (Bergantí) I SAN ANTONIO ABAD (Berga ntí) I Trieste I L' Havana (port) I ROURE, Josep (Capità)
de S. Pol I ROIG Y MARCH, Casa I ROIG i GODAY, Salvador (Capità)
1166 Paper verjurat 25 x 18,7 cm. Escrit a una cara. Bon estat.

1816-03-26
1235

ARXER e hijos, Rafael

1816-03-29 MARCH Y MARTORELL,

1176

1816-03-29

1173

ROIG i GODAY, Bartom eu

Canet de Mar

Trieste

ROIG i GODAY, Bartom eu

Can et de Mar

Carta I SCHWARTZHEMBERG, Príncep 1 Ma. LUISA D'Àustria I MARCH, Miguel I EMPERADOR d'Àustria I GATIORNO,
Francisco I FIRA de SANT PAU I VIANNELLO (Capità) Fragata austríaca I Bla t I Odessa
Paper verjurat 25 x20,5 cm. Escrit a dues cares. Bon estat.

MARCH Y MARTOR ELL ,

Tr ieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

Carta I VILAR, Senyor I Roba (personal) I Barcelona I Maó I RITIER, Cristo I Caixeta amb Mirall I MIRALDA, Senyor
I Vainilla I Americà I Cafè I NEGRA, Mar I LABROSSE, José (Comercia nt francès) I FLORINS (moneda) I SEIPELT,
Antonio I Cànem I CASSAÑES Y PASCUAL, Cristobal I MAR USSIP, Senyor I Fruits colonials americans I Platillas
I GATIORNO, Franciscc I MARTORELL, PLA Y Cia. I Arròs (producte) I Veracruz I Vi de Tarragona I FERRER (Capità)
I ANXOVES (barrilet) I Sucre I SELLERAS (Capità) I REIG, Joan (Capità) I Lisboa I Anglaterra (anglesos) I Vi de
Màlaga I SANTA FAZ (Bomba rda) I Coses de poc valor
Paper verjurat 25 x 20,5 cm. Escrit a dues cares. Bon estat .

1816-04-24 MARCH Y MARTORELL ,

1170

Barcelona

Carta I Comissió I Trieste I Sant Feliu de Guíxols I Taps de sura I Alemanya I MARTORELL, PLA Y Cia.
Paper verjurat 20,3 x 29,45 cm. Doblegat. Escrit a tres cares . 80n eslat .

Tries te

ROIG i GODAY, Bartom eu

Canet de Mar

Carta I Cadis I Nàpols I Gènova I MARCH, Miguel I carnaval I BERNAT, Pedro (Capità Bombarda) I Bari I Revolució
a Nueva España I Comptabili tat (portar els llibres) I 81at
Paper verj urat 25 x 20,5 cm. Escrit a dues cares . 80n estat.

1816-04-24 MARCH Y MARTOREL L,

Tries te

ROIG i GODAY, Bart omeu

Canet de Mar

Carta I Turquia (turcs) I NEGRA, Mar I Coses de poc valor (bescanvi) I Guitarres i violins I Croacia i Datm àcia) I Sucre I
Ancona I Cànem I Ame ricà I Relació de preus I LEVANTE (Zona mediter rània) I Blat I MARTORELL, PLA Y Cia . I
Malla I REYNALS (Capità) I Viena I Lletra de canv i I LABROSSE, José (Come rciant francès) I Itàlia (italians) I SANTA
FAZ (Bomba rda) I Cafè I SEIPELT, Antonio I SCOPINICH, Esteban I Cadis I CASSAÑES Y PASCUAL, Cristoba l I Fusta
de campetx J Bergantí Ibicenc I COLOMER, Miguel I Fruits colonials americans I París
1171 Paper verj urat 25 x 4 1 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estat.

1816-05-20 ROIG Y MARCH
4629

Trieste

ROIG Y MARCH

Balanç
Paper verjurat 25 x 20,5 cm. Escrit a dues cares. Bon estat.

62

Trieste

Data Emissor

Origen

Destinatari

Destinació

Barcelona

ROIG I GODAY, Bartomeu

Canet de Mar

"Descriptors" o claus de recerca
Núm . de document i descripció ffsica

1816·05·20 MARTORELL PLA Y Cia.J

Ca rta I Trieste I MO RA, Miquel I Crisi
36 1 Paper verjurat 21 x 30 cm. Doblegat. Escrit a due s cares. Bon estaI. Restes de lacre.

1816·05-20 ROIG Y MARCH, Casa
5099

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Trieste

Balanç
Llibreta de 26 pàgines, de paper verjurat ; 35 x 24,5 cm. pàg.24. Escrita. Bon estai

1816-05·20 ROIG Y MARCH , Casa

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

ROIG y MARCH , Casa

Trieste

Balanç
5101 Paper verjurat, de 30 x 20 cm. Escrit a l'anvers. Bon estat

1816-05-20 ROIG Y MARCH , Casa
5 100

1816·07·20 ROIG I GODAY, Bartomeu
4562

Trieste

Inventari
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg .25. Escrita. Bon estat

Barcelona

MARISTANY I TRUCH , Franc.

1816·07·22 ROIG I GODAY, Bartomeu

ROIG y MARCH, Casa

Malt a

Malta

Economia f Monedes (equivalències) I Llibre de comptes corrents I Venècia I Blanes
47 11 Paper verjurat 28,4 x 38,2 cm. Escrit a dues cares. Bon estat.

1816·08· 19 ROIG i GODAY, Bartomeu
622

GUAL I CATÀ, Clara

Trieste

Canet de Mar

GUAL i CATÀ, Clara

Carta I Palamós I BOTET, Pau (Patró) I FONT Y MISSER , Ramon I Malta I Nòlit
Xabec I N.S.del CARMEN I Areny s de Mar
Paper verjurat 30,5 X 38,2 cm. Escrit a dues cares. Bon estat.

1816-10·16 ROIG I GODAY, Bartomeu
1157

Barcelona

Gènova I Trieste

Carta I Palamós I Trieste I Xabec I Canet de Mar f Cabals
Paper verjurat 20,5 X 22 cm. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes lacre.

1816· 10·09 ROIG I GODAY, Bartomeu

619

Barcelona

Cabals I Malta I Poders I Socis (partícips) I Finiquit 1 Maó I Liquidació I MARISTANY, Jose p
Paper verjurat 2 1 x 30 cm. Escrit a dues cares. Bon estaI.

Carta
Paper verjurat 25

X

Trieste

Canet de Mar
MARCH y MARTORELL. Miguel

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar

4 1,5 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estaI.

