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El genio de este pueblo es muy
mercantil y emprendedor, y sin embar
go en medio de sus serias especula
ciones se manifiesta muy apasionado
a los bailes y otros regocijos públicos.
Su conversación versa generalmente
sobre el calculo y las faenas de la ma
rina, y sus t étticos relatos sobre los
peligros del mar solo se oyen de
cuando en cuando, interrumpidos para
hablar de sus beldades, que sin dispu
ta lIevan el premio de la gracia entre
las hermosuras de la costa. Su indus
tria compite con su trabajo, aplicación
y actividad. Dedicados únicamente al
lícito comercio a f1ete, ó de cuenta
própia, gozan de la mejor reputación
entre los comerciantes de todas las
partes a donde van con sus barcas,
no menos que por su tidetided en los
contratos, siendo tenidos y reputados
sus marineros por los mas emprende
dores, laboriosos é inteligentes en su
oficio.

Pritner sagall municipal (conegut gràcias a astar astampat an una peten: da sanitat) .

Fragmant da la vau Masnou del Diccionario Gaogrilfico Universal , 1831-34; dirigit par
Antoni 8argnas da las Casas.
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Pròleg

Barca de mitjana, del tràfic de cabotatge, amb vent escàs.
La fotografia ens dóna idea de les proporcions de l'aparell, i sorprèn

la llargada del botaló i del caçaescotes.

Fotografia d'autor desconegut >a 1900 - Arxiu E. Massanas .

Fotografia procedent d:t\que lls temps de la vela llatina!, coi.iecció de 24 fotografies de
i'època .Recoliides per Emiii Massanas (Girona: Edinau, S.A., 1986).

Recui/ excepcionai de fotografies sobre vaixei/s de veia a Cataiunya, realitzat per Emiii
Massanas (t) que també formà un arxiu d'imatges de tes terres gironines, especiaiment
de la costa, com a bon navegant que era de vela i/atina. Tot aquest conjunt documentai
gràfic (40.000) ha passat a formar pari de l'''arxiu d'imatges Emiii Massanas" diposita t a
i'Arxiu de ia Diputació de Girona. 5



Pròleg

No m'havia adreçat a vosaltres
des de la presentació de la revis
ta "La Roca de Xeix" i aprofito l'e
dició d'aquest número extra que
tracta de "La marina mercant del
vuit-cents", dedicat als patrons
masnovins a través de les pa
tents de sanitat (segles XVII1
XIX), per tal d'expressar-vos la
meva satisfacció per l'acollida que
heu donat a aquesta iniciativa.

"La Roca de Xeix" fou projecta
da com un fulletó monogràfic de
gairebé 20 pàgines i cada edició
n'ha anat guanyant més, fins a
arribar a les t 60 d'aquest extraor
dinari que aplega els números 4,
5 i 6. Els subscriptors també han
augmentat considerablement tant
els masnovins com els d'altres
poblacions a qui faig arribar la
meva salutació.

És per això que, davant l'esforç
que representa tirar endavant "La
Roca de Xeix", mantenint la seva
gratuïtat, vam sol.licitar una sub
venció a la Caixa Laietana per
poder-vos ofe rir aquest número
extra.

Aquesta dinàmica de la revista
des dels inicis fa que els esfor
ços, tant personals com mate
rials, quedin compensats. No tan
sols per l'interès que ha despertat
fora de l'àmbit local, sinó perquè
es van recuperant documents fins
ara desconeguts.

Un greu problema per estudiar
la història del Masnou, és la dis
persió deis seus fons arxivístics,
de manera que la realització de
cada una de les monografies fa
possible anar creant una infras
tructura de bases documentals.

Però encara hi ha un altre fet
que cal destacar i és que els do
cuments, si bé tenen una funcio
nalitat de per sí, és a dir, van ser
emesos per complir una determi
nada finalitat, amb el pas del
temps veiem com presenten una
muitifuncionalilat.

Així podem anaiitza r les dades
pròpies de les patents de sanitat,
com són: noms dels patrons i res-

ponsables municipals, ports, mer
caderies, recorregut deis cabotat
ges, tipus de vaixelis emprats, to
natge, etc . Dades que resulten
molt interessants i que a més no
s'havien tractat mai en la història
masnovina. Però també l'anàlisi
d'aquestes patents de sanitat ens
permet anar aproximant-nos als
orígens de la creac ió del nostre
poble com a municipi.

Com ja sabeu ens havíem pro
posat dedicar un número extra a
un recull biogràfic sobre els ma
rins mercants del Masnou al vuit
cents , a partir de publicar les fit
xes de l'arxiu biogràfic que es tro
ba dipositat al Museu Municipal
de Nàutica del Masnou. Amb
gran sat isfacc ió haig de dir, que
sobre les 171 notes biogràfiques
existents, després d'un any d'ela
boració s'ha augmentat en 75
més i se n'han completat algu
nes. Paral.lelament s'ha reunit
molta documentac ió que prové
dels arxius familiars. Aquesta la
bor ha estat possible gràcies a la
col.laboració ciutadana, i és per
això que genèricament dono, des
d'ara les gràcies a l'avançada, tot
i que quan publiquem el recull
biogràfic ja ho indicarem de ma
nera individualitzada.

Precisament l'èxit obtingut en
la recollida de dades, ha fet que
per tal de sistematitzar el volumi
nós material resultant, hagi pro
posat de publicar-lo fragmentat.
De manera que els documents
que van aportar en Jordi i en Jo
sep M' Balada sobre patents de
sanitat de patrons masnovins, per
tal d'extreure'n dades sobre alguns
marins del viut-cents, va semblar
que eren uns documents molt inte
ressants i que mereixien publicar
se integrament, ja que no s'havien
tractat mai els antecedents del
nostre comerç marítim.

Aquesta col.lecció que ara pre
sentem està formada, a excepció
d'un document, per exemplars
procedents de l'Ajunt ament de
Teià, del Museu Marítim de Bar
celona i dels arxius Històric de la
Ciutat de Barcelona i Municipal 7
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d'Alella. A totes aquestes institu
cions, i al bibliòfil Sr. Jordi Estru
ga el nostre agraïment per les fa
cilitats donades per a la repro
ducció dels documents .

Com veieu, les dificultats per
accedir a les fonts històriques del
Masnou, a causa de la seva dis
persió, es fa palesa en aquest
monogràfic sobre les patents de
sanitat dels patrons. Potser sigui
per aquestes dificultats que algu
nes referències sobre la nostra
història aparegudes recentment,
s'hi troba a faltar rigor metodolò
gic, fet que ens preocupa, perquè
suposem que afecta les conclu
sions dels estudis.

Per això ja des de l'any 1990
estem impulsant la recopilació de
fons arxivístics procedents del
Masnou. Hem començat pels que

s'han conservat als arxius de l'Ar
mada i als antics ministeris d'Ultra
mar i Marina, per a la seva poste
rior microfilmació. I així la informa
ció es podrà dipositar al Museu
Municipal de Nàutica del Masnou i
d'aquesta manera quedarà a l'a
bast de tots els estudiosos.

Som conscients que és una
tasca poc vistosa, tot i la dedica
ció que requereix. Però, si quan
vam prendre aquesta iniciativa, ja
fa tres anys, estàvem convençuts
que ho havíem de fer, ara encara
n'estem més segurs, ja que
creiem que la Història és un bé
cultural molt preuat, que consti
tueix la identitat col.lectiva i ens
permet construir el nostre futur,
en tant que patrimoni humà, en
aquest cas, de tots els ciutadans
del Masnou.

Josep Azuara
Alcalde del Masnou



Introducció històrica

':f:-~~-~~~ - -~-
--;-_-~--_~_e:-

Gravatcorresponent a Vista de Tarragona presa en el camí de Barcelona (dibuixada
per Moulinier i gravada per Selma).

Es troba en el llibre d'Alexandre Laborde: Voyage pilloresque el historique de
l'Espagne. Descr iption de la prlncipauté de Catalogne, Paris: imprimerie de Pierre
Didot, 1806 (vol. I pl. XL VI). Co/.lecció: Jordi Estruga.

Hem escollit aquesta imatge perquè I/.Iustra el moment de la transició entre el transport
de cabotatge i el dels traginers a través dels camins de carro. 9



1. INTRODUCCiÓ HISTÒRICA

1.0. Consideracionsgenerals

La present monografia tracta
sobre els patrons de comerç
masnovins a finals del segle XVIII
i a començaments del segle XIV,
a través de la sèrie documental
de les patents de sanitat.

De manera que hi ha una tripli-
citat de concurrències:

1) pal rons,
2) comerç masnovi,
3) patents de sanitat.
Penso que ha estat una sort

que mentre preparàvem l'estudi
sobre les biografies dels marins
del Masnou en el vuil-cents, en
l'arxiu municipal de Teià s'hi tro
bés bona part del material que
configura aquesta monografia.
Però tot i que és molt important
per ia nostra història iocal, per
què per primera vegada estem
parlant del Masnou al segle XVIII
(1), penso que encara ho és més
a nivell d'Història de Catalunya,
perquè permet replantejar-se els
conceptes existents sobre el co
merç marítim.

Precisament en uns moments
que abunden els estudis sobre la
vessant atlàntica, obviant el Can
tàbric, el Golf de Gascunya, el
Mar del Nord, la Mediterrània,
l'Oceà Pacífic a través del canal
de Suez, etc., i endemés amb la
tendència de limitar-se al segle
XIX. Per això poder parlar de pa
trons catalans de comerç marítim
a l'època moderna (en aquest
cas a finals). permet aprofundir
en el fet marítim i alhora anar ini
ciant el necessari replantejament
històric dels segles XVI i XVII a
Catalunya.

Aquesta introducció l'hem es
tructurat, a partir dels tres ele
ments que s'interelacionen: les
patents de sanitat, els patrons I ei
poble del Masnou. Finalment
hem afegit un apèndix sobre el
"Llibre del Consolat de Mar" que
creiem que ajuda a clarificar
idees.

1.1. Les patents de sanitat

El document que certifica l'es
tat sanitari del territori del port
d'on parteix un vaixell és la pa
tent de sanitat. De manera que la
seva finalitat és prevenir la salut
al territori del port de destinació.
El que es tracta és de garantir les
possibilitats de contagi per la via
marítima, ja que de tot el que arri
bava per terra, ja se n'ocupaven
a porta de muralla. El que suc
ceeix és que també figuren dades
sobre el patró, mariners, passat
gers, tipus de càrrega, nom del
vaixell, tonatge, ports, etc. (2), i
d'aquí que en resultin uns docu
ments molt interessants per la
quantitat d'informació que recullen.

Els seus orígens es desconei
xen, tot i que el més habitual és
trobar-ne de l'època del set
cents. El que sí coneixem és que
a partir de la Llei de Sanitat (28
11-1855) en compliment de l'art.
1? s'unifica el model d'imprès i
sembla que per aquest motiu dei
xa d'expedir-se en els ajunta
ments corresponents, des d'on
parteix el patró (3).

Documentalment es tracta d'un
full imprès amb parts manuscri
tes, tot i que hi ha exemplars rars
en què tot el text és manuscrit,
com els sis exemplars que pre
sentem (4). Ara bé les patents
considerades com un gravat,
també són molt interessants, en
cara que siguin equiparables a
l'art popular, tot i que que de ve
gades es tracta de coures de
gran interès artístic, tant pel que
fa a les imatges com pels motius
decoratius. La informació gràfica
que conté pot ser molt útil, per
exemple si reprodueix la vista de
la ciutat d'on s'ha expedit, i no cal
dir pels segells oficials que hi por
ta estampats o adherits (5).

Generalment tota ia informació
es troba en l'anvers del document,
però de vegades hi consta la llista
dels mariners, o les escales por
tuàries; llavors aquestes dades
complementàries, figuren en el re
vers, i sempre manuscrites. 11
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Curiosament tot i el valor histò
ric d'aquests tipus de documents,
i [es característiques formals
-sovint molt estètiques-, resul
ta que els fons catalans de pa
tents de sanitat estan sense cata
logar, a excepci6 de les inventa
riades del Museu Marítim de Bar
celona, i de les publicades a ni
vell de descripci6 catalogràfica
que es conserven a l'Arxiu de la
Corona d'Arag6.

És per això que és probable
que a mesura que es vagin in
ventariant els fons dels arxius ca
talans, es trobin patents de sani
tat refrides a[ Masnou. Per ara,
en tenim 93 procedents de ['Arxiu
Municipal de Teià i del d'Alella,
Museu Marítim de Barcelona i Ar
xiu Històric de la Ciutat de Barce
lona, que comprenen un període
des del 1773 (22 d'agost) fins al
1848 (11 de desembre) , i referi
des a patrons en navegaci6 me
diterrània (6).

A part que ens permeten veure
quins s6n els antecedents de la
marina mercant masnovina, tam
bé ens faciliten estudiar altres as
pectes com és l'evolució de la
formaci6 dei Masnou com a mu
nicipi (7) o bé ia iconografia ha
giogràfica . En aquest sentit te
nim, pel que fa a la representaci6
de Sant Pere, la dualldat icono
gràfica: una d'origen culta i la
pròpia de la imatgeria popular.
Ara bé ei curi6s és que la tipolo
gia de cada una de [es repre
sentacions, també correspon a
una tipologia distinta en la com
posici6 del gravat.

Així quan Sant Pere es repre
senta com a un Pare de l'Esqlé 
sia de tradici6 ortodoxa , amb [a
creu de quatre puntes , (després
atribut propi de bisbes i arquebis
bes sobretot de l'església ortodo
xa), tot el text és orlat, i a cada
costat de la figura hi ha dues ma
jestuoses naus de veles quadres.

Mentre que en les patents que la
figura de Sant Pere està dins la
línia d'imatgeria popular veiem
com el seu atribut és la clau (8).
El vaixell representat és una bar
ca de vela llatina, i el tex1 no és
orlat (9).

Per a veure quin és l'estat de la
qüesti6 sobre els estudis d'a
questa tipologia documental sols
cal repassar la bibliografia bàsica
sobre el tema (10).

Així doncs, la reproducció d'a
questes 93 patents pensem que
és una contribució a la divulgació
dels fons arxivístics marítims ca
talans. Per això volem fer esment
de [a comprensi6 demostrada en
tot moment per part dels respon
sables culturals de l'Ajuntament
del Masnou per a fer-ho possible.
El fet que s'hagin pogut reproduir
(11), ha permès que no calgués
realitzar una fitxa catalogràfica
per a cada document, sin6 sols
fer-ne una etiqueta identlficativa
(aquestes dades són les que figu
ren com a capçalera de pàgina
de cada un dels originals repro
duïts). De manera que s'ha pogut
treballar seguint [es darreres ten
dències d'aplicació de l'ofimàtica
ais arxius històrics (12).

Per últim encara queda una
qüestió important a l'entorn de
l'estat actual dels estudis sobre
les patents de sanitat i és que les
sèries documentals conservades
són col.leccions fictícies, és a dir
que no mantenen l'ordre de pro
cedència segons el procediment
administratiu de l'època, sinó que
són dipòsits acumulatius segons
uns criteris que desconeixem.

L'única bibliografia que tenim
recollida sobre registres de pa
tents de sanitat d'un port i d'un
període concret (1812-24) és del
de Lloret de Mar (13), i encara a
través de la informació transcrita
en un document conservat en un
arxiu familiar (14),

--- ~



1.2. Els patrons

Tot i que el segle XVIII és una
de les èpoques més presents en
els darrers vlnt- l-cins anys de la
historiografia catalana, els aspec
tes marítims són els menys estu
diats, i dins d'aq uests, trobar bi
bliografia sobre els patrons de
comerç resulta difícil (15).

Penso que la manca d'estud is
històrics sobre els palrons indica
que el comerç de cabotatge ha
estat tractat com un tema margi
nal dins l'econo mia catalana del
set-cents. Potse r en sigui la cau
sa els escassos documents sobre
la matèria conservats als nostres
arxius, de manera que a l'hora de
configurar la Història no s'ha con-
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Carie l.la I fragmen t de carta nàutica, probablement procedent del patró Gerardo
Marlstany (patent núm. 30, vegeu pàg. 86), pare del capità Gerardo Maristany i Sala
(Can Xaret) I avi dels capitans Bonaventura, Josep I Gabriel Maristany i Ramen /ol.
Mapa conservat en l'arxiu familiar d'Eulàlia Roca I Marlstany. (Fotos: Jordi Balada). 13



siderat una dada significativa.
Però, penso que hi ha un altre
factor que condiciona l'absència
d'estudis i és la creença portada
a nivell axiomàtic, que el litoral
català estava deshabitat a l'èpo
ca moderna a causa dels atacs
dels "moros" (16), de manera que
la gent vivia en els pobles de l'in
terior, (precisament sl hi havien
molts atacs pirates, era perquè hi
havia botí, tant en el mar com en
la costa). Un segon factor que pot
haver influït a no tenir en compte
el comerç de cabotatge, pel de
senvolupament econòmic de Ca
talunya en l'època moderna és la
manca aparent de ports (17).
Diem "manca aparent", perquè
efectivament en un sentit actual
del terme, s'aprecia l'absència
d'infrastructures portuàries, però
cal pensar que el concepte port
estava associat a una zona costa
nera que permetés desembarcar
mercaderies o resguardar els val-

xells (18). I per altra banda tenim
una visió actual dels ports lligada
a un calatge profund, i és clar el
medi natural de la costa catalana,
majoritàriament és poc fondo i
amb abundants bancs de sorra.

D'ací que, per exemple, Mataró
no es tingui per una població ma
rinera, però llavors: -Com és
que fou cap de Província Maríti
ma? (19). Doncs bé, fonts de fi
nals del segle XVIII parlen que hi
havia més de 800 vaixells dedi
cats al comerç, i la divisió admi
nistrativa de les províncies fou
creada el 1737. Però a l'hora que
les pautes del comerç anaven
cap a vaixells de més gran tonat
ge, els impediments físics de la
costa mataronina feren que la
ciutat no pogués evolucionar eco
nòmicament envers el comerç
marítim (20), però mantingueren
la capitalitat dels afers adminis
tratius del territori comprès en la
província.

14

Reproducció de carta comunicant ai patró Francesc Saia Dorca i'obtenció dei títol de
piiot al seu fiii José Manuel Saia Valideneu, pare del capità Josep Sala i Sensat.
(Arxiu famifiar de Paiemó Anglès i Sala).



Per tal d'i1 .lustrar l'aspecte dels
ports catalans del segle XVIII hem
escollit un fragment del manuscrit
de Josep Aparici (21) que a ben
segur ajuda a copsar quina era la
situació portuària de l'època:

"Los puertos de mar mas principales son
Los Alfaques ... Port-nou (una legua mas
aca de la Torre de Cap del Riu Ebre. Cap
Roig dos leguas mas aca de la punta del gol
fo de Ampolla ... Salou es el mayor puerto de
Cataluña; como no aya vientos de media dia.
Barcelona es buen puerto, si se continua el
limpiarle de la arena, ... Sanfeliu de Guixols
tiene una pequeña bahia, y Palamos un buen
abrigo para el levante que ordinariamente es
el viento que mas daña en los mares de estas
costas. Rosas tiene buen golfo es el ultimo de
Catalu ña despues que Port Vendres es deia
obediencia de Francia...".

Em sembla força allunyada del
que a simple vista se sol interpre
tar (22).

És per això que per plasmar el
món dels patrons també hem es
collit un altre document. Tot i que
està cronològicament dins la con
siderada època moderna, és molt
més anterior. Però em sembla
que encara és millor per tal de
veure que no estem parlant d'una
situació fruit d'un canvi polític tan
important, com és el pas de la di
nastia dels àustries als barbons
(passant per la Guerra de Suc
cessió), sinó que el comerç realit
zat pels patrons marítims (23), ha
estat d'una continuïtat, si bé més
o menys intensa, al llarg de la
història fins a la transformació
que comportà el món dels tragi
ners, perquè permetia un "ràpid"
transport de mercaderies i viat
gers. Per això s'anirà cap al co
merç oceànic (al Masnou) de ma
nera que els catalans inicien
aquest comerç, quan el que ha
vien exercit des de sempre, deixa
de ser rentable, o bé cap a la in
dustrialització (a Mataró).

El text que hem escollit és del
Dietari (25) de Jeroni Pujades
(26), els tres fragments transcrits

estan referits a les activitats d'un
patró: guarda de moll, transport
de viatgers i transport de merca
deries.

I també parla dels parsoners,
(vol dir la importància que tenien
en el sistema econòmic del co
merç), apareix citat El Masnou al
segle XVII (27), i la descripció
d'un atac pirata. Per tant em
sembla que a través de les seves
vivències, en Jeroni Pujades,
dóna una visió molt completa de
l'entorn sòclo-econ òrn !c del que
estem 1ractant (28).

1603 (17 d'agost)
Dissapte a 17 lo patró Marés, guarda del
moll, aportà nova als consellers, que esta
van al offici a Sant Roch, com avia vingut
vaxell de Alicant qui portava nova com a 10
del corrent pa rti de Carthagena la galera
de Santa Bàrbara qui aportava lo virey de
Mallorca y lo fi ll del rey Cucó, acompa
nyats de tres mosqueters que se avançan de
la armada y van a Berberia a donar avís al
rey Cucó.

1604
Diumenje a 24 de octubre 1604 me embar
que ab ma mara, muller y família, ab la bar
ca armada del patró Marés, anant per as
sessor del comtat de Empúries. Y al Mas
Nou me hagueren de traurer en terra per
què la mar me provava. Yaprés, torna t en
mar, me tornaren traurer a A renys ahont
dormí, y lo endemà, tornat embarcar, me
hagueren a dexar a Sant Joan de Pineda
des de ahont aní a cavall fins a Blanes, des
de hont ab un criat me n'aní per terra a Ro
sas y los altres ab dita barca.

1608 (l8 de juliol)
Divendres a 18, a la matinada abans de sol,
passaren alt mar de Rosses les galeres de
Sicília, y veren ab banderes cristianes la
nau de qui p rest diré. Passaren dites gale
res tirant al p onent carregades de infante
ria per la jornada vol fer lo rey enguany. Y
poc ap rés de passades entre la illa de la
Meda y lo cap de Bagul', estant en calma,
una nau catalana de T. Paladell, de Barce
lona, y hereus de Mar ch, de Gerona, la qual 15



aquest abril se era varada en Barcelona y
tornava de Canet de Rossellò de carregar
ferro, portant per patró o de sobrecàrrech a
Gabriel Marès, mariner de Barcelona, fou
envestida alt a mar per tres galeotas de mo
ros de Biserta, las quals la combateren des
de punta de alba fins entorn de mig dia.
Apenas se veja de terra sinó lo fum y 's sen
tian los tirs clarament. No se ha sabut més
de ella. Creu-se és presa o enfondada. Era
bell vexell.

Tambe caldria poder analitzar
quines conseqüències té la su
pressió dels Consolats de Mar
(29) a rel de la implantació del
Decret de Nova Planta (1716), ja
que fins a la Real Ordenanza de

la Armada (1748) es continuaven
regint per la legislació del "Llibre
del Consolat de Mar" (vegeu
apèndix), però la institució havia
estat suprimida, de manera que a
ben segur aquest desgavell havia
de transcendir en la pràctica del
comerç durant el segon quart del
segle XVIII,

Per acabar aquesta ràpida vi
sió sobre els patrons i per tal de
poder establir un paràmetre que
ens permeti tenir una referència
dels trajectes que realitzaven els
patrons masnovins hem confec
cionat una llista de ports hispà
nics durant els s. XVIII-XIX, a par
tir de les patents conservades al
Museu Marítim de Barcelona (30).

