El document del mes
juliol de 2015
Registre de butlletes de sanitat de patrons
(1845-1861)
La sanitat marítima ens serveix indirectament per
conèixer detalls sobre la navegació que, d’altra
manera, no quedarien reflectits en cap document.
El juny del 2014 ja hi vam dedicar un Document del
mes: ens vam centrar en la patent de sanitat que
portava el llaüt cambrilenc Santa Teresa el 1868,
que li permetia navegar per les costes catalanes
i entrar en diferents ports sense ser sospitós de
portar malalties.
Avui, en canvi, ens centrem en els llistats on la
Junta de Sanitat de Cambrils anava registrant
totes les patents o butlletes que emetia. Aquests
registres formen una sèrie de 6 quaderns entre
1845 i 1861. Les informacions que contenen, per
la seva continuïtat, detall i seriació, són una font
important per conèixer l’activitat de comerç,
navegació i pesca al Cambrils de mitjan segle XIX.
Aquí només en fem una petita presentació. Us
convidem a llegir-ne aquest petit tast, i animem
els estudiants i investigadors a consultar-los per
obtenir-ne totes les dades que contenen i, amb
elles, contribuir a explicar la història de Cambrils.

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

CAT/AMCAM/01/05.03/303.8
Sèrie
Registre de butlletes de sanitat de patrons
1845/1847-1861
6 quaderns, format foli, en paper. Alguns porten
cobertes de paper estampat de color

El registre de butlletes de patrons que comentem no està relacionat
amb el permís de navegació ni amb el cobrament de cap impost
municipal ni estatal. L’origen és la voluntat de garantir la sanitat del
territori, tal com vam explicar al Document del Mes de juny de 2014.
Fins que a mitjan segle XX es va generalitzar l’ús de la penicil·lina,
les epidèmies eren una gran amenaça per a la població i es temia que
les malalties contagioses poguessin viatjar en les embarcacions que
navegaven d’un port a un altre. Quan una embarcació arribava a un
port, l’única manera de demostrar que el seu passatge, tripulació i
càrrega estaven sans era acreditar que no havien sortit de cap lloc
afectat per cap malaltia contagiosa. Per això, abans de començar el
viatge, l’autoritat municipal del port de sortida li havia de donar un
document acreditatiu de la salut col·lectiva d’aquell lloc.
A Cambrils, aquesta funció d’acreditar la sanitat mitjançant una
butlleta o patent l’exercia, des de 1804, la Junta Municipal de Sanitat.
Aquesta Junta, d’una banda emetia la butlleta i l’entregava al patró
de l’embarcació: a la pàgina de la dreta en podeu veure una d’aquesta
mateixa època. De l’altra, anava anotant en un registre les dades
mínimes de la butlleta que acabava d’emetre. Aquest registre es va
crear arran d’una disposició de la Junta Provincial de Sanitat de 31 de
juliol de 1845, i és el document que comentem avui.

La sèrie Registre de butlletes de sanitat de patrons
Aquests registres anaven formant una sèrie. Aquesta és la paraula
amb què l’arxivística anomena el conjunt de documents generats per
una mateixa activitat. En el cas que ens ocupa, l’activitat era deixar
constància de quines embarcacions havien obtingut una butlleta
acreditativa del bon estat de salut del port de Cambrils en el moment
en què n’havien sortit.
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Va quedar arxivada dins del quadern de registre.

Per què s’anotaven els patrons que sortien de Cambrils

Una butlleta de sanitat de 1846 que no es va arribar a lliurar al patró per un defecte de forma.

El context del document

La Junta Municipal de Sanitat elaborava i conservava aquests registres
per tal que, si en el futur es produïa algun conflicte sanitari al
voltant d’alguna embarcació que hagués sortit de Cambrils, es pogués
comprovar si se li havia atorgat butlleta o no.
Per a nosaltres, en canvi, aquests registres tenen un valor molt
diferent, de caràcter històric: saber quines embarcacions van sortir de
Cambrils en aquells anys i quines característiques tenien.
De tota la sèrie, només conservem 6 quaderns, amb un salt cronològic
entre el primer i el segon que ens fa pensar que en va desaparèixer un:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Butlletes
Butlletes
Butlletes
Butlletes
Butlletes
Butlletes

emeses
emeses
emeses
emeses
emeses
emeses

des
des
des
des
des
des

del
del
del
del
del
del

4/8/1845 fins al 31/12/1845
1/7/1847 fins al 30/07/1847
1/8/1848 fins al 1/1/1850
1/1/1850 fins al 29/12/1850
1/1/1851 fins al 27/12/1853
11/1/1854 fins al 29/12/1861
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Una de les pàgines del registre de butlletes de sanitat
de 1849