1816· 12·30 ROIG I GODAY, Bartomeu

Trieste

ROIG i GUAL, Clara

Canet de Mar

Carta I Família o familiar
62 1 Paper verjurat 24 ,7 x 39 cm. Doblegat. Escrit a una cara. Bon estat. Restes de lacre. (junt amb la 620)

1816· 12·30 ROIG i GODAY, Bartomeu
620

1817·04·20
623

Trieste

GUAL I CATÀ, Clara

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

GUAL I CATÀ , Clara

1817-06·20

Canet de Mar

Carta I Familia o familia r
Paper verjurat 21,5 x 31,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre (junt amb la 624)

1817·04·20 ROIG I GUAL , Josep Ramon Trie ste
624

Canet de Mar

Carta I Família o familia r
Paper verjurat 24 ,7 x 39 cm. Doblegat . Escrit a tres cares. Bon estat. Restes de lacre. (junt amb la 621)

GUAL i CATÀ , Clara

Canet de Mar

Carta I Família o familia r
Paper verjurat 21,5 x 31,5 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre (junt amb la 623)

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trie ste

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar

Carta I MAURI , Josep I MARCH Y MARTOREL L, Miguel r Calella I Fill I Pare I Lloret de Mar I DOMENECH (patró)
625 Paper verjurat 25,S X 42 cm. Doblegat. Escrit a tres cares . Bon estat. Restes de lacre

1817-08·06
626

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

GUAL i CATÀ, Clar a

1817·08·06 ROIG i GUAL , Josep Ramon Trieste
627

Canet de Mar

Carta I Família o familiar
Paper verjurat 25,5 x2 1 cm. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre (junt amb la 627)

GUAL i CATÀ, Clara

Carta I Família o familiar
Paper verjurat 25,5 x2 1 cm. Escrit a una cara. Bon estat. Resles de lacre (junt amb la 626)

63

Canet de Mar

Data Emiss or

Origen

Destinatari

Destinació

Trieste

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar

"Descriptors" o claus de recerca
Núm. de document i desc ripció física

1817-08-19 ROIG i GODAV, Bartomeu
628

Carta I DOMENECH (patró) I L' Havana (port) I CASANOVAS, Joan (Patró) I Sant Pol I BASTER, Felíu (Patró) I Família
o familiar I Barcelona I ROIG i GOOAY, Salvador (Capità)
Paper verjurat 25 ,5 x 42 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estaI. Restes de lacre .

1817-08-27 ROIG i GODAV, Bartomeu
629

1817-09-16 ROIG i GODAV, Bartom eu
630

Trieste

GUAL i CATÀ, Clara

Trieste

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar

Trieste

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar

Carta I ROIG i GODAY, Salvador (Capità) I Madrid I SENSE ANALITZAR I L' Havana (port) I Arenys de Mar I ROURA,
Francisco I Família o familiar I BERTRAN, José (l'Havana)
Paper verjurat 25 ,5 x42 cm. Escrit a tres cares. Bon estat. Restes de lacre.

1817-12-25 ROIG i GODAV, Bartomeu
633

GUAL i CATÀ, Clara

Carta
Paper verjurat 21 x16,7 cm. Escrit a una cara. Bon estat.

1817-12-02 ROIG i GODAV, Bartomeu
632

Canet de Mar

Carta I Família o familiar I Calella I Barcelona I CASANOVAS , Joan (Patró) I Pare I BAYA, Marian
Paper verjurat 25,5 x2 1 cm. Escrit a dues cares. Bon estat. Restes de lacre.

1817-12- ROIG i GUAL, Josep Ramon Trieste
744

Canet de Mar

Carta I Familia o familiar
Paper verjurat 25,5 x20.7 cm. Escrit a dues cares. Bon estaI. Restes de lacre.

Trie ste

GUAL i CATÀ, Clara

Carta I BAYA, Marian I Família o familiar I Pare I Canet de Mar I Epidèmia, (malalties)
Arenys de Mar
Paper verjurat 25,5 x42 cm. Escrit a dues cares. Bon estaI. Restes de lacre.

1817.09-04 ROIG i GODAV, Bartomeu

Triest e

Canet de Mar
Presepito (pessebre de Nadal)1

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar

Carta I Família o familiar I BAYA, Marian
631 Paper verjurat 25,5 x4,5 cm. Escrit a dues cares . Bon estat. Restes de lacre.

1818-01-24 TARRÉS Y PUIG

Veracruz

ROIG i GODAV, Bartomeu

Trieste

Carta
1075 Paper verjurat 24,5 x 37 cm . Doblegat. Escrit a una cara. Bon estaI.

1818-01-29 ROIG i GODAV, Bartomeu
634

Trie ste

GUAL i CATÀ, Clara

Carta J MARC H, Migue l J MARTOR ELL, PLA Y Cia.
Tancar activitats I Lletra de canvi
familiar
Paper verjurat 25,5 x42 cm. Escrit a tres cares. Bon estat. Restes de lacre.

1818-02-10 ROIG i GUAL, Josep Ramon Trieste
636

GUAL i CATÀ, Clara

Canet de Mar
Canet de Mar I Família o

Canet de Mar

Carta I Família o familiar
Paper verjurat 25,5 x42 cm. Escrit a una cara. Mal estat. Restes de lacre. (junt amb la 635)

1818-02-10 ROIG i GODAV, Bartomeu

Triest e

GUAL i CATÀ, Clar a

Canet de Mar

Carta I MOREU OLIVER , Francisco (Capità) I FONT Y MISSER, Ramon I Barcelona J GATTORNO, Francisco
635 Paper verjurat 25,5 x42 cm. Escrit a tres cares. Mal estat. Restes de lacre . (junt amb la 636)

1819-01-07 ROIG Y MARCH, Casa
5022

1820-04-14 MARISTANV, Josep
1183

MARTORELL y PLA Y Cia.

Barce lo na

Barcelon a

ROIG i GODAV, Bartomeu

Carta I Chalapa I Cadis I Cabals I SENSE ANALITZAR I MILANS Y MISSE R, Francisco
I SABINA (fragata de guerra) I Veracruz
Paper verjurat 20,5 x 30 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Bon estat.

1820-07-11 MILANS Y MISSER, Franc'
1076

Trieste

Barcelona

Rebut I Trieste I MARTORELL, PLA Y Cia.
Paper verjurat 15,5 x 22 cm. Escrit a una cara. Bon estaI.

1820-04-30 MIR, Paula
379

ROIG y MARCH, Casa

Triest e

Llibre de gua nys I SCH EMBRI (Capità bergantí anglès) I Barcelona I MASSO NET (Capità) Fragata anglesa I Cà nem
I HERNAND EZ (Capità) Bergantí espanyol I Grana fina I Maó
Llibreta de 26 pàgines , de paper verjurat; 35 x 24,5 cm. pàg . 4. Escrita. Bon estat

Cad is

ROIG i GODAV, Bartom eu

Carta I SABINA (fragata de guerra) I Tribuna l I Economia
Paper verjurat 20,5 x 30 cm. Doblegat. Escrit a dues cares. Bon estat.

64

Triest e
GIBE RT, TUTZQ Y GRAU

Trieste

l

Data Emissor
Núm.

1820-09-26 MILANS Y MISSER. Fran c'
964

1821-03-16

4624

ROIG i GODAY. Bar to meu

Trieste

Trieste

ROIG i GODAY. Bart omeu

Trieste

Tries te

MARTORELL PLA Y Cia.J

Barcelona

I.A. (Giud . Civ. Pro v.)