QUADRE SINÒPTIC DE LES PATENTS DE SANITAT
DEL FONS DEL MUSEU MARíTIM DE BARCELONA

PORTS ORIGEN CRONOLOGIA

1700-1750 1751·1799 1800-1850 1851- ...

Hispànics 14 81 270 2
Altres països 24 84 142 3

TOTAL:(618) 38 165 412 3

PORTS HISPÀN ICS PORTS HISPÀNICS
(segle XVIII) (segle XIX)

La Jonque ra Cadaqués Eivissa
Llançà Port de la Selva Castelló de la Plana
L'Esca la L'Escala Dènia
Lloret de Mar Begur Benidorm
Blanes Palafrugell Alacant
Canet de Mar Palamós Cartagena
Arenys de Mar Lloret de Mar Mazarrón
Mataró Blanes Àguilas
Barcelona Malgrat de Mar Almeria
Cambrils Calella Adra
Peníscola Canet de Mar Nerja
Maó Arenys de Mar Màlaga
Palma de Mallorca Caldes d'Estrac Algecires
Eivissa Mataró Càdis
Dènia Badalona Puerto Santa María
Alacant Barcelona Huelva
Cartagena Cambrils de Mar Isla Cristina
Almeria Peníscola Ayamonte
Màlaga Maó
Algecires Ciutadella
Càdis Palma de Mallorca

16 Ayamonte Alcúdia ..



1.3. El Masnou i el context històric de
l'època

L'apor tació documental per
part d'en Jordi i en Josep M' Ba
Iada d'aquestes 93 patents de sa
nitat dels patrons masnovins re
presenten una fita important per a
la historia local, ja que permet co
mençar a parlar dels antecedents
de la marina mercant al Masnou,
de tan important volum al segle
XIX. Tot i que encara descone i
xem quins són els orígens del
Masnou en quant a nucli de po
blació, si bé sembla que ho fou
entorn a un mas de la costa del
territori jurisdiccional de Teià.

Però ja hem avançat una mica
ja que sempre es donava com a
cert, que abans d'iniciar el co
merç oceànic, la font principal de
l'economia era la pesca. Fet que
ho havia posat en dubte per mol
tes raons, i que les més relacio
nades amb el tema d'aquest mo
nogràfic, ja les començaré a ex
posar, perquè si bé penso que la
pesca era una act ivitat que es re
aiitzava al Masnou, (això passa a
tots els pobles costaners), no po
dia ser la causa de la formació
del capital que després s'inverti
ria en la carrera americana (31 ).

Deixant de banda totes aques
tes apreciacions economicistes,
transc ric un text d'època (32) que
ho il.lustra:

Resposta de la pregunta 130

Qué viajes hacen estas embarcaciones, de
cuenta de quién y si las de pescar se ocupan
también en otros trabajos .

Los viajes de las embarcaciones grandes de
Barcelona todos son a América, a excep
ción de uno u otro a Rusia, Génova, Marse
lla, o ln glaterra e ltalia.
Dichos viajes los hacen por cuenta de va
rios particulares, y a veces de uno solo o
del patrón. Las embarcaciones pequeñas se
emplean en conducir leña, carbón y otros
géneros de la costa de Cataluña.
Las de pescar no se emp lean en otra cosa.

També d'aquest mateix autor
(33) he seleccionat un fragment
del seu Dietari que a part que re
culi ia possibilitat d'un atac pirata
a finais del segle XVIII (13-8
1787), ens d óna idea de com els
conceptes sobre el territo ri poden
ser molt distints en cada una de
les diverses èpoques històriques:

Día 13 de agosto de 1787

Salimos de Barcelona preparados con las
notic ias para un viaje mas largo que lo que
hemos hecho hasta aquí, dirigiéndonos por
la Torre de Roma donde se halla el Señor
Obispo de Barcelona, de quien fu imos a
despedirnos. Dicha torre esta situada en
una pequeña eminencia del término de Ba
dalona, dom inando el mar y la llanura, con
unas vistas excelentes desde Montgat a
Monjuic. Habia a la vista de ella tres jabe
tes argelinos, y tenian miedo los naturales.
A la tarde pasé por baja del fuerte de Mon
gat. Allí cerca se hace cal y yeso que se
conduce a Barcelona. A la mano derecha
hay unas casitas que llaman de Montgat.
Dejamos el camino de Mata ró y tomamos a
la izquierda, pasando por el término de
A lella, desde cuyo pueblo se ha p ropuesto
hacer un camino para Grano llers, Vique y
Olot, cuya obra seria muy interesante por
que fac ilitaria a aquellos pueblos de la
montaña llegar a la marina por la parte
mas carta.

Encara que no podem exten
dre'ns a analitzar aquest text
veiem com tot i les dificultats de
pas pel coll anomenat Font de
Cera quan era un cami muler, ja
deuria ser molt utilitzat, i d'aquí la
conveniència de convertir-lo en
un cami de carro per a traginers.

Pensem que en la majoria de
patents figura "llast" com a càrre
ga en el port d'origen, és a dir, a
la sortida del Masnou (platja d'A
lella i Teià), vol dir que s' importa
va més que no pas s'exportava, i
tampoc era una zona tan poblada
com per arribar a tenir tant de
consum. Per això la lectura d'a
quest text fa pensar amb la possl- 17
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bilitat que les mercaderies fossin
transportades amb mules cap a
l'interior.

Una altra qüesti6 que cal plan
tejar és que la part de litoral com
presa entre el Mas Antich (extrem
sud d'Alella de Mar) i el carrer
Adra (nucli antic d'Ocata) s'hi tro
ben sis torres de defensa docu
mentades, i probablement Can
Casas (conegut pel Mas Nou)
abans de la reforma romàntica,
també en tingués una (34).

Per ara, no he trobat cap altra
zona de la costa catalana que tin
gui sis torres defensives en un
espaí comprès en dos quilòme
tres i mig. Això evidencia que l'o
rigen del Masnou no és sols d'un
barri de pescadors i que hi deuria
haver molt trànsit a la platja, com
també ho indica que s'hagin con
servat 93 patents de sanitat de
patrons. El fet de ser una zona
pràcticament fortificada podria
explicar que davant la seguretat
del desembarc, fos inclòs en els
mapes generals de Catalunya,
d'aquí que Masnou aparegui indi
cat des del primer mapa imprès
de Catalunya (1603), (35).

A l'igual que Matar6, tot I la im
portància de la economia maríti
ma a finais del segle XVIII, a cau
sa de les condicions geològiques
del seu litoral, no pogué afrontar
la reconversi6 de ies naus de ma
jor tonatge. D'aquí que s'hagin
conservat patents de patrons en
navegaci6 mediterrània (tot i que
en alguna hi figura "capità") expe
dides en la primera meitat del se
gle XIX, a Alella, Teià i el Mas
nou, i en canvi en els fons con
sultats no es trobin les del co
merç oceànic ja que els vaixells
del Districte Marítim del Masnou
salpaven des d'altres ports (36) .

El fet de no tenir port habilitat,
fou una reivindicaci6 al llarg de
tot el segle XIX. Però llegint el
Derrotero de Vicenç Toflño (37),
veiem que és comprensible que
no es concedís, per ra6 de la
configuraci6 del seu fons marí.
Tot i que en la diferència de trac
tament del litoral masnoví que

d6na en la primera edici6 de
1787 i en la tercera de 1847, po
dem deduir que s'havia intensifi
cat molt el trànsit marítim en el
Masnou (com en les altres pobla
cions de l'entorn) ja que, en la
primera, sols surt el nom del
Masnou citat, i en l'edici6 de
1847, gairebé hi dedica pàgina i
mitja.

la edició (1787)
Antes de Mataró en el espàcio de p laya
comprehendido desde Mo ngat, estan casi
iguales distancias de la oril/a del mar las
Villas de Masnou, Premia y Vila Sar.
Villas de Ca/de/as, Aretis del Mar y Canet. Caüíla.

Corre desde Mataró al N. 65" 30' E. la
Costa baxa de p laya a la marina cerca de
11 millas de distancia en donde esta la Vi
lla de Calilla; pera antes estan las de Cal
detas, Areñs del Mar y Canet, todas en pla
ya sin fondeadero ni resguardo alguna. A I
S. de Areñs del Mar distancia como 1 milla
hay una Restinga de piedras tendida del E.
a O. con 6 brazas de fondo.

3a edició (1847)
Desde la citada playa de Mongat corre la
costa baja para Alella y Masnou al N. 40'
E., distancia 2 mil/as con fondo de 5 IÍ 6
brazas arena a 1/2 milla de distancia IÍ tie
rra, pera sin abrigo.
Masnou y su bajo.

A la parte del E. de Masnou 1/2 milla de dis
tancia hay un banco de arena que se extien
de hasta mas al E. de la rambla de Tayà,
que tiene 1 milla de E. a O. y 1/2 Ó poco mas
de N. a S. Se conoce que se esta alO. del
baja cuando la iglesia de Masnou demore
al N., y el punto superior del monte San
Mateo, que es alto y largo con dna ermita
en su cumbre al NNE.: pueden pasar sin pe
ligro por la parte de tierra del baja embar
caciones que calen 20 pies ó menos de
agua, estando N. S. con dicha iglesia a me
nos de 1h mil/a de tierra por fondo de 5
brazas, y navegando en la direccion de la
costa. Para zafarse por la parte de afuer a
hallàndose N. S. con dicha iglesia a mas de
I milla de distancia, se ha de navegar en la
direccion de la costa pasando por fondo de
5, 6 Ó 7 brazas.



Viniendo de la parte del E. se conocerà que
se esta al principio del baja cuando el pun
to mas alto del monte San Mateo demore al
N., y la iglesia de Masnou al N. 50" O., y
para zafarse se tomaran las mismas precau
ciones que viniendo de la parte del O. El
baja tiene 4 brazas de agua, excepto la par
te comprendida delante de la rambla de
Tayà que tiene de 3 a 3 1/2 brazas de fondo.
Pueden fondear alga abrigadas embarca
cian es de poca porte a la parte de tierra del
baja con vientos fuertes del SE. al SO.
Cuando reinan los vientos fuertes del se
gundo cuadrante, el baja es peligroso por
que la mar rompe mucho y se eleva consi 
derablemente; pera en tiempos bonancibles
es engañoso; por caer prontamente en fon
do de 4 y 3 brazas, sin dar tiempo a las em
barcaciones de mucho porte el maniobrar
para evitaria, de modo que en 1811 encalló
una fragata inglesa, y en 1823 otra france 
sa, ambas de guerra.
De 6, 7 Ú 8 brazas de fondo para mar aden
tro en toda la costa de este pueblo y su in
mediata, a I, 2 Y 3 millas de distancia, hay
de 10, 20 Y 30 brazas de fondo fango, buen
tenedero aunque sin abrigo, por agarrar
bin las anclas, de manera que se han
aguantada varias veces con vientos fuertes
del segundo y tercer cuadrantes, fondeados
navios y fragatas de guerra a 1 1/2 Ó 2 mi
llas de tierra .
Premia de Mar.

Desde Masnou hasta Premia corre la costa
al N. 75" E., distancia de 1 1/2 milla, toda
playa, y con fondo de 2 brazas piedra de 15
a 40 brazas de distancia a tierra, hasta la
de i, 2 Y 3 cables que se encuentran a 2 1/2

a 4 brazas de fondo arena, y asi sucesiva
mente, pudiéndose fondear sin peligro por
4, 5 Y 6 brazas en toda esta costa a distan 
cia de 3 a 4 cables por ser el fondo de are 
na, y a I, 2 Y 3 millas se hallan 10, 20 Y 30
brazas de fondo fango.
vuass de Mar.

Desde Premia corre la costa a los 80" del
primer cuadrante, distancia 2 millas hasta
Vilasú, todo playa, y a la mitad de distancia
hay una gran piedra inmediata a tierra lla
mada la Ballena. En toda la playa de Vi/a
sa y su costa inmediata se encuentran 2
1/2 brazas de fondo sobre arena, a 1 cable

de distancia a tierra, y 4 brazas de 2 a 3 ca
bles, pudiéndose fondear por 10, 20 ó 30
brazas fango a la distancia de 1 a 3 millas.
Ciudad de Mataró. Su fondeadero.

Al E. de Yilasú all/2 milla esta la ciudad
de Mataró en la orilla del mar. Aqui se hu
biere de ir por algun accidente, no obstante
de ser playa descubierta, serà necesario te
ner cuidada al fondear en la inmediacion a
tierra, porque hay una cordillera de piedras
en figura circular, que sale desde la playa
por la parte del E. y finaliza en la del O.,
dejando por esta parte solo un canalizo
para embarcaciones de poca porte que fon
dean a la parte de tierra de estas piedras, y
quedan alga resguardadas de las mares
gruesas de los vientos del golfo. Los que
provisionalmente fueren a esta playa, bas
tara la precaucion de fondear a una milla
al S. de la ciudad, y estaran zafos de todos
los peligros.
Vil/as de Ca/de/as, Are iis del Mar .

Corre desde Mataró al N. 65" 30' E. la cos
ta baja de playa a la marina, cerca de 11
millas de distancia en donde esta la villa de
Calella; pera antes se encuentran las de
Caldetas, Areñs del Mar, y Canet, todas en
la playa sin fondeadero ni resguardo algu
na. Al S. de Areñs del Mar, distancia como
1 milla, hay una restinga de piedras tendida
de E. a o. con 6 brazas de fondo .

Em sembla que aquest frag 
ment del oerrotera de l'emin ent
hidrògraf Vicente Tofiño (38) cla
rifica mol t la qüestió del port al
Masnou en èpoques històriques, i
per això l'hem transcrit, ja que és
un error, que sovint es va repe 
t int, que el Mas nou tenia port.
Fins i tot es par la de vaixe lls que
hi atracaven, i d'a ltres que prefe
rien estar fora port. Ja vegeu que
tots els va ixel ls de tonatge habi
tua l en el comerç oceàn ic (ber
gantins, pollacres , goletes , polla
cres-go letes, bricbarques o fraga
tes) caiia que amarress in a mínim
d'una milla de la costa, cosa que
dificultava la càrrega i descàrrega
de les mercaderies , endemés a
línia de platja s'hi podien formar
onades altes . 19



Per estudiar l'economia maríti
ma del segle XVIII, una font fins
ara considerada bàsica s6n les
Revistes de Matrícula de Mar
(39) que es conserven dels anys
1726, 1737, 1754, 1765 i 1796,
és a dir abarquen 101 el segle,
però a mesura que es van analit
zant, veiem que contenen moltes
contradiccions, fet que s'explica
perquè amb aquestes estadísti
ques, el nou estat sorgit de la im
plantaci6 del Decret de Nova
Planta, volia exercir el control ab
solut sobre el territori. Per això és
possible que les respostes al
qüestionari estatal no correspon
guin a la realitat. De manera que

les dades que se'n poden extreu
re de les Revistes cal estudiar-les
dins el con1ext, i sovint el desco
neixem. Per exemple en la de
l'any 1796, diu que al Masnou hi
havia 70 aprenents de mestre
d'aixa, i en canvi no comptabilitza
cap mestre d'aixa. Sembla impro
bable que els aprenents es tras
lladessin cada dia a altres pobla
cions, però tampoc coneixem cap
mestre d'aixa que treballés al
Masnou al segle XVIII, fet que no
vol dir que no hi fos. És clar que
una altra possibilitat f6ra que els
aprenents es1essin treballant a
una altra poblaci6 en règim d'in
terns (40).

20
Fragmen t de /a carta nàutica de J. Roux: Carta da la Maditarrané (11) (Marsalia 1764).
Col./acció Jordi Estruga .



Un altre aspecte que pot des
orientar són les estadístiques so
bre pescadors i patrons. Sembla
que la gent de mar catalana en
edat de lleva, era molt apreciada
com a guardiamarina, i per tal d'e
vitar que els reclutessin, preferien
considerar-se pescadors, general
ment mancats d'estudis en aquella
època, de manera que l'armada ja
no comptava amb ells.

A aquestes dificultats d'interpre
tació, en el cas del Masnou cal
afegir que a vegades les dades es
troben quantificades conjuntament
amb Alella, Teià o Tiana (Mont
gat), i a vegades apareix sota el
sol l'epígraf del Masnou. És per
això que cal anar en compte a l'ho
ra de recollir les fonts, per tal d'evi
tar distorsions interpretatives. Un
cas curiós, que entra plenament
en el context de l'època que trac
tem, és ei portulà (41) del Mediter
rani de J, Roux, editat el 1764 a
Marsella, on veiem que situa Al
meria entre Montgat i Vilasau (Vi
lassar de Mar),

Suposem que es tracta d'una
errada, però es l'únic que he de
tectat entre la cartografia nàutica
històrica, que fins i tot la manus
crita d'època medieval és molt ri
gorosa.

El que sí sembla que hi havia
és molta relació entre el Masnou i
Màlaga-Almeria (concretament a
Adra), però és clar, d'aquí ve que
es pogués establir una confusió a
l'hora d'indicar el topònim "Alme
ria" en un mapa de les caracterís
tiques del realitzat per Roux, es
fa difícil de creure.

Tot i així la reproducció d'a
quest fragment de carta nàutica
m'ha semblat que era una bona
manera d'acabar l'estudi - a nivell
d'introducció de les patents de
sanitat- sobre el context històric
dei Masnou a finals del segle
XVIII i començaments del XIX, en
quant a comerç marítim, com a
indicatiu de la molta feina que
queda per fer, per tal d'anar aco
tant el tema.

21
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Notes

(1) I a mesura que anirem apro
fundint en la his1òria a ben segur,
recularem en els segles.

(2) Potser per això s 'ha creat la
confusió que les patents eren per
garantir la qualitat de les merca
deries transportades i la salut
dels passatgers .

(3) No cal tenir port per expedir
ne. Per exemple Narbona n'expe
deix.

(4) Podem veure que les 4 pa
tents manuscrites de Teià són es
crites en cata là i les 2 d'Alella en
caste lià. Mentre que quan estan
impreses sempre ho són en cas
tellà. Aquest cas , és prou signifi
catiu i creiem que és un factor a
tenir en compte a l'hora de re
plantejar l'època moderna a Ca
talunya.

(5) Aquests documents expedits
en el moment de la configu ració
del municipi del Masnou ens han
permès conèixer quin era el pri
mer segell municipal.

(6) 81 estan refer ides a comerç, 4
a pesca i 5 de personals referides
a viatgers. Hi ha 3 exemp lars de
documents inconclosos.

(7) Vegeu apartat 3.5 .

(8) La clau es tracta d'un atribut
de tradició popular, que fa refe
rència com a guardià del cel. A la
mà dreta porta un llibre que es fa
difícil identificar, tret que vulgui
significar els escrits de Les cartes
de Sant Pere, o bé pel tipus de
relligat, al registre de patents de
sanitat.

(9) En el cas d'una patent de sa
nitat de Begur, veiem que ia figu
ra de Sant Pere és idèntica, tret
del detall de l'aurèola. Es troba
reproduïda en el Programa de
Festa Major d'Arenys de Mar
(1 990) .

(10) La bibliografia bàsica que
hem recollit és:
1. MATEU tBARS, M' Dolores :
Patentes de Sanidad del Medite
rraneo Occidental en el Archivo
de la Corona de Aragón, en "Ac
tes del Primer Congrés d'Història
Moderna de Cata lunya", Barce lo
na 17-211X11/1984 . (És la catalo
gació de 111 patents conserva
des a l'Arxiu de la Corona d'Ara
gó. Les aportacions biblio
gràfiques de les notes són molt
interessants). Anteriorment havia
publicat dos articles:
2. Patentes de Sanidad de Peñfs
cola y Puerto de Dénia proceden
tes del Archivo de la Corona de
Aragón en "Valencia Atracc ión".
València, 1974 y 1975, núm. 478,
pI. 16 i núm. 485, pI. 10.
3. Cançó de mariners, en "Festes
de Sant Zenon". Ajuntament
Arenys de Mar, 1990. Per tal
d'il.lustrar els pobles que van
apareixent en la cançó, es repro
dueixen 20 patents de diversos
pobles de la costa. Procedència:
Arxiu Fidel Fita (Arenys de Mar) .
4. També en el programa de
"Festa Major de Sant Martí".
Teià, 1983, per a ii.lustrar l'article
El passat mariner de Teià de Jo
sep M' Balada , es reprodueix
una patent de sanitat .
5. En el catàleg de l'exposició
L'aventura americana del Mares
me. Mataró: Museu Comarcal del
Maresme , 1985. Es parla sobre
les patents de sanitat.
6. En el díptic de l'exposició La
marina a casa nostra celebrada
el desembre-gener (1991-92) i or
ganitzada pel Museu de Can Ma
garola (Alella), es publicà la pa
tent de sanitat que es conserva a
l'Arxiu Municipal d'Alella.
7. La primera vegada que hem
vist la utilització de la vista de la
ciutat reproduïda en una patent
per tal d'ii.lustrar la fisonomia de
la població representada, és en
Carles Móra : Salvador Espriu I
Sinera. Argentona: L'Aixernador
Edicions, 1992 (pI. 87).
8. Anteriorment cal esmentar el
projecte de F. Carreras Candi so-



bre un estudi de Las patentes de
sanidad marítimas (el fulletó de
propaganda es troba a la Bibliote
ca de Catalunya). Tenint en
compte que l'autor consta com a
President de l'Academia de Bue
nas Letras de Barcelona, i que ho
fou de 1918-31 i de 1934-37, en
estar escrit en castellà creiem
que correspon al primer període.

(11) Gairebé totes a mida original.

(12) Encara que en el material in
formàtic resultant, no estiguin repro
duïdes les imatges documentals.

(13) VILÀ I GALí, Agustí M' : La
marina merca nt de Lloret de Mar
seg les XVIII i XIX. Ajuntament:
Lloret de Mar, 1992, pI. 58-67.
Creiem que és el millor estudi ma
rítim global sobre una població ca
talana.

(14) Arxiu d'Àngel Martínez de
Laguàrdia.

(15) Recentment Mario Zucchite
Ilo ha publicat Homes , vaixells i
mercaderies de Tossa al Grau de
vet èncl« (1459-1703). (Tossa:
Centre d'Estudis Tosse ncs, 1991,
291 pp.). A partir de les dades
ex1retes dels llibres coneguts po
pularment a l'època com "Llibres
del Peatge de Mar". Es tracta d'u
na sèrie documenta l de 158 vo
lums de 400 folis cada un, entre
1451 i 1703. I és la més completa
que hi ha sobre un port mediter
rani. Estudi important, tant per
Tossa, com pel comerç dit de ca
botatge, com perquè fa palesa la
necessitat del replantejament ur
gent de la història de Catalunya a
l'època moderna.

(16) Terme emprat col.Ioqulal
ment per a definir els actes pira
tes a la costa catalana. Caldria
estudiar l'origen de les naus que
s'hi dedicaven.

(17) Sovint les anàlisis històri
ques es fan seguint els paràme
tres actuals, d'aquí que els resul-

tats a vegades resultin distorsio
nats, ja que cal tenir present l'es
perit i la realitat conceptual de l'è
poca estudiada en la mesura que
sigui possible.

(18) No calia que sempre es po
gués fer. És a dir hi havia zones
que sols es podien utilitzar en de
term inades estacions de l'any o
quan els vents ho perm etien.

