La pollacra masnovina "Maria Asunta " :
133 anys de navegació (1858-1 991 )
per Palemó Anglès/Estanislau Janer.
Fitxa tècnica: carta nàutica de F.J. Ulloa (1833) per Rosa Almuzara.

Lapollacra masnovina "Maria Asunta"
133 anys de navegació (1858-1991).
O. Introducció.
Vaig començar a tenir coneixement que la "Maria Asunta " encara
navegava quan un senyor em trucà
per telèfon demanant pel director
del Museu Municipal de Nàutica del
Masnou. Això era l'octubre de 1988.
Fetes les oportunes presentacions ,
el senyor Estan islau Janer i Aromir
de Barcelona em preguntà si jo tenia conei xement d'uns capitans
masnovi ns i d'una pollacra també
del Masnou, anomenada "Maria
Asunta ". La meva conte stació va

ser afirmativa. Llavo rs el senyor Janer em va explicar que en un recent
viatge a Anglaterra , s'hav ia trobat
amb un vaixell de vela amb un nom
català en el port de Liverpool , i això li
va despertar la curios itat. Preguntà i
s'informà, fins a obten ir una certa
quantitat de refe rències .
A partir de la trucada telefònica,
ens vàrem cartejar per comu nicarnos les novetats que anàvem descobrint i que, sumades amb les altres , formen aquest interessant reculi que ara donem a conè ixer, tant
en la reprodu cciò dels documents
d'època, com en el material gràfic
que el senyor Janer ens ha facilitat.(1)

La pollacra
"M aria As un ta '',

ja restaurada
però qua n encara
portava el nom
de "C iudad de Inca".

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

Aquest estiu que ve, farà tres o
quatre anys , -el temps vola- que ,
trobant -me a Manchester, on resideix una filla meva allí casada , em
proposaren, ella i el seu home,
d'arribar-nos a Liverpoo l a visitar el
Museu Naval d'aquell port tan famós en els anys passats , en els
quals , Anglaterra senyorejava la
mar. Els vaig felicitar per la proposta
i, cap a Liverpool falta gent. Era la
primera vegada que visitava aquella
ciutat i vaig quedar parat i gratament
sorprès de la seva grandiositat í la
cura de com manté aquella institució.
Però la meva atenció s'adreçà
cap a una resclosa dels immensos
"docks" d'aquell port, on hi havia
fondejat un elegant bergantí, tot
aparellat i llest per a salpar. Em faltà
temps per anar -hi i la meva sorpre sa fou quan vaig trobar-me amb un
bastiment que onejava la bandera
ang lesa i que , a l'orla lluïa el cata laníssim nom de "Maria Asunta ". No
hi entenia res. Després de demanar
permís per pujar a bord , vaig saltarhi (és un dir) i vaig saludar al qui
semblava el patró , preguntant-li per
què un bergantí anglès portava un
nom català . Molt amablement i complagut , em relatà que una institució,
"The China Clipper Society ", de la
qual n'és director Mr. Marck Litchfield i sots director o secretari Mr.
Nick Dulton, radicada a 110 High
Street , Lenham, Nr. Maidstone,
Kent ME 17 2LA, Anglaterra, havia
comprat el que quedava d'aquella
nau d'una naviera establerta a Ei-

Estanisla u Ja ne r,

davant de la
"Ma ria Assumpta "
la tarda que
la va "de scobrir".

vissa, per a la qual havia navegat
anteriorment amb el nom de "Ciudad de Inca" i que l'havien restaurada i deixada a punt per navegar ja
que, des d'aleshores , ha anat lluint
bandera i nom per tots els ports del
món. Em regalaren unes postals de
quan era la "Ciudad de Inca" i em
manifestaren llur estranyesa pel
nom que li havien posat en restaurar-la . Jo els vaig contestar que
"Maria Asunta " era un nom donat
en cata là a una festivitat de la Mare
de Déu, que a casa nostra se celebra cada any el dia 15 d'agost ; que
segurament l'armador que manà
construir-la, podia molt ben ser un
home jove i que estimava una dona ,
mare, esposa , germana o senzillament amiga que es deia Maria Assumpta i potser era molt maca , com
una cosina meva, anys ha, morta ,
que també se'n deia i que era una
de les noies més boniques que jo recordo. ¿No us sembla que per a un
bergantí tan airós com aquest és
més escaient el nom d'una dona
guapa, que el d'una ciutat qualsevol? Tots hi convigueren molt contents i aixi ens vam acomiadar.
I aqui comença la feina . Així que
vaig ser a casa, vaig anar al Museu
Marítim de Barcelona. Em facilita ren una còpia de la carta adre çada a
la "China Clipper Society " , escrita
pel director del Museu , Sr. L. Carbonell Relat amb data 6 de maig de
1985, la qual em confirmava el nom
de la institució que manté la "Maria
Asunta ", assabantant-me que fou
construïda a prop de Barcelona (a
Badalona), l'any 1858, que tingué
dos capitans, Josep Ysern i Salva dor Llimona i de com havia passat

de màen mà .
Orientat per les obres de l'historiador Sr. Joaquim Llovet de Mataró; la persona més ben documentada i fiable, pel que es refereix a la
navegació i pesca de la nostra costa
de lIevant,(2) vaig trobar la caució
de Patent, datada a 30 d'Octubre de
1858 a favor de Josep Ysern , tercer
pilot de la matrícula del Mas Nou,
foli 419 ; i adjunt, amb la mate ixa
data, el contracte fet amb la tripulació enrolada pel primer viatge de la
"Maria Asunta" amb destí a Buenos
Aires . llegit, avui, aquest contracte,
sembla un conte de fades .
Posteriorment, també vaig trobar
l'Escriptura de construcció de la Pollacra Goleta a favor de Josep
Ysern , fill d'Isidre, del Foli 419 de la
matrícula del Mas Nou, la qual fou
construïda pel mestre d'aixa Nicolau Pica i Vila d'Arenys de Mar, .e n la
platja de Badalona, on treballa del
1858 al 1862. En l'escriptura fa
constar, taxativament, l'armador i
comandant de la pollacra, que deurà anomenar-se "Maria Asunta"
que n'és l'amo únic absolut i que , el
cost de la seva construcció, sumades totes les partides, importa la
quantitat de "tretze mil duros" .
No sembla això un altre somni?
Avui amb tretze mil duros no et compres una bicicleta gaire bona .
A l'enviar a la "Ch ina Clipper" les
fotocòpies de les escriptures de
construcció i caució, aquells senyors em feren saber que estaven
gestionant poder portar el "Maria
Asunta" a la costa catalana, i que ,
quan ho fessin, jo ser ia un convidat.
La veritat, em faria molta il·lusió tornar a veure la " Maria Asunta" , i encara me'n faria més , que ella em
veiés a mi...