Triest e

Trieste

ROIG i GODAY. Bartomeu

Barcelona

Trieste

Canet de Mar

ROIG i GODAY. Bartomeu

Trieste

Trieste

ROURA. Pablo

Ca net de Mar

Tries te

INTERESSATS

Barcelona

ROIG i GODAY. Bar tomeu

Triest e

Socis (partícips) I Balanç
Pape r verjurat 26 x3B cm. Escrit a una cara .Bon estaI.

Trieste

VIEZZOLl , José M. I Balanç I FERRER YALBA, Francisco I CONSOLO, Angelo I REISDEN , J. F. I BEV ILACQUA,
Jua n I 8 UCHLER YCia. I COLLlOUD YCia. I MÜLLE R, Juan I NUOVO STABILlMENTO de Trieste I ALBANES e
Hijos I ARAÑO, José I ROU RA, Pablo (Patró) I ASSICURATORI MARITIIMI de Trieste I RInER, Cristo I Trieste
Viena I CUAIEL, Jacobo I Liborno I Canet de Mar I CABAÑAS, Antonio I VIDAL, Antonio I Marse lla I MAURY
YCia. I DEFFERRARI , Vassallo y Cia . I Sant Feliu de Guíxols I JANER, Francisco I RIERAy REFART, Miguel I CAS AS,
Nicclàs I DEYAS , Rafael t Viuda de Pedra MARTIN PASQUAL I Pells i cuirs I CAME RA D'ASSICURAZ10NE de
Trieste I BALD INI (Capi tà) I Tarragona I PEÑA YALBANES , Juan I Fragata I MARTORELL, PLA YCia . I ANG ILARD
(Capità) I La Coruña I BOBERA, Bernardo I Sant Pol
Paper verjurat 31 ,5 x 43 cm . . Escrit a una cara. Bon estat.

1821-08-25 ROIG i GODAY. Bartome u

4209

St Feliu de Guíxols ROIG i GODAY. Bartomeu

ESBORRANY I Carta I Eco nomia
Paper verjurat 37,5 x 25,5 cm. Escrit a dues cares . Bon estat .

1821-07-05 ROIG i GODAY. Bartomeu

462B

Trieste

Carta I Gènova I Economia I Fallida I Lletra de canvi
Paper verjurat 37,5 x 26 cm . Doblegat. Escrit a dues cares . Bon estat.

1821-06-16 ROIG i GODAY, Bartomeu
3719

ROIG i GODAY. Bartomeu

Carta I Econo mia
Paper verjurat 20,5 x 29,4 cm. amb marca d'aig ua Doblegat. Escrit a tres cares . Bon estat . Restes de lac re

1821-06-05 ROIG i GODAY. Bartomeu
4208

Tries te

Instància I Liquidació I España I Crisi I DEAS, Rafael (Capità) I Fallida I PONS, Lorenzo I Barcelona I Berga ntí I
Naufragi
Paper ve rjurat 37,5 x 26 cm .. Escrit a una cara . Bon estat.

1821-05-07 ROURA. Pablo
472

Triest e

MINCIO (berganli austriac) I Vendre I FABRIS, Pedro Ma. (Capità) I Liquidació I MARTORELL , PLA YCia. I sarsaparrella
Paper ve rjurat 25,3 x42 cm . Escrit a una cara. Bon esta t.

1821-03-21 SAMBOLA. Jo sel
517

ROIG i GODAY. Bartome u

Sant Pol I MARTORELL, PLA Y Cia. I Fusta de campeix I MILLET, Vicente I MARTORELL, Engràcia I Cànem I MUSAC HI
(Capità) I Tarragona I COR NELI US (Capità) I DEYAS, Rafael I Marsella I VIDAL, Antonio I Viuda de Pedra MART IN
PASQUAL I CABAÑAS, Antonio I ROURA, Pablo (Patró) I Canet de Mar I PEÑA Y ALBANES, Juan I BOBERA,
Bernardo I ALBANES e Hiios I CAME RA D'ASSICURAZ IONE de Trieste I NUOVO STABILlME NTO de Trieste I
Balanç I FLOR INS (moneda) I FERRER YALBA , Francisco I BALDIN I (Capità) I ARAÑO, José I MAURY, Felice I
CASAS , Nicotàs I Sant Feliu de Guixols I RIERAy REFART, Miguel I MARCH Y SOLER I RinER, Cris to I MAURY
YCia . I ANGILARD (Capità) I La Coruña I COLLlO UD YCia . I BLANXAR T i GUA L, Anamaria I Viena I MÜLLER,
Juan I CURIEL, Jacobo I CONSOLO, Angelo I BUCHLER YCia . I BEV ILACQ UA, Juan I DEFFER RAR I, Vassallo
y Cia. I Trieste I ASS ICURATORI MARITIIMI de Trieste I Liborno I JAN ER, Francisco I Marsella I REISDEN, J.F. I
MARISTANY, Josep
Paper verjurat 31,5 x 43 cm. Escrit a una cara. Bon estat.

1821-03-18 ROIG i GODAY. Barto meu

4564

Cadi s

Liquidació I Economia
Paper verjurat 25,3 x42 cm. Escrit a una cara. Son estaI.

1821-03-16 ROIG i GODAY. Bar tom eu
3717

Desti nac ió

Registre de cartes
Paper verjurat 37,5 x 26 cm . . Escrit a una cara. Bon estai.

1821-02-04 MAURY. Felice
4472

Des ti natar i

Carta I Cabals I Robatori I SABINA (fragata de guerra)
Paper verjurat, de 21 x 30 cm. Doblegat . Escrit a dues cares. Bon estat.

1820-12-13 ROIG i GODAY. Bar tomeu
3549

Origen

"Descriptors" o claus de recerca
de document i desc ripció física

MARTORELL y PLA Y Cia.

Venèci a

Barcelona

LABROSSE, José (Comerciant francès) I ESBORRANY I Trieste I Cànem I Blat I PONS ETA, Nicolo I COLLIN,
Francisco (Baró de) I VIANNELLO (Capità) Fragata austríaca I Carta I Epidèmia, (malalties) I Fruits colonials americans
Paper verjurat 37 x 26 cm .. Escrit a una cara. Bon estaI.

65

Data Emissor

Origen

Destinatari

Destinació

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

BEVILAQUA, G.

Trieste

"Descriptors" o claus de recerca
Núm . de document i descripció física

1822 ROIG i GODAY, Bartomeu

Tribunal I Liquida ció I Despeses (nota de)
3721 Paper verjurat 13,7 x 26 cm . Escrit a una cara. Bon estat.

1822-04 ROIG I GODAY, Bartomeu
3720

Trieste

Carta I Fallida I Liquidaci ó
Paper verjurat 25,5 x 42 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares. Algun desperfe cte . Restes de lacre.

1822-05-30 LUZZAITO, Maria

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Trieste

llista de preus
4622 Paper verjurat 30 ,7 x 42,5 cm. Amb marca d'aigua. Doblegat Escrit a tres cares. Bon estaI.