(19) En canvi a Arenys de Mar se
la té considerada per una pobla
ció especialment marinera. Això
és gràcies al port, però tinguem
present que fou construït el 1922.

(20) AI litoral mataroní s'hi troben
els bancs de sorra següents: Ro
quer de Terra, Forsa, Cap d'en
Boet, Matella, Limermat gran i Li
mermat petit, els tres darrers se
parats per un canal amb els qua
tre primers que permetia la nave
gació.

(21) Manuscrit de la Biblioteca de
Catalunya (arxiu 516).

(22) Tot i el Tractat dels Pirineus
(1659) que comportà l'actual divi
sió fronterera entre França i Es
panya, es continuava associant
Portvendres a la costa catalana.

(23) Tampoc s'ha estudiat ni la
navegació ni el comerç fluvial a
Catalunya.

(24) Es comença la construcció a
partir dels inicis del segle XIX,
però cal pensar amb la interrup
ció que suposa la Guerra de la
Independència i la inestabilitat
política del regnat de Ferran VII.

(25) Dietari de Jeron i Pujades
(1601-1630), a cura de Josep M'
Casas Homs, Barcelona: Funda
ció Salvador Vives Casajuana,
1975-76, 4 vois. També és inte
ressant per replantejar-se la llen
gua catalana en el període ano
menat "la decadència". Concep
tualment m'atreveixo a classifi
car-lo de proustià avant-Ia-Iettre, 23
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per l'estil emprat a explicar les
seves vivències.

(26) Barcelona, 1568 - Castelló
d'Empúries, 1635. Advocat i cro
nista. Casat en primeres núpcies
amb la mataronina Elisabet Roig.
Autor de la Crònica universal del
Principat de Catalunya.

(27) Vegeu Rosa Almuzara : El
Masnou: exemple d'asincronia
entre la seva aportació a la Histò
ria genera l de Catalunya i la seva
representació cartogràfica als
mapes antics (Ajuntament : Pro
grama de Festa Major del Mas
nou, 1992) .

(28) Hem interpretat que els tres
fragments pertanye n al mateix
patró Marés, que com que el co
neixia sabia tantes coses: quan la
barca estava a port, parsoners, el
relat de l'atac, etc. Veiem com in
trodueix el terme "sobrecàrrec"
emprat actualment per a definir
l'encarregat de la càrrega i fun
cions administratives de la navie
ra. S'introdue ix en el Código Es
pecial de Comercio (1885) . Art.
644-651.

(29) A excepció del de Barcelona
i Mallorca.

(30) No donem la llista de ports
d'altres països, ja que es tracta
de referenciar els viatges masno
vins, i sols n'hi ha una que estigui
expedida al port de Gènova amb
destinació Mataró i escala a Port
vendres.

(31) Parlo del comerç amb Amèri
ca per simplificar , com ja he dit
que navegaven per tots eis mars.

(32) Respuesta al interrogatorio
del Sr. D. Francisco de Zamora
por lo concerniente al Corregi 
miento de Barcelo na (6-2 -1790),
Edició a cura de Ramon Boixa
reu dins el Dietario de los viajes
hechos en Cataluña de Francis
co de Zamora (Barcelona: Cu-

rial, 1973). La resposta del Cor
regiment de Mataró no s'ha con
servat.

(33) Vegeu nota anterior,

(34) Masia enderrocada per a fer
el subterrani de comunicació amb
el port (corresponent als núms.
10 al 12 del Passeig Prat de la
Riba). Les 6 torres documenta
des s ón el Mas Antich, Can Teixi
dor, casa del carrer de Barcelona
núm. 47 (aprox.), plaça de la ll i
bertat, Can Fontanills (Casino),
torre de l'Anglada (carrer Adra).

(35) Vegeu nota 27. La hipòtesi
sobre el perquè de la possible in
clusió dels mapes de Catalunya
ha estat suggerida per l'erudit de
cartografia, Sr. J. Estruga.

(36) Molts ho feien des de Barce
lona, però he trobat importants
relacions de marins del Masnou
amb el districte Marítim de Lloret
de Mar.

(37) L'autor del primer aixeca
ment científic de la costa espa
nyola és de 1783 a les Balears.
Després treballà en la costa com
presa des del Cap de Creus fins
a Oropesa.

(38) Vicente Tofiño de San Mi
guel: Derrotero de las costas de
España en el Mediterraneo ...,
Madrid: Impremta V.T.de S.M.:
Derrotero..., Madrid: Imprenta
Nacional, 1847 , (3' edició).

(39) La Matrícula de Mar era el lIi
bre on calia estar inscrit per a re
alitzar qualsevol tasca marítima.

(40) En algunes escoles nàuti
ques hi havia dormitoris per als
interns, com en el cas de la dels
mestres Villà del Masnou.

(41) Tot i que pròpiament és una
carta nàutica, es denota la tradi
ció portolana de la mediterrània
occidental.

J



t.4. Apèndix sobre el "Llibre del
Consolat de Mar"

1.4.0. Marc històric

La compilac ió del conjunt d'ordi
nacions, usos i cos tums marítim s
a la Corona cata lana, és el que
coneixem pel "Llibre del Consolat
de Mar".

És curiós veure com la institució
del "Co nso lat de Mar" estava tan
inserid a dins l'estructura sòcío
eco nòmica cata lana que el recuil
jurídic que emprava se 'l cone ixia
pel seu nom , i no amb el propi
d 'un text legislatiu.

Potser per això amb la precisió
característ ica de l'escriptura de
l'època tardo-medi eval, veiem que
quan s'ed ita com a llibre, el títol
diu: "Llibre appelat Consolat de
Mar",

De fet, de consolat de mar cata
lans van a arribar a institu ir-se a
89 ciutadans de la mediterrània,
entre els segles XII i XVI (1).
Aquesta inst itució a on s'hi exer
cia la jurisdicció dels afe rs marí
tims estava compos ta per dos
cònsols de mar i un jutge d'apel/s.

Els tres més caracte rístics esta
blerts són: Barce lona (1 282), Va
lència (1283) i Mallor ca (1 326), i
tenen els seus orígens en les ba
ralles entre el municipi i la gent de
la Ribera de Barce lona. De manera
que per tal d'evitar-les, el 7 de ge
ner de 1258 Jaume I concedeix el
privilegi que, els temes marítims a
Barcelona, es regiran per les "Ordi
nacions de la Ribera" .

Els principals conso lats de mar
a mesura que van unificant els cri-

teris d 'apl icació de les ordina
cions, van recopil ant per escrit la
jur isdic ció utilitzada . Per això en el
propi manuscrit en el capítol 41
defin eix el text com acostumes
escrites de la mar i en el 46 parla
d'usatges de mar.

El text manu scrit més antic
conservat és del 1385, pertanyent
ai Conso lat de Mar de Mallorca,
però és el text que s'aplicava al
Consulat de Va lència (2).

En quant a edicions, la prim era
és la cata lana de 1484 (3), se
gueixen: la italiana (1 519) , la cas
tellana (1539) , la francesa (1577),
l'holandesa (1704), l'alemanya
(1790) i fin alment l'anglesa que és
del 1874 (4). En ser un text que
s'a nà emprant a totes les nacions
marítim es, es va arribar a conver
tir en la font prin cipal de l'actu al
dret marítim internacional (5) . Una
de les fons consultades, mentr e
buscava inform ació per tai d'acla 
rir els orígens conceptuals deis
te rmes patró, pilot i capità i la
seva aplicació al llarg de la histò
ria, va ser el "Llibre del Consolat
de Mar" (6) . Després d 'intentar
anal itzar cada un d'aqu ests tres
term es, em va semblar que la
confecció de la llista de cada una
de les tasques nàut iques que hi fi
guren, podia ajudar a clarif icar
idees, tenint en compte que
aquest monogràfic són els antece
dents sobre el comerç marítim del
Masnou, per tant , la termin ologia
ressenyada pot ser úti l per a tots
els monogràfics futurs que versin
sob re el fet marítim, per això hem
cregut conve nient incloure-hi
aquest apèndix (7).

25
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1.4.1. Funcions contemplades en el "L.C.M." (8)
CAPíTOLS:
1

3 a 8,10,19,21 ,22,23,31 ,
36, 37, 39

15,20,38,40

27

28,124 a 134 , 136 a 139 ,141
150,153 a 158,161 a 182

31

34 , 273

35

45, 61

46 bis, 76, 77, 78, 80 bis, 81 ,82, 83,
84,85 ,102 a 106, 108, 110, 111

47

47,48,51 ,55

52

53

54

57, 58, 59 , 60

61,113,117,1 18, 123

61

62

75

prohòmens navegants
patrons
mariners
cònsols

cònsols

jutge

patró de nau

mariner

cònsols de la mar (variant)

servicials
jornalers (de drassana)

patró de vexel (variant)

senyor de la nau (sinònim de
patró)

mercader

senyor de la nau o delleyn
(variant)

personers (cada persona que té
participació econòmica en el
vaixell) .

mestre d'axa

calafats

mestre d'axia (variant)
senyor de l'obra (sinònim de
mestre aixa)

scriva
escriva (variant)

pelagrins (passatgers)

penesés (estibadors)

nautxer (s'encarrega de tot el
referit a la nau. Des de la tala de
la fusta per construir-lo, fins
a pagar els mariners).

hòmens qui sàpien estibar



=

119 hom qui vaja per viatges
(introdueix el viatge de plaer)

176,198,1 99 barquer (porta els homes de la
nau a terra)

204 estiba de botes

22 1, 213,214,216, 217 comendatari (els que coneixien
encàrrecs de necessitats de
marcaderies . Es venien ia
informació, això permetia fer
viatge cert o loch sabu~

236 est ibadors de gerram (sembia
que era per transportar vi)

250 pilot (per navegar per llocs
desconeguts pel patró)

251 guaytes

279 comendator (el que dóna la
comanda al comendatari)

301,328 alm irayl

302 armadors (qui patrocina les naus,
ja sigui el municipi, Baró, Virrei.
Comte, etc.)

304 mariners

307 nautxers (pot manar totes coses
que fassen fer en la nau)

308 pro hers (deuen esser a
comenda ment de aquels de popa,
dels nautxers, e deuen salvar e
guardar tota la exàrcia)

309 balesters

310 hom ens d'armes

311 gabiers (no creiem que estiguin
relacionats amb feines de veles
anomenades gàbies)

313 sobreguardians

314 ti mon er

315 barbers
sent iners

316 gamfanoners (deuen haver V
besants per gamfanoner) 27
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317 barquers

318 esvalydors (deuen, tots cels de la
nau, tenir per ferm)

319 afferradors (deuen haver V
besants en tots 105 rampagols
que sien en cadena de la altra
nau)

321 escorcoladors (relacionat amb
l'escorcoll)

322 servicials (escombrar la nau)

323 mestre d'axa

325 calafats

329 capità (ès tengut de atendre tot
50 que convé en la nau de aytant
com eyl puscha a ajudar a fer
tenir tenir just/cia

Capità deu fer saber a l'alm iray/ e
a/s armadors totes coses que
sàpia.

Capità deu tenir loch l'a/miray/, si
l'almirayl no és en la nau.)

331 clavaris (clavar claus i lligar
cordes) .

332 nautxer major de la nau
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1.4.2. Com entari sobre alguns termes (9)

PATRÓ
Les funcions del patró de la nau

no queden definides en cap capí
tol concret, perquè les referències
hi són en gairebé tots els capítols.
Fet ja prou indicatiu de les seves
funcions.

PILOT
A partir que s'inicien les fun

cions en els vaixells de guerra, no
es parla de pilot, la seva tasca era
assumida per l'almira ll o el capità.

CAPITÀ
Sols apareix quan es descriuen

les funcions en els vaixells de
guerra. En el capítol 302 quan
l'esmenta per primera vegada,
consta "capitani".

I en el capítol 329 on ja apareix
amb la forma "capità" està format
per 11 7 línies que defineixen les
seves funcions. Nosaltres només
hem fet constar les primeres.

GUAITA
De tot aquel jorn no deuen ha

ver vi, a part de semblar una nor
ma molt pràctica, serveix per veu-

re com antigament, es bebla vi en
els viatges (1 0).

Mentre que en els contractes
d'embarcament del segle XIX
quan diu "menjar a la catalana"
s'Interpreta que no es veu vi, ni
cap altre beguda alcohòlica men
tre es navega.

L'únic càstic físic en tot el codi
és el referit al gualta quan s'està
en terra d'enemics: aquels qui a la
guayta s 'adormiran deu ésser as
sotat tot nuu per tota la nau. Da
vant les conseqüències que deu
ria tenir caure en mans enemi
gues, es deurien prendre a
questes mesures tan dràstiques.

NAU
Apareix en tot el text com a si

nònims les variants: vexet, leyn,
vexel, vexe/! I Ieny.

En el capítol 283 és en l'únic
que apareix barcha. Sembla un
modisme que sols fos emprat en
un consolat de mar i que després
hagués quedat incorporat al text.
Tot i que és la forma que ha que
dat assumida en el nostre llen
guatge .

El terme llaüt no apareix I quan
parla de naus armades diu que
són galeas i segeties.

29
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Notes

(1) Cal destacar que a Màlaga es
creà al segle XIV; a Almeria el XV
I a Cartagena el XVI. Tres ciutats
que estaran lligades al Masnou en
l'apogeu de la marina mercant del
vuit-cents.

(2) Altres manuscrits conservats:
Consolat de Mar de València
(1407); de Barcelona (segle XV) a
l'Arxiu Històric de la Ciutat.
Manuscrits procedents de Conso
lats de Mar desconeguts : Barcelo
na segle XV; i dos més de la ma
teixa cronologia a la Biblioteca
Nacional de París.
N'hi havia un a la col. laccló de
Pau Font de Rubinat, ara conser
vat a una altra col.lecció del Ma
resme.

(3) El primer llibre imprès en català
data de 1474, i fou imprès a la ciu
tat de València, es tracta de "Tro
bes en llaors a la Verge Maria".

(4) Sols ressenyem les primeres
edicions, ja que n'hi ha moltes
tant d'època com de facsímils.

(5) Aquesta aportació catalana és
poc coneguda, tot i la seva trans
cendència.

(6) Que si bé anteriorment ja l'ha
via llegit, ha estat el meu llibre de
capçalera d'aquests darrers me
sos. Cosa aconsellable per a tots
els estudiosos del fet marítim, per
què crec que ajuda a clarificar
conceptes . D'aquestes pausades
lectures ha sorgit la llista que con
forma l'apèndix .

(7) Ens hem basat en el text ma
nuscrit conservat a la Reial de
Mallorca, editat a cura de Germà
Colon i Arcadi Garcia, per la Fun
dació Salvador Vives i Casajuna i
la Fundació Noguera (Barcelona:
1981 -87; 5 vols.). La reproducció
dels ms. forma 2 vols., i en els 3
restants hi ha estudis jurídics, filo
lògics i diplomataris. En conjunt
resulta una molt acudara i exe
cel.lent edició comentada. A cau
sa de les moltes edicions, per a
facilitar possibles consultes, ho
hem referenciat a partir dels cap í
tols del manuscrit.
No hem emprat l'ordre alfabètic,
perquè creiem que és més útil se
guir l'ordre en què apareix en el
text original.
Hi ha termes que, per ser prou co
neguts, no hi definim el significat, i
a d'altres transcriv im el text origi
nal pe les dificultats de trobar l'e
quivalència.

(8) A partir del capítoi 298 fa refe
rència a naus armades.

(9) Sistematitzar les funcions con
templades en el "L.C.M." resulta
difícil per les característiques del
text. Nosaltres hem optat per fer·
ho a mesura que apareixien. Ara,
no vol dir que sols apareixen en
els capítols ressenyats sinó que,
aquests, són els més significatius.
Per exemple, senyor de la nau,
mercader o mariner apareixen per
gairebé tot el text.

(10) El capítol 145 regula la dieta
alimentària. I ente altres diu: 3 ve
gades vi al matí i 3 al vespre.

Rosa Almuzara
Direcció General del Patrimoni Cultural

Arxiu Nacional de Catalunya
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Glossari

Ancoratge de Sant Feliu de Guíxols . Dues barques de mi tjana en plena tasca
de càrrega. També es veuen dos bergantins goleta, un de ls qua ls porta una

ex trao rdinària «cobertada» de suro, i un vapor.

FotografiaA. Mal/l'i - c. 1900

Fotografia procedent d'Aquells temps de la vela llatina! (op. cit.). 31
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GOLETA
Aquest vaixell era quasi Igual

que el paieibot, tenia ei mateix
aparell, l'única diferència era que,

33

FALUTX
Molt semblant a la barca de mit

jana. Falutx, derivat possiblement
de l'àrab (Fulkan barca), aquesta
embarcació s'usava per la pesca,
transport de mercaderies I fins i
tot per la guerra o el cors en els
segles XVIII i XIX. Anava aparellat
amb dos arbres i les correspo
nents veles llatines i alguna vega
da portava floc. Aquesta embarca
cl ó era pròpia del Mediterrani. El
seu desplaçament no arribava a
les 100 tones.

El falutx de pesca i el de trans
port eren coneguts a Catalunya
amb el nom de barques de mitja
na i eren de dimensions més re
duïdes.

LLAST
Pes que s'instal.la a bord per

millorar l'estabilitat, el calat i les
condicions marineres del vaixell.

El lIastratge és imprescindible
quan el vaixell ha de realitzar un
viatge en buit, és a dir un viatge
en llast. Antigament ei llast eren
unes determinades quantitats de
pedres o ferro vell que s'embarca
ven en un port d'on sortien sense
carregament i el deixaven en l'al
tre port on anaven a carregar al
guna mercaderia. Actualment el
llastre és aigua del mar que s'em
barca en tancs fets expressos per
a tal efecte situats en el doble
fons de la nau.

.-"'~~;~~ . A%J~y:~5:¿Y~,;;F·
en algunes, el pal del trinquet por
tava tres vegues amb dues o tres
veles quadres.

BARCA DE MITJANA
Aquesta embarcació era cone

guda com a falutx o llaüt. A Cata
lunya és on se les anomenava
barques de mitjana, encara que
aquesta definició no és massa
clara.

2. GLOSSARI DE TERMES NÀUTICS
EMPRATS

La barca de mitjana anava apa
rellada de la següent manera: AI
mig del casc, un pal tirat endavant
I amb una antena i vela llatina
anomenada "mestra". Més a popa
un altre no tan alt amb antena i
vela de mitjana, a popa un bataló
que li sortia del casc per un cantó
junt a la roda amb un floc anome
nat "pollacró". Dins de l'interior, a
proa hi havia les lliteres de la tri
pulació. A continuació, la bodega
on duien la càrrega que era el
centre de l'embarcació i a popa la
cambra del patró amb dues llite
res i un armari al fons. La dotació
la formaven un patró i cinc o sis
homes. Tenien de 30 a 60 tones
de desplaçament. Llur proa era
com la de les barques de bou. La
popa era rodona d'un o dos cos
sos amb beno tal com la dels ve
lers de creu o bergantins. Per po
der treure-les de la mar a les plat
ges, tenien escobes.

En les drassanes del Maresme,
la Selva i el Baix Empordà es
construïren moltes d'aquestes
barques ja que n'aprovisionaven,
no sols als naviliers d'aquestes co
marques sinó que també en pro
veïren als de Sitges, Mallorca, Va
iència i Alacant. El fort d'aquesta
construcció començà a últims dei
s. XVIII fins a la meitat del s. XIX.

-
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El llastrat líquid té, sobre els al
tres, l'avantatge de carregar-se i
buidar-se amb gran facilitat, per
mitjà de bombes.

LLAÜT
Embarcació menor, de molta

eslora i poca mànega, amb un sol
arbre tirat endavant i aparell tiatí.
Va estar molt difós en tota la na
vegació de petit cabotatge.

El tonatge d'aquesta embarca
ció oscil.lava entre unes 10 o 30
tones, això depenia molt del tioc i
de l'època. També els tripulants
podien variar i ser un patró, i dos
o quatre mariners .

MíSTIC
Vaixell de vela típic del Mediter

rani, principalment de les costes
cataianes que navegà fins a mit
jans del segle XIX. Aquestes naus
desplaçaven unes 50 o 70 tones,
no gaire més que algunes bar
ques de mitjana. Tenien tres pals,
l'un a proa (el trinquet), un altre al
mig (el major), proveïts de veles
tiatines conegudes per mfstiques
(la diferència d'aquesta amb la tia
tina era que el vèrtex de proa ha
via estat suprimit), i a popa, un de
més petit proveït d'una vela ano
menada de mitjana. A més, a proa
duia un botaló amb un o dos flocs
que no anaven envergats a cap
estai sinó que anaven suspesos
directament a la drissa j, a popa,
un altre botaló anomenat caçaes
cotes per caçar l'escota de la vela
mitjana.

--=-~ - - - - -

Es construïren mfstics a la ma
joria de les drassanes del Mares
me i se'n té constància de les se
güents: del Masnou, Vilassar de
Mar, Mataró, Arenys de Mar i Bla-

nes, encara que, segurament tam
bé se'n construïren en algunes al
tres mestrances.

El mfstic es dedicava al cabo
tatge per les costes espanyoles
del Mediterrani, l'Atlàntic i el Can
tàbric, fins i tot moltes vegades
creuaven l'Atlàntic, singlant a
Cuba i l'Amèrica del Sud ja que
eren unes naus d'un bon caminar,
tant com les de més tonatge.

PALEIBOT
De l'anglès (pilot's boat). Veler

normalment de dos pals, encara
que als EE.UU., se'n va construir
un, el "B. Winslorw", de sis pals.
Aquestes naus anaven aparetia
des amb veles cangrees i escan
daloses en tots els pals, a més
dels flocs que portava en el botaló
de proa.

~__I __- ~:::-~-- "i::3 '

":ae ~r-L- . -:! . - .<.~ ~:--:-:. .
A primers d'aquest segle, al

guns naviliers compraren la majo
ria dels velers del segle passat
que ja estaven a punt de ser des
vatiestats. Els aparetiaren de pa
leibot i a més els hi instal.laven un
motor auxiliar d'olis pesants per de
dicar-los al cabotatge pel Mediter
rani fins i tot en els anys 40 d'a
quest segle, encara se'n podia veu
re algun en el port de Barcelona.

PIPA
Antiga mesura de capacitat per

a vi, emprada a algunes comar
ques deis Països Catalans.

AI Penedès era igual a 485,6 I.
A l'Empordà 495 ,3 I.
A Matiorca 426,7 I.

QUETX
Era un vaixeti estranyíssim. Van

navegar-ne ben pocs durant el se
gle passat. Tenia unes cent tones ,
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i anava aparellat amb dos pals. El
pal de proa era com el d'un xavec
(vela llatina) i el de popa com el
d'un pailebot (vela cangrea i es
candalosa). També portava un bo
taló a proa amb un floc.

TONA O TONELLADA
Unitat de pes i volum emprat

per expressar el desplaçament,
pes mort i arqueig d'una nau, En
l'Edat Moderna, (s. XIX) a Espa
nya la tona de pes era equivalent
a 20 quintars de 10 lliures, o sigui
0'920 tones mètriques, mentre
que la de voium era el tonell mas
cle de 8 colzes de ribera cúbics o
sigui 1,518 m",

En l'actualitat, amb la implanta
ció del sistema mètric decimal, la
tona de pes equival a 1.000 kg i la
tona d'arqueig equivai a 1 rn ",
Aquesta última, rarament s'usa en
l'àmbit marítim, s'empra en el seu
lloc la tona d'arqueig o tona Moor
son equivalent a 100 peus cúbics
o 2 ,83 metres cúbics.