2. Transcripció dels documents: escriptura
de de construccíó, la caució de patent í el
contracte del primer viatge.
Supervisió acura de Xavier Tarraubella.
2.1 . Transcripció de l'esccriptura de construcció.
En la cíudad de Mataró a los quin ze octubre de mil ochocientos cincuenta y ocho.
D. JOSÉ ISERN hijo de lsidro del
fol. 413 (o 419) de la Iista de Pilotos
del Distrito de Masnou y vecino del
rrusrno Pueblo : Por cuanto en veinte
y ocho octubre del año próximo pasado se concedió el oportuno perrmso para la construcción de una
Polacra Goleta en el astitlero de la
villa de Badalona por el maestro
constructor en dicho astillero Nicolàs Pica y Vila , y quedando concluí da resulta ser del porte de cíento
cincuenta y seis toneladas y de las
dimensiones siguientes = Eslora
noventa y cuatro pies = Manga de
construcción treinta = Idem de arqueo ve inte y siete con seis pulgadas = y puntal once con dos pulgadas . = Según todo lo relacionado
consta por los documentos se dejan
archivados en esta Escribania de
Marina: Por tanto mediante otro permiso tribuido por el Sr. Comandante
Militar de Marina interino de esta
provincía con decreto puesto a la
solicitud con que fué ped ida y concedida la esplicada construcción , el
tenor del cual es como SIGUE =
Mataró 13 de Octubre de 1858 =
Pase a la escribania de Marina de
esta Provincia, para que se formalice la correspondiente escritura de
propiedad del buque con arreglo a
odenanza. = Jimenez = DECLARA
que la espresada Polacra Goleta de
porte segun va dicho ciento cincuenta y seis toneladas que debera
nombrarse " Maria Asunta" ha sido
construida de su cuenta siendo el
unico y absoluto dueño de la misma,
en cuya construcción afirma haber
invertido la cantidad de cuatro mil
doscientos cincuenta duros y en la
de su aparejo y total habilitación
ocho mil setecientos cincuenta duros integrando ambas partidas, la
de trece mil duros. Y queriendo que
cuanto aqu: consta sea el titulo justificativo de la propiedad de la memo rada Polacra Goleta, me ha requeri do formalizase la presente para que
constando por ella el pleno dominio
que tiene adquirido de la misma
pueda Iibremente disponer de ella
segun crea mas conveniente a sus
intereses. En cuyo testimonio ostens ionada la filiacíón de matricula a
mi el infraescrito Escribano asi lo
otorga y firma siendo testigos D. Ramon Fons y Torras y D. Ramón Fà-
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bregas veci nos de esta ciudad = el
emendado = Isidro = Vale
José Isern

Firman :

[?r
'Rúbrica ilegible
•Librada copia en dicho dia con seIlo de llustres.
Librada segunda copia en 14
Sbre de 1874, surtiendo los efectos
de primera po r haberse estraviado ,
en sello 1° según decreto asesorado el12 del Cte . mes del Sr. Comandante de Marina de esta Província
en meritos del espediente instruido
en esta comandancia instancia de
D. lsidro Isern y Millet, mari no veci no de Masnou, cuyo espediente
queda archivado en esta Escribania.
Font

a

2.2.Transcripcióde lacauciói del contracte del
primer viatge.
Dada copia el mismo dia en sello
de Ilustres .= Firmado = Ca ncela
con decreto del Exmo. Sr. Coma ndante de un tercio Naval. fec ha primero de abril de mil ochocientos sesenta y dos . = firmado =
- CAUCION DE PATE NTE30 Octubre
D.JOS E ISERN tercer piloto de la
matrícula del Masnou y del mando
de la Polacra Goleta " Maria Asunta"
de la rnisrna , de porte ciento cincuenta y seis toneladas, su valor
seis mil pesos fuertes surta en este
puerto y pronta a emprender viage .
Por cua nto con recurso presentado
al Sor. Comandante de este Tercio
Nava l, solicitó una Rea l patente de
navegación mercanti l, S.I. hadecretado lo que sigue = Barce lona ve inte y cinco de Octubre de 1858 mil
ochocientos cincuen ta y ocho =
la Escribania de Marina
Pase
presentar la cauc ion = de la Rosa =
En su consecuencia ha espresado
el otorgante que prestaba y prestó
cauc ion en amplia y debida forma,
con la cual conv iene y en buena fé
promete à S.M. la Reyna Doña Isabel segunda y por ella el referido
Sor. Comandante de Mar ina y demas Gefes y Justicia del (?) que
convenga , que har à buen uso de la
Real patente que se le entregara ,
que no cede rà à nad ie este documento, ni se habilitarà de otro igua l
Iibrado por gobierno estrangero ,
que no hara eltràfico de negros, que
no ejercerà el contrabando , que finido que fuera el plazo señalado en la
misma pate nte, la restituirà la origi nal en la Co mandancia de Marina
de esta prov incia, que en caso de

a
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apresamie nto, naufragio Ú otro
accide nte imprevis to que le suceda lo hara constar debidamente,
que en con form idad à lo ma ndado
el la Real orden de veinte y ocho
de Mayo de mi l ochocientos cincue nta y un o , siemp re q ue co nc iu i do el t iem po de dura ci ón de la
pa ten te se la Ji bre ot ra en pue rto
q ue no sea e l de la ma t ric ula de
di c ho buqu e, à teno r de lo prevenido en di ez de Fe brer o de mil
oc hocien tos ci nc uenta , de be ràn
q uedar subs is ten tes las o blig aciones que co nt rae en la prese nte
Escribania y la fi anza en ella continu ada, hasta que el buq ue verifiq ue su reg reso a es te pue rto .
Todo lo que promete atender y
cumplir sin dilacion ni (?) alguno,
con el acostumbrado salario de
(?), res ti tucion de daños y costas ,
y bajo pena de la mi tad del va lor
que sobre se ha es presado del d icho bu que.
En seg ur idad de lo pro metido
dà en fia dor à D. Ag us tin Prats del
Come rcio de esta plaza, q uie n
acepta el ca rgo y cons is te en ser
tenido y obligado à todo lo so brepro me t ido por su (?) tant o con
este como à so las , haci endo el
efecto de de uda agena suya pro pia. Para cump limiento de lo cua l
obliga j un tos y à so las todos sus
bienes muebles y sitios habidos y
por haber, renu nc ian do à leyes
de mancomunidad y fiaduria a
cualquier otra de su favor y à la
general en forma . Asi lo otorga y
firma co nocidos de l infrascrito
Esc ribano . = en Barcelona à treinta de Octubre de mil ochoc ientos
cinc uenta y ocho, siendo testigos D.
Emilio Crespo y D. Anto nio saopons veci nos de la misma.
·CO NTRA TA·
30 Octubre
D. JOS E ISERN: Capitàn de la
Polacra Goleta " Maria Asunta" de la
matricu la del Masnou, surta en este
puerto y pronta à salir para Buenos
Aires y cualesquier otros puntos de
América que convenga, de una parte y los índividuos de la tripulacion
de otra, han conven ido la presente
contrata con arreglo à, Ordenanza y
Supe riores Ordenes vige ntes , con
los pactos que siguen :
1°. En este viage ganara el contramaestre ocho pesos fuertes meno
suales , el cocinero diez y siete, el
carpintero quince , cada marinero
trece y cada mozo (?). Paga à discreció n del capi tàn.
2°. La comida serà al estilo de la
navegación catalana , y no se darà
vino ni otro licor alguno en todo el
viage asi à la ida como à la vuelta.
3°. Ningun individuo de la trip ulacion podrà percibir mas que un mes

