A la frontera de l’imperi
Guerra i societat a Roses, 1773-1833
La Guerra del Francès (1808-1814) portà, de nou, a Roses
una confrontació bèl·lica entre les principals potències europees i significà un altre setge per a la plaça militar de la Ciutadella i per a la seva població civil. Fou l’últim conflicte
internacional que es disputà la situació geoestratègica de
Roses. Tot just tretze anys abans, durant la Guerra Gran
(1793-1795), la mateixa generació de rosinques i rosincs
ja havia viscut una situació molt semblant i havia patit
les mateixes conseqüències nefastes que definiren la guerra
d’aquesta època.
No seria just commemorar la Guerra del Francès sense
conèixer, fora de l’àmbit estrictament militar i polític, les
repercussions d’aquests episodis bèl·lics sobre la població
civil de Roses i sobre les bases socials i econòmiques de la
vila. Qui vivia a Roses i com es vivia abans d’entrar en una
nova època de guerres, després del llarg període de pau que
experimentà Catalunya durant els anys centrals del segle
XVIII? Què significaren guerra, setge i ocupació francesa per
a la població? I, com es recuperà i es transformà Roses després de l’atzucac, mentre en l’àmbit polític continuaven les
lluites ideològiques de l’inici de l’estat liberal?
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Presentació
Magda Casamitjana | Alcaldessa de Roses “A Roses, després del setge i la rendició, aquests anys passaven sense pena ni glòria... El poble, empobrit, no portava traces de refer-se.
La rodalia havia sofert, una vegada més, els danys que comporta
tota acció militar i, sobretot, tot allò que ve al darrere. Terres arrasades, conreus arrabassats, masies cremades, les hortes desfetes, els
animals robats. La ruïna dels pagesos era general, la pesca migrada,
degut als trasbalsos a la mar, i el comerç i la indústria, inexistents”.
August Pi Sunyer descrivia d’aquesta manera les conseqüències del
setge francès de Roses el 1808. El catàleg de l’exposició “A la frontera de l’imperi. Guerra i societat a Roses, 1773-1833”, que ara teniu
a les mans, parteix d’un enfocament similar. Més que tractar la guerra com un seguit de tàctiques i d’estratègies militars, persegueix
centrar-se en les conseqüències socials i humanes que comportà i
en la seva capacitat transformadora.
La Roses, en el pas de l’Antic Règim al Règim Liberal, encarna l’acceleració del rellotge de la història. A les paraules d’August Pi Sunyer s’hi
han de sumar les particularitats locals, polítiques i socials que s’afegiren a la paupèrrima situació econòmica a principi del s. XIX.
Aquest és el punt de partida de l’exposició. Un punt poc explorat per
la historiografia local, que s’ha centrat en excés al fet bèl·lic i que ha
passat de puntetes per les seves conseqüències socials, econòmiques
i humanes, quan, de fet, la Guerra del Francès “va posar en evidència
la societat tal com era, amb les seves desigualtats socials, amb el seu
dinamisme social”, en paraules de la historiadora Rosa Congost.
Així doncs, esteu a punt de descobrir les singularitats més íntimes
d’un poble que va patir com ningú els fets cruents d’una etapa farcida de penúries i, alhora, decisiva per al futur de Roses i per a la
nostra societat contemporània.
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La guerra, els imperis i la nació
Josep Maria Fradera

Hi ha generacions que saben que la guerra els pot destrossar la vida.