Adopció de la tona de Moorson
segons R.D., i'any 1847.

TONELL
El tonell més pròpiament dit to

nell mascle, és una mesura de ca
pacitat emprada antigament a Es
panya per a l'arqueig d'embarca
cions. Equivalia al volum ocupat
per 2 pipes de 27,5 roves d'aigua
cada una, equivalent a 8 colzes
de ribera o 1,518 m",

XABEC
Derivat de l'àrab (sabbak). Era

un veier més aviat petit, d'unes lí
nies molt fines i molt veloç, la
seva construcció era sòlida i mari
nera. Emprat peis barbarescs per

les seves incursions en les nos
tres costes. El xabec va ser la nau
mediterrània per excel.lència.
Com a vaixell de guerra portava
un nombre de canons que variava
de 14 a 22. Aquests vaixells arbo
raven 3 pals amb veles llatines, el
seu tonatge es diferenciava d'u
nes 70 a 200 tones. En el trans
curs dels anys es va suprimir la
vela latina del pal de massana i
s'adaptà una vela mitjana a i'es
mental pal.

D'aquest tipus de vaixell, en les
nostres costes va néixer ia nau
anomenada místic que era quasi
igual, sols se li havia canviat les
veles llatines del pal major i el trin
quet, per veles místiques. Amb
aquestes veles era més fàcil la
maniobra de bordejar, També se li
va donar menys inclinació al pal
trinquet i va canviar una mica la
forma de la popa que no era tan
sortida.

Nota : il.lustracions d'Emerencià Roig

(La marina cataiana dei vuit-cents, 1929) i
de Palern óAnglès.

Palemó Anglès
Director del Museu Municipal

de Nàutica del Masnou 35
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Les patents de sanitat

Cadaqués. En primer terme, un llagut de cabotatge, i, més enllà,
una airosa goleta francesa, fondejats a la badia.

Fotografia V. Fargnoli.

Fotografia procedent d:tlqualls temps da la vala llatina! (op. cit.). 37
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Pàg. DATA ORIGEN ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3 DESTINACiÓ

102 4·1·1815 Roses E! Masnou

103 5-1-1815 Barcelona El Masnou

104 7·1·1815 Mataró El Masnou

105 7·1·1815 Barcelona El Masnou

106 10·1-1 81 5 Barcelona ElMesnou

82 11·1 ·1 81 5 Barcelona El Masnou

107 14·2·1815 El Masnou Arenys

108 E! Masnou Arenys

110 El Masnou Pesca

111 1·1·181 6 Mataró

112 24·5·1818 E! Masnou Castelldefels

114 23·9·1820 Alellade Mar La Costa

115 31-7·1823 El Masnou Vlnarós

116 1·12-1823 E! Masnou Salou

117 1·1 2·1823 E! Masnou Palamós

118 15·1-1 824 E! Masnou Salou

119 5·11 ·1824 E! Masnou Vilanova lla Geltrú

120 8·11·1824 E! Masnou Salou

121 11·12·1824 El Masnou Palamós

122 30·12·1824 El Masnou Salou

123 13·1·1825 ElMasnou Arenys

124 11-4·1825 El Masnou Vilanova lla Geltrú

125 12-4-1825 El Masnou Barcelona

126 16·4·1 825 El Masnou Barcelona

127 10·5·1827 E! Masnou Barcelona

128 31 ·7·1827 El Masnou Barcelona

129 1·8-1 827 El Masnou Barce lona

130 1-8·1827 ElMasnou Vilanova l laGeltrú

131 2·8·1827 E! Masnou Vilanova lla Geltrú

132 3·8-1827 El Masnou Salou

133 13·8·1827 El Masnou Barce lona

134 15-8·1827 El Masnou Barcelona

135 16·8·1 827 E! Masnou Barcelona

136 17-8·1827 El Masnou Barce lona

137 31·8·1827 El Masnou Barcelona

138 13·7·1828 Alella de Mar El Vendrell18·7-1828 San Feliu de Guixols 24·7·1828 Palamós

140 4·4·1829 El Masnou Salou

141 22-4- 1829 El Masnou Barcelona

142 26-4·1829 El Masnou Barcelona

143 19-9· 1829 ElMasnou Barcelona

144 19-9·1 829 El Masnou Barce lona

145 25·5·1830 AlelladeMar Cadaqués

146 31·7·1831 ElMasnou Barcelona

147 1-8·1831 El Masnou Cambrils

148 2·8·1831 El Masnou Barcelona

149 12·8·1831 E! Masnou Barcelona

150 23·8·1831 El Masnou Barcelona

151 6·6·1837 Alellade Mar PortSelva

40 152 11·1 2·1 848 ElMasnou Palamós

L
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3,3, Reproducció deles patents

ADVERTIMENTS:

(1) Les abreviatures corresponen a:
(M. MARíT IM) = MUSEU MARíTIM DE BARCELONA.
(A. H. CIUTAT) = ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT "CASA DE L'ARDIACA".
(A. M. ALELLA) = ARXIU MUNICIPAL D'ALELLA.
(A. M. TEIÀ) = ARXIU MUNICIPAL DE TEIÀ.
(M. MASNOU) ) = MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU .

(a) = Àlias o sobrenom.

(2) El tant per cent indicat al marge de cada patent correspon a la mida de

la reproducció .

(3) Hi ha diverses patents que no han estat expedides a Teià, Alella o
Masnou, però hem optat per incloure-les perquè es conserven a l'Arxiu de
Teià i no són de patrons foranis .



22d'agostde 1n3. PATRÓ: Francesc Maristany. (A. H. CIUTAT). 77.3%
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d ln3 PATRÓ' Pere Grau Maristany. (A. H. CIUTAT). 71.5%22d'agost e _ .
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30d'agost de 1773. PATRÓ: Isidre Maristany. (A. H. CIUTAT). 77%
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3 desetembre de1787. PATRÓ: Isidre Marislany. LLAÜT 'SANT ANTONI DE PÀDUA' , (A. H, CIUTAT). 76,2%

...
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, - " ANT ANTONI DE PÀDUA". (A. H. CIUTAT). 77%d 1789 PATRO: Francesc Corell. LLAUT S6 de setembre e ,
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2 desetembre de1794. PATRÓ: FrancescSanpere. (A. H. CIUTAT). 100%
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2 desetembre de 1794. PATRÓ: Jaume Estaper. (A. H. CIUTAT]. 100%



-

D

¡
\

\

•

•

E
.~

e;

e
Q)

10
e,

51

J



18d'abril de 1796. PATRÓ: Josep Pagès. LIJ\ÜT 'SAN ANTONIODE PADUA'. (A. H. CIUTAT) . 100%

MAG FI
Lu&"r de
,,10lUJ, Co

r-tErtifica , 'I e
'"'" del Masnou , P
'l' ; doode (à .
lIOIIIec;bI de

Por Jo,
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2 de juny de 1799. PATRÓ: Antoni Fàoreqas. LLAÜT 'SAN ANTONIO' , (A, H, CIUTAT) , 100%
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I "Manin Obi~

EL MAGNIFICO ¿froNT
¡usar de Sa" ,. '" Teya

l ,,10ff4,Y Co,.,.,g;m;,,,,o e aturo,

ICEni8ca J Y hace ~ J comI) tn e di
del Mamot! J de Ja dieba P.r .

Iyi; dondt (~ DiOl gnc:i••) bay bt
sospecba de pIIte IB 0&10 la .

~ • . dZ".LID-AAL.#DntU 7a..-y-,(
4,;)/~,

./

~.I"a ~ ~
Por I~ detJ*:ha
cre~ J
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16 de juny de 1799. PATRÓ: Grau Alsina. LlJIÜT 'SANANTONIO'. (A. H. CIUTAT). 100%

r·

I
_, m· · ....s. MarlÍJl Obispo. · Pede ApoIlol.

II EL MAGNIFICO AroNTAMI O DEL
Jugar de San Martin de Teyó, Obispad"

I celtma , y Corregimien" de Matar6 , sa/cul ,

mCErlífiC;, y hace ~ , como en este dia sale de e a a III del Ma_noli, de la dicha Psr. oquia , y Termino de Te· (

Iya; donde (à Oio. gracias) hay buena saníd&~ IÍ.D la menor
iOSpeeha de pesre Dl oua mal coatagiose, c:c 1'af-~

11 ~a(4 ~/¡#tJ:. ¡,l-eL. CArn "-«4'<')
",/ :h.... » ,

-~ f¡ rll/1-PJñ.a.--II Ph~!/~a-Ha ~/ i,;,nu L ~a- . •fi "P~ rc; que ~ de'PA'"ê& la presente , firmada por nuestro
I creearío , y .dlada con el SRI10 de nue Ira COIIlWl cie Teyi, I

.... í ~', d-' "\ea de V"tm¡,p del Ú10 de J7J1CJ.

r>

¿/d; a:
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E.'"c:
E

*a.
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4 d'agost de 1799. PATRÓ: Pere Maristany. LLAÜT "SAN ANTONIO'. (A. H. CIUTAT) . 100%
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4 d'agostde 1799. VIATGER: Francesc Català. (A. H. CIUTAT) . 100%
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S. ÏJ1 Obupo. S. Pedra Apostol. II
MAGNIFICO ..froNTAMIENTO DEL 1/&

tir de San Ma,.tin de Teya , Obisp"do de Bar-I
celoM ,y Co,.,.egimiento de Mata,.ó, salud, ~c. II

Ertiftc:a. y hace fé , como en elte di. sale de etil Playa U
dellllunou • de Ja dich. Parroqui •• y Termillo de Te. M

; onde (. DiosVaciu ) h.y bue~ l.nid~'ÏJ1lamenor li
de pea&e DI OUO mal COlltaglO'O. 7"A4jl ce:

~k4,r.; l'Cd ~ e/~g
't2/:h ~~/ )?at--NfteL::- II

~de~~~~~.::::~ ml

aeJJId~2~....Sello de DUfttro Comun de TeylÍ,
~deI aiio de 1'l1l~_
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4 d'agostde 1799. VIATGER: Tomàs Rosell. (A. H. CIUTAT). 100%

!!'- - ; --- ~~ - -.. ~

~¡¡

I~
I I
~ & ....d. Obi.... S. P<dro Aposto], ,I
I L MAGNIFICO AruNTAMIENTO DEL lI!

fi Luga,. de San Ma,.ti" de Teya • Obisp¡¡do de Ba,.-~
li ceton« ,y Co,.,.egimiento de Mata,.ó, saJud, &c. II

~
ifica ' y llace fé, como en este dia sale de ella Playa I~

del Masnou, de la dicha Parroquia, y Termino de Te- IB
; donde (à DiOl Vaciu) hay buen~ $ani, lin Ja menor I~

_pecha de pelle IU 01rO mal cODlag¡olo. ....- . I4 _/~/ú</

vt-<-./d(, /:" ce->« EF ç:~~? /~ m
L4~k~( r;~t'// tpa.//~ 4a//i'L II
I-- ---"- L. HaLq/?tZ- --- ~

Por 10 que li! despacha la pl'@~e6le , firmada por nuesrro Se- l,III
cre~io , '1 Ie1lllCla con el Sello de nuestro Comun de Teya, lli
à.IJ del mea d. v.:fN,$del año de 17~~~_ .Lr

/ 7 /I ~
:/eh a vie'~~

di!!1oz:z::=:::::'::>o<:"'~-~-1 _->

-
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4 d'agost de 1799. PATRÓ: Joan Mitjans. LLAÜT 'SANANTONIO' . (A. H. CIUTAT). 100%
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I
S. Manin Obi.po. . S. Pedro ApoIloI. II

L MAGNIFICO AroNTAMIENTO DEL I
ugar 4- San Marli" de Teya , ObfspQQO de Bar
ClloM ,.1 Corre&imiento de .M.t4ró, saJud J (Te, II

g rtiflca , Y Mce fé , como en esle di. u1e de est. Playa li
del Namou t de la dicha Parroquia t Y TermÏJlo de Te.

'I ¡ donde (~ Dioa ,raciN) hay butna .anidad,~ menor
IGlpedaa cie pilli Dl OUO tnal COIltagiOlO. ~t~

.O~H ~t:F~~t'u.¿~ A.~a"""",,
v' h ~UQ ?~.u~

/ /
-<r U4-t ~/ape~~,a. a: t.4~~~

Por lo qUI. detl*lw 11 prliieJl.le , flnnada por ~1bO
c:retario, '1 ld1ad&r~ de DUesUO Com
.", del mel da v &fio de 11' _...

ci2a- vfaa t?

~.-...
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15 de [uliol de 1802. PATRÓ: Mateu Pagès. LLAÜT "SAN ANTONIO". (A. H. CIUTAT). 100%
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S. Pedro A

A' UVl'AMIoF

4l S. Manin Obispo.

IEL MAG
I Lug ,.

h f J como en ~stt dia sale d~

.. I dich P.• rroq"13, y Termb
CI ) hsv buena snidad , in
tro I contagroso ei ~

• n.. ..

!",I .Jl71,,"a.'U~~d - - -

Por lo que te despacha la presente J firmada
. 1 ';1'110 de nuestro C·tlmlnn

del alio de I So1.

r
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17de juliol de 1802. PATRÓ: Francesc Mille!. LLAÜT 'SANT ANTONI DE PÀDUA' , (A. H. CIUTAT). 100%
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3 demarçde 1803. PATRÓ: Joan Alsina. LLAÜT 'SANANTONIO'. (A. H. CIUTAT). 100%

S. Pedra potol

ATUNTAMIENTO DEL

tia Obi. o.s.

I

~l
~J
m

~i
l'EL MACJrNIFICO

Lugar de San Ma,.tí de Teyà , Obi.lpado de Ba,.
I ce/onil ,y Co,.,.eg;m;ento cie lHataró , salud ; ~c,

II CErtifica, y hace fé, co~o en este dia sale de esta Play.
~ del Masnou, de la dicha Parroquia, y Termino de Te.

I~
yà; donde (à Dios graci..) hay bucna sanidad , sin J. menor
sospeeha de peste ni otro mal contagioso, ..::. .'~I'"_' /_

~
"

-:-:>/"'_. ~~.' , - _--.c' r: ~.."!! .: 1 , / .:
,. , ---. - / - ..-. _. '7...........

1.14.~ • •~ -:"f;a. . c..r . ..;..~:-.:..,, _~ - ._---

E-:.
c:
e
'"ro
Q.

II11 Por 10 que se de.pacha la presente, firmada por nuesrro ~. (
cretario , ., sellada con el SeUo de nuestro Comun de Te,.,
i :J del mes de • :.:....~ del año de 110; .

., I • - '",

.~.-"" ~..--.. .
_ , 7
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7 de març de 1803. PATRÓ: Jaume lsern. LLAÜT 'SANANTONIO'. (A. H. CIUTAT). 100%
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. I!.L lr.L ALTl'I U~ 1'."J1 l V ~."'~

gar de San Teyó , Obis~dd de Bar-
I fi Co e .fie Mataró, salud, f.1'c.

II CErtifica , y bace fé , 'como en este dia .;ue de e ta Playa
del Masnou, de 11 dic"a Parroquia, y Termino de Te-

li ya; donde (à Dios gracia,) bay buena sanidad J ain 11 nlenor
iOSpecha de peste Di otro mal coatagíosc, -.é y~ .,,;:«

l
-~6~" ,-- .r.... /.--V ..I!- "',¡e,1!" ..7·· ··Au·~ .....,
~.~ l'-:~ .~ ~ .k L.•..r-.c.:... L __,,",-

II ~u~'~~
II Por 10 que se despacba 11 pe, finaadapor nlJl'1tJ'O Se. (

~
crelariO ' y sellada coa el SeDo de lIUftUO Comuo de Tera,
à ., del 1Ut. de .dl.n.... del alio de J'~ 3 .

.'- •... ,,,.~~ C...-L/ JI:o
~ ~' /
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8 de març de 1803. PATRÓ: Salvador Millet. LLAÜT 'SANANTONIO", (A. H. CIUTAT) . 100%

PedJo ApoIloJ.

UNT.4MIE NTO DEL

•

-

I
I s. Marlin OblSpó.

I EL M AGN FICO
Luga,. de an M .riin de T¡:y'í Obj¡pado d. Bar

I celoDa , y Corregimiemo de Ma,aró, sa/CId, ~c

~wlp:a , y hace fé , como en e te dia sale de ta PIaya
~"DOU, de la dicha Parroquia, y Termino de Te
e (i Dios gr.ciu) hay bucna UJlidad, IÏD la me';'1Ol
de pe$le Dl cuc mal contagioso. e/ ~ "".-¿;

l ,f/4-!- ~~ ......, ' :'-Jl. "." ~ '~:I 4;, /Í'

4 ~' ~ a-:...... . ,l""'1 ---.J ~L' I~.~ ,....-.........L::.,..... ~•...."..e.
-' ._ . ~ ... ..,

----------------
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8 de març de 1803. PATRÓ: Jaume Ramentol. (A. H. CIUTAT). 100%

II

~ i
~ I
II

Jl So Manin Obïspo. s. Ped, I
I EL MAGNIFIC ATTlNJ'AMI NTD EL II Lugar de San M.JI"in de Teya, OIIispado de Bar

11 celona,y Corregimiemo de Mataró, salud, ~c. f

~ CEi'lillca, y hau fé, como en este dia sale de elta Playal
U del Munou, de la dicha Parroquia, y Termino de Te.

~
ya; donde (à Dios gracias) hay bucna sanidad , .in la Dlenor
sospechs de peste ni otro mal ccntsgíoso, ,t;; '"'"~.......
,rrt' C~c...-a.-......,I'tl G-,('(.....Col'.., ~ ~ ~ Ç4 ..

II ~--" ,¡</-¡<~" I~"""" .~ ~ JZ L _ ... -.. I
., ~ ~ ',-

(- _ ~"r' - "-- "oy-~ _~

I I Por 10 que se despacha la prnente , firmada por nuestro se. I

~
Crelario . y sellada coa el Sello de nuestro Cornuo de Teya,
à l' de1 me511e J~ 1 .... co - del &fio de • lo ~

/f/~:'. c......-1 . ~ A.~~
, ->.

J

E-==
"E

~
o...

7 2
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8 de marçde 1803. PATRÓ:Geroni Millel. LLAÜT'SAN ANTONIO". (A. H. CIUTAT). 100%

'~~. nP' .

11
I I

~ II
1\
ni

i\ s. Martin Obispo, S. Pedro ApoItol. 1
I1 EL MAGNIFICO ATlfNTAMIENTO DEL (Ci Luga,. cie San Marrin de Teya, Obispado de Ba,.·
111 ce/ona ,y Corregimiemo de Mataró, salua, ~c. t, .

~I CErtifica, y hace f~ , como en esre dia sale de esta Plaran del l\'Iasnou ,. de la dicha Parroquia, y Termine de Te·

~I
ya; donde (à Dios gracia.) hay bucna sanidad , lin la menor
sospecha de peste ni orro mal coatagioso, tzf /~ '!' C..&# .

70' _ " _,t IJ 'cí' c"'" /.~ .e.-~'í ../:.~~" '2. "é¿,.- :.. .

11
7' _ro ::....r ....· ï~ ''- c,.,.~ ~ ~ ............--Ci··ll
."; .., /.
___ _~_7""r~ _ _ ~

II Por lo que R de5pacha la presente, firmada por nuestro Se- (

~
Cre lariO ' y ICl1ada COD el Sello de euestro Comun de Teya,
à <:t del mes de • '?I..A. '%.... del año de 1I0.:J.

. ,,4j... n;" e-..1; .Ñ~.

f
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13d'abril de 1804. PATRÓ: Gabriel Puch. LLAÜT "SAN ANTONIO". (A. M. TEIÀ). 100%

EL MUY lLUSTRE AYUNTAMIENTODE
Corregidor y Regidores de la Fidelisima , y Exern..
plar Ciudad de Tortosa, en Junta de Sanidad,

Certifico, como el dia de oy infraescrito porte de
esta Ciudad (la qual y sm Puertos estan libres (a

Dios gracias y de peste , y toda mal contagioso,y se
Et/arda de los part/ges que le padecen, segut} Rea'"
les Ordenes,) para et

T para quI:' conste, mandamos despacliar la presen..

te firmada de nuestro Secretaria. Dada en Tonosa

a ;i:L~~ de mil fJcbociemos
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./

Y para que conste, m:m¿...aes ,\::c~r.¡"à~!.' la
presente , firmada de nuest¡·o Secretario. Dada en
Mataró~c delS

EL MUT lLUSTRE .ATUNTAMIENTO DE,

Corregidor y Regidores de la Ciudad dc Mataró,
Principado de Cataluña, en]unta de Sanidacl

CErtifica, como el dia de hoy parte de esta
Ciudad (la qual Y SD Rada esta libre, à Dios gra~

cias, de peste y todo mal contagioso, y se gúa1'4
da de los parag,es ,lo padecell~segun R.eales Or'"
deues,) para, / . ni .~

14d'abril de 1804, PATRÓ: Josep Bertran, LLAÜT "SAN ANTüNlü", (A M, TEIÀ), 100%



16de juny de 1806. PATRÓ: Josep Mille\. LLAÜT 'ANGEL DE LA GUARDA". (A. H. CI UTAT). 100%

I

~ I

":.::::::!!9 -~~--!!'!-

11

..,.
N

E
o=>
e
e
'"1ií
D..

...

II I
II S. Martín Obispo. S. P ApoatoL II
I1EL MAGNIFICO ArUNTAMIENTO DEL I
O) Lugar de San Martín de Tey.í, Obis do de Bar
Ii celoria ,y Correg;m;enro de Mataró, Gluti, (J'c. I
~'l CErtifica, y hace fé , como en esre dia ule de esta Pbya g
U del Mainou , de la dicba P rroquía, y 'l1 • de Te- II

~
ya ; donde (11 Dia grllCÍal) bay .lMidad, IÍII la~
IOSpecha de pate ni otro mal OIO. ¡:,.e;- ~1'~1.

,.~ ..JI~ ~..«'~ ~~ c--

~ .~~ "-:' .~.¿... ~r /" <-J-

\, Por I~ que te despacha la , llOr a Se-
eretII1O, Y teu.fa coa el.se die Tera,
~ ,,. del • de ,-,'o - delllio de ••~ ro

~~I r¡;...IlCoj~ t'6~
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EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO
de la Villa de Badalona ~ Carregimiento
de Barcelona. Sal~ld .

U")

'"E."c:
"E

~
a.

80

9 de setembre de 1814. PATRÓ: Simon FonI. LLAÜT 'SANANTONIO". (A. M. TEIÀ). 100%

~
~
~

, Por la presente se certifica como parle de ~
dicha....Villa ¡. "¿J , . : .: fj

\ L / j7/~t:'/{ (/NNd:7l (///'."'// r.