-de avances antes de la salida de
este puerto , ni lIegado a su destino,
quedarà à discrecion del Capitàn el
entregaries lo que cons idere necesario para cubrir sus precisas aten ciones, el resto de los salaries lo
percibiràn despues de rendido el
viage de regreso.
4°. Estarà obligada toda la tripulací ón à la carga y descarga del buque , al aseo y limpieza del mismo,
remendar velas y demàs faenas
que dispusiere el Capitàn .
5°. Serà este libre de hacer esca las , arribadas y variar la dirección
del viage , sin que puedan sufrir atteración los salarios convenidos.
6°. Por falleci miento del Capitàn
se encargarà el piloto de derrota de
la espedición del buque y de cuanto
tenga aquel à bordo, para responder de todo , previo inventario à los
interesados del buque y carga.
7°. Si falleciera algun individuo durante la navegación se ajustaran las
cuentas de su haber hasta el dia de
su muerte y sus alcan ces se entregaran à quien corresponda.
8 0 • Nadie podrà embarcar cosa alguna à bordo sin permiso del Capitan y si lo ha embarcado fuera de ilicito comercio se echarà al mar, viniendo à cargo del contraventor los
perjuicios que siguieran .
90 • El que fuere revoltoso, insubordinado y no quisiera no supiera
cumplir con el deber de su trabajo,
sufrirà en sus haberes una rebaja à
juicio de los oficiales de abordo, à
quienes deberan tener el respeto y
subordinación debido y sin cuyo
permiso nadie podrà separarse del
buque. El que desertara lo perderà
todo en beneficio de la esped ición .
100 • Oueda obligado el Capitàn luego de rendido el viage de regreso , à
hacer presentar toda la tripulaci ón
ante la competente Autoridad de
Marina, dar à todos razonable trato
y evitar la deserción de ninguno de
elles , bajo las penas de Ordenanza.
I ambas partes prometen cumplir
esta contrata, sin contravenirla por
motivo alguno, bajo obligación de
sus bienes con las renuncias necesanas. Asi lo otorga en Barcelona à treinta de Octubre de mil ochocientos
cincuenta y ocho, siendo testigos D.
Antonio Sanpons y D. Emilio Crespo vecinos de la misma. = Emilio
Crespo = vale este enmendado .
firman : José lsern y Isidro lsern
Y por el Contramaestre Isidro
lsern, el cocinero Jayme Ferrer, el
carpintero Miguel Coll, los marineros Buenaventura Vilardaga, José
Canals, Pedro Hospital, Buenaventura Sabater, el mozo Clemente
Ros y el page José Ramentol , que
han dicho no saber firmar, lo hace
ha su ruego, Antonio Sanpons testigo.
ó

3. Inici delarecerca.
Com ja he dit al començament i
gràcies a les notícies donades pel
Sr. Jane r, vaig saber que la Pollacra
" Maria Assumpta", encara naveqava . Aquestes tres cartes que reproduïm textualment, en són testimoni.

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

4 d'octubre de 1988
Distingit Sr. i amic :
Tal com vaig dir-li ahir , acompanyo aquestes lletres amb la pos o
tal del "Ciudad de Inca" (abans i ara
"M aria Assumpta") . En la llista de
ve lers, relacio nada pel Sr. Josep Ricart i Giralt , ve com a construït amb
el nom de " Maria Asunta" , l'any
1864, a Badalona. En el llibre del Sr.
Pedro J. Bassegoda està relacionat
amb el nom de "Maria Assumpta" , i
patronada per Salvador Llimona i
Josep lsern . La relació és de l'any
1863 i correspon a tots els velers
depenents en aquell temps a naviliers del Masnou. Tinc la fotocòpia
d'una carta que m'ha facilitat el Museu de Barcelona, de data 6/5/85,
adreçada a Mr. Mark Litchfield , de
The China Clipper Society, d'Anglaterra , signada pel Sr. L. Carbonell
Relat , Director en aquella data, en la
qual consta amb el nom d"'Asunta",
construïda a Badalona l'any 1858. -I
fina lment, tinc una fotocòpia de l'escriptura notarial de la "Caución de
Patente " de data 30 d'octubre de
1858, concedida al "tercer piloto de
la matricu la del Masnou D. José
Ysern " i, a continuació el contracte
de la tripulació. No consta la data de
construcció. Sols hi consta al marge , que en data primer d'abril de
1862, va ésser cancellada dita Patente .
Ouedo a la seva disposició per facilitar-li els documents que puguin
interessar-li. El saluda molt atentament.

Sr. Estanislao Janer i Arom ir.

27 de desembre 1988
Discu lpeu-me la tardança en
contestar les seves lletres del 4
d'octubre i donar-li les gràcies per la
postal del bergantí "Ciudad de Inca "
que és molt bonica i interessant.
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Si no li és molèstia agrairia que
em facilités fotocòpies dels documents que menciona en la seva
atenta del mes d'octubre .
Per part meva , li adjunto unes fotocòpies per si li poden ser d'interès.
Quedant a la seva disposició, el
saluda atentament.
Palemó Anglès i Sala
Director del Museu Municipal

E. Janer i Aromir.
Sr. En Palemon Anglès
Jaume l, 93
El Masnou.
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Distingit Sr. i amic :
He rebut la seva carta , que
contesto amb retard , per haver-me
absentat de Barcelona durant les
passades festes .
L'hi adjunto a la meva contestació, fotocòpies de totes les dades
que tinc , referents a la "Maria Assumpta".
La "Caución de Patente " així com
el Contracte que segueix, comprova
la data del 30 d'octubre de 1858 i
que fa versemblant que l'esmentada embarcació fos construïda en
aquell any, i no en el 1864 com figura en la relació, que també li acompanyo , donada pel capità Sr. Ricart ,
i on figura construïda a Badalona.
En la fotocòpia de la carta del Director del Museu Naval de Barcelona, adreçada a Mr. Mark Litchfield ,
de la China Clipper Society a la qual
pertany actualment la "Maria Assumpta", es mencionen els capitans de la mateixa, Isem i llimona i
dóna també la data de construcció
com a efectuada a Badalona, en
l'any 1858.
Ara bé, el meu interès està en saber el nom o mestrança on fou construïda i l'armador a nom del qual
s'inscr igué la Polacra-Goleta en
qüestió. Jo vaig parlar amb el Sr.
Narc ís Cardona i Griera del antics
Astilleros Cardona, bon amic meu i
molt assabentat en afers relacionats amb embarcacions de tota
mena i em digué que ell no sabia de
cap mestrança a Badalona. L'historiador Sr. llovet, de Mataró, que ha
aportat una exhaustiva i ben documentada informació, sobre les
construccions navals de l'antiga
provincia marítima de Mataró, que
pel cap de garbí acaba en el Masnou, no dóna cap referència de la
construcció que interesso ni en el
Masnou ni a Vilassar ; el que vol dir
que amb quasi tota seguretat, devia
ésser costruïda a Badalona.
Repetidament he anat a la Comandància de Marina de Barcelona