Els catalans i els espanyols han viscut des de l’anomenada Guerra
de la Independència, del Francès o de l’any vuit –en altres paraules,
la guerra contra Napoleó– sense conflictes externs amb altres
països, si descomptem dues guerres llunyanes contra els separatistes cubans i els seus aliats nord-americans de la darrera hora. Les
guerres en aquest país han estat d’una altra índole: han estat guerres civils, les pitjors de totes –si acceptéssim que les guerres es
poden classificar d’aquesta manera–, per allò que signifiquen d’odi
i rancor entre persones condemnades a viure juntes i lligades indissolublement pels mateixos records. Durant el segle XIX, el país va
passar per dues guerres entre carlins i liberals (i una de propina a
Catalunya, la que coneixem com la guerra dels Matiners dels anys
1846-1849), un bon recordatori per adonar-nos que els catalans
tenien conflictes no només amb Espanya o l’Estat, sinó que es desunien com passava arreu per raons socials o ideològiques. Durant el
segle passat, l’únic conflicte de gran dimensió pel qual passà el país
va ser la guerra civil dels anys 1936-1939, la qual acabà en una victòria militar que perllongà durant quaranta anys, sense pietat ni perdó, la venjança sobre els perdedors. Mentrestant, els europeus varen
passar per dues guerres de dimensions descomunals, dos grans
conflictes que delmaren la població, arrasaren el continent i destruïren
les seves economies, i contemplaren l’experiment més horrorós per
a extingir alguns pobles, jueus i gitanos notòriament. La tragèdia
militar es prolongà, en aquest cas, en la divisió d’Europa en dos
blocs, ambdós condicionats de manera absoluta per la rivalitat política i militar entre els poders mundials emergents, el dels Estats
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Units de Nord-amèrica i el de la Unió Soviètica. La desintegració
d’aquell món bipolar, amb la desfeta d’un dels dos adversaris, desfermà múltiples conflictes regionals al continent, el més sagnant
dels quals va ser el que enfrontà els pobles que formaven la República Iugoslava d’ençà 1945. Recordant aquestes dades elementals,
vull indicar simplement que la vida de generacions senceres d’europeus, de catalans i d’espanyols, ha estat condicionada per la guerra,
fos com a part de l’experiència personal i directa, fos com a resultat
dels conflictes generals que han marcat la dramàtica història del
continent i del món durant el segle XX. Pensar en les guerres del passat no és, doncs, un exercici balder, sempre i quan no el deixem en
mans d’historiadors militars, aquells que viuen fascinats per les
batalles, les armes i els grans genis de l’estratègia militar. Parafrasejant allò que deia el primer ministre francès, Georges Clemenceau,
“la guerra és un assumpte massa seriós per deixar-la en mans de
militars”, o d’historiadors militars, podríem afegir-hi nosaltres. Tampoc convé caure en la posició contrària. En poques paraules: plànyer
i fer sentimentalisme fàcil d’un fenomen que és tan antic com la
humanitat mateixa, el motor de tantes i tantes transformacions que
han contribuït a fer el món tal com el coneixem. Per tant, convé pensar la guerra (la del Francès o de la Independència, en aquest cas)
per tot allò que significa històricament, com una dimensió persistent i decisiva de la història humana, per execrable que sigui.
Als catalans i espanyols de final del segle XVIII, la guerra se’ls anà
acostant lentament però imparable. No se’ls acostà una mena de
guerra qualsevol, genèrica i imprecisa, sense perfils definits. La pri-
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mera cosa que cal tenir en compte quan ens confrontem amb el
fenomen és que la guerra ha canviat moltes vegades de fesomia i
s’ha adaptat als canvis profunds en la naturalesa de les societats
humanes. Aquests canvis poden ser tecnològics –la guerra és un
factor de canvi tècnic de primer ordre, des de l’invent de la llauna de
sardines fins a la penicil·lina i tants altres medicaments, de bona
part de la cirurgia moderna fins als ordinadors o Internet–. També
poden ser canvis socials. Als segles XVI, XVII i XVIII, quan Roses era
encara dins la Ciutadella, la guerra era cosa de l’aristocràcia i de
mercenaris mal pagats, portats d’arreu per fer les guerres dels reis.
La darrera guerra a gran escala que conegueren les societats peninsulars abans de les guerres amb França, les de 1793-1794 i de 18081814, encara va ser d’aquest estil. Em refereixo, és clar, a la Guerra
de Successió, el resultat de la qual entronitzà una branca de la dinastia borbònica a la corona espanyola. En efecte, les societats i els
exèrcits de principi del segle XVIII conservaven encara moltes de les
característiques del segle anterior. Ara bé, en el transcurs del setcents les coses canviarien de manera ràpida i substancial. Canvià
per descomptat la composició dels exèrcits –disminuí el nombre de
soldats mercenaris i augmentà el nombre dels de lleva–; les guerres
navals adquiriren una importància decisiva, i, en tercer lloc, la dimensió dels exèrcits i el cost del soldat en peu de guerra augmentà de
manera notòria. Les guerres napoleòniques assenyalaren el final
d’aquesta evolució i li varen donar una dimensió efectivament mundial, anticipant les dues del segle XX. No era possible lluitar contra
els enormes exèrcits francesos, en els quals els soldats de lleva eren
per primer cop decisius, ja que Napoleó era l’hereu de la França que
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amb la revolució havia enviat les faramalles dels exèrcits aristocràtics a les escombraries de la història, sense confrontar-hi una maquinària de guerra del mateix estil. Com agradava pensar a l’heroi d’una
gran novel·la d’Stendhal, Julien Sorel de Le Rouge et le Noir (aquell
inoblidable Gérard Philipe a la pantalla), als exèrcits de l’emperador
qualsevol noi francès podia arribar a mariscal. L’exèrcit de lleva
patriòtica s’havia imposat. Esdevindria la norma al segle XIX. En definitiva, era la forma òptima en el marc dels estats nació que floririen
arreu després de la formació dels Estats Units i de les nacions hispàniques americanes i de la França revolucionària i el seu impacte
seria terrible sobre l’Europa de les monarquies aristocràtiques.