ÚTn t!lJ'.1 (.4/~r/.NC'/ ~;J, / :<.12/ ¿....Ff '/").d/7 ~
Sn La ud nombrada U na/Lo C~/:-"77'/;' c.: §V{
sale para c/h1'{¡/ _
la qual po~/1a gracia de Dios estan libres de
Peste.; ..y· todo mal contagiosa; y paraque nin. ~

..-,gunQ.lés~ïinpida su viage, damas la presente r .
~ Boletà de Sanidad, firmada de nuestro Secre
~ .·t~r io . Ba9~lona à:J- de 7 6-e,:Cc 181-~_

~f~ fç¡;. ~/! :'c.. c.~/t·a.tl v{;~c '
~ (/aA~3e

~~~~~~~'>X"'.~
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11 de generde 1815. PATRÓ: Gerard Rosés. LLAÜT "NTRA SRA DEL CARMEN". (A. M. TEIÀ). 100%

EL 'MUY lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

Por tenor de la presente se certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios) esta libre de Peste, Y
todo mal Contagiosa, el Patron Catalan ~?~~

~¡./¿>L/ con ¡;,?-;{...::' Marineres
que lo es de su "'<~L-'~ nombrado~
Jtl0 #d~ -- para WJM#(JJ.U.

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente, firmada de nuestro Secre~~rio. Dada
en Barcelona a//: de t'rv~de 191~.

/ f7;U¿:P;ç

~;Y1f¡f,,¿-7'2,0:'-::;-j

/

,: .""
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_ ,'1••U -I"/"" K/

EL MAGNIFICO ATUNTAMIENTO DE
Bayle y Regidores del Pueblo del Masnou
del Correg;miemo d, Mataró en el Pr;nci.
pallo .de Cataluña : Salud

Y pu'a que conste donde convenga mandamo, bacer la
pre_te firmada de nuestro Secretario, y refrendada con
el Sello de es Comun.

Dada a r#7) /l ___

~ por tenor de la presente se cenifica como en este dia
parle de la Playa de este Pueblo (el qual pOl la gra.

cia de Dios ella libre de Peste , y todo mal cOGtagi05o)
~ / r ,

r; 'i" /.' , // 'K t. - ~ ./~. 1 ., ~ • /'/, ~,

5 de juliol de 1814. PATRÓ: Andreu Manau. LLAÜT 'SANANTONID". (A M. TEIÀ). 100%

83
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29 d'agost de 1814, VIATGER: PauColl. (A. H. CIUTAT). 100%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~I r--- .. ~- I~~ i ~~)i" t ~
~ ' " ' ~-- I~
~ l~
t ~
~ ~
~ ~
~ I~
~ ~
~ EL MAGNIFICO ATUNTAMIENTO DE ~'
";¡I Bayle y Regidores del Pueblo del Masnou I~ '
:J del Corregimiemo de Mataró en el Princi- ~
";jJ pado de Catalu ña : Salud
";¡I ~

~ llor tenor de la presente se certifica como en este dia lI~
~I par te de la Playa de este Pueblo (el qual por la gra - ~

~ cia de Dios esta libre de Peste, Y Iodo mal contagiosa) Ilt
~ ¿;;/¡f ,.;;# / /¡f,/,f v;;';Jo.~n/4 /'t-W 1"/ ¿/.J,$"~/''' f
~ /" d . , ;'7~·"hW -- f
JI Y para que conste donde convenga mandamo5 hacer la ~
-~ presente firmada de nuestro . Secretario, y refrendada con li:'"
~ el Sello de este Comun. I!t
~ Dada a 2.J de {.:fr,.~~ 'd el aíio/%/.r.~

~I ~
0\1 ( /»í?,(/7~ <. jj, /, p' 0' ~

~ '1 ~
~ =~ _=dJ

,.
l
1

I
t
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fj-{..R

Per ordino

It Segreiario

.4) .. ~
(/~w-?/

t/f/ ¿;/./
///

'L-o-o~_j

U F F 10

,7
h-- ç4--k.~~

DI

t'V/;¿Jl-<.-'-

nomicato !( -Z/"//4/;:~-k...Z.:J /-~'-/f~_
-' ~',-- ~.J

persone in tutto Iui compreso per andare

che il

~.

6'55 -o.Aí:'

L1re Bei

AIlfMINISTRAZIONE
D t S A N r TA~.

~--~~----

a ~~ "v'~ í/ €/V.."è) "<:-e.-> e snoi passaggi.

E poichè ( grazie al Signore Irlrlio ) si gode perfetta sa] nte neÏ ú-- dett e-: e UC¿'--N se nza alcnn
sospetto di pesre , 0(1 altre malattie coutagiose ~ (bUe qnali ci gnarJ:iaJIlO colle pià severe prceauzioni ;

Noi rrreghÜll]10 qnalunque Covernatore ~ Con1~H1(lante , Corpo Amm inistrativo , ed Officiale di
Iasciarlo sicnramente , e l iheramen te passare , andare , e ritcruare , soggio:rnarc, e negoziaro senza
dargli. o perrnettere che gii sia dato alrun

In fede di che q1l0ste Patenti saranno sottosoritte dal ScgI'ctado dolla nostra Amministrezione ,
e munite del nostre Sigillo.

n,to,,- :!.hJwuc~ nell'Uffizio di Smith il giqrno_1'....-,JeIme¡;e di . U ''<A'anno It3J.¿/

NOI, CONSERVATORI DI SANITA', certifichiamo
parte da quest e orv-6.> col suo .' /

da Iui cornandato , ed eqnipaggiato di

co
et Patent núm. 29
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8 desetembre de1814. PATRÓ: Gerard Maristany. LLAÜT "SAN ANTONIO". (A. M. TEIÀ). 76.2%



87

í.1 ALiG ~ IF1Ctl DI i!iJl ACIUN DE SANIDAD DE: LA
Vdia de' V illaseui: Púerio de Soloú Corregimiento de Tarragon",

Y para que conste; damos la presente firmadàpor nuestrlj
Secretario Dadà en Salou li )) de ~/ ¡5:!,c de .I.B!.J¡

/) ..,
<, / /¡}

r(f?7/ 1'./ /('/')'éY
~." . . --

'(:... ' do
. ~b.¡\/ÓJ/,?J'/7/&7
~

1])1' tenor de la presente se certifica como ~arte el.di<i
jj prc,entede dicho Pucrto la qual(por la gracia de.Díos]
e.U Iibre de. PeS(e, y rodo mal Contagiosa: y se guarda de,;
\(;5 para ges que la padecen segur! Reales órdenes rel 7i¡/;r¡;n, ......~
/)/ ./) . ., . . ' , '. 7

;;(/¡fJ/7JJJ / é//':Jj/{~/ (a/;l;;'4/¡ /;r ,,{-¡l/i) ub71....iJ;,/¿;/?h;'

/;J., r¡{!I?!¡¿li,?"f;J7¿7J/.:'?(";/!..7/ )/;{'l:./I ¿/ (/$/;u/)\ (~.f~

C:/A7}¿7/7/é/f / /"

:/¿()? )~

11 desetembre de1814. PATRÓ: Tomàs Estaper. LLAÜT "SAN ANlONIO". (A. M. TEIÀ).100%



11 de setembre de1814. PATRÓ: Pere Fàbregas. LLAÜT "SAN PEDRa". (A. M. TEIÀ). 100%

1,1 MAGNIFICA D1t'UT4CJON DE SiN1DAD DE LA
Vrl!« de V illaseca: PUerlo 'de SalouCoú:egimie"lo de Tairagon«;

/

e
)
/

)
(~)

88

Y para que conste; dames la presente firmada por nuesll'ò
Secretario Dada en Salou a j j. de ;:<¡{;:¡- '" de!sl/I

~...• ) J:'
f;;f./..f // /.è/
<, .. / c~·~ i" ( 1



89

)
.~ .-'

é~~._~

)S
./

co
co

E, . "C>
e
E
e>
15
e,

1. è,L1G~n .""(Cti J)}¡'UL1UUN DE SANIDAD DE LA.
¡{I" de Viii" Jeca: P"er to 'd,Saloll Corr<gimiento de Tarragona.

Y para.ê¡u~ conste; damos la presentí: firmada por nueSÚ"Q
Secretario Dada en Salou a I ) de .f(!;~f' 'de ISI)!

:7 J

íj:f;.77 ¿/
e
~<4

e':l
11

11 desetembre de 1814. PATRÓ: Tomàs Maristany. LLAÜT "SAN ANTüNlü". (A. M. TEIÀ). 100%



)

(

c)

t. ,1 111-1(;N ) FI Cd !)r ,e" ¡ dUU!'1 D.E sANIDAb DE LA
V, lla de {/iiinscca: Fuer to de Salou Corregimier~to de Tarragona/>

Y para que conste;damos Ia'.l\es~nle flrmada
Secretario Dada en Salou a/) de

11 desetembre de 1814. PATRÓ: Pere Fàbregas. LLAÜT "SAN ANTüNlü". (A. M. TEIÀ). 100%
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EL MUr lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

91

Antoni Maristany. LLAÜT "NTRA. SRA. MERCED". (A. M. TEIÀ). 100%

Por tenor de la presente se certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia" de Dios) esta libre de Peste, y
rodo mal Contagioso, el Patron Catalan~

V#~;.~~ con'/~ Marineroyp
que lo es de su ..¿~~ nombrad¿v1"
u~~ v~;t.U9 para ~.

Y para que conste, .hemos mandado hacer la
presente, firmada de nuestro Secretario. Dada
en ;Barcelona li H3 de J.?~de {g14.

jP~~

~y:"~
t-:

de setembre de 1814.



20desetembre de 1814. PATRÓ: Gerard Maristany. "SAN ANTONIO".

E,=>
e
e
'"10
Ol.

92

despacha fa:. IJse'se·rtte' , fi:rmad'a por' nuesrt
sellada. COll' et S7110 d~~lleSlfO' Comun de Te

mes de: $J:i:L- del ano .de' 18h.4//
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AYUNTAMIENTO
Barcelona. Salud

Por tenor de la presente se certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual

• ({I>r la gracia de Dios ) esta libre de Peste, y
toda mal Contagiosa, el Patron Catalan ;;;;éZ¿t;1J'lh

fi,;,/;t?v - con 17",4[") Marineres
que lo es de su ""';;;I/I/¡L. nom bradC7~.J

{/~~ %/M~?7:Jc...,-J---'" para ~,1T;,;'f'11

Y para que conste, hemos maridado hacer la
prese~tei,Hrmada de nuestro Secretaria. Dada
enlhrcelona a22 de ~¿:::;F C?~. de 1914.

setembrede 1814. PATRÓ: Gerard Rosés. LLAÜT "NTRA. SRA. DEL CARMEN" (A. M. TEIÀ). 100%
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24 desetembre de1814. PATRÓ: Pere March. LLAÜT "SAN ANTONIO". (A. M. TEIÀ). 100%

EL MUt lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

Por tenor de la presente se certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios ) esta libre de Peste, Y
todo mal Conragioso , el Patron Catalan·ot'~

~~__ con /~ Marineres

qu.e 10 es desu~nombrad;~
~.---¿--- para.~~'

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente , firmad~~e nuestro ~ecretario. Dada
en Barcelona a~de ~de 18"14.

~12~



1 d'octubre de 1814. PATRÓ: Gerard Alsina. LLAÜT "SAN ANTüNIO". (A. M. TEIÀ). 100%

E."e
C'
Q)

10
(L
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Por tenor de la presente se .,certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios ) esta Ebre de Peste, y
todo mal Contagioso , el Patron Catalan~~

C/~:J ..----con ?/i.~ Marineres
que lo es de su ~9---nombrad~

~¿3) _/ para v~#~

Y para que conste,) hemos mandado hacer la
presente, firmada de Jtuestro Secretario. Dada
en Barcelona a/«'ii~eb7q~ de 1 g14.

• sr~~
(}~;;;" /.•..••••• .. /;¿7

EL MUY lLUSTRE .f\YUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

10d'octubre de1814. PATRÓ: Francesc Mora. LLAÜT "SAN ANTONlü". (A. M. TEIÀ). 100%

o.,.
E,=>
e
e
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10d'octubre de 1814. PATRÓ: Jaume Carreras. LLAÜT "SAN ANTüNlü". (A. M. TEIÀ). 100%

EL MUY lLUSTRE AYU~TAMIENTO

de la Ciudad de Barcelona. Salud

Por tenor de la presente SA certifica como
parte el dia presente de est'l',,:r;iudad, la qual
(por la gracia deDios ) esta libre de Peste, y
todo mal Contagiosa ,.el:~t:.~n Catalan~;JnQJ'

L . . /
. ,q;~?L¿;.-Z.cG...b con ¡)/-:::/7¿7 Marineres

que lo es de su ,x::2k.>tA.-cCf-- nombrad,io~

~'J/rv para W~~%¿>'

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente, firmada dê-nuestro Secretaria. Dada
en Barcelona a.fp,de t7k~ de 1- g1- 4.

P . ..•. )
IAtr,;td¡l~

Wy •.••••.•..~ ..•••.

&.;1" ~g~•..>,,[
..... ::.:':.::::.. ····:·.:·:.:::.:·.::·.::.:::.::.>:::::..::·.::\i::.:::·:·4:·:·:·:·:·:...:.<··:i.:: ...

. >./"
/
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10d'octubre de 1814. PATRÓ: Francesc Pla. XABEC "NTRA SRA DEL CARMEN". (A. M. TEIÀ). 100%

EL MUY lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

~!.4' .'.' con~' Marineros
que lo es de su C~~~nombradotl~'

d ¿4'i:/¿:íJ-1t<~............... para G::t}~¿;.;

para que con;§s~,?Il'~n:g~imandado.hacer la
presente, fi.rmada'ae'nuestro Secretano. Dada
en Barcelona a./t1 de o ¿:~ de {g{4.

¿:l1?rAU//~ .

(!Wé~W
/-"

/

por tenor de la presente se certifi.6a como
parte el dia presente de esta Ciudad, 1~ qual
(por la gracia de Dios) esta libre de Peste,
todo mal Contagioso, el Patron Catalan

98
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Por tenor de -Ia. presente se certificà como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios) esta Jibre de' Peste .
toda mal Contagiosa, él Patron CataJ.~~J~~~~

que lo es de su e<:':~t>¿ ò"---1;l:01'nbJèad

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente, firmada de nuestro Secretaria. Dada
en Barcelona a)", de ¿)~ de 1- g1-4.

/ .. - ..

EL MUY ILUS1'ltE AYUNTAMIENl'O
de la Ciudad de Barcelona. Salud

10d'octubre de 1814. PATRÓ: Joan Alsina. LLAÜT "SAN ANTONIO". (A. M. TEIÀ). 100%



L//
y p'1lraque (l'ot:rs¡:e: m>21'ld~m:os' desp¡¡cna:[l' l'a, presente
f1:r<m:adaí de nuestnr» Secretario: Dada: ClJ' Mal::wó;ii :Z;"
de' ¿1cft<JY'<è_cle 1i&f~"

:EL MUr lLUSTRE ArUNTAMIENTO ¡]ili
Corregidor y Regid¡;¡res de la Ciudad de Mataró'F
Principadol de' Cataluña ,. er¡; Jcmra de Sanidad

C'ertific8l" corno el' di:a, d'e hoy parte' d'e esta, Cíndad[
(la qual Y StJ; Rad¡¡, esta librc à Dios graeias, d'e:
peste , y dc' todo ma] contagiioso ,. y sc' guarda d'e
los parsges CJ,!Te: lo )fadecen" seg¡¡¡,n Rea,le s> OJrQ'€:'-"
m,es.,)J P\H:1I1 0-<ek'~"'0'<"/?~ftd~J <:;;'_;,;1;/J:<f;;'eL

,
(2 ,07,'>........; .' /1

"J::brJ.¡ ":":":" --n~,,,~,{,/~{,~/~/~'"-/7d~
-~ay;.~~~:.r: .

24d'octubre de 1814. PATRÓ: Gabriellsern. LLAÜT "SAN ANTüNIO". (A. M. TEIÀ). 100%

100



6 de desembre 1814. PATRÓ: Francesc Mille1. LLAÜT "SAN ANTONIO", (A. M. TEIÀ), 100%

EL MUY lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

Por tenor de la presente se certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios) esta Iibre de Peste,y
rodo mal Contagioso , el Patron Catalan~~~'/

v:lhRa::-:--~ con ,/;IUe/ Marineros
que lo es de su~.~ j nombrad.o j-s->

~/;7.-----_..-'" para ~(,':

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente, firmada de nuestro Secretario. Dada
en Barcelona a f de~L:=j de 1- s14,

-e6
",.C¿ 177tL ¡;:'t/~

/;ft:l¡f/y~f /
\. /(. (/ ( ;¿;:j"

\,/7

-:
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vi OFJJ:ClCJ\1'"A DE §ll.JC,lJJDJPF.lS:r;J[C.A l[¡E .lC,A VlCJC,LA DE lll.O§A!j, 1
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~ I
~NOSL()S REGIDORESr VOCALES PE LA 'JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD ~
líiT de esta ViIla de Rosas: Ti

I

I

I

I

Certificamos a todas las personas a quienes corresponda , que por la misericordia de Dios su vecindario goza ¡IIII,

la mas completa salud, guardandose de los parages en donde se tiene noticia haber enfermedades contagiosas:I y para que conste en donde convenga de pedimento del Capitau ~b..~d;/~~~;~/7J'H'" que lo es de su III
I~ L;"'~'-O/'!?/ b4t,L-nombrado V¿-....~7~w - que con Wé'?E- .:<'C/-----personas de tripulacion , III
!I comprehendido el dicho Capiran, dice hace viage a/'_~ ~A.</7""-U;J__ damos la presente firmada por el
II Secretario de nuestra Junta en Rosas a-'l de .¿;:""~~ -.-.de mil ochocientos l~. / III
ml ~/7,n .>:> IIII /.._----/' í/ C/rr4-'d;/~e.-¿;;;':f.
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EL MUY ,lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de 1~ Ciudad de Barcelona. Salud ..

. ', .. , '," , , . ~. ":."":"': ,'.,. '.:. -. .,'. . ,-,'. . . '. :-.'

103

Josep Rosés. LLAÜT "SAN ANTüNIO". (A. M. TEIÀ). 100%

.~ .. Por tenor de la' presente se certifiêa'como
parte el dia presente -de esta Ciudad, la qual
(RorJa gracia d~ Dios) esta libre de Peste, y
tódomal Contagio~o'. ~J J,>atron Catalar\~ ~ .

~/8~ ....,..---:. con tJ~ Marineros

q~~;¿'~~;,:~r~-'
Y para que conste" hemos mandado,hacer la

. presente, firxpadade 1]uestro Secretario:,Dada
en Barcelonúf J~ )de ~ de 1&1~.

f!~"

W~

generde 1815.



7 de generde 1815. PATRÓ: Salvador Mille!. LLAÜT "SAN ANTDNlü". (A. M. TEIÀ). 100%

~.

Yparaque conste mat1datnos despachar la presente
firmada de nuestro Secretaria. Dada en Mataró ¡'¡ .;{:-:k
de f'}zex.o /--e>de 4lH~

EL MUr lLUSTRE ArUNTAMIENTO DE
Corregidor y Regidores de la Ciudad de Mataró,
Principado de Cataluña , en Junta de Sanidad

Certifica, como el dia de hoy parle de esta Ciudad
(la qual y su Rada esta libre , à Dios gracias, de
reste, y de toda mal contagiosa, y se guarda de
los parages que lo padeceu , segun Reales Orde
nes , ) para e/¿I(g;/7?'vuJ é';¡~U?i"h ./;;/,/.#»tr"'-'--"

#' .. '" /" • -4"/' J n . /,;1/L.
~~rr ?<rf¿- /~ C<CZA<¿/-../I'<J>'7.d';L_~r i:':

Dd':uiiPi-:O ~¿u /d<WéL CóYL /;1.k~a;.z·p;n.&2ú/

~\\

104
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7 de generde 1815. PATRÓ: Antoni Maristany. LLAÜT "NTRA. SRA DE LAMERCED". (A. M. TEIÀ). 100%

EL MUY lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

Por t~nor de la presente se certifica como
parte el dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios) esta libre de Peste, y
todo mal Contagioso , el Patron Catalan~y

~/~<rrt? con ~~'; Marineros
que lo es de su ~-¿Ç-f...L.o- nombrad .o~
c/~ ~/ ~p_. para ~#,

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente, firmada de nuestro Secretaria. Dada
en Barcelona li /' de~.~ ~e { s{.:J.

;;Vt77L¿~t7

~~ .~
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10de gener de 1815. PATRÓ: Jaume Esculté. LLAÜrSAN ANTONlü". (A. M. TEIÀ). 100%

EL MUY lLUSTRE AYUNTAMIENTO
de la Ciudad de Barcelona. Salud

Por tenor de la presente se certifica como
parte eI dia presente de esta Ciudad, la qual
(por la gracia de Dios ) esta libre de Peste, y
todo mal Contagioso, el Patron Catalan~.

t:~¿-~ con#~ Marineros
que lo es de su ~~ombrad<7~
~ ~ para ~tI.iV~

Y para que conste, hemos mandado hacer la
presente., firmada de nuestro Secretario. Dada
en Barcelona a/J'. de ~.. de {g{3.

~~~
{/j
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*c..

•

Mn San Marlín Obispo.

iij EL MAGN1FL.CO ATUNTAMIENTO DEL
M Lugar de San ,M lJt" If&. de or, li Obispad" de Bar
~ ce/ona ,y Cor"'gin 'em o.dc Mat...ó, sa/ud, &c. ~

11 CErtifica, y hace fé, com . " e ~sra Pla,..
M del Ma~nou, de Ia dicba arroquia, rrnino de Te-
ttlf ya; donde (à Dios ¡¡racias) hay buena ~a~idad. sin Ia menor~

IU sospecha de peste ni ouo maJ cOJllagio~0./."7 zf:'- ·
" " ./(..~~ .r ......... ,--- ' (:17m';"// -_ I W.M .....:ç... .. t! /: A c.. -

~:?''''-"'--:' • ./ // ,"J ...... ~<' .¿--.-.: _ ,

M' -Z .: • , - t"'/ ~ . . ~
/ ..... ,.//...~~L ..' ...~... • ...J , : ..~,....,~, .L'" (.'''' ''''''. -.J , .1~

« ~ .. r ) • ./.1(/ . /:' _ .~

~
y; . ¡,:'-7-""':-"~ >XI d ....""~. ~ I ', / / I -'//';'-J-"V"'; ' '-';;P

A: - - ~~ I:,?~"c ~~"'/7" ---- • ~-L .... ~ ..r.

. , L-

Por loque S~ despacha la psesente , firmada por nue tto Se· 4

11
~retario, y sellada ~0.!1 e! Sello de ~ue5lro Comun de Tey',
a ·I.....del mes de ",.....r . ".:-. del ano de 1I1..~..