1822-06-03LELLlS, Carlos Alexandra de
4939

1822-10-15 NINERO,Graziadio
378

ROIG i GUAL , Josep Ramon

Trieste

Trieste

Passaport I ARNAUD (Capità) I LA VESTALA (bergantí) I Marsella I Fill
Paper verjurat 35,5 x23 cm. Imprès. escut gravat i escrit a dues cares . Bon estat.

Trieste

ROIG i GODAY, Bartomeu

Carta I Economia I Comissió
Paper verjurat 24,8 x42 cm. Doblegat. Escrit a quatre cares . Bon estat. Restes de lacre

Bartomeu i Josep Roi g i Badi a
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Liquidació presentada per F. Mar istany i Truch a Roig y MlIrü/{I1lY (eh 46 25 pàg. I)
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(20x29.5 cm)
Ca rta de l-elipe de Amat y de Cort ada a B.R.G. (18 12)
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(2 1x30.5 cm)
Liquidació de la co mpa nyia Roig )' Ma ristany ( 1816) (eh 4562 anvers)
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Passaport de Josep Ramon ¡ Gual (eh 4939 anvers)
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Josepa Saburés i Cos tas. esposa de J.R.R .G.

Josep Ramon Roig i Gual, fill de H.R.G .

•

L' àvia Sab atés amb els seus
néts Josep i Lluís Roig i Sabatés
(L' Havana 1852)
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Am anda Masri er a i von Haase. esposa de l.R.S.

Jose p Roig i Sabat és. nél de O.KG.

(Llava ne res 1862 - Badalona 1937 ) Quadre de J. Mnsricru

(L' Ha van a H~50 - Bad alon a 19 21 ) Fotografia vers ISK'i

Teresa Badia i Ol ler. espo sa d'E.R.M . i marc del s autor s
( tv1al¡lrÚ 1900 - Barcelona 19( 7) Quadre de Marqu . . s Puig

Enric Roig i Ma sriera . besnét de B.R.Ci . i parc dels autors
(B arcelona I ¡';92 - Bar celona 1962 ) Fotcgrufia vers 1t,l25
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EL VIOLINISTA I MUS ICÒ LEG ENRIC ROIG I MASRIERA
( 1892-196 2)

Duet a la casa L1c Bada lon a

Concerti sta

En el se u estudi de Badalona

Ell e l taller de ls j oiers Ma sricra j Carreras

Una cla sse a l' aire lliure

(don ,o rlí co m a oficia l cise llado r )

Bartomeu i Josep Roig i Badia
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FONTS CONSULTADES

Arxiu Històric Comarcal de Mataró
Arxiu Històric Comarcal de Reus
Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú
Arxiu Històric Municipal del Masnou
Arxiu Parroquial de Sant Martí de Teià
Arxiu Parroquial de Sant Pere, Sant Pau i Sant Benet
de Canet de Mar
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Popular de la Caixa Laietana
Maristany i Sala, Grau (família de)
Museu-Arxiu de Calella

Agraïm la col.laboracló de:

Sabí Peris de l'AHC de Reus
Rafael Mestres de l'AHC de Vilanova i la Geltrú
Mossèn Josep Llu ís Moles i Jordi Balada de Teià
Mossèn Josep Arges de Canet de Mar

Oriol Torio per l'assessorament informàtic
(AGIC de Canet de Mar)
Maria Mayol BPCL (col.lecció Mataró i Maresme)
Josep Puig
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ADDENDA
per:
L. Carbonell Relat

v is ta act ual de l'edifici de l' ant iga seu de la "Rea l Junt a Part icula r de
Comerç de Barce lo na", ac tual men t se u co rpora tiva de III "Ca mbra Of icia l
de Co merç. Indústr ia i Navegació de Burcclona".

----"

gaudiren o no de concessions comercials a Amèrica,
com és el cas de la Companyia Barcelonesa de

ELS INICIS DEL COMERÇ
ESPANYOL AMB
TURQUIA AL FINAL DEL
SEGLE XVIII

Comerç d'índies, per citar-ne una, i que culminaren
amb la llibertat total del comerç en aquell àmbit el
darrer quart del segle XVIII.
Un fet immediat d'aquests canvis fou la veritable
revolució de l'àmbit marítim, de manera que en alguns
indrets on l'interès pel comerç, que fins aleshores es
limitava gairebé a l'entorn peninsular, s'estengué a
terres llunyanes, portant un progrés extraordinari en el
món dels negocis, de la construcció naval i de la formació del personal nàutic. Ho afavorí la integració dels
comerciants en una entitat, la Junta de Comerç d'àmbit provincial i dependent de la Real Junta General de
Comercio y Moneda, de vegades qualificada també de
Suprema, amb seu a Madrid. En el cas de Barcelona,
la Junta de Comerç, creada l'any 1756 i que tenia la
seva seu a l'edifíci de la Llotja -situat tocant al Pla de
Palau- , tingué un gran paper en tot aquell procés,
encara que aquí ens limitarem a tractar un fet molt
concret i específic: la seva parti cipació en la gestació
del proj ecte i realització d'un viatge comercial de prova a
Llevant - Turquia- l'any 1796.

SITUAC tÓ pOLíT ICA A LA MEDITERR ÀNIA
A L'ÈPOCA DEL VIATGE DE PROVA

L'època d'aquest viatge és políticament molt complexa i inestable en l'àmbit internacional, ja que pateix
les conseqüències de la independència dels Estats

Units, proclamada el 1776, i que aconseguiren el 1783,
després de sis anys de guerra contra Anglaterra, i la
revolució francesa (1789), que abolí la monarquia i instaurà la primera República (1792), que practicà el
règim del Terror (1792-1794), dirigit per Robespierre,
seguit d'un Directori més moderat (1795-1799) i del
Consolat de Napoleó Bonaparte, coronat emperador
l'any 1804.

Angle de ponent de l'edifici de l'antiga seu dc "R.J.P.C.B,", al
fons Ics voltes d'en X ifr é. i en primer terme el monument dedicat
al marqués de Comillas

INTRODUCCI Ó

L'accés de la dinastia borbònica al tron d'Espanya,
degudament reconegut pel tractat d'Utrecht el 1714,
que posà fi a la guerra de Successió, implicà l'inici
d'uns canvis molt profunds en les directrius polítiq ues
vigents durant el regnat de la casa d'Àustria. En l'àmbit econòmic, els canvis es manifestaren per la progressiva liberalització del sistema de comerç amb les
índi es, del qual se n'encarregava la Casa de Contractació de Sevilla, aleshores amb Cadis com a port obligat d'entrada i de sortida, mitjançant flotes i vaixells de
característiques establertes per llei, i la derogació de
nombroses disposicions legals, essent una de les primeres conseqüències el naixement d'empreses que

