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Patent de sanitat del llaüt Santa Teresa (1868)
La patent de sanitat era el document que
qualsevol embarcació havia d’exhibir en arribar
a port per tal de demostrar que no significava
cap perill per a la salut pública i, per tant, per
tal que li permetessin desembarcar persones i
mercaderies sense problemes.
Aquest document, que formava part d’un sistema
de sanitat marítima més complex,va estar en
vigor fins a inicis del segle xx, i ens parla d’una
època en què no es coneixien els mecanismes
de transmissió de les malalties contagioses. Per
això, la por era la reacció més habitual davant de
les persones i embarcacions que venien de zones
afectades per epidèmies; i cal tenir en compte
que qualsevol part del món en patia en algun
moment o altre.
L’estiu de 1868, l’embarcació Santa Teresa, del
patró cambrilenc Josep Sans i Savall, va sortir de
Cambrils carregat de fruita, en direcció al Port
de la Selva. Us convidem a llegir la seva patent,
saber com va anar el seu viatge i conèixer millor
com funcionava aquest sistema de prevenció del
contagi d’epidèmies.

Codi de referència:
Nivell de descripció:
Títol:
Data:
Volum i suport:

CAT/AMCAM/01/05.03/308.2/027
Unitat documental simple
Patent de sanitat del llaüt Santa Teresa
1868, agost, 5-19
1 full de paper (410 x 310 mm, plegat en quarts)

El context del document
L’amenaça de les malalties que venien per mar
Fins que es va generalitzar la xarxa ferroviària a la segona meitat del
segle xix, el transport marítim era el sistema de comunicació més ràpid
entre els diferents territoris. Però les embarcacions no transportaven
únicament persones i mercaderies: involuntàriament, podien portar
d’un lloc a l’altre els microorganismes que transmeten les malalties.
A més, la ciència no havia estudiat aquests microorganismes i, per
tant, els mecanismes de contagi es coneixien només de manera
intuïtiva. Les persones, sense adonar-se’n, podien tenir l’enemic
a casa i només eren conscients de la presència de la malaltia quan
ja s’havia declarat i no hi havia possibilitat de resposta. Tot plegat
impedia mantenir una bona salut pública i, alhora, generava una
sensació de desprotecció que, en períodes d’epidèmia, esdevenia una
autèntica por cap a les malalties que podien venir de lluny.
Per això, els responsables de sanitat dels diferents estats van buscar
mecanismes per controlar sanitàriament el transport de mercaderies i
de persones per via marítima amb l’objectiu d’evitar la importació de
malalties contagioses.
La principal de totes les amenaces era la pesta, que va ser present
intermitentment a Europa des del 1348 i es considera que només
entre els segles xiv i xv va matar 75 milions de persones a Europa, Àsia
i Àfrica. A més, a partir del segle xv els nous contactes marítims amb
Amèrica, Àfrica i Àsia van portar a Europa noves malalties com la febre
groga o la verola.

Contra el contagi, sanitat marítima
Tot plegat va provocar que els diferents estats busquessin solucions
per evitar la penetració de malalties contagioses als seus territoris.
Ja des del segle xiv, la República de Venècia sotmetia a quarantena
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preventiva (els mantenia aïllats durant quaranta dies) els vaixells que
arribaven al seu port i eren sospitosos de transportar alguna malaltia
en la seva càrrega o passatge.
La ciutat de Barcelona tenia encarregades als seus consellers les
competències sanitàries des del segle xiv. Al segle xvi va crear una
comissió permanent anomenada Vuitena del Morbo (estava formada
per vuit persones), que tenia amplis poders per prendre les mesures
que creguessin necessàries per evitar que la pesta arribés a la ciutat.
Altres municipis van anar creant òrgans similars al llarg de l’Edat
Moderna.
Al segle xviii, a Espanya
l’administració centralitzada dels
Borbons va sistematitzar aquestes
mesures de prevenció a través d’un
conjunt d’institucions, normes i
documents de control de la sanitat
marítima, entre els quals les patents
de sanitat.

CAT/AMCAM/05/05.03/4129.31
Patents de sanitat (1765)

La Junta Municipal de Sanitat
La Junta Municipal de Sanitat era l’organisme encarregat del control
sanitari de les poblacions. Per tant, als municipis costaners també
s’encarregava de supervisar les embarcacions que hi arribaven.
A les principals ciutats portuàries europees, les primeres juntes de
sanitat es van crear en moments de grans epidèmies i es dissolien un
cop acabat el perill de contagi. A Catalunya, des de 1771, tots els ports
que estaven autoritzats a rebre embarcacions de fora del Principat
havien de tenir una Junta de Sanitat formada per representants
municipals i metges. A començaments del segle xix es va ordenar
que totes les ciutats i viles del país tinguessin una Junta de Sanitat.
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Aquestes juntes van perdurar durant tot el segle xix, tot i que les
seves funcions es van anar modificant a partir de mitjan segle, com a
conseqüència de les reformes legislatives del regnat d’Isabel ii.

territori circumdant) no hi havia cap malatia contagiosa. Sovint també
s’hi indicava quant de temps havia passat des que el port havia patit
per última vegada una epidèmia.