Els nostres avantpassats varen veure, doncs, com se’ls acostava
poc a poc la guerra quan en dues onades successives Catalunya i
Espanya varen ser envaïdes pels exèrcits francesos. La primera
vegada va ser l’any 1793, quan els exèrcits revolucionaris de la Convenció republicana, en lluita contra les potències monàrquiques
europees, passaren la frontera i s’empararen de l’Empordà en el
que fou una guerra de frontera que mostrà molts dels trets d’allò
que passaria, a una escala infinitament més gran, ben aviat. La
segona va ser pocs anys després, l’any 1807, quan els exèrcits napoleònics envaïren la península amb el pretext d’emparar-se del Portugal aliat dels anglesos. El resultat d’aquesta acció va ser
l’ocupació de tota la península i, quan començaren els aldarulls a
Madrid i altres bandes contra els ocupants, el descabdellament
d’una guerra terrible que es prolongaria fins a l’any 1814. Abans del
primer dels moments que acabem d’esmentar, la coneguda com la
Guerra Gran dels anys 1793-1795, les guerres sostingudes per Espanya
havien estat conflictes sobretot navals, orientats a la defensa de les
possessions colonials d’una monarquia que era encara un dels

grans imperis europeus. Cal recordar, per exemple, la guerra dels
anys 1739-1748, coneguda internacionalment com la Guerra de
l‘orella de Jenkins, que enfrontà Espanya i Anglaterra. Aquest conflicte, que en el pla militar es va resoldre al Carib, no era altra cosa
que un episodi d’un de molt més gran a escala europea, la Guerra
de Successió a la corona dels Àustries vienesos. Hi hagué, finalment, la Guerra dels Set Anys, la primera guerra d’abast mundial de
la història, aquella que definí el caràcter extraeuropeu que més
endavant tindrien les guerres napoleòniques. Aquest conflicte entre
britànics, d’un cantó, francesos i espanyols, de l’altre, va tenir conseqüències enormes. Entre d’altres, la guerra conduí en línia recta
al domini britànic a l’Índia, a la separació de les anomenades tretze
colònies per formar els Estats Units i a la formació de retruc del
Canadà, i sotragà de tal manera els dominis dels tres imperis implicats que ja mai més varen recuperar l’equilibri anterior. Aquesta
guerra va incloure un conflicte regional, que en diríem avui. Em refereixo a la guerra entre Espanya i Portugal per definir les fronteres
dels dominis respectius a l’Amèrica austral. Encara hi va haver una
altra guerra a final de segle, quan l’any 1780 Anglaterra va prendre
represàlies contra els adversaris francesos i espanyols que havien
ajudat els separatistes nord-americans. Convé recapitular sobre tot
plegat: les guerres del segle XVIII havien estat moltes, però eren
guerres del rei i guerres llunyanes. A Catalunya només les varen palpar amb certa proximitat els mariners i els comerciants que tenien
relacions amb les possessions imperials a l’altra banda de l’Atlàntic o aquells a qui, pel mateix fet de la guerra, se’ls impedia mantenir relacions comercials amb societats llunyanes amb les quals
havien après a relacionar-se. Era el cas, per exemple, dels naviliers
i comerciants de Sant Feliu de Guíxols, Barcelona o Reus, d’aquells
que exportaven vi al nord de França, que compraven blat al Bàltic o
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que compraven i venien a Veneçuela, les Antilles o Mèxic. No costa
entendre que s’hagués posat en circulació un motiu que deia:
“Guerra amb tothom i pau amb Anglaterra”. Els anglesos tenien la
capacitat suficient per interceptar i bloquejar del tot el comerç
marítim dels seus rivals a llarga distància, amb l’impacte econòmic
que això devia suposar. En definitiva, guerra i negoci solen anar plegats. Hi ha qui fa negocis amb la guerra; hi ha qui amb la guerra ho
pot perdre tot i d’un sol cop.