amb totes les dades que tinc , a veure si podr ien aclarir-me aquest punt i
el resultat sempre ha estat negatiu.
La darrera vegada però, un senyor
amb el qual mai havia parlat , em digué que m'adrecés a: "Dirección
General de la Marina Mercante Calle Ruiz de Alarcón - Madrid ".
Cosa que fins ara no he fet. Pensava parlar-ne amb vostè per si fos tan
amable de fer aquesta gestió per mi.
Aquesta llibertat, no me la prenc per
mandra d'escriure sinó perquè crec
que feta la gestió per un Museu , pot
tenir molta més efectivitat i mereixerà una major atenció que no pas feta
per un particular, que per a ells no
és ningú .
Perdon i'm aquesta carta tan llarga. Em plau enviar-li tot el que tinc
de la "Maria Assumpta " i en el cas
que en tragués quelcom en clar, li
estimaré les seves notícies.
Desitjant -li un bon Any 1989, li
prego que accepti la meva salutació
més efusiva i sincera .
E.Janer.

4. Història del vaixell.
4.1 . Des de laconstruccióaldesvallestament.
De les fonts investigades aqu i,
presentem les que hem trobat el
nom del vaixell "Maria Asunta ", que
per cert , presenta grafies diferents
del mateix nom i inclús canvis com
en l'època que es deia "Ciudad de
Inca",

Cal aclarir , que la forma correcta ment escrita en la llengua catalana
és ASSUMPTA o sigui amb dues
esses , però respectem la grafia que
li han donat. Nosaltres, per citar-lo
hem escollit la nomenclatura "Maria
Asunta", ja que és tal i com figura en
l'escriptura notar ial de construcció.
Relació de lesdiferents llistes de la "l/STAOFICIAL DE SUQUES" que s'han pogut consultar;
Els anys 1871 i 1873 apare ix
aquest veler com "Asunta" .
L'any 1878 , apareix "Maria
Asumpta " amb codi signa l HTKO
registrada a Barcelona,
Els anys 1898, 1901, 1905 apareix registrada a: Villagarcía des de
1878,
Els anys 1908, 1910, 1912 i 1913
apareix amb el mateix nom .

L'any 1918 apareix registrada a
Vigo, propietari : "Candeira Herma nos",
Els anys 1919, 1920, 1921, 1922 i
1923 apareix amb el nom de "Maria
Asumpta" i el de "Pepita" codi signal JCNW registrada a València des
de 1918 per "Dutrús y Garci " de València.
Els anys 1926, 1927, 1930 apareix com a "Pepita" codi signal
JCNW registrada a Eivissa des de
l'any 1925.
Els anys 1932, 1933, 1934 apareix igual que l'anterior, propietari
"José Pineda Puget" .
Els anys 1939, 1942, 1943, 1945 i
1946 apareix com a "Pepita" codi
signal EGGI registrada a Palma de
Mallorca, propietaris J. y Manuel Pineda Puget, classificada com a Pailebot amb motor Diesel 160 HP.
L'any 1949 apare ix com a "C iudad de Inca" ex "Maria Asunta " ex
"Pepita" codi signal EGGI propietat
de Magin Màrquez Fiol de Palma de
Mallorca ,
Els anys 1956, 1960, 1963, 1964,
1965, 1967, 1969, 1970, 1971,
1972, 1974, 1982·83 apareix com a
"Ciudad de Inca" propietaris "Comercial Españo la de Transportes
SA " establerta a Eivissa ,

Llista segons Pere Sassegoda i Musté (3),
POLACRAS GOLETAS
1863
Caraqueña .

2.900 qq .

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

Valentina

3 .000 qq.

Mateo Oliver, Iaidro Martí.. . Pedra Oliver, hidra Oliver,
Gabriel Alsina.
José Pagh, Gabriel F'bregas, José FagEs Ber-trên, An -

gundc Pagés,
P reciosa.

· 2.800 qq ,

Dulcinca

4.500 qq.

E ulal ia.

3.000 qq.

'

tonio Pagés.

Mensaj era .

· 2,800 qq .

Agustina .

·
·
,
·

Delfín . .
Numantina.
Pranta. .
.

3,200
3.000
3.000
5.500

qq.
qq .
qq qq -

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

Agustín CurelI (muci6 en na.ufragio), Victoriana Pagés,
Tomb Truch, Félix Sanjuàn, Federico Pagés, Pedro
Pagés.
Gerardo Mar is tany, Francisco Millet, Antonio Oliver,
Jairne Pagés.
.
Salvador Roger, Juan Roger, Mateo Mi1let y Oliver, Pedra Bertran, j aime Millet.
Pedra P ébr egas, Isidre P la, José Martí.
Jaime Pagés Estapé, Jaime Pagés.
Gerónimo Mil1et (murió en naufrag¡o).
Ramón Ros, José Sampera, Gabriel Oliver Antonio Duran, Antonio Isern Mirambell, Ram6n ' Ros Bertrén,
Gera rdo Maristany.
Salvador Llimona, José Iaern.
Pedro Jsern, Ger-arde Maristany, Pablo Isern.
Gabriel Oliver, Is idro Millet, Ia idro Oliver, Mateo Oliver.
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II

Segons Josep Giralt i Ricart(4)_

Uoll, la

T_adu

NOMBR E S

.,..-

COSSTRU("TOR

A ~T I LLFRO

-ln,I",~"

-- - --- _.- -- - -- - -- - ._ - 195 1854

--,-. --- --- -_. --- --- --Lira de S aÍo .. . --- --- --- --- --Lola
--- --- --- --- --- --- -- Lorencira .. . --- --- --- --- --- --Llisa
.-- --- --- --- --- --Marcelina --- --- --- --- --- -- María... -- - --- --- --- --- -- - --Lepant o

T imoteo

0

'

__

._

------._---

------------. --_ ..
Trovador. .. --- --- -- .-- --Nueva El isa ._. --- --- --- --- .-N ueva T e resa .-- --. -_. --- --Orino co ...
--- --- _. - -_ .
Paquete de Ecr iay --- --- --- -_.
P aquere de Venezuel a --- --- -_.
Pan chita -- - -- - --- --- --- --- -- .
... ... .. . ... .. . ...
Prí ncipe
Ra fael P omar ... ... ... ... .. .
Emelia ... .. . ... ... ... . .. ...
Rosa ... ... ... ... .. . ... ... .. .
... ... ... .. . ... ... ...
Sa fo
S. Anton io ... ... ... ... . .. . ..
Prim ... ... ... . .. ... ... .. . ...
josé Barreras ... ... ... ... ...
S. Pedra ... .. . ... ... .. . ... ...
S . Salvador ... .. . ... ... ... ...
Segunda Cantinera .. . ... ... ...
Segu nd a M erced es . ... ... ...
Prisca ... ... ... ... ... .. . . ..
Sirena ... ... ... ... ... ... . ..
Sc be ra no 3.' · ·· ... ... ... ... .. .
S. Antonio ... ... ... ... ... . ..
Teresa ... ... .. . ... ... . .. ...
Teresa ... ... ... ... ... . .. ...
T imoteo 1.' ... ... ... .. . ... ...
Urbana ... ... ... ... ... ... ...
.. . ... .. . ...
Sensat ...
Venturita.. . ... ... ... ... ... ...
j uan ito ... ... ... ... .. . .. .
Vilas ar ... ... .. , ... ... .. .