El context del document

Podem imaginar de quina manera el personal de la Junta Municipal de
Sanitat va anar generant aquests quaderns de registre.
L’agost de l’any 1845, després de rebre l’ofici de la Junta Provincial
pel qual se’ls manava crear aquest registre, van preparar un quadern
de paper, van dibuixar la taula amb els diferents camps que havien
d’anotar i el van començar a omplir a mida que atorgaven butlletes.
Quan es va acabar l’any, van deixar la resta del quadern en blanc i
probablement en van encetar un altre (que no conservem) on van anar
anotant les butlletes emeses el 1846 i el 1847, fins que es van acabar
els fulls disponibles, a finals de juny de 1847. Llavors van començar un
nou quadern (el segon que tenim) i així successivament.
A partir del 1862, o bé van deixar de portar aquest sistema de registre,
o bé els quaderns no s’han conservat junt amb els altres.
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Quines dades s’anotaven al registre de patrons
Com és habitual en els documents de registre, el van plantejar
en forma de taula, de tal manera que es podien anar afegint
consecutivament totes les fileres que eren necessàries, a mesura que
anaven emetent noves butlletes per a les embarcacions que volien
sortir del port de Cambrils.
Al llarg dels anys, la taula es va mantenir molt estable, pràcticament
amb els mateixos camps, que són aquests:
• Número de la butlleta
S’assignava correlativament per ordre d’emissió de la butlleta,
començant cada any des del número 1.
• Data d’emissió de la butlleta
Pel que fa a la distribució al llarg de l’any, inicialment era força
homogènia, amb una sortida d’embarcació cada 2 o 3 dies, ja fos
per començar a pescar o per al comerç.
L’excepció era el moment en què començava la pesquera del bou.
Aquest és l’antecedent de l’actual pesquera d’arrossegament
i permetia obtenir un volum molt gran de captures: dues
embarcacions de grans dimensions navegaven a la parella i
arrossegaven conjuntament pel fons marí una xarxa en forma d’U
que extreia peixos de totes mides i espècies.

El registre de butlletes ens permet
constatar que en aquell moment
Cambrils comptava amb una
notable flota del bou.
El 1846, en un sol dia (1 de
setembre), la Junta va emetre 26
butlletes per a 26 embarcacions
diferents que sortien per a “pescar
el bou”; van tornar a sortir al llarg
del mes de gener següent. El 1850,
en canvi, la sortida massiva per a
la pesquera del bou es va produir
el dia 1 d’octubre.

La flota cambrilenca del bou (1850)

El contingut del document

A través d’aquesta distribució de
butlletes podem imaginar el gran
moviment que es devia produir a la
Platja de Cambrils quan es posaven
en funcionament aquestes grans
embarcacions amb tota la seva
tripulació. El que no sabem és si la
pesca la feien davant de les costes
de Cambrils (i, per tant, tornaven

Un dels fulls del registre de butlletes de patrons (1849)
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cada dia a casa a vendre el peix) o bé si anaven a treballar a
qualsevol altre punt de la costa catalana.
Altres pesqueres obtenien també butlletes de sanitat en el mateix
moment de l’any. A finals d’abril de 1849 es van emetre 13
butlletes en 4 dies, per a embarcacions que anaven a “pescar la
sardina”. En canvi, les butlletes per a embarcacions que pescaven
a la tonyina o al palangre s’anaven atorgant de manera puntual.
A partir de 1850, no es van emetre butlletes els primers 5 o 10
dies de l’any. El 1856, els mesos d’octubre, novembre i desembre
pràcticament no se’n van emetre. El 1858 no se’n va fer cap fins al
25 de febrer i l’última de l’any va ser el 30 de novembre.
• Preu de la taxa que el beneficiari pagava per la butlleta
Aquesta dada només la van recollir el 1845, i en tots els casos la
taxa era de 32 maravedisos.
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• Nom del patró i port al qual pertanyia
La immensa majoria eren
patrons cambrilencs,
però també se n’observen
molts de Sant Feliu
de Guíxols i, més
puntualment, de Sant
Pol, Tortosa, Vilanova,
Barcelona, Salou, el
Masnou, Malgrat, Vinaròs,
Mataró, Reus, Vilaseca, Badalona, Arenys,
Cadaqués...
• Motiu del seu viatge
Aquí és on distingim
clarament els dos
usos que tenien les
embarcacions en aquell
moment: transport i
pesca.