La Junta de Sanitat de Cambrils es va constituir el novembre de
1804. Fins aquell moment, la funció del control sanitari del port la
realitzava directament l’Ajuntament, com una funció més de les seves
atribucions. La primera Junta de Sanitat de Cambrils la van formar
l’alcalde Mariano Ducet, els regidors Lluís Homdedéu i Joan Dalmau i
el ministre de marina de Cambrils, Lluís Gimbernat.

Almenys al segle xix, la junta de sanitat anava anotant en un llibre de
registe les patents que anava emetent. Per a cadascuna s’apuntava el
número correlatiu de patent, la data d’emissió, el preu, el nom i tipus
d’embarcació, la matrícula a la qual pertanyia, el seu tonatge, el nom
del patró i el port on s’adreçava.

AMCAM. CAT/AMCAT/AMCAM/05/05.03/303.7
Control sanitari del port: Registre de bolletes de passatgers i patrons (1845-1893)

La vida d’una patent de sanitat
Quan una embarcació arribava a port, l’única manera de saber que no
transportava cap malaltia contagiosa era acreditar que no les havia
pogut agafar a l’últim port d’on havia sortit ni en cap de les escales
que havia fet durant el trajecte. Es considerava que si havia sortit d’un
port sa, tant l’embarcació com la tripulació i la mercaderia estaven
sanes. Això ho havia d’acreditar mostrant la seva patent de sanitat.
La patent de sanitat era el document que certificava l’estat de salut
del port d’on havia salpat el vaixell. La junta de sanitat l’hi lliurava
poc abans de la seva sortida, per tal que pogués ser admès sense
problemes en tots els ports on s’aturés a partir d’aquell moment.
En època d’epidèmia, perquè una embarcació (de les dimensions que
fos) pogués ser admès sense problemes en un port, la seva patent
de sanitat havia de dir expressament que al port de sortida (i al seu
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Llibre de formularis que es redactava per duplicat. La banda dreta del full es retallava i es
lliurava al patró i la banda esquerra servia com a registre.
AMCAM. CAT/AMCAT/AMCAM/05/05.03/303.7 Patents de sanitat (1845-1893)
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En arribar al port de destí, l’embarcació s’havia d’aturar en el lloc que
determinava l’autoritat sanitària o el capità del port. El personal de
la junta municipal de sanitat demanava a l’embarcació la patent de
sanitat, la declaració de la càrrega que portava, la llista de passatgers
i tripulants, els certificats dels cònsols si venia de fora d’Espanya, el
llibre que registrava la seva ruta (si en portava) i tota la documentació
que necessitava. Alhora, interrogava el patró o capità i feia una
primera inspecció mèdica visual a la tripulació i passatgers.

es conserven tant patents d’embarcacions que arribaven a Cambrils
procedents d’altres ports, com patents d’embarcacions que van sortir
de Cambrils i en acabar el seu trajecte hi van tornar, com és el cas de
la patent que comentem avui.

Tots els documents i els resultats de l’interrogatori eren lliurats a la
Junta Municipal de Sanitat, que tenia delegada la facultat de permetre
l’accés de l’embarcació al port. Si les dades aportades per la patent
de sanitat i la resta de documentació coincidien amb les dades
obtingudes pels funcionaris, es permetia a l’embarcació entrar a port i
fer lliurement les seves operacions de càrrega i descàrrega.
Si les dades eren contradictòries o hi havia hagut alguna incidència
mèdica a bord, l’embarcació es posava en quarantena, amb tota la
tripulació i passatgers. Igualment, si el vaixell procedia d’un port amb
epidèmia declarada, no se’l deixava entrar i s’ordenava que passés
quarantena en algun lloc aïllat. En últim terme, si l’epidèmia era molt
greu, se l’enviava a un dels llatzerets que s’havien construït per a
aquestes funcions en alguns punts de la costa.
En cas que l’embarcació fes escales en el seu trajecte, no se li
redactava una nova patent sinó que era ratificada per les autoritats
sanitàries de cadascun dels punts on s’aturava. En cada cas, la junta
de sanitat pertinent afegia que aquell port també estava sa.
Com a norma general, la patent se la quedava la junta de sanitat de
l’últim port al qual l’embarcació arribava en el seu trajecte. Això vol
dir que si el vaixell retornava al port d’origen, s’aprofitava la mateixa
patent, s’anaven anotant totes les escales i la patent acabava en mans
de la mateixa junta de sanitat que l’havia emès. Per això a l’AMCAM
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Revers d’una patent d’un vaixell que feia escala a Tarragona camí de Cambrils (1889)
CAT/AMCAM/05/05.03/303.7 Patents de sanitat (1845-1893)