•

María... -- - --Maria A surna
Sebes riàn .. . '."
María L u isa ._.
j os é María --Ocata __ _
.--

--- --- ----- --- ---- - --- -- --- -_. ----- --- -_.
--- --- -_.

"

...

"I

10

1866
145 1866
208 186ó
300 IS66
193 1854
250 1866
320

17l

ISi';

97 18-:9
127 ¡Eó4
121 ls.::s
lS7 166'
1iO ISS9
102 tsn
173 1851
98 1883
lS.f 1;:·50
2S3 1878
192 ¡Si ó
102 1 8~ 8
112 1 ~ 5 l
199 1866
119 ISiO
119 1844
143 1845
165 1850
116 1859
10 ~- 1864
131 1868
152 18i O
73 1850
152 1862
172 1 86~
165 1851
98 1868
~6
t87i
128 1855
115 1870
97 1858
433 I 1 ~
163 1653 I
217 1866
161 1855
257 1868
193 1884

.

--- ------- -- --- --A r enrs . . _ --- --Blanes ... -- - --Arenys ... --- --A renys.. . --- -- Blanes . .. --- -Badalona --- --Blac es. .. --- --Lloret
--- _.Blanes.... -_ . ...
Blanes __. --- --Lloret --- --- --B lanes .. .
--Ba rcelona __. -- Ba rcelona . .. --S- Feliu

Ba rcelona
Masnou..
A ren ys ...

o ••

Blanes . ..
Ba rcelo na .. .
Ar enys . .. .. -

Vilascr .. . ..
_

-- -

--_ ..

.. .

... .. .
.. . ...
S. Feliu .. . .. .
Blanes .. .
Masn ou;

Blanes... .. . f •• •
Arenys...
. ..
Barcelona ... ...
Blanes... ... .. Canet
.. . ...
.A renys.. . ... ...
S. Feliu --. -- .
S. Feliu .. . ...
Blanes ... ... ...
Arenys... . .. ...
Blanes... ... ...
Lloret
... ...
Masnou.. ... ...
Blanes ... ... .. .
Blanes...
.. .
Barcelona ... ...
Blanes ... ... ...
Blanes.... ... ...
Arenys... ... ...
Mataró . ..

... ...

Segons Pere Bassegoda i Musté (5).

173 . -

MARÍA

B ergantín gol .

174. -

3 .000

600

1890

1.400

1868

C APITAN:
Francisco B osch

MAR íA ANGELA SENSAT

B ergantí" gol .

7.0 00

C APITANES:

Agu stín Maristany
Se nsa t
T orn às A . Gi ber natl
José Marti
Francisco F errer

. 175. -

MARÍA ASS UMPTA

Polacra gol .

176. -

C APITANES :
S a lva do r Llim ona
J os é I sern

3 .5 00

700

1863

CAPITANES:
Francisco Casals
Luis Maristany

S.OOO

1.000

1884

CAPITANES :
Gabriel Oliver
José Grau

5.000

1.000

1868

C APITANES :
C ay e ta n o B ertran
Pantaleón M artí

4.000

800

1879

MARíA ROSA

Bergantín

179. -

1863

MARÍA LUlSA

Bergantín gol .

178 . -

600

MARÍA LUlSA

Polacra gol .

177 . -

3 .000

MARÍA TERESA

Bergantín gol .

CAPITAN :

Torn às Curell
180. -

MAR10

Polacra gol.

181. -

4 .500

900

1876

C APITAN :
P edra Isern Ll op

5.500

1.100

186 7

CAPITANES :
Isidro Alsiua
Francisco Alsina

MARINA

Polacra gol.

T ornà s Fàbrega s
IsÍdro Isern
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Quan encara no sabíem qu i era el
mestre d'aixa constructor de la " Maria Asunta" i sols coneixíem que
s'hav ia construït a Badalona, segons la informació que dóna Josep
Ricart, es va encaminar la investigació cap a aquesta ciutat, però cap
estudiós va saber donar raó d'algun
mestre d'aixa que hagués treballat a
aquesta població,
Casualment , al cap d'un temps,
vaig trobar al Museu del Masnou un
document manuscrit d'un autor desconegut que anotava construccions
navals a la costa catalana (malauradament només n'hi ha de Barcelona
i Badalona) , però és evident que
ens va resultar d'un gran interès haver trobat aquest document, ja que,
precisament, dóna tota la referència
de la construcció del "Maria Asun ta " , Com que segons aquest manuscrit sols es va construir un altre
vaixell a Badalona, també trascrivim
la informació, aix í com una nota al
marge, referida al " Maria Asunta"
(6) ,
En el año 1870 en la playa de Bada lona existieron 3 astilleros, de los
cuales sobresalia el del maestro de
ribera Nicolàs Pica (a) Nicolanon el
cual construyeron la potacras-qoletas " MA RIA ASUMPTA" Y " NICASIA" ademas de algunos falucnos
dedicados al transporte de alqarro bas i naranjas , tambien contaba con
una flota velera que hacia viajes a
las Antillas y con una gran fragata
construida en Inglaterra.
" MARIA ASUMPTA" polacra-redonda; Construída en esta ciudad ,
en los ast illeros de Nicolàs Pica en
el a ño 1858, Eslora 25 ,55 ml. manega 7,32 ml. puntal 3,10 ml. tonelaje
127 ts . Estuvo al mando de los capi tanes D. José lsern y D. Salvador
Llimona de la misma villa . En el a ño
1878 fue traspasada a la matrícula
de Villagarcia y su armador fue D,
Andres H. del Rio y se perdió frente
Maldonado (República de Plata) por
naufragio.
" NICASIA" polacra-redonda; Construída en los mis mos astilleros en el
año 1858. Eslora 30 ,40 ml. manega
8,10 ml. puntal 13 ,77 ml. tons
198,07 , est uvo al mando de los capitanes D. Gabriel Pla , D. Pedro Casals, y D. Manel Truch del Masnou,
en el año 1858 fue matriculada en
Barcelona, sus armadores y propietarios Dña . Maria Serra y otros de
Barcelona.

12

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

el velero (" PEPITA " que despues
se lIamó "MARIA ASUMPTA ") Y en
la actualidad con el nombre de
"CIUDAD DE INCA" matricula de
Ibiza, siendo propiedad de la Comercial Española de Transportes
que la liene dedicada al cabo taje
entre los puertos del Mediterràneo.
Per acabar donem a conèixer
aquest document també conservat
a l'arxiu del Museu, que creiem de
gran interès per a la història del nou cen ts , ja que reflecteix la irnp òrtancia de l'economia catalana d'ultramar (7).
El número 54 correspon al " Maria
Asunta" .
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4.2. Dela reconstruccióal'activitat recreativa.