Quan començà la guerra contra els exèrcits revolucionaris francesos
en el primer dels conflictes esmentats, la Guerra Gran, allò que passà
de veritat és que les hostilitats fins aleshores llunyanes i un bon punt
remotes per a tots aquells que no feien de comerciants a llarga distància o de naviliers i mariners, s’instal·laren definitivament a l’escenari local. En aquest sentit, el pas següent, les guerres napoleòniques,
constituí la primera guerra mundial de veritat, la primera que escampà el conflicte a tot el món llavors conegut. Va ser una guerra per
mar i per terra, abraçà i dividí tots els països d’Europa i altres fora
del continent, i s’hi aplicaren polítiques sostingudes d’ocupació de
territoris immensos. Aquest tros de país en el qual vivim, difícilment
podia escapar aquest cop del conflicte, situat com estava a la frontera
entre la França postrevolucionària i una monarquia com l’espanyola,
que formava part de la coalició de forces contrarevolucionàries que
s’articulà per frenar les ambicions napoleòniques. La dimensió i la
brutalitat del conflicte no ens ha de fer perdre de vista que, com afirma la coneguda sentència del gran teòric alemany de la guerra
moderna, Clausewitz, la “guerra no és altra cosa que la continuació
de la política per altres mitjans”. Per aquest motiu, com a mínim,
hem de defugir la temptació de situar-la en el territori immutable i
d’una palesa obvietat de les manifestacions desagradables de la
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naturalesa humana. És molt més útil tractar d’entendre’n el sentit
profund, les raons d’un conflicte que mobilitzà les energies de tot
Europa i de tants i tants pobles en altres continents. Si observem allò
que foren les guerres napoleòniques des d’aquest angle, ens adonarem que aquell conflicte d’enormes proporcions amagava dos
processos simultanis, ambdós d’una enorme transcendència futura. I veurem, en un segon moment, com ambdós es projectaren amb
força al món peninsular per atrapar els catalans i els espanyols
d’aleshores en divisions i conflictes que contribuïren a decantar el
país vers direccions que no ens són pas difícils d’entendre.
El primer procés al qual cal fer referència era la lluita entre les ambicions imperials d’alguns països europeus. En efecte, la guerra de
1808 a 1814 va ser la culminació de la rivalitat sostinguda durant tot
el segle XVIII entre anglesos i francesos. Ambdós països eren les
potències emergents des de final del segle anterior. Com ja he indicat, aquella rivalitat va tenir durant el segle XVIII un elevat component de projecció fora d’Europa. Les grans potències de l’època
tenien els conflictes d’interessos en bona mesura fora del continent.
Els tenien a les Antilles, d’on procedia el sucre o el cafè que arribava als ports europeus, i on l’agricultura de plantació amb esclaus
dels francesos havia guanyat la guerra comercial als anglesos. Els
tenien a Nord-amèrica, on els francesos tractaven de tancar les colònies angleses per tal que aquestes no poguessin avançar més enllà
dels Apalatxes, vers les valls de l’Ohio i el Mississippí. Els tenien a les
costes de l’Índia, al lloc on alguns països europeus s’havien situat
per controlar l’importantíssim comerç entre Àsia i Europa. Els conflictes als quals ens hem referit s’expliquen fonamentalment per la
voluntat dels dos grans adversaris, la Gran Bretanya i França, de fer
avançar les seves posicions i eliminar, si era possible, el rival. Les
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conseqüències d’aquestes hostilitats foren letals per als països
implicats, però els resultats a mitjà termini no varen pas ser els
mateixos arreu. Tant la monarquia francesa com l’anglesa i, una mica
més tard, l’espanyola, varen sortir dels conflictes de la segona meitat del segle XVIII greument endeutades. En el cas dels britànics, va
ser la discussió de qui havia de pagar el deute de guerra, i com, el
factor que precipità la crisi entre la metròpolis i les tretze colònies
nord-americanes. La guerra entre la Gran Bretanya i els separatistes
de les tretze colònies nord-americanes constituí una crisi de proporcions enormes i ensorrà la mena d’imperi que els anglesos
havien construït a l’Atlàntic des de principi del segle XVII. Als francesos els va abocar a una crisi de les finances de la monarquia de tal
proporcions que aquesta, després d’algunes fracassades temptatives de reforma, hagué de reconèixer la fallida i convocar els Estats
Generals per tal que els francesos poguessin portar-hi les reclamacions i els greuges acumulats i per cercar, a la vegada, alguna solució. Aquell procediment d’emergència, insòlit a la monarquia
d’aquells borbons francesos tan zelosos de les seves prerrogatives,
obrí la porta a la Gran Revolució de 1789, el canvi polític més gran
imaginable a l’Europa de l’època. La monarquia espanyola es va veure
abocada a buscar solucions similars. En un primer moment orientà
les mesures de sanejament fiscal en direcció a les butxaques dels
americans, dels súbdits del rei als territoris imperials del Nou Món.