Cal tenir en compte també que, aquell final de
segle, Espanya estigué en guerra contra França (17931795), mentre aquest país s'enfrontava a Anglaterra, i
el 1796, el nostre s'aliava amb l'estat francès contra els
anglesos, en un llarg conflicte, acabat el 1802, i que,
en l'àmbit marítim, ens comportà la derrota naval del
cap Sant Vicenç (1796). Aquesta guerra es tornà a iniciar el 1804 i hí sobresurt la memorable batalla de Trafalgar (1805). Poc després succeí l'ocupació de Portugal, país aliat dels anglesos (1807) pels francesos, els
quals el 1808 s'apoderaren de la resta de ía península, iniciant-se, seguidament la Guerra de [a Inde-
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smi

pendència (1808-1814), que acabà amb l'ex pulsió de ls

de Aristizàbal, salpà de Cartagena el 24 d'abril de

francesos, amb ajut dels ang lesos a partir de 1809 . Un

1784 , i anà a Constantinoble, en visita de cortesia, on

altre fet destacat de l'època fou la conquesta de l'illa de

fou extraordinàriament be n rebuda per tothom. Arribà a

Malta per Napoleó (1798), i l'expedició francesa a

Cartagena, de volta, el 31 de maig de 1785 i seg uida-

Egipte (1798) , que en sortí malparada en l'enfronta-

ment, el general i els comanda nts elevaren una memò-

ment amb els anglesos, els quals, a més, s'apoderaren

ria' del viatge i de les seves impressions d'aque ll país,

de l'esmentada illa de Malta (1799) i la posaren sota la

explicant fins j tot el come rç dels turcs, a fi que pogués

dependència de la coro na Britànica (1800). Això com -

ésser d'utilitat als espanyols que hi estiguessin inte-

portà la pèrd ua de l poder que hi exe rcien els cava llers

ressats. Posteriorment, el secretari de l'Aca demia de

hospitalaris de Sant Joan, més coneguda com Orde de

San Fernando, José Moreno, recopilà aque lls docu-

Malta, que en els seus orígens havia estat fundada a

ments i els publicà en forma de llibres, Ens consta

Jerusalem (1048 ) on tingué la seva prime ra seu -i allà

també una segona expedició a aquelles terres, forma-

adq uirí la co ndició de militar, vers el 11 40, un cop els

da por la fragata Santa Ceci lia , de 28, i el bergantí

cristians havien oc upat ja la ciutat (1099)- fins que fou

Ardi lla , de 14, realitzada per obsequiar l'emperador del

presa per Saladí (1186), passant aleshores a Acre

Marroc, que la sol·licità amb la finalital d'enviar una

(1191-1291), des prés a XIpre (1291-1310), seg uida-

ambaixada al sultà turc. Les naus, manades pel briga-

ment a Rodes (1310- 1522), i finalm ent a l'esment ada

dier Felipe López de Ca rrizosa, salparen de Tànge r el

illa de Malta (1530), que els fou donada per l'empera-

13 de febrer de 1788 i després de fer esca la a Co ns-

dor Ca rles I d'Espanya i V d'Alema nya. D'altra banda,

tantinoble el 14 d'abril , torn aren a Cartage na el 27 de

va estar en

mans dels anglesos, per

juny' . Paral·lelam ent , el 30 de sete mb re de 1787, el rei

tercera i últim a vegad a, des de l'any 1798 al 1808 . Les

rebé un enviat del sultà a San Ildefonso, qui retornà al

dues anterior s for en de 1713 a 1755 i de 1763 a 1781.

seu paí s a bord de la f ragat a ~ , de 28, menada per

l'illa de Menorca

Federico Gravina, cedida a tal efecte per la Marina
Real a instàncies de la Corona',
L'APROPAM ENT ENTR E ESPANYA I T URQUI A

La situació política del món, i les conseqüènciesdel

ELS EFECT ES DE COMERÇ V ÀLfDS A T URQUI A

cors existent arreu, feien insegurs i de resultat imprevisible els viatges a Amèrica i això portà que, a principis de la dècada de 1780, Espanya busqués un lloc on
dirigir la mirada i posar-hi tota mena d'esperances. I

Una de les primeres conseqüències d'aquests viatges fou la de difondre i donar a conèixer les possibili-

tats del come rç amb Llevant, posa nt a l'abast de tothom la llista de ls productes que s'h i pod ien compra r i

aquest lloc fou llevant, és a dir, l'Imperi Otomà , codi ciat en aquella època per Alemanya i Rússia. En el cas
d'Espanya, però, l'apropament al món dels turcs implicava la ldea d'evitar-hi qualsevol aliança, que seria mal

de més de deu classes ; les llanes; el pèl de cabra i de

rebuda i pitjor vista pels propis espanyols. De totes

camell ; els cuirs de búfal , de bou i de vaca ; les pells

vendre. Entre els primers hi figuren el cotó "de mar i de
terra", amb més de trenta qualitats diferents; la seda,

maneres, Espanya subscriví ja, amb l'Imperi Otomà,

fines; el lli; la cera ; la mel; els vins; el cafè Moka; a més

un tractat de pau, d'amistat i de comerç a Con sta nti-

de dàtils; grans i llegums de tota mena, en especial

noble el 14 de setemb re de 1782' , publi cat a Madrid el

faves i blat; figues seques; llimones; taronges; conser-

14 de nove mbre de 1783', que, amb la fina litat de

ves de rosa i d'altres fruits; aiguardent; essències i

•...dar ensanchesal comercio de España. se ha quita do el principal estorbo de los Turcos y de los piratas
que, con el susto mas que con el daño, retraian a

aigües d'olor de tota mena . I entre les drogues medici-

nuestra ma rina me rcantil de freqüentar las escalas de

rinde ; la coloquinta de cogombre; el gillban; i'alm esc en

Levante"3, I tot això obria, a més llarg termini, la possi-

bufela o en gra; el senet de l'índia per triaqa: els mira-

bilitat d'obtenir, de ls turcs, l'accés al mar Negre, on es

bo/anos; el sève r, etc . També hi abunden les gomes; el

nals, destaquen el ruibarbre; l'atutia ; la trementina; l'opi;
el senet; l'escamonea; els pinyons purgants; el tama-

podi a negociar amb productes del centre d'E uropa,

màstic; la mirra; l'esquianto; l'estorac; l'encens; el sofre

portats pel Danubi , i els de l'entorn de l Quersonès Tàu-

de Milo, etc. I entre els productes per tenyir i d'altre s

ric - la península de C rimea-, de poc preu i exce l-lent

usos destaquen les ganyes, el bòrax, la sal amoníac;

qualitat. Per tot això, una esquadra de quatre veles

l'esmeril de N àxia: l'ocre de Sa mos, etc,", Eren molt

- dos navilis, els nomenats Triunfante , de 80 canons, i

comprables també, al Quersonès Tàuric, cansalada,

San Pascual, de 74, la fragata Clotilde, de 26, i el ber-

pernils i llard de porc; les carns de totes menes -sala-

gantí Infante, de 18,- coma ndada pel brigadi er Gabriel

des i fumades-; una gran varietat de peixos; el sèu o
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greix de vaca i de marrà per a sabó o per a llum; les
fustes: fines, de construcció i per a arboradures de vaixells; l'eixàrcia de cànem, del trenat, gruix i llarg desit-

però sí l'oferta per la Junta barcelonesa, segons acredita l'escrit que l'hi adreçà el Princep de la Pau, el 22 de
desembre de 1795ro. De totes maneres, el projecte
restà paralitzal duranl dos anys, ja que les fonts no el
tornen a esmentar fins a la promulgació de la Reial
Ordre de 25 d'abril de 1796, on la Corona posa en
evidència el seu interès en aquell comerç i al mateix

jat; els teixits fins i basts; les pells fines; el cabell per a
perruques; les plomes; la seda i les pedres fines; i
altres molts de selectes",
En canvi, els susceptibles d'ésser venuts allà eren
bona part dels de procedència americana, com el cafè,
sucre, xocolata i tabac" , i en especial els de tenyir,
com el campetx, brasil i brasilet, anyil, cotxinilla", a

temps aconsella als navegants que es desplacin allà, la
deguda cura de comportament, recordant que es tracta
d'un àmbit de cultura i actituds molt diferents, on calia
evitar tot malentès que pogués engendrar malestar.