Ens ha semblat que , per tal de
sintetitzar la vida de la pollacra "Maria Asunta " durant els darrers 1O
anys, un folletó (8) editat pels actuals propietaris resulta molt clarificador. Com que és escrit en aglès, a
continuació es dóna la traducció catalana (9).
EL BERGANTi MARIA ASUMPTA
El Maria Asumpta tou constru ït a
Espanya l'any 1858. Es el vaixell de
vela més antic fet de fusta que encara està en actiu a tot el món. Té onze
anys més que el Cutly Sark , el qual
està permanentment situat en un
dic sec a Greenwich, Gran Bretanya.
El 1988 va creuar l'Atlàntic nord
navegant a vela . Aquest fet, als 130
anys d'antiguitat, es creu que és -a
menys que algú pugui demostrar el
contrari- tot un rècord .
El Maria Asumpta va ser construït
específicament per al comerç transatlàntic a prop de Barcelona. Els
interessos espanyols en el Nou Món
encara eren forts i la utilització de la
nau en el Carib i Sud-Amèrica era
força lucrativa per als seus propietaris.
Originalment la nau tenia dos
màstils i estava equipada com un
Berganti, a l'igual que en l'actual itat.
Podia transportar fins a 500 tones
de càrrega. La nau va continuar navegant a la vela fins que se li va instal·lar un motor a la dècada de 1930.
Gradualment les seves veles van
deixar d'utilitzar-se.
En un moment donat li van posar
el nom de " Pepita". Cap al 1953 li
van tornar a canviar, per anomenarIa "Ciudad de Inca".
Va estar utilitzada per al comer ç
fins al 1978. Després va restar fent
viatges per la mar Mediterrània navegant amb motor , sense màstils i
. amb una cambreta -ben poc afavorida- de dues plantes , situada a popa ,
i coronada amb una xemeneia.
El 1980, el seu propietari espan yol volia vendre els motors de la nau
i tot seguit remolcar-la fins a alta
mar i, un cop allà, cremar-la; el mateix destí que la majoria de naus de
fusta . Afortunadament, dos anglesos van comprar tota la nau pel valor dels seus motors .
La nau estava en un estat lamentable. S'utilitzava com a magatzem
per a dipositar-hi barrils d'oli entre
moltes altres deixalles. Un cop retirada la brossa , la nau va ser con duïda des de Màlaga a Barbate de
Franco , a l'oest de Gibraltar.
Entre 1981-1982 la nau va ser
desmuntada i virtualment recons -

truïda , treballs que van durar més
de 18 mesos . Un terç de la seva estructura va ser eliminada i reempla çada, a l'igual que la meitat de la
part exterior. Dues-centes tones de
fusta varen ser enviade s des d'Anglaterra -ja que no es va trobar la
fusta adequada a Espanya, per a
fer, majoritàriament, els nous màstils i pals. Els treball s per a deixar a
punt el casc van ser portats a terme
per treballadors de les drassanes
espanyoles, mentre que la construcció dels màstils, pals, tot l'equ ipament i treballs de coberta varen ser
realitzats per un equip de 35 fusters,
aparelladors, ferrers i enginyers anglesos.
El juny de 1982 i després d'uns 50
anys, la nau va tornar a navegar a la
vela des d'Espanya a Anglaterra,
comportant-se força bé!
En els anys que han segu it ha navegat per tota la Gran Bretanya , ha
anat a Lisboa i ha estat utilitzada en
el rodatge de pel·li cules com " El senyor de Ballantrae"; també ha estat
utilitzada per a activitats promoc ionals i per a entrenaments. També
ha navegat fins a les Illes Canàries i
el Carib i ha pres part en una competició de velers de la seva classe .
La nau va estar uns tres anys als
"Grans Llacs " fins a finals de 1987,
atravessant l'Atlàntic de retorn a
Gran Bretanya el 1988.
Aquell any, i al complir-se el 130è
aniversari , la nau fou batejada amb
el seu nom original "Maria Assumpta" .
La Maria Assumpta representa
una important i autèntica peça d'història i patrimoni marltim. No hi ha
cap altre veler amb 130 anys que
encara navegui regularment.
El cost que representa manten ir
la nau s'obté a través de visites promocionals a festivals I altres actes ,
activitats relacionades amb la cinematografia, la venda d'objectes de
regal (souvenirs), contribucions i
donacions fetes per particulars.
Totes aquelles persones Interessades a ajudar al manteniment de la
Maria Assumpta poden unir-se a
l'associació "Amics de la Maria Assumpta ". És una entitat sense
ànims de lucre . La seva finalitat és
d'ajudar a sostenir l'activitat de la
Maria Assumpta .
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m
THE

MARIA ASUMPTA

BRIG

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

In 19&1l :>hc crosseu rne Nc n n Auanuc unucr sail. This rllal , al l.lll yc;m l)l ugc (a mi unfcss
someone can shaw omerwisel ) is betíeved 10be a record.
MARIA ASUMPTA wus buill near Ba rcelona 5peciíically rc r rhe tra ns;l\lanlic Ir;HJe. Spatn's
mrcresu in uie Ne..... World were Sl ili srrong and Ihe sntp's ernptoyment in tbc Canbb cun and
Soum Am èrica must bave beco

tucrauve fo r

her c w ners.

The ship originally hau TWa mam and was riggcd e uner as a Bri¡,:antine or (:IS now) a Bng . Shc
co utd carry up \Q about 500 tons ot C<HJ::O. The ship conu n ued ua¡J ing unuer sa i! unul rhe \ 930'5,
when ;i single mufn engine was ínsraüec. Therealt er sne ln ded as a "mo io-vetero'' (mc ror-saüer).
anu gra(Jua lJy her saüs (ell out tlf use.
Al some poi rit she was re-narnec PEPITA AboUI 1953 her na me wus çha nged ;,¡~ a i n to CIUDAD
D E IN CA
She uaucd unul 1978. now reduced te shc n

an ugly rwo-storey deckhouse alt, complete

,

Meoiterrancan ltip s

under po wer. wi th no

rnasu

and

wun a Iunnet.

In 1980 hcr crc e nv Spanish own e r was hop ing 10 sel l lhe s híp's ..:ni:ln e~, followin¡; wh ich he wouh.l
II.)W the hull ro sea amí burn it, me Iate ol many a woocen stup. Luçk.ily I WII E n ~ hshmc n came
upon hcr and bougtu rne wno !c ship l'ot th e vutue Ol ner e nglOC:s .

U l1de r S I ll " lii S/v ,,' SJ/ls

Tuc ~hip "':.I~ in a m c~~ . Shc was being U5CU as slo ragc ror ()l1 ·oJr um~ Jnu :.I llI;I', ,)1 enher ruhh,~h .
All Ihis hau 10 be çlt:a red oct. .Jnu tbc stu p was mcrcrcu trorn IvlalJga 10 Barba tc ue Fr ancu IU~ 1

s.v.