. ¿]y~ ~

ri . ~ ?íA~¿-¿-.. :7~
. /

• í

,

14de febrerde 1815. PATRÓ: Gabriel lsern. LLAÜT 'VIRGEN DEL CARMEN·. (A. H. CIUTAT). 100%

•
- .
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Sense data. PATRÓ: Luis Maristany. LLAÜT. (A. M. TEIÀ). 100%



109

!J;lútt~ .... - fJ//~
a ~/a;'f"~ ""':~/, ~------- _. _.~3
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Sense data. PATRÓ: Gerard Maristany. LLAÜT "SANANTONIO". (A. M. TEIÀ). 100%

•

I
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Y paraque conste mandamoa despachar la presente
firmada de nuestro Secretario, Dada en Mataró à :IJ
dee:e.~ - de 19'k~

EL MUr lLUSTRE ArUNTAMlENTO DE
Corregidor y Regidores de la Ciudad de Mataró,
Principado de Cataluña, en Junta de Sanidad

Certifica, como el dia de hoy parte de esta Ciudad
(Ia gual y su Rada esta libre , à Dios gracias , de
peste, y de rodo mal contagioso , y se guarda de
los parages qu~ lo padecen , .~egun Reales Or~~ //
nes , ) para d..ff~~¿-<c>=.J<¿~i'5-~'z ~~~.;:r

....-... - /?~ " 0/-~g/J'" ./ J , ~./ - L--Y:-,¿";> .' 77 .--c-/<:=?:~~¿!) C:1'?"~z-_:.\;.,...;¡t..c__~~-=_..c-<:-' 71~>-~;7 _ ~'7Z e

'-.:::::.\

1 de generde 1816. PATRÓ: Pere Pagès. LLAÜT "SAN ANTüNlü". (A. M. TEIÀ). 100%



24de maigde 1818. PATRÓ: Isidre Maristany. LLAÜT 'SAN ANTONIO'. (A. H. CIUTAT). 100%

Por lo que te despaeha la presente , firmada por nuestro Se
eretarío , y el1ada con el Sello de nuesrro Comuo de le)"j,

"1 del mes do del mo de 1'1 ~

§ s, M.n;, ou po. s, P.....postel,

ÈL MAGNIFICO ATUNTAMIBNTO DllL LVGAR
.M de SQIl Marlin de Teyj, Obispado de BarctlOfUl, y Corrrt.i•itfl ·
~ ro de Mararó, salud, ec.
N CErlifica, y hace fé, como ~" este dia rale de ~na Pllra
~ del Masnou, de la dicha ' Parroquia , y T~IIl·ir.o de Te
N 1a; donde (à Dios gracias ) hay ' buena ,anidad, sin la menor
.M lospeeha de peste ni otro mal ccntagioso, ')lo/i. aD .M.,,/,"' tP. J/~ ~;.¿> ~ ~...
'111 ~ ",,~I...' .: et :,p,,-.,;r ~ .p,~

b1 :.L./ ¡w,,,PU-h'vL~_.-,¡.h~at<-" 'li

llU' 1/ '" ..... "J ~ ...~-.: "" /~í1IV/"

11 2

..
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r
23 de setembre de 1820, PATRÓ: JoanCasals. LLAÜT 'SANANTONIO". (M. MARíTIM). 100%
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31 de juliol de 1823.VIATGER: Honorat Seriñana. (A. H. CIUTAT). 100%

r-,
to

E
' C>
e
E
Q)

ro
e,

1¡

I

f
I

pte.... , por nue tro Se-
de Comoo del

-4cl 1110 de I b;$..

, ,/ ., L. ""'-"
"I _ ' 0'" ~/4./~/d.". . f? 'l -

L

/

Por qu

~_L__

~
M ~

M ~
B ~
M Sali Mutin Obíspo, Sali Pedra Aposto!. ~
MEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DEL LVGARW~
ltl: de San Pedro d81 Masnou termino de Tryti, Ohispad¡¡ de"
~ Barcelona y Corregimiento de Matar6 . satud ; E!c. 1~

IP Certiñca, y hace fé. como en este dia sale de esta Pl3ya~
.M del Masnou , de la dlcha Parroquia. y Término de Tey:í;~
" donde (li 0105 gracias) bay buena sanidad , ~JII .la menfi!t1f11 sospe~ba e peste ni otro mal contsgloso , p~~a V, n a rr ,~

p/ a.;'''''/~''''''''~ t'»'?1'P'¡? ..k,niu .. /' . ... /J,
/ ;/ ,

~/Ie ' ~ __ ./ /3AtY"~o _k~/rll't"",r.-,'''e'> - --

\
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1 de desembre de 1823, PATRÓ:Jaume Alsina. MíSTIC 'NTRA. SRA DEL CARMEN". (A. H. CIUTAT). 100%

l ' ...; '

' ..

~
M
~
M
ili
.'N
~ San Marlin Obíspo, Sm Pedro Apo Iol,

li EL MAGNIFICO AYDNTAMIENTO DEL LDGAR~
~ de San Pedro det Masnou jur;sdicdot/ y término de TCJ'd,~
~ Obi/podo deBarcelona y Corregimicnto de Mataró, satua , e:~

~e~rl jfi.ra .)' hace fi. como en este dia sale de esta 1'13)'3 Cr1t
etr dd I\hn¡,u, de 13 dieha Parroquia, y Término de T,)':í;'~

IN dnnde (a 1>10' grarias) hay buena sanidad , alo ~•.DlelUlf
N sospec ha de peste ni otro mal eODlaiioso$c~

.MJl~e Af'~ C~ .J:, 'JJ" ::~
~'-lf 7xz~ ;-np.rt';ze .I:~~eLÚX-»U!-?t tU

~9"V¿n~~""*.r¿//J ~p'-~~~Ml
~-:n.,..(-'.a-«a /~ e-n 1;yhL .. "
MPor lo que se despacha la presente, firmada por nuestro St.~
J~ cretario , )' sellada con el Sello de nuestro Comun del I\hsoou lJ'J
~ ~del mes de~ del al\o de 18~3 J_ GA,v.:: .: II ;;>?/ fi /-. . _

i" r ; ~ 1 '.?/ /t'hoJ':v -\. Ye#/~""",

. ~ " • ¿ ,r..
O)"(,.ti



1 dedesembre de1823. PATRÓ: Isidre Bertran. LLAÜT 'SAN ANTONI O". (A. H. CIUTAT). 100%
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15 de gener de 1824, PATRÓ: Gerard Bertran. LLAÜT 'SANPABLO". (M. MASNOU). 100%

.i¡";;¡i;~¿~AC"~~~...s"".a-~~~?~~~
lJ.{~~7~-: ~. ~~-=' t::'Y-~~~~--~,~~-~_-u~~~~

~E" ~' ~~~~""~~./,- r··tP-~ ~., ; ~~
~\lf ' I~ a.¡¡, . "'Q ti~
M .' ~ ~ ..! ~

M ~~
~ ~
~1' r.~~r lJ~
Ji~; ,;;rtt
~ l~
~, fd1l
~f San Mart ín Obispo, 8",', Pedra Aposto/. ilJJ:l

ME L MAGNIFICO AYDNTAMIENTO DEL L DGAR ~~
.~ de San Pedro del Masno u jurisdiccio1l y t érmin« de 1'eyrí,~
~Ü Obispado de Barcelona y Corregiruiento de Mataró, salud, <9c.~

~Cert ifi ca, y hace fé . como en este dia sale de cstn Pinya~
ClIí del Mas nou, de In dicha Parroqu ia, 'y Término de Teya ; ~J1J
Jbil donde (à Dios g racias) hay huena sanidad.~sin Ja menor ~11l
~ sospec ha'W peste ni otro mal contagiosa , &-r';?~#úv-. .lJY,)
~Mf'bYcvr)'ó' /.7~~./ C' iT77 //;/ hL</,J' '~ffl

. W p. .r.: . 'é?/ /~, /;e;r¿y. fi7~re.- ~
1t~1' a/~6 y (/e", . / jJJJ
~W~ &~L/.T $':::,;'~'~'~--Ct,u....;,'~ 1n
Jt~<7 R yf;,,! ~
~ Por Jo que se despacha Ja presente, firmada por nues tro Se- ~
J~ cretario , y selladu J;on el Sella de nuestro Comun del Masnou ~J1J
N :í /6' del mes de ¿.:,., <4-17 del año de LB2f;- / /1L ~1l.

iU, ¡l' 4/_:~~
~~ ~ J



5 de novembre de 1824. PATRÓ: Silvestre Martí. GOLETAPOLLACRA 'NTRA. SRA. DELCARMEN' . (A. H. CIUTA1] . 100%

E.'"e
E
'"ro

CL

S. Nartin Obispo. S. Pedra A.pollol.
BL MAGNIFICO Af"UNTAMIBNTO DBL LUGAR

dd Masnoll !1 T'!)'D, Corre¡i",¡,nlo de Mlllaró, ,a/ad, &c.

Por tenor de la presente cerlificamo. como parle de esta Playa
del Masnou, y T~rmino de Taya; la cual , por :I gracia de

Dios , elta libre de peste , y de toda mal contagioso , guardan
dose de les parage. que lo padecen, el Patron •.~/. 'P"" (;...

< /~( /.. .. " que lo es de IU ". ..

. ;"/"'." '- nombrad«•..y../J.-/.(,,; " :, ' ( _ con . 'u, c:.. . Mari
neros para " ·,fij./.ók-:· ~ ~ ., .. '. v c , previni~ndoae que
li sale con esta Boieta ma. aUa del limile que en la misma
se le seóala, del Principado, debe , en virtud de lo mandado,
por Reales órdenes , ser tenido por sospechoso y lirva de in
dicio de que abusa de la Boleta para algun fin reprobado. Y
paraque conste, se despacha la presente, firmada por nuellro
Secretario I Y sellada con el Sello de nueatro Comun del Nu-

o ~ ,

Dau, a ¡., del mel de . r- '" ~. "";.. te' del año de 11V,

( :z,¡(l " I/t'o//,)~,,:;Y:;/~.

• ~ I ~==-
C/(~t'd _, fi
( ~ \[ ,~ ... !»( '7 .i'~ J¿. ;: .../;'?"t #

, .,h.... t~ e-~"- '':/
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8 denovembre de1824. VIATGER: Josep Ros. (A. H. CIUTAT). 100%

s. ~. Peoro ApOSIOI.
al. M ¡FICO ATUNTAMIENTO DEI. LUGAR

del y raya, Corregimiento de Mataró, salud , &c.

Por tenor de la presente certificamos como parle de esta Playa
del Masnou, y Termino de Taya ; la cual , por la gracia de

Dios, libre de peste , y de IOdo mill ccntagiosc , §lllrdlil1
_ de 1.05 parages que lo padecen , .,Gd fl..:z1:r ~ .,6,,--/

e;f?/L("';IeJ é"~ e/at-::fC'"" /'/e-.-/e-./

~~-:>--_...._.._..
Fa~ previniéndose que
"I ii'ale COll estil Boleia mas alU del Iímite que en III rnisma
fie seMllI. del. Principado , debe , en virtud de lo mandado,

Relles érdenes , ser tenido por sospechoso 'Y sirva de in
dido de que abusa de la Boieta para algun fin reprobado Y
parllc¡ue conste , se despacha la presenre , firmada por nuestro
~u~ y Mlllad.ll con el Sello de nuesrro Comun del Mu•

. s 1f:: del ~ ñe:)~~e I ~h..-e .
~t:~t'Ht:"""í./~~

~. --------'_.-
~-



11 de desembre de1824. PATRÓ INTERí: Joan Coma. FALUTX "NTRA. SRA DEL REMEDID". (M. MARíTIM). 100%
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S..MartinObíspo. . ...•••···S:PectÍ'oApoSIOl.
(EL MAGNIFICO ArUNTAMr'ENTO DEL LUGAR

del Masnou y Taya, Corregimiento dc Mataró, satud, &c.

Por tenor de la pre~en~e certifie~:nos comoparte de esta ~Iaya

del Masnou, y Térrnino de Taya; la cual , por la gracIa de
Dios , està libre de peste , y de toda mal contagiosa, guardan-.
close de les parages que 10 padecen , el Patron 1>H;<I,-/~'-d/¿/

~- . .4/ L;¡p I «>:»:
/;Cf??'..~( ....-~_/:Lr~';"?,"'-r:<t <,:f"0./>¡'.-/~..,.z'--:"'//>!)"-lL que o es de su /~_d",-4';",z<.-7

• - - b d -., /,,-;¡ ./, - i M •
J{_~.'¡:./..k7[ nom _ra -0«,. 1t.t ,,~_-c~,:·-"- con (_~,_7/L-[' - arr-

neros para .,-¡l.;~¿""7-,'W L~N/<:_-i-- previniéndose que
si sale con esta -Boleta mas allà del límite que en la rnisma
se le señala , del Principado, debe , en virtud. de lo rnandado,
por Reales órdenes , ser tenido por sospechoso y sirva de in
dicio de que abusa de la Boieta para algun fin reprobado. Y
paraque conste,' se despacha la presente, firmada por nuestro
Secretaria, y sellada con el'zSello de nuestro Cornun del Mas
¡¡OU, li .U--- del mes de _~"}A: ;'O/h'?<:> del año de 182. .4"

i!:l6,'?
e;;;"'r1 c.-r,-/¡'

ê~0.~:;c~Ii) -_.-;-
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30de desembre de 1824, PATRÓ: Antoni Mitjans. LLAÜT "ANGEL DE LAGUARDA". (A. H. CIUTAT). 100%

E
'O>
e
e

*a.

<' > ,-

S. Marlin Obispo. S. Pedro Aposlol.
BL MAGNIFICO A'I'UNTAMIBNTO DBL LUGAR

dtl MlUrJClI !f Toya, Corregimjer.to dt MiJ1ar6, sallld, &c.

~r tenor de Ja presente cerriicamos como parle dc esta Playa
r del Masnou, y Término de Taya; la cua I , por ls gracia de
Dios, ella libre de peste , y de rodo mal contagios~ guard àn-,
do" ~e 1.5 par_ges que lo padecen , el Patron >: /,'/. .... .1• • Q

" • / // • ¡ n / - que lo es de IU ;' .",

--- - nombrado: :- '.; " ' / : '/.';,; . , . ?~ J con '- ;: /./ -Mari -. ~ .
neros para ~ ¡/" "'( , ,.;-¡-.: .. '/1-<' prev iniéndose que
. i lale coa ella BoleIa mas allà del 1ímire que en la misma
se Ie señala, del Principado, debe , en virtud de lo mandado,
por Reales érdeees , ser tenído por sospechoso y sirva de in
dicio de que abula de la BoleIa para algun fin reprobado. Y
paraque conste , se despacba la presente, firmada por nuesrro
Secretario J y aellada coa Sello de nuestro Cornuo del Mas-
11011, Íf 'I," del mel de - -del año de I 8~Jí

J / 1 r: <...:
Va'; l .,~ /r '¿¡ ;,.' /~

IcI.¡~' , 'lo ¡ l, ~ \... " .. o.....:;:::;-z;'_/_ -
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S. Marlin Obiapo. S. P dro Apollol.
EL MJfGNIFICO JfrUNTJfMIBNTO DBL LUGAR.

del MlUnoll ~ TDjl4Í, Corrtli",itnlo de MlII4ro, ,allId, Uco

Por tenor de la presente cenílicamo. como parle de elta Playa
del MUDau, y T~rmino de Taya; la cual , por la gracia de

Dios, elta libre de pesre , y de Iodo mal contagiosa) guardan
do e de los parages que lo padecen , el Pstron r/'l///..,'" q
// ,//. /. "/. q~e lo ea de 'U L , ui
. nomS-rada • . U/ • -&/ ' ......./ " con r"~ '/'1' Mari-

neros para " /~'l"~, '.,.. ,,/. /,> previaimdole que
.i sale con e BoleIa mJlf alIa del limite que ea la mil
se le señ.la, del Principado, debe , ea \'inud de lo maadado,
por Reales érdenes , ter teaido por sospechosc ., .irva de in
dicio de que abusa de la Balera para algua /in reprob do. Y
paraque conste , te de.¡m:ha la preaenle, firmada por nueuro
Secrerar ío , y telIada coa el Sella de nue tro Comua del rea..
llau, a J . del lI1eI de ' :, ,- , . Ad a60 de l'~_ ,.

13de gener de 1825. PATRÓ: Antoni Maristany. LLAÜT 'SANANTONI O'. (A. H. CIUTAT). 100%

•
.. )
•

,

-
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11 d'abril de 1825. PATRÓ: Isidre Pla. MíSTIC 'ANGEL DE LAGUARDA' . (A. H. CIUTAT). 100%

<D
<D

E
' Ol
e
e

*n,

S. Martin Obispo, li. Pedró Apostel,
EL MAGNIFICO Af'UNTAMIENTO DEL LUGAR

del MiUrK.'1I :1 Tllya, Corregimier.to de MlIlard, slIllId, Bc.

T}or tenor de la presente certíñcamos como parle de esta Playa
r del Masnou, y Término de Taya; la cua I , por la gracia de
Dios , esli libre de peste , y de rodo mal cOnlagi05C?~rdlÍ n

dose de lGS paragel que lo padecea , el Patron~tJ
fl~ - . que lo es de 5U,..;%//'>:·0

- n~lf}brado ~~..../~ ~9~on,fNI¿'l!C7I\1nri
Ilero, paraj'l$7".f..w.vtla e-/aJh--c.J_ previniéndose que
li sale con esta Bolets mas alia del limite que h Ja misma
se le señala , del Principado, debe, en virrud de lo mandado,
por Reales érdenes , ser tenido por sospechoso y sirva de in
dicio de qne abusa de la Boleta para algun fin reprobado. Y
paraque conste, se despacha Ja preseme , firmada por nuesrro
Secreterio , y sellada con el Sella de nuestro Comun del Mas
DOC, i 1.1 del lIles de/¿~/ Y. del año de 187.->:

~ ~~ ~
f!r:'1).1 / ) ,4 ~ ¡"- , .L<7 \ ka \.~

~~
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12d'abril de 1825. PATRÓ: Francesc Pagès. LLAÜT 'SANJOSÉ' . (A. H. CIUTAT). 100%

I
I

,

S. Marlin Obispo, S. Pedra Aposlol.
EL MAGNIFICO ATUNTAMIBNTO DBL LUGAR

del Masnou ~ T¡¡YD, Corregimiell'o d4 MQ/llr6, IlIlud, Bc.

Por tenor de la presente ceni~camol como parle de eS11 PIaYI
del Mlsnou, y Término de Tlya j la cual, por la gracia de

Díos , ella Iibre de peste , y de Iodo mal contàgioso , guardan
dose de los parages que lo padecen, el Patron ,;?r-. ..v'?E

/ i<,eJ _ , - -que lo es de IU.f-..J
~ _ nombrado ~---)Me con .."C..A.-.d -Marí.

neros para¡/..~~"-' {" ..../t/~ -- - previniéndose que
li sale con est I Bolets mas alia del lfmite que en la milml
se le señels , del Peincipado, debe , ea virtud de lo mandado,
por Reales érdenes, ser tenido por sospechoso ., licva d in
dicio de que abula de la Boleta para algun fin reprobado. Y
paraque conste , se desplcha la presente , firmada por euestro
Secrelario, y sellada coa el Sello de nuestro Comun del Mas
nou, aJ2 del mel de~6n;/ - del año de 113.5

.1.1' fJRt"~:P--fiJI'
~---
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16d'abril de 1825. PATRÓ:JoanMaristany. LLAÜT 'SANANTONIO'. (A. H. CIUTAT). 100%

r
I

S. Manin Obispo. S. Pedr ó /I postol,
EL MAGNIF1CO ATUNTAMIENTO DEL LUGAR

Ml Mas""u ~ Taya. Correcimier.lo de MQlord. salud. &c.

Por tenor de la presente certiñcamos como parle de esta Playa
del Masnou. y Término de TaYIÍ; la cual , por 13 grac ia de

Dios , euí Iibre de peste , y de rodo mal comagioso, guard én

dose de . los eraSe. que lo p~decen, el Patron%~O_

to -1';:"1;;,..,'.1-#'-'0./ - que lo es de su.&«--J'
- om5'F8do '- s.s 45"7',-.Wd ---con , ".......1 .., - Mari--lIeros para ~., , / /, -..;> . ..... ..Z; /h 1-" - previniéndose que
.i ule con esta BoleIa mas alia del Iímileque en la misma
ac le liCñala, del Principado, debe, en virtud de lo mandado,
por Reales 6rdenes, ser tenido por sospechoso ., sirva de in
dicio de que abilla de la Boieta para algun fin reprobada. Y
paraque conste, se despacha la presente. firmada por .nuestro
Secretaria• ., sellada con el Selló de nuestro Comun del Mal-
nou. í / ,,' del me. de .." " / - -del alio de 18~ . :

:J / {) /~L
:., (J"'- 'W (/t'ul~

~-=- .,::::;-

I

\

d
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10de maig de 1827. PATRÓ: Salvador Sensat. MíSTIC DE 45 TONES 'EL PEÚCANO'. (A. H. CIUTAT). 100%

ro

'"
E

'C>
c:
E
Q)

ro
u,

•

•

EL lIlAGNÍFlCO ArUNTAMIENTO DEL LL'GAR DE SAN
Pedra de! ,l/alnol/ corregimimto de IIlalaró sa/CId , €fe,

Por tenor de 13 presente certificamos como parte de la Playa de
este lugsr ; Ja cual , por la gracia de Dios esta libre de pes

te y de todo mal contagiosa, guardandose de los parages que Jo
padecen, el patron t.4k.tSl.~ . çJ~.I.r;;- , ~ /

;,
ue lo es de suo ~';/P." L' . -t /, . ,¡> ,,/:UI O n . "¡? .;t;", y..:.-

b d
,. ,/- t7, - , , / ,

nom ra ~~ . '1"/ /I -. r ' J.1f . • -,- • . L conc c ", ç . :..-.,..JD3nneros
p3ra ¡:~ "rl"7 ""' '''' ' •• .r. n T, /J, li "'}'~" _~ '7--': ":'r ·/J1'. ~ t . <Ò t ...: • • ,

- - - ~ previniendose que si sale con esta
bolets mas allí del limite que en la misma se le señals , del Princi
psdo , debe en virtud de lo mandado por Reales ordenes, ser tenl
do por sospechoso y sirva de indicio de que abusa de la boieta
pua algun fio reprobado. Y para que conste, se despacha la pre
sente firmada por nuestro secretaria, y sellada con el sella de nues

tro comuo del MUDOU,", .I, ' del mes de L '/~ 'i ': del alí~ de 18/

(J { I ; ~ . . . ".. ... .,- (t' , t t..~t

l' , " ~
( v

L. /1"I ·L ~ l
' '- )
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31 de juliol de 1827. PATRÓ: Josep Rosés. LLAÜT DE 20TONES "SAN ANTDNID". (A. H. CIUTAT). 100%

o
r-,

AYUNTAlVllEN10 DEL LUGAR DE SAN
Pedra del Masnou corregimiento de Mataró salud ; Etc.

tenor de la presente certíflcamos como parle de la Plays de

este lugar ; la cual , por la gracia de Díos esta llbre de pes-

te y de iodo mal contagioso guardandose de los parsges que lo

el p"!roll ';:;x:. ¿ ~
que lo es de sn ,~ If?i't:"~ ~l k '.'7U

7
r'

nornbrado '~¡'¡/'11/'·7J'/:f COll ,"<,,"/ J;' '-marilleros
1"'6",- ,;{¿'¿;;'.l'~li'/;..}/r/~·' h/'~~... 1 <."

prevlnlendose que sl sale COll esta

boleia mas allIÍ del límtte que ell la misma se le señala , del Prlncl
psdo , debe ell virtud de lo mandado por Reales ordenes , ser tenl

do por sospechoso y sina de índiclo de que abusa de la boleia
algun ñn reprobado, Y para que conste , se despacha la pre

sente por nuestro secretarlo , y sellada con el sello de nues

tro COm!lll del MUIlOU, del mes de ,/;'"hJ - del año de lll~
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1 d'agost de 1827. PATRÓ: Jaume Estapé. LlAÜT DE 15TONES "SAN JAIME". (A. H. CIUTAT). 100%

lIhlGNÍ FICO AYUNl'AMlENTO DEL LUGAR DF. SAN
Pedra del Masnou corregimiento de 11/1111111'6 salud , éü.