Un sistema vigent fins al segle

xx

Les patents de sanitat es van continuar utilitzant fins a mitjan segle
xx. A Espanya, el reglament orgànic de sanitat exterior aprovat el 7
de setembre de 1934 les definia com “los documentos destinados a
consignar el estado de salud del puerto y la circunscripción sanitaria
de donde sale el barco o expedición”.
Amb la creació de l’Organització Mundial de la Salut va desaparèixer
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l’obligatorietat d’aquest document, ja que el Reglament Sanitari
Internacional del 25 de juliol de 1969 preveia un altre sistema de
notificació de les malalties contagioses.
Actualment, el procediment ha quedat substituït per una declaració
marítima de sanitat, la finalitat de la qual és acreditar l’estat de
salut a bord en el moment d’arribar a port. Aquesta declaració és
expedida pel capità o el metge del vaixell, si n’hi ha, i s’ha de lliurar a
l’administració del port de sanitat exterior. Així doncs, des de 1969 no
se li pot exigir la patent de sanitat a cap vaixell ni avió.

L’estructura de les patents de sanitat
Habitualment, en una patent hi trobem un encapçalament, el cos
central del document, el peu i el revers.
A l’encapçalament, sovint hi trobem imprès l’escut del municipi
de sortida, o bé les imatges dels seus sants patrons, o dels sants
protectors dels mariners i pescadors. En altres ocasions hi ha un dibuix
del port o ciutat, i a les més modernes hi apareix l’escut del Regne
d’Espanya, com és el cas de la patent de sanitat que ens ocupa.

Patent de sanitat d’un vaixell de Barcelona que sortia de Felanitx cap a Cambrils (1889)

Patent de sanitat d’un vaixell de Barcelona que sortia de Felanitx cap a Cambrils (1889)
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o si en pugen de nous. Sempre s’indica el dia en què acaba l’escala i
cap a quin port s’adreça llavors.

Les patents de sanitat de Cambrils
A l’Arxiu Municipal de Cambrils es conserven quatre lligalls de patents
de sanitat, que van ser emeses entre 1765 i 1893. En total són 36
patents, de les quals 32 corresponen a embarcacions que van sortir
de Cambrils i hi van tornar, mentre que les altres són d’embarcacions
procedents de Castelló (2), Felanitx (1) i Tortosa (1). La majoria d’elles
són del segle xix, especialment de l’any 1868.
Patent de sanitat d’un vaixell de Barcelona que sortia de Felanitx cap a Cambrils (1889)
CAT/AMCAM/05/05.03/303.7 Patents de sanitat (1845-1893)

El cos central del document és la declaració de l’estat sanitari del
port en el moment en què salpa l’embarcació. Comença identificant
l’autoritat que atorga la patent: la Junta Municipal de Sanitat o el
director de Sanitat del port corresponent. Continua amb la descripció
de l’estat sanitari del port i el seu territori, i assenyala l’absència de
malalties contagioses. Tot seguit identifica l’embarcació que salpa:
el seu nom, característiques, tipus i volum de la càrrega i passatge,
dades de la tripulació i estat sanitari de tots els que pugen a bord.
Al peu hi trobem la data en què s’emet la patent i les signatures de les
persones que l’atorguen: habitualment, el secretari i el president de la
junta municipal de sanitat o el director de sanitat marítima.
Al revers del document generalment s’hi anoten les dades
corresponents a cadascuna de les escales que va fent l’embarcació,
signades pels responsables de cada port. Aquestes anotacions
acostumen a ser molt simples i indiquen el dia d’arribada, la càrrega
que portava, la tripulació i passatgers i els canvis que es produeixen: si
carreguen o descarreguen i si desembarquen els passatgers i tripulació
CAT/AMCAM/05/05.03/308.2 Patents de sanitat (1867-1868)
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Totes estan redactades a partir de models impresos, i només porten
escrites a mà les dades del cas concret. Pel que fa a la llengua, totes
estan escrites en castellà, que des del segle xviii les lleis determinaven
que era la llengua oficial de l’administració.
El model més petit, de 210 x 155 mm, correspon al segle xviii. Des de
llavors i fins a 1860, totes comencen amb l’escut de Cambrils. Les
de finals del segle xix, a l’encapçalament porten només el nom de la
Junta de Sanitat o de la Direcció de Sanitat Marítima. Alhora, sembla a
finals del segle xix es van unificar els models de patents de sanitat que
s’usaven a tot Espanya, i totes van començar a portar l’escut de l’Estat
a l’encapçalament. Les de Cambrils d’aquesta època són d’aquest
tipus i de gran format (415 x 310 mm). De patents emeses a Cambrils
se’n conserven en altres arxius. Les més antigues, localitzades a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, se situen entre 1721 i 1750.
Estan redactades a mà, signades pel secretari de l’Ajuntament i
segellades.