Aquesta política es demostrà insuficient i perillosa. Provocà greus
aldarulls a Bogotà, Quito i altres bandes, i aixecaments d’enormes
proporcions a les àrees índies i mestisses dels Andes (els actuals
Perú i Bolívia), l’any 1782, i al Mèxic virregnal més tard, l’any 1810. El
fet és que, de les guerres i les seves conseqüències, els imperis europeus de l’època moderna en sortiren malmesos.
De manera paradoxal i instructiva alhora, el desballestament impe-

rial de final de segle XVIII no ensorrà per sempre més els imperis
sinó que els rellançà un altre cop. Això sí, sobre la base de transformacions decisives de la seva naturalesa i de les seves prioritats. Les
guerres napoleòniques poden i han de ser llegides en aquesta línia:
com un gran conflicte entre imperis. Es tractava, però, d’un conflicte que tingué claus amagades que cal distingir amb tota cura. D’una
banda, es tractà d’un conflicte entre la França republicana sortida
de la revolució però transmutada en imperi per Napoleó, ja que
aquest s’autoproclamà emperador el maig de 1804. A l’altra banda,
al capdavant de la coalició antinapoleònica, hi havia la Gran Bretanya.
Havia passat per la gran crisi amb els nord-americans, certament,
però des d’aleshores s’havia apressat a forjar les bases del que seria
el gran imperi del segle XIX, el de l’època victoriana. En aquests anys
crítics, la posició britànica es consolidà al Canadà i a les Antilles,
amplià imparablement els dominis a l’Índia i inicià la colonització
australiana deportant a la més remota de les colònies milers de presidiaris anglesos i irlandesos. En definitiva, la guerra consolidà les
posicions de britànics i francesos, però no ho va fer pas de la mateixa
manera. Quan Napoleó fracassà de manera estrepitosa i vergonyosa a Egipte –una temptativa desesperada per encerclar per terra
l’Índia britànica– decidí aïllar els anglesos del continent europeu.
Aquesta és la clau d’allò que s’anomenà el “bloqueig napoleònic”. El
fet és que el fracàs esmentat i la rectificació napoleònica en forma
de bloqueig terrestre va ser el que permeté als britànics el domini
dels mars i del món fora d’Europa més d’un segle. Un imperi a principi del segle XIX significava sobretot dues coses, si es pot acceptar
una visió tan sintètica: una àrea d’influència econòmica i el lloc on
fer pagar part del cost dels exèrcits a les poblacions locals. Napoleó
ho pensà en clau europea; els britànics en clau mundial. El problema
de Napoleó és que les ambicions de domini universal excessives
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decantaren en contra seu no només els britànics sinó altres realitats
imperials, unes de francament decadents –els espanyols– i unes
altres a les quals els restava encara un llarg recorregut –els Habsburg
de Viena, l’emperador de Prússia i el tsar Alexandre I de totes les Rússies–. Derrotar la Gran Bretanya –el banquer de les forces antinapoleòniques– resultà de tot impossible; derrotar el conjunt de la coalició
era una il·lusió que l’emperador pagà cara. Les derrotes a la península Ibèrica davant d’un exèrcit expedicionari britànic i els aliats
locals, militars i “guerrilla” (una paraula que entrà llavors en el llenguatge polític), i a Rússia davant del general Kutúzov i el general
hivern, acabaren de fer la resta. Només cal rellegir Guerra i Pau de
Tolstoi o recordar que Napoleó entrà a l’imperi dels Romanov amb un
exèrcit de 700.000 soldats (450.000 dels quals eren francesos) i en
sortí amb un de 22.000, per captar la dimensió del desastre. No insistiré més en aquesta qüestió. Només vull fer avinent que els imperis
guanyadors de Waterloo prosseguiren la marxa triomfal fins a la Primera Guerra Mundial, la marxa Radetzki, si manllevem el títol de la
gran novel·la de Joseph Roth, quan la derrota dels alemanys, dels austrohongaresos i del turcs otomans modificà de manera dràstica el
mapa d’Europa en un mapa de petites nacions. Els altres, els grans
rivals –anglesos i francesos–, guanyadors i perdedors de 1814, sostingueren els seus imperis mundials fins a les descolonitzacions asiàtiques i africanes posteriors al final de la Segona Guerra Mundial. El
darrer alè el feren sentir durant la crisi de Suez de l’any 1956, quan
els Estats Units preferiren donar ajut a Nasser i abandonar en una
derrota humiliant les antigues potències colonials del territori.