\Ve'l o¡ GibrallJr.
In l~S I·~7. rne stnp was sm ppcd an¡J Vlrtually r,;:bull l. .·\bUUl u n~·· l hl r l.l II I ncr
trames were removeu anu re praceu. and :JboUI halt or hcr ourer plankmg. Ai. suuaotc umocr \~ .J .'
unuv auacrc In Spain, 200 tons wcre shipped 0 1,1 1 from Englan¡J chu:l1y (or makin!!: new nIObIS Oln¡J
spars. The heavy hull work was unde rt akc n by Ihc Spar usb boarya rd : whik Ihe ~'o nS IrU'llO n u f Ihc
masls and spa rs. antJ all rigging and uppc:~' or lti was donc by a IcaCl of up lO 35 "BriLS " .
l.::HpCnlcn . riggen . blad;smi lhs :lnd engineers.

MARIA

ASUMPTA

Over 13 moruns

In Junc 1932 lhe ship pul

tO

sea unuer saH. for lhc fim ¡¡me for w me 50 )'ca rs. 5hc sailcd from

SPEC ll' lC AT IO NS
LENG TH QVERA LL

125 fI (3Sm) {ind udes bowsp rit ¡¡n¡J jibboo ml

L ENG T H ON DE CK

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

8EAM

25 ft (7.601)

M AXIM U M DRAfT

10 ft 6

G ROSS TDN NAGE

127

NET TON NA G E

72

D ISPLA CEME NT

250 Ions

RIG

Bri ~

Spam 10 England. and perlormed remarkably wel1.
In Ihe years that followed, she hils círcumnavigaled Grelll Britain, sailed lO Lisbon and baçK, becn
cn¡¡ageu in ¡'i lm wor\{ l"The Masler oC Ballan lrae" ), undcn a kcn promOlinnal :l" lvilic! anu sail
tr:úning, SJill:d lO the Canarie~ and lhe Caribbean , anu lakcn pan in :I Tall ShiVs Race. The: ship
'pcn l some Ihree yt:ar~ in lht: Grt:al L3kes unlil lale 191:1 7, re: lu rn in~ acron lhc Allanlic lO Brit.;t ¡n
in 19&!..
Thai ye:ar, in honour of her B Ulh binhda y, she was &iven b'K k ht:r original name:, MARIA
ASUMPTA
MAR IA ASUMPTA rc: pr~ènlS :In imponanl, living pll:ce ot milrilimc he:ritage amI hblOry. No
OIhcr ship ol' heTage SIili rcgular ly sails.

in~

(1 2m)

Tht: high COSI ot lhc ship's mainlena nce' is raised Ihrough promOliona l visilS lO fcsllvals and cve: nls,
llim :Jnll phOlographic .:lssi gnmcne>, sal<:$ OI souvenin and personal donalions a nd con tribu lIons.
Thosc inleresled in supporllng MARIA ASUMPTA on a 10nge r'lcrm basis mOlY join THE
FR IENDS Of MARiA ASUMPTA This is set up as a non·profi l.ma1Ong urgJn isalion whme solc
ubjt:ct is 10 supporl lhc m:Jinlenancc and çOnlinued opcr:.II ion of MAR tA ASUM PT A.

j
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ESPECIFICACIONS

1 petifloc o menjavent .

Llargària total
Eslora total

125 peus (38 metres)
(bauprèsi botaló inclosos)

Llargària
de la coberta
Eslora coberta

98 peus (29 .8 metres)

Amp lada
Mànega

25 peus (7.6 metres)

Calat

10.6 peus (3.2 metres)

Tonatge en brut 127
Tonatge en net

72

Desplaçament

250 tones

Aparell

Bergantí

2
3
4
5
6
7
8

floco floc segon

contrafloc
trinqueta
velatxo baix
velatxo alt
juanete o goneta
major
9 gàbia baixa

10 gàbia alta
11 juanete baix
12 juanete alt o sobre
13 cangrea
14
15
16
17
18
19

vela d'estai de valatxo baix
vela d'estai de valatxo alt
vela d'estai de juanete baix
vela d 'estai de juanete alt o sobre
ara de velatxo baix
a la de velatxo a lt

Arboradura
Veles

9 veles quadrilàteres
3 focs
1 cangrea
ocupant una àrea total
de 8.500 peus (790 m2 )
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5. Biografia del capità i armador: Josep
Isem.
Ouasi amb tota seguretat. afirm aria que l'armador i cap ità del "Maria
Asunta " que sols surt citat docu mentalment com José lsern , es
tracta del masnov i Josep Isem i Maristany, germà d'lsidre i de Carolina.
aquesta casada amb Salvador Llimona i Fomells , també cap ità de la
"Maria Asunta ".
Per tal de sintet itzar tota la informació recollida , hem realitzat el seguent quadre, (seguint els estudis
de Pere Bassegoda} amb els dinou
capitans masnovins que porten el
cognom lsern , dels quals deu porten el nom de Josep. Per la data de
naixement, creiem que el que fou
capit à del "Maria Asunta " pot correspondre als numerats amb 6, 7 o
8.
I a part ir de la informació de l'arxiu
del Museu es pot donar la hipòtes i
que el segon cognom fos Maristany
ja que en la fitxa dedicada a Isidro
Isem i Maristany (El Masnou 18281
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

José
Pablo
José
José
Feliciano
José
José
José
Isidro
Pablo
Pedro
Pedro
Pedro
José
José
José
José
Francesc
Pedro

Isem
lsern
Isem
Isem
lsern
lsern
lsern
lsern
lsern
lsern
lsern
Isem
Isem Oliver
Isem
Isem
Isem
Isem Truch
lsern Fàbregas
lsern Fàbregas

1890) diu "segurament. germà de
Josep". I en la fitxa de Salvador Llimona i Furnetls, l'altre capità de la
"Maria Asunta " (Masnou 1828-Barcelona 1887) diu "estava casat amb
Carolina lsern i Maristany de Can
Llop, va navegar amb la pollacragoleta "Talia" des de Montevideo i
Paragua i. entre altre llocs del Brasil.
També capitanejà la pollacra-goleta
"Maria Asunta ", pel que es pot deduir que la seva dona fos germana
de Josep Isem .
Ara bé, en la dedicada a Josep
tsern , només diu : "fou capità de la
pollacra-goleta «Soledad» del Masnou en l'any 1867 i. anter iorment , de
la pollacra-goleta " Maria Asunta ...·.
Ens ha fet molta ll-lusi ó dona r a
conèixer el material que disposem
d'aquest veler masnov i noucen tista
ja que possiblement. podem afirmar
que és l'únic vaixell d'aquella època
que encara navegava. superant al
també centenari vaixell masnov i
"Borigua" (1851-1951)(10).
Fem precs perquè el poguem
veure aviat anclat al nostre port.