La més antiga de les patents que es conserven a l’AMCAM
CAT/AMCAM/05/05.03/4129.31 Patents de sanitat (1765)
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Del segle xviii, a l’Arxiu Municipal de Maó es conserven algunes
patents cambrilenques impreses sobre foli, que a l’encapçalament
porten gravades les imatges del Sagrat Cor, la Mare de Déu del Roser
i la Puríssima Concepció. La tria no devia ser casual: d’una banda,
la Puríssima era la patrona de Cambrils (per això la festa major se
celebrava el 8 de desembre). De l’altra, el Sagrat Cor era una devoció
molt estesa en aquella època a tot el país i en aquell moment a
Cambrils també se li dedicava un dia amb categoria de festa patronal.
Finalment, la Mare de Déu del Roser era l’advocació de moda a
l’època, ja que entre els segles xvi i xviii es va estendre amb gran força
arreu del món (i, en especial, als Països Catalans); el seu arrelament
entre la població marinera de Cambrils va arribar al punt que la
primera capella que va tenir el barri (ja al segle xix) va estar dedicada
precisament a la Mare de Déu del Roser.
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La patent del Santa Teresa
El dia 5 d’agost de 1868 va sortir de la platja de Cambrils el llaüt
Santa Teresa i el director de sanitat local li va atorgar la patent que
podeu veure a la dreta. Segueix el model propi de finals del segle xix,
amb l’escut d’Espanya a l’encapçalament i vorejada per una filigrana
rectilínia. Segons veiem a l’angle superior esquerre, era la patent
número 27 que s’emetia a Cambrils aquell any.
Segons les dades que aporta, el llaüt Santa Teresa era de nacionalitat
espanyola, estava matriculat a Cambrils i el seu capità era Josep Sans
Savall. Si consultem el padró municipal d’habitants, trobem un Josep
Sans Savall que vivia al barri de la Platja. Havia nascut a Cambrils cap
al 1828, estava casat amb Maria Masagué Planas i tenia tres filles i un
fill: Maria, Teresa, Rosa i Josep.

La patent ens aporta més dades sobre el llaüt Santa Teresa. La
seva capacitat màxima de transport era de sis tones i aquest viatge
l’iniciava amb càrrega de fruits del país, que no especifica més.
L’objectiu del viatge era el Port de la Selva (Alt Empordà), que el
document situa erròniament a la província de Tarragona. La seva
tripulació estava formada per tres mariners. En aquest viatge, a més,
s’havien embarcat a Cambrils dos passatgers.
Arxiu Municipal de Cambrils 		

El document del mes - juny de 2014

El contingut del document
Pel que fa a l’estat sanitari, la patent certifica que tant la tripulació
com els passatgers tenien bona salut, que el casc de l’embarcació
es trobava en bon estat, i que tant l’aigua de consum humà com els
queviures per a la travessia estaven en bones condicions.

Al revers del document es troben anotades totes les escales que
va realitzar el Santa Teresa durant la seva travessia, així com les
variacions que es produïen respecte a la càrrega i passatgers. A partir
d’aquestes anotacions ens és possible reconstruir la seva ruta de
navegació i saber que tots els ports on va fer escala estaven lliures
d’epidèmies. En definitiva, en assabentem que el Santa Teresa no va
topar amb cap obstacle sanitari en el seu viatge.
En concret, llegim que es va aturar en primer lloc a Sant Feliu de
Guíxols, d’on va sortir el 8 d’agost de 1868; en aquest port hi va
deixar part de la càrrega i un dels dos passatgers. La següent anotació
indica que tot seguit va arribar a Cadaqués, on va desembarcar l’altre
passatger. Tot i que l’objectiu final del viatge era el Port de la Selva,
no consta que hi arribés: potser les condicions de la mar ho van
impedir, o bé no va ser necessari anar-hi.
Fos com fos, el 14 d’agost va sortir de Cadaqués cap a Sant Feliu de
Guíxols, carregat amb arengades. Des d’aquest port, el 17 d’agost va
continuar la seva travessia de retorn a Cambrils mantenint la càrrega
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de Cadaqués i embarcant material de construcció i dos passatgers.