El conflictes internacionals de la segona meitat del segle XVIII, que
culminaren en les guerres napoleòniques, no foren només conflictes
entre testes coronades, encara que una d’elles fos la de Napoleó,
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hereu a la vegada de la revolució i de les ambicions expansives dels
borbons francesos. Foren alhora conflictes entre pobles, els primers
d’una mena a la qual nosaltres estem molt familiaritzats. Aquest és
el segon dels processos als quals abans m’he referit. Per entendre
aquest fet cal introduir una doble perspectiva. La primera és que en
la mesura que la connexió entre imperi monàrquic i fonaments colonials es va anar fent més estreta, els imperis varen deixar de ser un
assumpte només dels reis, de la cort i de les ambicions aristocràtiques. Aquest fet és particularment notori a la façana atlàntica europea. Ciutats port, mariners, traginers, comerciants i botiguers,
banquers i, amb el temps, industrials, començaren a dependre cada
cop més de les relacions externes del país, de la fabricació de societats fora d’Europa amb les quals tenien unes relacions privilegiades.
Ara bé, això tenia una contrapartida important: el rei, els estats
moderns que emergiren en paral·lel, depenien a la vegada dels
ingressos i de les capacitats que es derivaven de la seva implicació
en territoris aliens, sovint molt llunyans, quasi sempre disputats per
altres. Tot plegat ens ajuda a entendre les raons per les quals les
guerres del segle XVIII varen significar cada cop més un esforç de
mobilització del patriotisme de les poblacions implicades. I aquest
patriotisme es reforçà implacablement amb el recurs a arquetips
sobre l’adversari que eren alhora un factor de mobilització i de confiança en les pròpies forces. Per aquest motiu, el patriotisme britànic que uní anglesos i gal·lesos amb irlandesos i escocesos era,
alhora, profundament antifrancès i profundament protestant. I quan
els espanyols del segle XVIII, inclosos els catalans, cercaven l’índole
de la identitat pròpia, el catolicisme depurat del monarca i de la
mateixa societat els semblava a molts un tret distintiu essencial. Per
això, els únics estrangers que durant segles havien pogut posar els
peus, legalment autoritzats, als dominis del rei a Amèrica havien de
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ser necessàriament catòlics. Al final, la dialèctica de la situació no
ens resultarà difícil d’entendre: els estats necessitaven mobilitzar
cada cop més homes per a la guerra i més recursos amb què sostenir-la, però per a fer-ho els reis s’havien d’emparar en aquells factors d’identitat que convertiren cada cop més les diverses societats
europees en agrupacions conscients de persones que compartien
moltes coses. El llenguatge de la nació i del patriotisme modern
sorgí justament per a expressar aquest nou ordre de coses, com ja
Pierre Vilar ens advertí fa molts anys a propòsit de les dues guerres
contra França. El nou llenguatge feia falta per expressar les necessitats d’identificació del propi grup com a tal i del grup com a entitat
no amorfa davant les necessitats acrescudes i cada cop més imperatives dels estats.
Només des d’aquestes coordenades podem entendre allò que passà
a Catalunya i a Espanya durant les guerres napoleòniques. L’estat
imperial s’enfonsà desballestat pels conflictes al país i a Amèrica.