Por tenor de la presente certiñcamos como parte de la Playa de
est" lugsr ; la cual , por la gracia de Díos esla libre de pes

te y de Iodo mal contagioso , guardandose de los parages que lo

padecen , el patron .)4/N I<::: ¿':rf',%"",,-, . .: 7,::)!{f
que IQ 'és de su f¿f,,<-~~SC /"fJ/;;;'¿ ...,"?n...·-

• /l'V f h'" con <"-"L.l f,,:, marlneros
,,- / g"J é fpara <:>~ / rrrr: lljit/·-~""'4?/:.J;r/.~/;r..¡.¡;,..(~ [~(

.._-_. '. prevlníendosé que si sale coo esta

boleia mas all:í del limite que en I. misma se le señala , del Princl
psdo , debe en virtud de lo rnandado por Reales ordenes, ser tení

do sospechoso y sina de indicio de que abusa de la boleia
pua algun fio reprobado, Y para que conste, se despacha la pre
sente ñrrnada por nuestro secretarlo , y sellada con el sello de nues

tro cemun del Masnou, Ií r del mes de ,~,•.r/" ,d.:e,l año de ~ li:;'
(lj>í:.? ~ . ~"d',/ /7,<4.' '" '"<4
I.,;)

'~fk,~~4JA'
~""',.. )
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1 d'agost de 1827. PATRÓ: Joan Pla, MíSTIC DE 50TONES "NTRA, SRA, DEL CARMEN", (A, H, CIUTAT), 100%

U/GAR
Mataró U/luti,

MAGNÍFlCO

Pedra del Masllou corregimiento de

EL

P or tenor de la presente certlñcamos como pam de III
este lugar ; la cusi, por la gracia de Dics eatí

te y de todo mal contsgloso , gUllfdalldose de los
padecen , el palron ~í;;'"",-7"z~__ ___
" que lo es de su.~/r7;''''

llombr,do.li3;.,. !/"'I(;-007U'rl'
piAraf;;;I;'?lU,("V'("~ e'k b ....-;,?~

'-~;./
bolets mas alia del Iímlte que ell la misma se le dia.
psdo , debe ell vírtud de lo mandado por Real" orllala.
do por sospecboso y sírva de indicio de que 1111-0. de .11
pua algun ñn reprobado, Y para que conste, se d.eia 11
sente firmada por nuestro secreterlo, y selladll coa el
tro comun del Mssnou, li} ~el mes deL~7...,\!;I?"7_.

N
i'-

E
'=>
e
e
1il
O-
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EL MAGNÍFiCO
Pedra

Por tenor la
este Jugar; III

te y de Iodo
padecen , el patron J /~"",,,,,,-

-..---__..... prevlll'letl!llêSe
boleta mas alia del que ell III
pado , debe ell virtlld de lo
do por sospecheso y
parli algun ñn
sente por nuestro seeretarlc,
tro I:OIIUIO del ¡{

2 d'agost de 1827. PATRÓ: Gaspar Moreu, MíSTIC DE 40TONES "ANGEL DE LAGUARDA". (A. H. CIUTAT), 100%



132

3 d'agost de 1827. PATRÓ: Gabrielülivé. LLAÜT DE20 TONES "SANANTONlü". (A. H. CIUTAT). 100%

EL lIUGN/FICO AruNTAII1JEN70 DEL LC/GAR DE SAN
Pedro dtl Mamou corregimicnto de 1I1a/arú sa/ud, f.!;'c.

Por tenor de Ja presente cert ificamos como parte de la Playa de

este Jugar; la cual, por 13 gracia de Dios esta libre de pes

te y de todo mal c,gptagioso ; .guardandose de los parages Que lo
padecen el patron ja~/~/ J#d-'?N ~ I ,'- /_.

, /J (l A: . /,. 7'~ -
que lo es de su,,",4~ (frm'

nombrad00..v / /"/~I;~ - / -contl,hcl - - marineros
pmV~ ...._ /v/?'l::" . #~~..9.,/~Y'/"·N1'..~.» ~¿'
~ previniendose que si sale con esta

boleta mas allí del limite que en la misma se Je señala , del Prlncl

psdo , debe en virtud de lo mandado por Rea/es ordenes, ser tení

do por sospechoso y slrva de indicio de Que abusa de la boIeta

pHS alguo fin reprobado. Y para que conste, se despscha la pre

sente firmada por noestro secretario , y sellada con el sello de nues

tro comuo del !\lasnou,' 'J del mes d~u:J'.p/", ~el afío d~18ZT._

• "Ç;:':I (:. .• ». v?;Ür..<~.J ~ "¡;u '~ .-'
~.. • • ,t. 1. ' L ~

..... : .¡ :',
. ~('1 -fJ~(7 ~.' V,.h .,.,.....

J" 5'
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EL relt/GNÍF/CO Al'UN'l'AMIENTO DEL LeGAR DE SAN
Pedro del Masnvu corrrgisniento dt Illa/oró salud , E!'<'.

Por tenor de la presente cerl ificamos como parte de Ja Playa de
este -Jugar ; la cual , por la gracia de Dios esta Iibre de pes

te y de Iodo mal contagiosa, guardandose de los parages que lo
padecen, el pstron ~/... ~.I.~ I~ ~~

_ que lo es de !U..t.'l.:~' ,¡f "'t-'lfff;'" ;-,~..,7'-:""""'"
- ~ ~ ,
nornbr3Jl.o~ .. ....,./~ con- ""r./ marlneros
pm '.Jaz.r~ é',- ;:;T;//7e· L .....J'::...~/'J' ~../,.. ./'~ ..9"
;~ previnlendose que si sale con esta
bolets ma! all~ del llmlte que en la rnisma se le señala , del Princi
p do, debe en virtud de Jo mandado por Reales ordenes, ser tenl
do por sospechoso y sirvs de indicio de que abusa de la balera
para aIgua fin reprobado, Y para que conste, se despacha la pre

sente firmada por nuestro secretaria, y sellada con el sella de nues-
tro comua del l\Iuaou, I.f:J del mes de i'9b .h'-' del alio de J 8~ .--~7 r... ) 'Y

• )/ú~~ -. /~U'1!~~r

13d'agost de 1827. PATRÓ: Josep Sala. LlJ\ÜT DE 20 TONES "SANJOSÉ". (A. H. CIUTAT). 100%
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15d'agost de 1827. PATRÓ: Bonaventura Pagès. LLAÜT DE20 TONES 'SANTA EUSEBIA". (A. H. CIUTAT). 100%

<O
r-
E.'"e
e
Q)

10
o,

EL MAGNÍFICO AYUNTAMIl!NTO DEL LUGAR DE S.tN
Pedrc dtl Masllou corregimlmto de 1I1alar6 slI/ud, ~e.

Por tenor de la presente certificamos como parte de la PlaJa de
este lugar; la eual, por la gracia de Dios es~ Jibre de pes

te y de todo mal contagioso, guar~alJ4ose ' de loa par.ges que lo
padecen , el patron ;;!Jflé'''¿!<V~ 7"""::.!..(!''.'. ::;.: / ,__--o que lo es de SD..t'au~ -.e.. L.'~/11'f'e -;7;I¡tz;./_
nom brado~__ra l;~."t~ _ con ~~;'d1 _marllIUOI

para r':7arïi,.., e", ~~~¿r"A~-.~ .II11'ZVé!-J-dèi _

~ / ~ prevlnlendose que { I sale ee eata
boieta mas .lIí del Iímlte que en la mism se le sellala , del Prlucl
psdo , debe en virtud de lo mandado por Realea ordenes, ser teal
do por sospechoso y sirva de Indicio de que abuSI de la boIeta
para algun fin reprobado, Y para que conste, se despacba la pre
sente firmada por nuestro secretarlo , '1 sellJda con el sello de DDet

tro comun del Mas~, ':".5del mesd~~4N"'~el afto, _ _~~y:
.." ~. . . .•.... .• ê,:, ,¿p' ,__.:. ~ . lo ... . .. ....

.-...¡<:.- ~A¡V . - ~ •
.,/.;. ~

. . :;~: . <¡~~ ~
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--_~ pr·evilll:elld~'lIe

te y

padecen , el

Por tenor de

este

¿;/~d-
boieta mas allll del limite que ell la ~lo'''''''''

psdo , debe ell virtud de lo malldado

do por sospechoso y sina de
para algun 1111 reprobado, Y
sente Ilrmada nuestro y ell_
tro comun del MUIlOU, ,,J..¡:"dei mes d,,,~ÍI!~"#.ilI".

16 d'agost de1827. PATRÓ: Jaume Maristany. MíSTIC DE 50TONES "SANTIAGO' (a.) 'CENTINELA'. (A. H. CIUTAT).100%
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17d'agosl de 1827, PATRÓ: Jordi Rosés, LLAÜT DE 10 TONES "SAN ANTONI O", (A H, CIUTAT), 100%

EL MAGNiFICO AYUNl'AJflEN'1'() DEL LUGAR
Pedra del Masnou corregimimt» de Mataró satu4.

Por tenor de la presente certiñeamos cornopll'rte 'e
este lugar ; la cual , por' la gracia de Dies estll'

te y de todo mal contagloso , guardandoae de lea

padecen , el patron Jn Vi'" ~-'t"'.I" _,_'"• ' P'" ç~~ "
- que lo es de au .ut"'"'.... ,,/ I e"

ncmbrado V~ ~17~/" --- con e,'neJ.~
para /jt¡;,;n~, ('17;0 7J.'~'rl"s7~írÍ<c:J.J!1?~,
h"~"n~7n!'/"F7f",!J,,e/~preViniendoseque sl
boleia mas allí ,del límite que en ia misma se le •
pado , debe en virtud de lo mandado por Realee aIdeu••
do por sospechoso y sina de inc'ieio de que a!lllsa de la
para algun ñn reprobado, Y para que conste, se
sente firmada por nuestro secretaria, "1 aella'l Coll el
tro comun del !\tUIlOU, ,;17 dei ÍIIes lÍe&~~ del

/3¿"1'1."e..., ...,
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31 d'agost de 1827. PATRÓ: Pau Balentí. MíSTIC 40TONES 'SAN PABLO'. (M. MARíTIM). 100%

EL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DEL LUGAR DE SAN
Pedro del Masnou corregimiento de Mataró salud; <:fe.

Por tenor de la presente certificamos como parte de, la Playa de
este lugar; la cual , por la gracia de Díos esta Jibre de pes-

te y de todo mal contagioso: gUar)lJlnd,?se de los parages que 10

padecen , el patron !9J¿;; (;3~U'~,¿"/77 =>-""
___.s--: • que lo es de su""Jh//7úf~r~~'v.!.

nombrado ,/a.i-;» ¿'*l:"'~------ con r:~-_ marineros
para /:5¿¡o..~ .c~¿1'//h=, /;c',--hJ-~.JJ-?';>F2ffh0~~

9cJ e---¿:-~ previniendose que sl sale con esta
boIeta mas alia del Iímite que en la misma se le señala , del Princí,

pado , debe en virtud de lo mandado por Reales ordenes, ser teni
do por sospechoso y sirva de indicio d~ que abusa de la boleta
para algun fin reprobado, Y para que conste, se despacha Ja pre
sente firmada por nuestro secretario , y sellada con el sella de nues
tro comundel Masnou, a~~/ del mes de &-/70;//2f del afio de 182)1

é~~~~!"\ ~'~~d to[g~~~~~~'

• (!~~~!, ..... : -,
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13de juliol de 1828, PATRÓ: Josep Sanpere. LLAÜT "SAN ANTONIO". (M. MARíTIM). 100%

EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DEL LUGAR DE
.Alélla, Corregimiento de lVlatar6 ;salud, Sc..

Por tenor de Iapresente certiflcarnos como parte de esta
Playa de' Alella; la. cual , por: la gracia de Dios, esta libre
de peste y de toda mal contagiosa, guardsndose de los

. parages que lo padecen, [I /~"- C~~ ,};p, /",:,
/J~ ?X~/ ~/<A ~vt'-(/ c~~/~~1t>~(J
.:~o ~~~~/ »:»: Er, r-ob/ /J"'*"-~
~l,¿/l ~ /cv;r/7Lç--/

.para . . previniéndose que
si sale con. esta Boleta mas an~ del Jïrnite que en la misrna
se Ie señale , del Principado ,.d~be, envirtud de lo mandado
por Reales ordenes., ser .tenido:P?r sospechoso y sirva de in
dicio de que abusa de la BoIeta para algun fin reprobado. Y
paraque conste, se despacha la presente, firmada por nuestro
Secretaria, y sellada con el Sella denuestro Gomnr, de Ale~

i (3 del mes de )7J; ~ del año de 18 'L~
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4 d'abril de 1829, PATRÓ: Gerard Bertran. MíSTIC DE 30 TONES "NTRA. SRA. DELCARMEN", (A. H, CIUTAT). 100%

E
,~

e;

E
Q)

ro
e,

EL MAGNIFICO Al'UN1'AMIEN1YJ DEL LUG.4R DE SAN
Pcdro dtl Mamo" rorrtg;mitlllo dI Malar6 IlIlad, Uc.

Por tenor de b presente certiñcamos como parte de la Playa de
este Jugar ; IJ cual , por la gracia de Dlos estí llbre de pes

te y de todo mal contagloso~ guardandose de los parages que lo
pacecen , el patror;fJ/U~~ /,.je;¿j,,;/ /.? • ~

que lo es de so..4/Úh-~:v ~ . fi-c,,,nl;..... ~ ....
nombrad ov1'.l .~ J:.'~d/ ::"N_ con "'Lc:4'~.::...,~arloer05
para\hí/~u "/L ,&/~ C'L" ,,~/p~d~ !¿~
• eJ~.1 . _ /pr~vloiendose que sale 06'0 tita
boieu mas allí del límlte qoe en la mlsma se le !ellala, del Prlncl
pado , debe en virtud de lo mandsdo por Reales ordenes , ser teo.\.
do por sospechoso y sirvl de Indicio de que abosl de la boIeta
para aigua fin reprobado. Y para que conste , se despacha la pre
sente firmada por noestro seeretarto , y .eIJada con el sello de nues-

tro cornuo del lI1a~~.ou , l 4. del mes r1ec:#iz~ del.~ode 18
" r ' l/ ~,<v/ = -1

. . .:.,'\:'.'.•~ ~~ , ¿/. )~~N' ~ &/ -:/¿>4 ~
l ~ :. j ....._ ,~ \

, II.~, . .,.. .
~. ' ~ -..' ,
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22d'abril de 1829. PATRÓ: Manuel Pagès. LlAÜT DE 10TONES 'SANANTONIO' . (A. H. CIUTAT). 100%

N
ro

E
.=>
e
e:
Q)

ro
e,

---
I

EL ,,(¿GN/FlCO .IIYUNT.4MJEN7U DEL WGAR DB SAN
Ptdro dtl Mil'nou ct"tgi ¡"" li. MII'lIr6 UI/u, f!c.,

Por tenor de la presente cerlifica como parte de la Pla,a de
este Jugar; I. cu.I , por la sr.e1. de Di d /Ibre de prs

te y de Iodo m.1 con~8iOlO, suarlUodoae de los para que lo
padecro, rl palroo ¡l4/.~,UUL"/,~., ."

--_....., que lo es de 'II"¡;~ í'~:~ q", -

nombrado ,/"a" L/k¿'~'¡, eee c¡:'ú IlIefOI

ljra ~.a-r'l_.<,«-W-h~~'~;"'I1b/" ..-#.,¿.-
....~ ~/'l'S / _ _ pre.lolrocl e qui".1 IIle COlI esta
boleta mas .11' drl IImlle qoe en I. mlsma se le 11.1., del Prlncl
pado , debe en vlrtud de lo maod.do por Rr.les ordellel, Rr te I_
do por scspecheso y .ina de Indicio de que .bu. de la boieta
par••lgnn 60 reprcbado, Y para que eeeste , R de pec: la preo
seate firmada por nuesrre a«relarlo, , IIlIad coa el R110 de DUfI

tro comuu dtl MUDOU ,122del es deL .~Y del aD de lla

. '~'II.%'~a..I:~ ';7
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EL MAGNiFiCO AfUN'l'AM18N'J'O DEL LUGAR DE SAN
Pedra del Masnou ¡;of'l'eg!mlellw de Matar6 salud ; e5c.

P•. or teaor de la presente certlñcamos como parte de la Playa de
este lugar ; la eual , por la gracia de Dl08 esta libre de pes

te y de tedo ma,I e~gilllio., gu/~rd~n~se de 105 parages que lo
pdecen, el patr~~d ¡;;¡z¿.~é_ _ ----,--'
----: que lo e5?d~~44'm¿'t'"~/""~ ,
liomhrlldo .hJ'¿; ';:¡¿:¿D. eOIl~~/ ~_ mariceros

~m ~Pi'~~e .~/~ Af~;,,;/¿5ç-/n~
9v e:t:~ previnlendose qUe"Si sale con esla
lmIetll fIISII 1I1lli del llmlte que ell la mlsma se le señala , del Princl

pado, debe ell v¡rtul! de lo mandado por Reales ordenes , ser telli.
Ilo par soepeehese y sina de i ndlclo de que abusa de Ja bolets
parli algui! in reprebadc, Y para que conste , se despacha la l're
mute lirmada par Iluestro secretaríe , y sellada con el sello de nues•
• 1:01111111 dllll'tlsallOIl, à2Cdel mesd~z/_ del alío de

26d'abril de1829, PATRÓ: Gabriel Olivé, MíSTIC DE 70TONES "SAN PABLO", (A. H, CIUTAT), 100%
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19desetembre de 1829. PATRÓ: Joan Olivé. LLAÜT DE 34TONES "SAN JOSÉ". (A. H. CIUTAT). 100%

DEL LUGAR DE SAN
41&1 M~. Q¡¡''''lpmietlI0 d, Mataró, salud ; &,.

E
.~

e
"E
115
D..

de la presente certlllcamos como parta de la Playa de
;11 CUlli ,por III gracia de Dlos est\Í llbre de pes-

., _I Cl!llill,io$Q, se de los p8ugei que Ili

~t"'~~"''''_ b~~¿~~~~.
- previnlendose que si sale con esta

del ¡¡mite que ell la rnisma se le señala , del Prínci

ell vlrtud de lo msndado por I{ r aJes ordenes, ser teni-

do )' sirva de indicio de que abusa de la boieta

y par a que COf],¡e,' se despacha I. pre-

nuestro rio , v sellada COll el svllo de nues-

Th!alillQII, 113del me. de~.. ;.. del ~ií(,> de 11121:)

'" ~N,*J''W~~ -- ,

~
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19 de setembre de 1829. PATRÓ: Francesc Sensat. LLAÜT DE20TONES 'SANANTONIO' . (A, H. CIUTAT]. 100%

to
co

E,"e
E
'"ro
a.

,
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EL st,«: ....·TF1C() ¡fYUft,TAMJt'N7'O DEl, LL'GAR DE SAN
Pcdr» drt .l/aSIlo/I, Corrrgimknto de Mataró, so/ud,. e,

Por I.". ·r d. I~ presente ccrtlflcamos como parte de IJ Pb, I de

este hl!! 'lf; la cual , po~ la gr3ci3 de 010. ts\:i libre de p.c.
te y èe t ,,~u mat eOJlt ,~iuso, gU3rd:indose de los p::IIS' que III

p~Jt" tO, ci pw()n..th~n~l.~d-- .
- 'lU. lo es de ,u¿~ 4u"-n-~~-.:!

nombr adoÓ~~__;,- eOll.re,,;,. marin rOl

pS I J /~.r7,~.... t"',-, ra~?rrè;h~;'" ''''~""4"~_»0- C"L ~{,-/
prt\"in:end".t' 'llit rl < le con t'lli

bt,1tfa JIt :. .. '¡' Jj dd Ií!U;k qu e en 1.1 11I15111:' se I ~ ..di 11 • d ·1 Princi

J ' :J t~ P , l l t l l ' f !l \ ;rl ,:d ,:'t" lo 1II :.r: l ~ '!1l rt.r 1{ t' ~ It .. ord vm s •. er teni

CI' t'" :- 1 ·· P~ LlI ~t1 )' ,:ò :n J d : illl'::t..'io de quo.' :1 bu .;t de' 1:1 boleta

pA =1 :" ! ~ ll: : n ' I r ql! ~ .b .I!\I. Y plr3 que con-te , !ot" dr:-p"\'hl 1:1 pre

."111 1'" fil l:" dJ loff I ,U (" ~:'U ~e~rl t:,rio. y sclJ:.:J3 (011 t 1 ~d :u I~C: nu-s-

I/li ¡;U;lJ:.. . l ~d ~L : ¡wu , !J~'dd :lI<Z' dt:tk, ~ 11.1 .1\" ut: 111-?

~ ( ., 4 ,--,
F~/ >.'/~ U_C?e:>v~~"4

-:tft:42.~;IJJL/
v



25 de maigde 1830. PATRÓ: Josep Ferrer. LLAÜT "SAN ANTONIO", (A. M. ALELLA). 100%

S. FELIU. 1\1.

EL MAGNIFICO AYUNTAJl.lIENTO DEL rDGAR DE
Alella, Corregimiento de Mataro , sa/ad, E3c.

Por tenor de la presente ccrtlñcamos como parle de esta
Puva de Alella; la cuaI por la gracia de Dios , esta libre
de pesre y de Iodo ma! contagiosa • guardandose de los
parages que \0 pade~,en. cc;/y,./ '?'''' ¿;:t:,r;.. ~~r//·t"'r

.ar--!' y§,-r ~f c/e/.~&//~ //,,1'/// LI:;ra.J..:.-- c*Jf/.T 'L-d/V7//b
t:,Ú?/ '¿:dF~;/"'¿C, ,~.':N ".P --;:?7'{{/ d3%cr/,,/c .J7'J\¿r

,(\--50 '71c,..~-.. -:'/"'" ////?fr/// d!"'~~rPf.ef~~/bft'j' ';'P/ , ? ) Ci '
"e:f:a~/ Y/&.r't~r ··t¿>, "'7''''..-e:-'<'/ t~,n ij:;&p

~u'J. ~ - - -
para ¿;;: ,)&o.f¿-r-J. - - - - previniéndose Que
,'1 s:de con esn Bolets mas alIa del Iímite que en la rnisma
se Je srïiale , del ¡>rin,~jpado, debe , en virtud de 10 mandado
por Reales órdencs "scr tea ida por sospechoso y sirva de in
dicio de que abusa ue la Bolets para algun fiu reprobado, y
paraque C?"ste, se depacha la presente, urrnada por nuestro
Secret~ri(), ysellada con el Selto de nuestro Comun de AIe.
lla, aI!'; del mes de L /h~'J' del año de .1a,1'v

dlA~,' O C7 j
{y '~j?~~

~(~~lftM/ yy ~ .~_
···0

<O
00

E
.~

e
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31 de juliol de 1831.PATRÓ: Jaume Isem. MíSTICDE 50 TONES. "SANTIAGO" (a) INTRÈPIDa . (A. H. CIUTAT). 100%

"ro

E
' C>
e
E
CI)

ro
a.

LL MAGNIFICO AYVNTAMJENTO DEL WGJlR D& UN
Pedr« del MlIsnorr. Crwng/m/lIIlo d, Mlltar6, IQ/ull, fic.