més de vins, oli, olives, tàperes, ametlles, avellanes,
panses, barrella, sarsaparrella, brea, etc."

Immediatament, el cònsol a Turquia Joan Soler, que
va intervenir molt intensament en els preparatius i en

Se sabia també que, en aquella època, els principals països beneficiaris del comerç turc eren Anqlaterra, França, Holanda i Itàlia. Entre tots, només en cotó,

l'execució del vialge, trameté a la Junta de Barcelona,
una còpia de l'abans esmentada Reial Ordre i, juntament amb el catàleg de mercaderies que es podien

compraven de 12 a 15.000 bales de 3 a 4 quintars
cadascuna a l'any" . Els francesos, per la seva part,
eren els que més profit en treien dels productes ame-

vendre o comprar a aquell país, enviat anteriorment
pel mateix cònsol", la institució barcelonesa decidí, el
13 de juny de 1796, contribuir a aquell assaig de

ricans, portats per ells mateixos a través de l'Atlàntic o
comprats a Cadis", de manera que eren els comerciants d'aquesta nacionalitat els que més se'n ressen-

comerç amb la quantitat de 400.000 rals de billó",
encarregant els preparatius a una comissió de la pròpia Junta" , formada a propòsit per aquella finalitat,

tirien si Espanya s'introduïa en aquell mercat.

pels membres Joan de Larrard, Joaquim de Roca i
Batlle, Francesc Capalà i Vidal", i Antoni Bonaventura
Gassó", amb l'estreta col-laboració de l'esmentat còn-

EL PROJECTE DEL VIATGE DE PROVA

sol Joan Soler. Un cop ultimats tots els detalls, la Junta
els elevà a la de Madrid" , la qual els aprovà.

L'interès de la Corona pel món de Llevant donà els
seus fruits i, l'any 1794, la Junta de Comerç de Barcelona, a instàncies de la Junta General IS posà en estu-

t.'ORGAN1TZACIÓ DEL V IATGE DE PROVA

di les mesures a adoptar en benefici dels negocis d'Espanya amb l'estranger, i més concretament a aconseguir l'establiment del come rç amb Turquia. La primera

El mes de juliol de 1796, elegit Esmirna com a port
de destinació, per ésser més actiu comercialment que
la pròpia ciutat de Constantinoble", coneguda des de
la conquista pels turcs (1452) com Istanbul, i fins ales-

notícia és que, a finals de març d'aquell any, la Junta
de Barcelona, elevà a la Junta Suprema de Comercio
y Moneda, de Madrid, les propostes que considerava
convenients" por el menos vigor de fa navegación de
Amétice:", Les circumstàncies de la capacitat indus-

hores nomenada Bizanci, es decidí el noliejament del
bergantí Firme, de 115 tones" que manava el capità
Pere Sitges 29 , de MaóJO , per un import mensual de 380
pesos duros, més un 10% en concepte de capa",
essent les despeses de port i de consolat a càrrec dels

trial dels turcs eren ben conegudes, ja que •...el grande atraso de sus Iébtice s y manufacturas hacen de
indispensab le consumo las mercancías mas lucrosas
del extranjero, no se hara increible que el comercio de

carregadors i les de pilotatge, a càrrec del vaixell, amb
efectes de 1'1 d'agost". Parlava de càrrega: 250 caixes
de sucre, 20 de suc de regalèssia, 3 terços amb 12
peces de teixits, 2 caixons amb 100 dotzenes de
mocadors, 10 sarrons d'anyil, t caixó d'armes de foc,

los europeos ascie nde, en lo que se saca é introduce,

a veint e mil/ones de pesos anuales."17
Paral-lelament, alguns comerciants i membres de la
Junta, encapçalats per Fèlix Prat, conscients de la len-

4 quarteres de xocolata mòlta, 3 terços de pebre de
Tabasc, 13 barrils d'anis, 50 sarrons amb 10.000 rajoles, 100 barrils d'anxoves, 200 quintars de suro, una
romana de pesar amb el seu piló, i dues caixes de
mostres, segons consta en el coneixement d'embarcament signat pel propi capità Sitges, el 27 d'agost de
1796 3 \ esse nt l'import tota l de les mercaderies

titud de portar a terme un projecte de caràcter oficial,
demanaren que la solució més adient seria donar una
exempció dels drets fiscals d'alguns anys als comerciants que es dediquessin, pel seu compte i risc", a
posar en marxa aquell comerç. L'opció no proqress à" ,

88
h

c1

397. 725 rals de billó", - 20 d'aque sts rals equi valien a
1 peso dura- t encara que més endavant, el mes de

guerra, encara que se Ja utilitzà per portar a Constantinoble la resta de la càrrega que no havia estat venu-

ma rç de l'any seg üent, la quantitat de les mercaderies

da , ava luada en 50.000 rals de billó" , de la qual , una
part era el suc de reqa lèssia".

consignades al cònsol Joan Soler, a Esmirna, puja

només 369.759 rals de billó i 23 din ers" . En un all re

lloc hi consta, també, entre les mercaderies trameses,
2 1 ba rrils més de pebre de Tabasc, 10 terços de

La venda de les mercaderies i l'adquisició d'altres
donà certs problemes, perquè el sobrecàrrec Manel

pedres d'escopeta, una quantitat no especificada de

Jaunsaras, nomenat pel cònsol, intentà estafar a tothom, i obtenir així, a més de la comissió, un guany
extra. Però, sortosament, fou descobert a temps, i el

brasi let -una fusta usada per tenyir, semblant a l'anomenada brasil-, j 30 caixes de cascarilla, que és la
droga que coneixem més comunament per quina" .

mal reparat". Més adient fou el comportament d'uns
jueus que també participaren en las operacions, i més
concretament, en el negoci d'intercanvi de les mercaderies que el Firm e havia portat per a altres de l país.

Tot això es comunicà a la Junta de Madrid, que ho
aprovà, però no la petició de dur a Esmirna, en efectiu,
la quantitat de 10.000 pesos fort s -{) duros- , ja que,

Rei, j els d'aquí desistiren d'endur-sets".