(Llop)
(L1orença)
(Guiu)
(Bot)
(Pinyoner)
(Gallegu)
(Ouen)
(Titit)
(Llop)
(Gallegu)
(Pinyoner)
(Llop)
(L1orença)
(Ouen)
(Pinyone r)
(Guiu)
(Naret)
(Llop)
(Pinyoner)

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

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

60
76
61
61
84
60
70
75
62
65
45
45
56
39
55
28
40
24
40

Palemó Angles i Sala
Director del Museu Municipal de
Nàutica del Masnou
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LAU
Estanislau Janer i Aromir
Estudiós de Calella (Maresme)

Notes:
(1) Agraïm a Rosa Almuzara la sistematització del material aplegat.
(2) És l'autor, entre altres llibres, de:

"Construccions Nava ls de de l'exProvincia Maritima de Mataró.
1816-1975". Premi lIuro 1970; i de
" La Matricula de Mar i la Prov íncia
Marítima de Mataró al segle XVIII "
Premi lIuro 1979. Aquests dos llibres, no poden faltar en la més modesta biblioteca d'un mer afic ionat a
la mar en la nostra costa .
(3) BASSEGODA YMUSTÉ, Pedro :
Notas para la contribución al estudio de la Historia del Masnou,
Barcelona: 1928 , 95 pp.
(4) RICART Y GIRALT, José: El siglo de Oro de la Marina Velera de
Construcción Catalana 17901870, en " Memorias de la Real Aca demia de Ciencias y Artes " núm. 7,
1924 , pp. 177-201 .
(5) BASSEGODA Y MUSTÉ, Pedro
Jorge: Diseños de la Villa del Masnou y de su Marina de Vela del
Ochocientos, Barcelona 1962 , 309
pp.

(6) Aquesta nota és del 1958 (escrita amb bol ígraf) mentre que la resta
del document és escrit en ploma de
lletra distinta. Ve a rectificar la informació que el "Maria Asunta" havia
naufragat i perdut a Argentina.
(7) Els puntejats són vaixells del
Masnou , és a dir, 61 dels 76 que figuren ressenyats .
(8) Faci litat pel badaloní Francesc
Martin Corominola, patró del iot
Gipsy , amarrat al port del Masnou .
(9) Traducció realitzada gentilment
per l'Escola d'Idiomes EIMM .
(10) PAGÈS , Ezequ iel : Un vaixell
masnoví centenari , en "Gent del
Masnou " núm . 9, 1987 , pp. 22-23 .
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Reproducció de l'escriptura.
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carta "àulica de Franciaco JavlerUlloa,
puhllcada el 1833: (vegeu litxa)
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Museu Municipal Nàutic del Masnou
Núm. inventari: 1527
Objecte: carta nàutica
Descripció tísica: imprès sobre paper a una sola tinta; vora entelada; 62,30 x
91,30 cm.
Forma d'ingrés : donatiu de Francesc Renter i Casals (set.1989)
Descripció catalogràfica: Carta Esferical de la Costa de Españal desde Cabo
Oropesa à cabo de Creux.! Construida de orden del Rey N. Sr . en la Direcclon de Hidrografial con presencia de los reconocimientos y observaciones astronómicas mas recientes.! Presentada à S.M.! por el Exmo. Señor
On Francisco Javier Ulloal Secretario de Estado y del Despacho Universal
de Marina.! Madrid año de 1833.! Notas Los números de la sonda son brazas de 6 pies de Burgos.! con las iniciales T.P. y D. se indican los Tercios,
Provincias y Distritos Navales.- [escala: orla graduada, aproximadamente
1:491.000); [repre sent ació de coordenades]; [marge superior dret " 119" manuscrit); [marge inferior dret sege ll imprès:]
Dirección hidrografical Precio 18 r.v.-[anotació manuscrita:]. És de Juan Castells y
Pla.- [altres anotacions de navegació]; [cart a navegada en cabotatge].Comentari: En la sistematizació dels mapes impreso s de Catalunya dels segles
XVII, XVIII i XIX, se n'han inclòs alguns de manuscrits, perquè no s'han arribat a
imprimir. Bé, doncs si exce ptuem el mapa ms. conservat a la Biblioteca Nacional
(Madrid) realitza t per Manuel Bas, datat a 22 de març de 1833 lito lat Cataluña
dividida en cuatro Provincias, aquesta carta nàutica és la primera presentació
del terri tori de Catalunya (encara que només sigui la costa, per això no hi figura
Lleida) , que plasma la nome nclatura de les prov incies (divisió territorial administrativa imposada a partir del 30 de novembre de 1833). I no serà fins al 1835 que
s'im primeix el primer mapa que representa tot el territori cata là amb la divisió
provincial, realit zat pel francès Dufour.
Dels molts comentaris que es poden fer entorn a la carta nàutica d'Ulloa, hem
volgut destacar , a partir de les divisions territorials, el rigorós nivell d'informació
de la cartografia hidrogràfica, per ser la que recull més directament la tradició de
les importa nts escoles mediterrànias de portolans medievals.
Aquesta carta esfèrica, per una banda segueix a nivell de represe ntació cartogràfica , la primera aixecada modernament de la costa cata lana per Vicente Tofiño el 1786 (el ms. es conserva a la col ·lecció cartogràfica de la Fundació Caixa
de Pensions de Barcelona), alhora , serveix de mode l per a l'aixecada entre 1878
i 1894 per R. Pardo i J. Gómez Imaz.
La caracteristica més comu na de les tres cartes , és que també hi són represe ntades les serra lades i els pics del sistema litoral. Això ens pot sobtar a prime ra
vista , però és per facilitar el sistema de navegac ió "a la pràctica", que es va continuar emprant per la seva arrelada tradició, ja que el sextant no fou inventat fins
al 1757 (John Campbell).
D'aquesta carta nàutica hi ha una altra edició del 1864.
Fonts: COLOMER, Ignasi Ma. Cartografia de Catalunya i dels Paï sos Catalans, Barcelona: Institut Cartog ràfic de Catalunya, 1989 i col·leccions particulars .
Rosa Almuzara
Institu t Cartogràlic de Catalunya
Generalitat de Catalunya

Edita: Ajuntament del Masn ou , Departam ent d e Cultura i el Mu seu Mun icip al de Nàuti c a d el Masn ou
Producció: RAS
Dissen y G rà fic : Umésu
Im p ressió : Job ag raf
ISSN : 1130· 7935
Dipòsit legal: 8·45.605· 90
Coordinació : Rosa Almuzara
Correció : Servei Mu n ic ipal de Català

© de la pollacra masn ov ina " Maria A sunta" : 133 an ys de navegació (1858- 1991): Pale rn ó Anglès/E st ani slau Janer
© d e la Fitxa Tècn ica: Rosa Alm uz ara
© d e La Ro ca de Xeix: Aju ntament del Ma snou
Foto po rtad a : fragment de la ca rta nàu tica de F.J . de Ull oa, en què s 'ap reci a el Di stricte Maríti m del
Ma sn ou .
Exemplar gr atuït: per a so l-licit uds ad rec eu- vo s a l'A jun tam ent del Masn ou
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No ta: Es tem p reparant un nú m. dedicat a la premsa del Masnou al se gle X IX, i ens interes sari a con sultar una co j.teccíó sencera de l per iòd ic " El Pampero " . En cas qu e alg un arx iu fam ilia r hi hagués la
co! recció o exem pla rs solts , ag rai ríem que ho comuniquéssiu al Museu (dissabtes i diumenges de 7
a 9) . Gr àc ie s.
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