Pllr tenor de fi presenre cerl/8c11II0I como pifre de /I PII)'I de
este lugar; la cual, por la llracla de Dlos es" Iib~e de pea-

te '1 de Iodo mal cOJlPgioso. guudaudOle de 101 panges qu ~~
. padeceu, et patr~~.v~ .:)t/~~ . ~

filie lo ea de tJO,~¿:r-/~dt~ •

DOlDblad&~l"aJ ..MP..?..;,l1, cCID./f"¿rz: mlllauo&
para&-r-~ ~ ,,~ A-.,~ ¿ .;; ~..l .

,~ Q...--..:.~........ LdM(;T' . ~
tf,~~ ,revlnieodOle que sl ..re coo nra
bolell mas all' del Ifmltt qoe eo la misma se le seÜlII , del Prioci.

'pldo , debe en vlrtud de lo mandado por Real ordenta, arr tenl.
1I0 por ..specbo o '1 slnl de indicio lIe QUe IbuII de II boleia
para Ilgun 8lI reprobado. Y para que enste , li lIespacba Ja pre-
sente 6rmada por nuestre Sec:relarlo, )' sella~oo .1 ..Uo de DU~
k~ comun del Masnou, {:V-del /lleI deJr.~ - tlcl W de~/

() \:.. /~.. ~~k. -.)~ .
4>~ ) r>:

i•
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1d'agost de 1831. PATRÓ: Jaume Eslaper. LLAÜT DE 15 TONES 'SAN JA1ME' . (A. H. CIUTAT). 100%

ro
ro

E
-"e
e

*o,

zt. MAGN1F1CO ,,1''lUNTAMJEN7'O DEL IDGAR D~ SAN
Pedret del Masnou. Couegi11llen/o de Malaro, llI/ud, E!c.

Por tenor de tl presente eertJftclmOl como parte de r. PIIJI de
este lugar; II cusl , por h gracia de OIOI eeti IIbre de pel

te J de todo l1li1 cont!g~oso, goe¡raado~OI pal'3¡eI qoe lo
pldeeen, el petroltJ~~ . I ~
---"7 que lo erde eo ......e- 'tIte~c.?" -
Dombrl~f~$Z~_CDO ~-.arraen»
~' ~ .. .

pa~ J,~ ~~T~&Z~~_
~~~ Y~_ pre;Pníeod~ee que el ..le eoa elta
~ta OlIS en, del Ifmlte que en Ii misml ee le seliall , der Pr/oci.

pado, debe en vlrtud de lo maodedo por Reel ordenes , ser tenl

tia por IOspecboso y Ilr\'1 de Indicie de que ab... de Ii boIeta
para elgun Bo reprobade, Y para qlle eenste , se d'eap cbl la pee-.
sente lIrmadl por nuesteo Secretaria, y seU da coa e Ilo de on~
kacomun del Masoou, . del mee -de~111o de r.ta.(

. 'l' /~'
W'••Cttl~"~4~

~~
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2 d'agost de 1831. PATRÓ: Manuel Pagès. LLAÜT DE 10TONES "SAN ANTONIO". (A. H. CIUTAT). 100%

148

EL nfAGNIFlCO AYVNTAMJEN7'O DEL IUGAR DE S.4N
Pedra del MamoM. Corrtf,iRlitnlO de Mafar6, sa/ad, ~c.

Por teeor de Ja presente cerl/ftcamos como parte de la Playa de

este Jugar; la CUl'. por la gracia de Di05 eatí IIbre de pes.

te '1 de Iodo mal con~ioso, gUl!~dose de )oa par3ge5 que lo
'Ide~ell. el pltron#F/d/.<ak ~ ~.., __ _ _~
----: que lo ~de~8U..I'J.U7 .v .~"~~-
ombrado~~~ - eoo k/ __ lIlarlneros

pa.a /J~~e~~~k¿~/.,nv~~
~/¿~ 'JI l' d

prev mea ose que sJ sale con esta
boieta l1li5 allí etel' Ifmlte 'llle en II mlsma se le señala , del Prlncí

pado. debe en "Irlud de lo mandado por Reales ordenes , 5~r tenl
Ilo por IOlpecboso 'Y aln. de Indicio de que abusa de la boleta
,.ra algttn la reprobade, Y para que conste, se despacba la pre
aeate IIrmada por nuestro 8ecrtlarlo. Ysellad. con el selJo de nues-

ar. cOlllun del Masnou, ,2 del mts de~d/~ etellllo de 1S.~.
t .#t ~/ ~ . •

~. ,'J ¡/./.~~G4"/~~
/Lr r ~

::;¡
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2 d'agost de1831. CAPITÀ: Josep Martí. PAILEBOT DE 55TONES 'VIRGEN DEL CARMEN". (A. H. CIUTAT). 100%

.L MAGNIFICO ilYlIN1'AMJ&N1T> tist: WG¿R DJJ S¿N
P,d1'O ., 1111,_. c."fI"'¡ItII. di Ml1laro, 1I1/lId, Uc.

pre,loleodole que .1 ..re con elra
Mida .. an' 'tI lfaaJte qae el la IlISII' Ie le lelllll , del Pr/ncl
pado, debe ell '/nud de lo l1li0"'0 por Reala erdenes , ser trol
.. por IOIpecbolo '1 alna de ladlclo de que Ibu.. de II bolrra
para .rpn la reprobld.. Y pira lIDe eonste , .e 'apacfla la pre
aale IIlIId. por aUeltro llecretar/o, 1 lellada cea el RUa de DUCI

Meua delllla.IIOS, , .12dellllCl de ,o/""k - llei 410 de l':J./.
~ . .J.-( ___

o '1(/~}, , - . " .... " .:~/,:::-~u~~·l~a;~ y 1 l ~
}/ <......

l
C>
O>

•

,< ----
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23 d'agost de 1831. CAPITÀ: Salvador Masó. GOLETA POLLACRA DE 60T. 'VIRGEN DEL CARMEN' . (A. H. CIUTAT). 100%

E
' :0e
e
'"10
o-

EL MAGNIFICO AYVNTAl'tJIENTO DEL IDGAR DE !UN
Pedro Ikl Masnou. Co"eg/mlelllo d, Matar6. III/SId. Uco

Por tenor de J. presente cerlUlc.mos como pam de Ja Pla,a cfe
este Jagar; la cual , por la Srlcla de Dios tS~ IIbre de ptl-

te y de tado mal contag~, gUlrd~ cic jM¡;r.sea _IlDe ~

p.decen, e) i I a0~~.d~ v»: .4'7',a,~ ./
'lue~ea' de 'lZ~ U&~.,.¿.,.,."....~~

aombrada Jl~.i'4. ""f~"'--COO~~/ .rfam.
ftra~4-r7~e-c.- ~~..(~é.-¡j?",,~~-
'-}" d /ih':' ----.....J prnrnrtn OIe qr& ... re CGIl

~Ieb IIIU an, itrI Ifm/te qlle en la mlslIJ' ae le xiial., drl PrJad.
p.do, dtbe en Ylrtull de /11 nd.do por Ileal.. ordrne., ter trnl-
do por IOspecboso y .In. tte JIldJcI. de ah de la bolda
P'rI al!un IIn rtprob de. Y P'rI q rcns~, te III JIft-
senle .rmad. por nueatro lIecrtbrlo • .,r~ el .110 de OlIe,..
tia COIllUll del MtsDOll.' ~..1dellllt.de~ -del alo cic 1&P,,(

,,>~()\l '. . ~;(j ~J' ¡,Qh'.'ft;W~~~

~ ~~~
"
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6 de juny de1837. PATRÓ: Salvi Ros. (M. MARíTIM). 100%

N
O)

E
'C>
e
e
Q)

ro
[L

EL MAGNIFICO AYUNl'AMIENTO DEL LUGA R DE ALELLA
Corregimiento de Matar6, saluti ; tic.

Por tenor de la presen te ce rt lñca rnos como pa rte de este luga r el cual
p or la gr acia de D los , esta libre de pes te , Y jet oda mal contagiosa, ......?
guardéodose de los parages que lo padecen , úS~~_.d".J~/~

C .¿"I # ~ :)¡~7 :~'~;'~/.~..u. ¿;:r9 - _ .- .
¿? . ' " . ?, /¿:?~ . 7-:; ...~L .c. .:..."1o- '''--7~;;.AfV a:..J ..,¿'oc--J~ ..... .

¡/ /

.'

\,

r: i!
. -';!

. .L

para L d~.v _ _ prev inié ndo.e qu e
si sale co n esta BoIeta ma. alia del límite q ue en la misma se Je se
Iíala, del Principado , debe, en virtud de lo maodado, por Rea les ér
denes, ser teaido . por . sospechoso y sirva de indicio de que abusa
de la Boieta para a lgun fin reprobado. Y paraque conste, se despa
cha la presente , firmada por nuestro Secretario, y sa llada con el Se Ilo
del Cornuo. Dada en Alella a G' de J~_-.:v de 1l!J?

.yFt5. _,:;::..,---~#¿~ .: -f
" /:1f!;¡.::u;>~~\ "'¿. "'7""~ ~~'n""~~" ~_p f l.' ' /il9':():(¡;;.-,&tí~:'\ n, l. --" - -\ _

'l ti'r /l11.;1/JI ~ ",.";"".,,,",,::>;,. ...,

>L; J I~ :: '. j ~~::~'~7~~c' -
in . (~.>'

¡ ¡:¿:IJ'! - {)r/ .z.J¿;-",0 ~
',. . <~:;»
r ~

·: ·~~~·.;i¿~:~0~'':::- ~~L~~4_,-

-
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EL PRESlDENTE Y JUNTA MUNICIPAL DE SANlDAD DEL
Pueblo del Masnou, Corregimiento de Matar6, Salud E3c.

previniéndose que si dicho Patron
sale con esta boleia mas alIa del límite que en la misma se Ie seña
la serà tenido por sospechoso y tratado como a taL Y para que
cons.te, se despacqa la presente firmada por el secretaria. Masnoufi del mes de .¿'}--zJ~ del arío I84#'

(;<;Y:;·:".:¡··~\ ('/ /IV (?7 /~/¿}¿
¿(~/ "<~~~l:} '-.~ .. :) vI Lp /

r';f:'.S~)l~I 7 "-'~.. ..... . ,./.// /~
"~G)~tL~:P

11 de desembre de1848. PATRÓ: Esteve Matas. LLAÜT DE 30TONES "VIRGEN DEL CARMEN". (M. MARíTIM). 100%

152

E.'"e
E

"*e,



-

•

3.4. fndexs

3.4.1 . Titulars de patents

Alsina, Gerard (patró) , pàg. 95.
Alsina, Grau (patr6) , pàg. 56.
Alsina, Jaume (patr ó) , pàg. 116.
Alsina, Joan (patr6), pàgs. 66-99 .
Balentf, Pau (patr6) , pàg. 137.
Bertran, Gerard (patr6), pàgs.
118-140.
Bertran, Isidre (patr6) , pàg. 11 7.
Bertran, Josep (pat ró) , pàg. 77 .
Carreras, Jaume (patr6),
pàg . 97 .
Casals, Joan (patr6), pàg. 114.
Catal à, Francesc (viatger), pàg.
59.
Colomer, Francesc (patr6), pàg.
85.
Coll , Pau (viatger), pàg . 84.
Coma, Joan (patr6 interí), pàg.
121.
Core ll, Francesc (patró ), pàg .
47.
Esculté, Jaume (patr6), pàg. 106.
Estaper, Jaume (patr6) , pàgs.
50-129 -147.
Estaper, Tomàs (patr6), pàg. 87.
Fabregàs, Antoni (patr6) , pàg.
54.
Fabregàs, Pere (patr6) , pàgs.
88-90.
Ferrer, Josep (patr6), pàg. 145.
Font, Simon (patr6), pàg. 80.
lsern , Gabriel (patr6) , pàgs .
100-107 .
Isern, Jaume (patró), pàgs .
68 -146.
Manau, Andreu (patr6) , pàg. 83.
March , Pere (patr6), pàg. 94.
Marlstany, Anton i (patr6), pàgs .
91-105-123.
Marlstany, Francesc (patr6) ,
pàg. 43.
Maristany, Gerard (patr6), pàgs .
86-92-108.
Marista ny, Isidre (patr6), pàgs .
45-46-112.
Marlstany, Jaume (patr6), pàg.
135.
Maristany, Joan (patr6), pàg.
126.
Maristany, Lluís (patr6), pàg.
108.
Maristany, Pere (patr6) , pàg. 58.

Maristany, Pere Grau (patr6) ,
pàg. 44.
Maristany, Tomàs (patr6), pàg.
89.
Martí, Josep (capità) , pàg. 149.
Martí, Silvestre (patr6), pàg . 119.
Mas6, Salvador (capità), pàg.
150.
Matas, Esteve (patr6) , pàg. 152.
Millet, Francesc (patr6) , pàgs.
64-101.
Mlllet, Geroni (patr6), pàg. 74.
Mlllet, Josep (patr6), pàg. 78.
Millet, Salvador (patr6) , pàgs .
70-104.
Mitjans, Antoni (patr6) , pàg. 122.
Mitjans, Bartomeu (capità) , pàg.
102.
Mitjans, Joan (patr6), pàgs. 59-61.
Mora, Francesc (patr6), pàg. 96.
Moreu, Gaspar (patr6) , pàg. 131.
Oliver, Gabríel (patr6) , pàgs .
132-142.
Oliver, Joan (patr6), pàg. 143.
Pagès, Bonaventura (patr6),
pàg. 134.
Pagès, Francesc (patró), pàg.
125.
Pagès, Josep (patr6) , pàg . 52.
Pagès, Manuel (patr ó) , pàgs .
141-148.
Pagès, Mateu (patr6) , pàg . 62.
Pagès, Pere (patr6), pàg . 111.
Pla, Francesc (patr6), pàg. 98.
Pla, Isidre (patr6) , pàg. 124.
Pla, Joan (patró) , pàg . 130.
Puch, Gabriel (patró), pàg . 76.
Ramentol, Jaume (viatge r), pàg.
72.
Rosell, Tomàs (viatger), pàg. 60.
Rosés, Gerard (patr6) , pàgs .
82-93 .
Rosés, Jordi (patr6), pàg. 136.
Rosés, Josep (patr6), pàgs.
103-128.
Ros, Josep (viatger), pàg. 120.
Ros, Salvi (patró), pàg . 151.
Sala, Josep (patr6), pàg. 133.
Sanpere, Francesc (patró) , pàg .
48.
Sanpere, Josep (patr6), pàg .
138.
Sensat, Francesc (patr6) , pàg.
144.
Sensat, Salvado r (patr6), pàg .
127.
Seriñana, Honorat (viatger),
pàg. 115. 153
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3.4.2. Noms de vaixells

Llaut "... ", pàgs. 48-50-110.

Llaüt Angel de la Guarda, pàgs .
78-122 .

Místic Angel de la Guarda,
pàgs . 124-131 .

Místic el Pelicano, pàg. 127.

Xabec Ntra . Sra. del Carmen,
pàg . 98.

Llaüt Ntra . Sra. del Carmen,
pàgs . 82-93 .

Místic Ntra. Sra. del Carmen,
pàgs . 107-116-140 .

Goleta Pollacra Ntra . Sra. del
Carmen, pàg . 119.

Llaüt Ntra. Sra. de la Merced,
pàgs . 91-105.

Falutx Ntra . Sra. del Remedlo,
pàg. 121.

Llaüt San Antonlo, pàgs. 54-56
58-61-66-68-70 -74-76 -77-80-83
86-87-89-90-92-94-95-96-97-99
100-101-102- 103-106-108-11 1
112-114-117-123-126-128-132
136-138-141-144-145-148.

Llaüt San Antonlo de Padua ,
pàg. 52.

Llaüt San Jalme, pàgs .129-147 .

Llaüt San José, pàgs.
125-133-143.

Llaüt San Pablo, pàg. 118.

Místic San Pablo, pàgs . 142-137.

Llaüt San Pedro, pàg. 88.

Llaüt Sant Antoni de Pàdua ,
pàg.46-47-64.

Llaüt Santa Eusebla, pàg. 134.

Místic Santiago (a) "Centinela" ,
pàg . 135.

Místic Santiago (a) "Int répido ",
pàg. 146 .

Llaüt Vlrgen del Carmen, pàgs .
107-152.
Goleta Pollacra Vlrgen del
Carmen, pàg .150.

Pal eibot Vlrgen del Carmen,
pàg. 149 .

Llaüt Virgen del Mar, pàg. 85.

Nota : (a) = àlias o sobrenom

3.4.3. Toponímic de ports (*)

PORT O E O

Gènova 1 O O
Portvendres O O 1
Port de la Selva O O 1
Cadaqués O O 1
Roses 1 O O
L'Escala O O 1
Palam6s O O 4
S. Feliu de Guíxols . O 1 O
Arenys de Mar O O 4
Matar6 4 1 5
EL MASNOU 61 O 15
Alella de Mar 6 O O
Badalona 1 1 O
Barcelona 12 O 21
Costa Catalana O O 3
Castelldefels O O 1
Sitges O 3 1
Vilanova i la Geltrú 1 O 5
coma-ruqa .. 1 1 O
Tarragona O O 1
Salou 4 O 6
Cambri ls O O 1
Tortosa 1 O 1
Vinaròs O O 1
Peníscola O 9 O
Oropesa O 1 O
Benicàssim O 1 O
Borriana O 1 O
Costa Valenciana .. O O 3
Cullera O 5 O
Oliva O 1 O
Dénia O 1 O
Xàvia O 1 O
Torrevieja .. O 1 3
Costa Murciana O O 2
La Rabita O 1 O
Castell de Ferro O 2 O
Vélez O 2 O
Màlaga O O 4
Costa Andalusa O O 6
Eivissa O O 1
Ma6 O O 1

Nota : (O) = Origen
(E) = Escala
(O) = Destinació
(*) Ordre geogràfic
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3.5. Apèndix sobre la formació del
municipi del Masnou a través de les
patents desanitat

Les patents de sanitat, a més
d'ésser un element imprescindible
per a protegir les nostres terres,
entre els segles XVII i XIX, de ma
lalties i epidèmies contagioses,
són uns documents administratius
d'inestimable valor.

El present estudi es va iniciar a
partir de la troballa de 28 patents
a l'Arxiu Municipal de Teià. Però
per començar calia indagar en al
tres fonts, com van ser l'Arxiu
d'Història de la Ciutat "Casa de
l'Ardiaca" a Barcelona, el Museu
Marítim de Barcelona, l'Arxiu Mu
nicipal d'Alella i el Museu Munici
pal de Nàutica del Masnou. En
aquesta tasca ens n'adonarem del
gran nombre de patents trobades,
en comparació amb altres pobles
de similars caracterfstiques que el
Masnou. Un cop recopilades les 94
patents d'aquest treball, va comen
çar la tasca de classificar-les i rela
cionar-les en el seu àmbit històric.
En aquest sentit ha sorgit el pre
sent text que intenta veure, a tra
vés de les patents, el complex pro
cés de separació del Masnou, re
pecte a Teià, el seu poble de dalt.

Les tres patents més antigues,
datades el 1773, són manuscrites
en català i signades per "los regi
dos del Masnou"; les segueixen
dues més del 1787 i del 1789, d'i
guals característiques , però signa
des per "los regidos de Tavà (o
Tayà) ", Totes cinc porten imprès
el segell municipal de Teià.

Amb l'aparició del format imprès
(1796), presideixen la patent, dos
boixos corresponents a Sant Mar
tí, Bisbe (Teià) i a Sant Pere,
Papa (el Masnou) -encara que al
seu peu figura "S. Pedro Após
tol"- . El text de capçalera és el
següent: "El Magnífico Ayunta
miento del lugar de San Martin de
Tey à, Obispado de Barceiona, y
Corregimiento de Matarò, salud,
c." El document acaba amb la sig
natura del secretari y el segell de
Teià. Aquest format es manté fins
al 1806. AI 1813 els veïns del

Masnou obtenen l'autorització de
formar Ajuntament (gràcies al pe
ríode constitucional de Càdis això
es reflecteix en dues patents de
1814, en què, el seu format, can
via radicalment: un boix de Sant
Pere, Papa ornamentat amb dos
vaixells navegant i el següent text
de capçalera: "El Magnífico Ayun
tamiento de Bayle y Regidores del
Pueblo de Masnou del Corregi
miento de Mataró en el Principado
de Cataluña: Salud". Malaurada
ment no hi figura el segell del no
vell Ajuntament. Amb el retorn de
Ferran VII a Espanya (1814) i la
conseqüent abolició de la Consti
tució de Càdis, el Masnou torna a
dependre de Teià i, en conse
qüència l'imprès de patent també
canvia. Apareix amb un boix de
Sant Martí, ornamentat amb dos
vaixells i emet la patent l'Ajunta
ment de Teià, amb el seu segell i
la firma del secretari. D'aquest pe
ríode tenim dues curioses patents
(núms. 108 i 110) que el secretari
no va acabar de complimentar. El
1818, tot deixant ben clar que es
tracta de l'Ajuntament de Teià, s'a
fegeix el boix de Sant Pere, Papa.

El Trienni Liberal (1820-1823),
també té la seva manifestació en
les patents: "El Magnífico Ayunta
miento del lugar de San Pedro del
Masnou jurisdicción y término de
Tey à...". A causa de la nova insti
tució absolutista del 1823, el dia
primer d'octubre, el Masnou torna
a perdre la seva independència i
ho veiem en les patents del 1824 i
1825: "El Magnífico Ayuntamiento
del Masnou i Teyà, ...".

El 12 d'agost de 1825 s'autorit
za la separació definitiva del Mas
nou, i per descomptat, les patents
també ho enregistren: el IOde
maig de 1827 se n'emet una
(núm. 125) en què apareix, per
primera vegada, un boix de Sant
Pere Apòstol i també, per primera
vegada el segell municipal del
Masnou. Una altra curiositat és
que està redactada pel mateix se
cretari d'abans de la segregació.

Jordi i Josep M' Ba/ada
Arxiu Municipal d'Història de Teià 155
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Fitxa tècnica

Un «laudo. de tipus genovès navegant amb vent llarg.
En segon terme, un bergantí goleta.

Fotografia d 'autor desconegut - c. 1910 . Arxiu E. Massanas.

Fotografia procedent d'Aquells temps de la vela llatina! (op.cit.). 157



Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Núm. inventari: 840
Objecte: D'art, maqueta naval.
Descripció física: Fusta i cordill, eslora 27 cm, mànega 7,5 cm, puntal 3,5 cm,
Forma d'ingrés: Donació de la senyora vídua de Guartno.
Descripció: Falutx "San Juan" (a) "El Glorloso", Construït cap a la primera
meitat d'aquest segle pel masnoví Jaume Parés i Fluriach.
L'any 1992, l'Escola Municipal de Maquetisme del Masnou va construir,
per aquest falutx, les veles corresponents ja que n'estava desproveït. A la
fitxa que hi ha en el Museu consta, que aquest falutx, era comandat pel
patró Joan Bertran i Maristany, un dels primers marins del Masnou.
Aquesta nau de tan reduïdes dimensions, feia regularment viatges des de
la nostra Vila i Barcelona fins a Montevideo i Buenos Aires, on se 'l conei
xia com: el correu català.
En una fotografia d'un oli del pintor Mongay de l'any 1875, que hi ha en el
Museu Municipal de Nàutica dei Masnou, és curiós veure pintat aquest fa
lutx "San Juan" i observar que els mariners van amb barretina vermella i el
capità duu un barret de copa.
Cap a l'any 1824, aquesta nau va ser apressada pels insurgents, nom
comú que es donava als nacionalistes de les províncies americanes.

Palemó Anglès i Sala
Director del Museu Municipal de Nàutica del Masnou
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