El 19 d’agost va desembarcar part de la càrrega a Tarragona, sense
que el document especifiqui si van ser les sardines o el material de
construcció.

El secretari de la Junta de Sanitat de Cambrils la devia arxivar amb
la resta de documentació que generava la junta municipal de sanitat
cambrilenca, i amb ella va acabar dipositada entre la documentació
municipal.

Les dades que proporciona aquesta patent de sanitat, si les relacionem
amb les d’altres patents de la mateixa embarcació i capità, ens
indiquen que durant aquell any de 1868 Josep Sans i Savall va realitzar
almenys tres viatges cap a la regió del Cap de Creus i un cap a València
i Peníscola, sense que es detectés cap tipus de novetat sanitària en
aquests trajectes.
Devia ser, doncs, una de les rutes habituals del comerç de cabotatge a
l’època, una fórmula que consistia a fer escales en diferents ports del
país comprant i venent productes a mitjana distància.

Tot seguit va continuar viatge amb els dos passatgers fins a Cambrils,
on va lliurar la patent al secretari de la Junta de Sanitat de Cambrils,
sense cap més novetat.

Aquest tipus de comerç, que tant fructífer havia estat en els segles
xviii i xix, va desaparèixer amb l’entrada en funcionament de les grans
rutes ferroviàries a partir de la dècada de 1860. El Santa Teresa,
doncs, devia ser una de les últimes embarcacions de Cambrils que va
fer comerç marítim. Al tombant del 1900, la flota cambrilenca ja havia
convertit la pesca en la seva activitat principal.
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Documentació relacionada

Condicions d’accés i ús

Patents de sanitat de vaixells de la matrícula de Cambrils i d’altres
ports:
- CAT/AMCAM/05/05.03/4129.31 Patents de sanitat (1765)
- CAT/AMCAM/05/05.03/4129.32 Patents de sanitat (1829)
- CAT/AMCAM/05/05.03/308.2 Patents de sanitat (1867-1868)
La Junta Municipal de Sanitat de Cambrils registrava en un llibre totes
les butlletes de sanitat que emetia. Els primers llibres de registre
tenen format de taula, on s’anotaven totes les dades del vaixell que
salpava i de la patent que se li atorgava. Des de 1890 no es redactava
un registre a banda, sinó que s’usava el duplicat de la patent que
quedava en el llibre de formularis un cop s’havia arrencat la part dreta
del full, que era la patent que es lliurava al vaixell:
- CAT/AMCAM/07/07.01.03/309.8 Registre de les butlletes de
passatgers i patrons de barco. Models (1845)
- CAT/AMCAM/05/05.03/303.8 Control sanitari del port: Registre de
bolletes dels patrons (1845-1861)
- CAT/AMCAM/05/05.03/303.7 Control sanitari del port: Registre de

Com es pot accedir al document?
L’accés és lliure. L’original es pot consultar a les instal·lacions de
l’AMCAM, en les condicions que fixa el seu reglament.

Es pot reproduir?
Es pot reproduir per a finalitats de recerca i divulgació cultural. Per
obtenir-ne la reproducció cal posar-se en contacte amb l’AMCAM.

Quin és el seu estat de conservació?
L’estat de conservació és bo.

Per saber-ne més
- MATEU IBARS, Maria Dolores. “Patentes de sanidad del mediterráneo
occidental en el Archivo de la Corona de Aragón”. A Congrés
d’Història Moderna de Catalunya (1r vol. 1: 1984: Barcelona).
Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1984, p. 443-455
- OTIÑA HERMOSO, Pedro. Sanitat marítima: la defensa de la costa i la
salut pública de Tarragona (1720 – 1930). Tarragona: CEMAPT – Arola
Editors, 2014
- TARÉS LAGUNAS, Manel. La introducció del règim borbònic a la vila
de Cambrils. De la Guerra de Successió a les reformes dels anys
seixanta del segle XVIII. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2013

Autoria i regles de descripció

CAT/AMCAM/05/05.03/4129.31 Patents de sanitat (1765)
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Descripció realitzada per l’Arxiu Municipal de Cambrils, a partir
de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) i amb
l’assessorament del Museu d’Història de Cambrils.
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