La relació de les comprades allà és bastant llarga, i
bàsicament es composa de caixons de 100 oques" de
pes de les anomenades gomes en la documentació,

EL VIA:I'G E D'ANADA

essent 3 d'amoníac, 1 de tragacant, 1 de caramany, i
2 d'aràbi ga i a les que cal afegir 3 caixons d'aza tetida,
3 de mirra , 3 d'àloe, i 1 d' estor ac, tamb é de 100 oques

segons indicaren, els caldria un perm ís especial del

cadascun, 12 barrils de sene noja, 100 oqu es de ruiPoc abans de l'inici de la gue rra contra Anglaterra,

barb re fi de Pèrs ia, 45 oqu es d'escanon a d'A lepo i 45

que come nçà el l a d'octubre de 1796" , es notificà la

més d'Esrnirna, 45 oq ues de Iol.licles, 12 quintars de

partida del bergantí Firme cap a Esmima, que tingué

ganyes negres de mofaul, 50 oques de sarcaala seca,
3.000 oques d'encen s de primera i 1.000 de segona, i
10 oques de penitro, entre d'altres" . En un altre lloc
indica també el cafè de Moka" .

lloc el 2 de setembre de 1796. Féu esc ala a Maó, on
restà del 6 al 22 de setembre, seguida me nt a Mall a,
entrant en aques t port 1'1 d'octubre i parti nt el 18 del
mateix mes. Durant la seva estada a l'illa, i dos dies

després de la seva arribada, entrà la fragata San Rafa-

lli,

del capità Ant onio Rexach , també de Maó , proce-

EL VIATGE DE RETORN

den t de Tunis i portant a bord el cònso l Joan Soler, que

es dirigia. també. a Esmirna. El 8 de novembre, el

Poc abans de l'inici del viatge de retom del bergantí

Firme entrà al port de Milo, a les Cíclades, on prengué

Firme, el cònsol d' Esmima comunicà els efectes d'un

pràctic, i arribanta Esmirna, el portde destinació, el 13
de novembre de 1796" . El via tge no fou bo del tot, ja
que hi hagué ma l temps a la sort ida de Malta , i mo lt pit-

desgraciat incendi, oco rregut del 12 ai 15 de març, i com
a resultat del qual es perderen efectes de la Junta avaluats en 25.000 rals de billó, quan titat considerada insignificant, tenint en compte que la totalitat de les mercaderies de la Junta que podrien haver resultat perjudica-

jor just abans d'entrar a Esmirna, on les dues naus.

que venien navegant pràcticament en comboi des d'aquella illa se separaren, i la Firme patí una forta avaria
al timó, que no li va impedir entrar a port, i fer-ho, fins
i tot, un dia abans que la seva companya".

des sumaven 15 mil pesos duros" . El capità Sitges, per
la seva part, comunicà a la Junla que tenia previst partir a principis de juny de 1797, i que pensava passar per
Maó j fer la quarantena a aquell port". Conegudes per
la Junta de Comerç de Barcelona les incidències i els

L'ESTADAA ESMtRNA

danysproduïts pel foc va respondre donant el seu enterat, i indicant que si el viatge de retorn del bergantí era
via Malla, que fes en aquell port "su quarentena, como
et expurgo de la carga que trahe para ta Jun ta, ...".

La descàrrega del berg antí en el port d'E smirn a fou
ràpida, ja que el 24 de novemb re de 1796 havia quedat enllestida". L'estada del Firme a aquell port tou
llarg a i per aprotilar el temps es pen sà en trametre de

No obstant això, el viatge no l'emprengué fins a 1'1

retorn, en la fragata maone sa San Rafae l, de l'esmen-

de jul iol de 1797" , la qual cosa lou notificada a Barc e-

tat capità Antonio Hexach " , una partida de faves com-

lona pel cònsol, qui afegia a l'escrit que les mercaderies que portava el vaixell vaIJen 5 1.400 piastres" -en
un altre lloc diu 5 1.00 0", 52.8 10 piastres i 18 aspros

prada allà, però seguidame nt es desistí de fer-ho perquè dem anava un nòlit excessiu ". a cau sa de la
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en un tercer 5oll , i 71.212 piastres i 55 aspros en un quart
lloc"-, equivalent, la quantitat citada primerament, a

dia ta, ja que a final de novembre, el capità Sitges

comunica a Barcelona la persistència dels corsaris a

15.000 pe sos duros" ,

l'entorn de l'illa" , i a principis del mes següent donà a
conèixer la se va intenció de tornar fent escala a Càller,
illes de Sa nt Pere - situades al sud-oest de Sarde nya-

L'ESCAL A A L'ILLA DE MALTA

o Maó, amb l'objectiu d'ob tenir un canvi de la patent de

Sanitat i evitar haver de fer quarantena a Barcelona.
Malgrat tot el que estava previst, el cap ità Sitges es

La Junta no ho aprovà, ordenant-li qu e procedí s direc-

va veureobligat a variar el pla de viatge de retorn previst
i a mitjan del mes de setembre comunicà a la Junta que

tam ent a Ba rce lona", Finalm ent , el 14 de desem bre de

havia fet escala a l'illa de Malta, a causa d'una via d'ai-

seva estada per adqu irir 800 qui nta rs de cotó ".

1797 el Firme so rtí de Malta" , on havia aprofitat la

gua de certa importàn cia -el nive ll de l'aigua dint re del

vaixell augmentava a raó de 4 polzades per hora-, a
més d'haver de canviar el pal major -rendit en tres
lIocsS9_ , i demanava que se li comuniqués si es creia

L'ARRIBADA A BARC ELO NA

convenient que restés en aquell lloc fins acabada la gue-

Poc després, pels voltants del 7 de febrer de 1798 ,

rra, per no exposar-se a perdre la càrrega, i demanant la
tramesa de 500 pesos duros per atendre les despeses" ,

tenim constància que el Firme havia arribat ja a Barcelona. I a principis de març, una de les primeres

En un breu espai de temps, l'escrit del cap ità Sitges

l'exempció de pagament de drets en favo r de la Coro-

tingué tres respos tes de la Junta. La primera , datada el

14 de setembre, contenia l'ordre que esperés a novern-

na a tots els gèneres portats pel vaixell", i que la superi oritat aprovà". Seguidament la Junta informà a la

bre per sortir d'a llà, amb la finalit at d'evitar els co rsaris

Suprema de Madrid, atenent la seva pelic ió, dels resul-

- ja que bàsicamentactuaven durant la temporada cornpresa entre els mesos de març i d'octubre- i que ateshores tornés "por el rumba que las circunstancias en
estaciàn y guerra hagan preferibles y '" que con pre-

tats de l'expedició a Llevant" .

co ses qu e la Jun ta va fer lou so l·licita r a Ma drid

A continuació, la Junta aprovà la concessió de terminis de pagament als compradors de les mercaderies
portades d'Esmi rna" , entre les quals hi figurava més

sencia def estada de las casas, obre ... segun fas reglas

marítimas y segun debe hacerlo un capitan de nave
inteligente y zelosa: En quanta af suptemento de los quinientos pesos duros que obre la comision segun estime"61. En un segon escrit, datat quatre dies més tard, la
Junta comunicava al capità Sitges que es quedés a
Malta fins a nova ordre, i, de moment, que deixés la
càrrega a terra i ho notifiqués al comte de Pasqua, a
Cadis, on devia portar-la" , essent probable que les mercaderies restessin a l'illa fins al final de la guerra, i que
passaria a recollir-les el mateix bergantí Firmeo un altre

de les anteriorment esmentades, el pèl de cabra" .