Patrons, lloc de procedència, tipus, port, tipus
d’embarcació i nombre de mariners (1850)

Esquema de la pesca del bou
Autor: Vicente García-Delgado

El contingut del document

Quan l’embarcació s’usava per al transport, s’indicava el port
on s’adreçava i la càrrega que portava. Les anotacions més
sovintejades són: “Barcelona con carga de vino”, i diverses
poblacions “con lastre”. També en trobem altres com “Barcelona
con carga de madera”, “San Feliu de Guíxols vino y aguardiente”,
“Torredembarra en lastre”, “Tortosa con patatas y obra de barro”
(és a dir, atuells de terrissa), “Barcelona sandías”, “Cadaqués
patatas, legumbres y vino”, “Vilanova mimbres” o “Tortosa con
cargo de sardina fresca”.
Quan l’embarcació es dedicava a la pesca, l’anotació era
“pesquera del bou” (la major part), “para pescar el palangre”,
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“para pescar a las nansas”, “pescar el batre y palangre”, “pescar
al batre y nansas”, “pescar a la sardina” (des de 1848, i força
abundant), “pescar a la sardina y palangre”, “pescar al atún”,
“para la pesca de la gamba”, etc.
• Nom de l’embarcació
Seria molt interessant recollir tots els noms de les embarcacions de
l’època (les cambrilenques i les que en algun moment van sortir
d’aquí), a partir de les dades que aporten aquests registres.
A primer cop d’ull s’observen noms que sovintegen: San Antonio,
Nuestra Señora del Camí, Nuestra Señora del Carmen, San
Isidro, Concepción, Rosita. En molts casos sabem que es tractava
d’embarcacions diferents que existien al mateix moment, perquè
els seus patrons eren diferents.
Altres noms són menys freqüents: El Rápido, El Porqué, La Noya,
Virgen del Remedio, Carmelita, La Bienvenida, Estefanía...
• Classe de l’embarcació
La immensa majoria són llaüts. Excepcionalment apareix algun
gussi i alguna muleta.
• Capacitat de l’embarcació, en tones
A partir del 1851 deixen d’anotar-ho.
• Quants mariners van a bord
Aquesta dada l’anoten a partir de 1847.

Tonatge, nom de l’embarcació, port de destí, carregament i tripulació (1849)

El contingut del document

• Nombre total de persones que formen la tripulació
En la major part dels casos, l’embarcació portava una tripulació de
4 persones; en molts altres eren 3 o 5 tripulants.
S’observen algunes excepcions, com el llagut San Joaquín, que el
1845 anava amb 8 tripulants a Salou (devia anar a buscar alguna
càrrega, perquè anava “en lastre”), o el llagut La Noya, que
transportava vi a Barcelona amb 7 tripulants.
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El contingut del document
L’evolució del nombre anual de butlletes emeses
A més d’analitzar el contingut de cada butlleta registrada, podem fer
una avaluació del seu nombre total.
Any

Butlletes emeses

Any

Butlletes emeses

1845

83 (només anotat
d’agost a desembre)

1853

177

1854

169

1846

?

1855

141

1847

202

1856

124

1848

247

1857

89

1849

185

1858

70

1850

194

1859

86

1851

214

1860

92

1852

187

1861

97

Total

2.357

Observem clarament que a partir de mitjan segle XIX disminueix el
nombre de butlletes. Caldria estudiar amb detall les causes, que poden
ser estructurals (la construcció de les línies de ferrocarril al nostre
territori a mitjan segle XIX com a nou mitjà de transport, o l’evolució
de la pesca) o bé puntuals (l’impacte d’epidèmies).

Documentació relacionada
CAT/AMCAM/01/05.03/304.3 Correspondència de la Junta Municipal
de Sanitat (1821-1848)

Per saber-ne més
Otiña Hermoso, Pedro. “La pesca del bou a la mar de Tarragona”. A
L’Arxiu t’informa. Butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils, núm.er
24 (fesembre 2012 Cambrils: Ajuntament de Cambrils, 2003
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Butlletes emeses (es prescindeix de 1845 i 1846 per manca de dades)
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Condicions d’accés i ús
Estat de conservació
L’estat de conservació és acceptable. Alguns els quaderns tenen les
tapes doblegades o els fulls estovats.

Com es pot accedir al document?
L’accés és lliure.

Es pot reproduir?
Es pot reproduir lliurement, d’acord amb la normativa de l’AMCAM.

Autoria i regles de descripció
Descripció realitzada per l’Arxiu Municipal de Cambrils, a partir de la
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
15 de juliol de 2015
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