ELS RESULTATS DEL VIATGE
El balanç del viatge le t per la Junta de Ba rcelo na
especifica que la seva apo rtació havia estat de 36.033
pesos duro s i 8 rals de billó, i en recup erà 25,67 1

pesos duros i 5 rals, quedant unes existències de
6.606 pesos duros, 5 rals i 3 quarts, car ni a l'anada ni

vaixe ll" , La tercera resposta, datada el 23 d'oct ubre, i

a la torna da , el berga ntí no abas tà el límit de la seva

basada en què la mercaderia estava assegurada -la
prima contractada era del 6 1..% si el viatge s'iniciava en
temps de pau, del 151101 % si ho feia en temps de guerra i
del 25 1 1~ % , quan, en aquest darrer cas, hi havia, a més,

capacitat de c àrreça " . Encara que les xifres no ho tingueren en compte, la realitat és que les vendes es
veieren perjudicades per la pèrdua del blat que un vaixelI portava de Llev ant , qu e per qüe stion s polítiques no

l'aband onam ent del vaixell"- orde nava al capità Sitges

arribà aqu í" -no està molt clar el que succeí, per ò pel

el retorn a Barcelon a -ja que Cadis estava bloquejat

que sembla havia estat comprat a Con stantinoble, amb

pelsanglesos65 - , portant tota la càrrega i de maneraque
se verifique su venida, cumpliendo el con las precau~
ciones propias de un cspiten zelosa e inteliqeme'",

els cabals de les mercaderies venudes allà, i encara
que no estava decidit si es portaria a Barcelona, Ala-

li • • •

cant, Cartagena o a Màlaga, durant el viatge es va fer
mal bé , essent ve nut a Gènova, on el portà el capità
Vucovich" - els da nys de l'incendi que afe ctà a pa rt de

les mercaderies a Esmirna" , i al recàrrec extraordinari

LA SO lnlDA DE MAL:Ii\ VE RS BARCELONA

de 10.434 pesos duro s, 1 ral i 9 quarts en la prima de

l'assegurança, a causa de superar el temps previst de

La sortida del bergantí Firme de Malta no fou imme-

90

viatge. que realment durà 17 meso s i 5 dies'", En rela-
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21. BC-JC·C núm. 139.lIig. 1, ff. 172-217.
22. BC-L.A. núm . 13. p. 527 .
23. BC- L.A. núm . 13. p. 528 .
24 . BC -JC-C núm. 139. IIig. 1. 1. 7 r.
25. BC -L.A. nú m. 13, p. 527 _
26. BC -L.A. nú m. 13, p. 540 .
27. 8C -JC-C núm. 139, IIig. 1. ff. 9-11.
28. BC-JC-e núm. 139. IIig. 1. 1. 40. AI foli 37 diu que és d'unes
200 I.
29. BC-L.A. núm . 13. p. 549 .
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47. Oca, unitat de pes equi valent a 1,25 kg (Enci clopèdia
Espasa-Calpe, t. 39, p. 48 1), encara que la mateixa obra en un
altre lloc (t. 65. p. 500 ) dóna 1,284 kg.
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49. BC-JC -C núm . 139. IIig. 1, f. 58 r.
50. BC-L.A . núm. 14, p. 153.
51. BC -L.A . núm. 14. p. 230.
52. BC -L.A. nú m. 14. p. 93.
53. BC-JC-C núm. 139.lIig. 1, f. 74 r.
54. BC-L.A. núm. 14, p. 252.
55. BC-L. A. núm. 14, p. 259.
56. BC- LA núm. 14, p. 289.
57. BC-L.A. núm. 15. p. 156.
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59. BC-JC-C núm . 139, Ilig. 139. f. 367 V.
60. BC-L.A. núm . 14, p. 265 .
61 . BC-L.A. núm . 14, p. 265 .
62. BC·JC-C núm . 139, lIig. 1, f. 9.
63. BC-L.A. núm. 14. p. 269 .
64. BC-L.A. núm. 14. p. 57.
65. BC-JC-C núm. 139. lIig. 1. f. 9 r.
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ció a aquesta última partida, cal esme ntar que la Junta
de Barcelona rebé una reclam ació de 3.347 lliur es, 17
sous i 3 diners de la Compañía de Vila licios, per al
pagament de l'esmentada prima, però que no acceptà ,
aclarint que la rec lamac ió devia fer-l a a l'empr esa Bel mes y Compañía, amb la qua l havia co ntractat aquella
asseçuran ça" . L'equ ivalència d'aquesta moneda era 1
lliura -catalana- igual a 1 peso o peso senzill, de quinze rals de billó .
El result at de tot això fou que la Junta donà per molt
ben emp rats els cabals invert its en l'experiència, qu e
considerà mo lt útil i pro fitosa , segons consta en l'informe enviat a la Junta de

M a d rl d~ .

Aqu esta respongué

dient que el Rei no dubtaria en afa vorir aque lt come rç,
una vegada s'aca bés la guerra i hi hagu és pau" ,
Encara que la intenció era bona , les circumstà ncies
polítiqu es s'e nca rregarien d'impedir de portar a la
pràctica aques t desig, durant molt de temps.
El cònso l Joan Soler va veure recompensada la seva

actuació de supo rt del viatge que hem tractat, amb un
bastó amb puny d'or, fet a Paris i comprat a propòsit,
amb el qualla Junt a de Barc elona, l'ob sequi à" .

L. Ca rbonell Relat
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Arxiu de capitans del Masnou: reproducció fotogràfica del
retrat pictòric de Gabriel Maristany i Ramentol
Imatge de l' Arxiu de capitans del Masnou
Núm. inventari : arxiu imatges M-32

Objecte: fotografia del capità Gabriel Maristany i Ramentol
Descripció fisica : 10,00 x 7,50 cm
Forma d'ingrés: recull fotogràfic realitzat per L1uis Galera i
Ezequiel Pagès, entorn de 1960
Descripció: paper positiu fotogràfic en blanc i negre, que reprodueix el retrat pictòric de GMR, a l'edat de 36 anys, pintat per
F. Oliver, i datat a la ciutat de Montevideo l'any 1877.

Comentari: es tracta d'un capitàmasnoví, descendent de capitans que havien navegat per la Mediterrània oriental. Entre les
cartes nàutiques que s'han conservat d'aquesta familia, hi ha
el fragment en què estan representades les illes de Malta i
Gazzo, que reproduïm.

Palemó Anglès i Sala
director del Museu Municipal
de Nàutica del Masnou
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