Aprofitant la debilitat espanyola, els exèrcits francesos travessaren
tota la península fins a Lisboa sense ser rebutjats, mentre la família
reial es deixava portar a Baiona, en territori francès, sense oferir cap
mena de resistència. En conseqüència, l’estat restà del tot decapitat, interrompuda com va ser la legitimitat monàrquica, que n’era
l’essència, per la traïció de Carles IV, el monarca que, per fer més
greus les coses, havia estat destronat per un cop d’estat dirigit pel
seu fill, Ferran VII. En aquelles circumstàncies, els espanyols només
tenien dues alternatives davant seu: la submissió a les condicions
que Napoleó imposà, amb la coronació de Josep Bonaparte com a
rei d’Espanya i acceptar la seva constitució, o aixecar el principi d’una
nova legitimitat. Ni una solució ni l’altra varen imposar-se del tot.
El país es dividí en dos bàndols irreconciliables, el dels partidaris de

l’emperador, francesos i espanyols (els anomenats, de manera fidel
però despectiva, “afrancesats”), i el patriòtic, que estava format per
tots aquells que volien foragitar l’invasor. No eren adversaris monolítics. Del costat afrancesat hi havia, a banda d’aquells que sempre
es passen al cantó del guanyador, molts espanyols de bona fe, convençuts que només les reformes des de dalt podrien canviar un país
que no els agradava. En conseqüència, pensaven que només amb
l’ajut de l’administració imperial francesa podrien treure el país del
desordre en el qual es trobava i forjar la mena d’administració que
era indispensable per a l’èxit de l’empresa. I tot això malgrat que
moltes de les imposicions de Napoleó no els agradaven, com la divisió del país en províncies, per exemple, amb la separació de parts de
l’antic territori de la monarquia per tal d’ajuntar-les a la França que
era el pinyol de l’imperi. Aquesta iniciativa napoleònica propicià, per
cert, un episodi curiós i interessant que val la pena esmentar. Em
refereixo, és clar, al de l’advocat figuerenc Tomàs Puig, el qual tractà, per aquesta via, de separar el Principat de Catalunya de la monarquia espanyola. Val a dir que moltes de les idees de l’administració
afrancesada, passades pel sedàs de les decepcions, la derrota i
l’exili, les podrem resseguir més endavant en certes direccions del
liberalisme d’ordre del segle XIX.
Del cantó patriòtic hi trobem una heteròclita barreja de partidaris de
l’antic ordre de coses, de monàrquics que es volien creure que el rei
havia estat segrestat contra la seva voluntat per Napoleó, tot el món
catòlic hispànic espantat pel llegat del canvi polític de 1789 i la reforma del clergat que la França revolucionària havia imposat, de militars i empleats públics que no volien treballar per a una
administració forana, i de tots aquells que pensaven que la força que
hauria d’omplir el buit deixat pel trencament de la legitimitat dinàs-
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tica només la podia proporcionar la sobirania popular del poble
espanyol. Aquests darrers, no costa veure-ho, varen aixecar el valor
d’una idea fins aleshores inèdita a la monarquia espanyola, molt
semblant a la dels revolucionaris francesos de 1789 i de tots aquells
que a Europa aspiraven a solucions polítiques en aquesta línia. A
aquells que pensaven que era el poble, a través de representants elegits, qui havia de prendre les regnes del país, se’ls començà a anomenar “liberals”, una paraula espanyola que esdevindrà a tot el món
la manera de referir-se a aquells que creien que el parlamentarisme
i la divisió de poders havien de constituir la base de la nova organització política. Són aquests sectors els que proposaran reunir Corts,
redactar una constitució per al país on s’afirmi la sobirania popular
i en la qual es posin les bases d’una nova organització política
d’acord amb el signe dels temps. Calia fer la guerra, expulsar l’invasor amb l’ajut militar i financer dels britànics, però calia també
redreçar el país i cridar els americans a l’esforç comú, a aquells que
s’havien constituït en juntes i que invocaven la pròpia sobirania per
tal d’omplir el buit de legitimitat monàrquica.
Aquest era el fet genuïnament revolucionari, l’esdeveniment que
alteraria per sempre més la fesomia política i nacional del país. Ho
era tant, que transcendia la notòria realitat que molts d’aquells que
varen cridar a reunir Corts Constituents o que en foren diputats no
ho fossin, de revolucionaris. Com és ben sabut, el propòsit central de
l’assemblea que es reuniria a Cadis el setembre de 1810 era redactar una constitució a imatge de les aprovades pels nord-americans
l’any 1787 i els francesos els anys 1791 i 1795, potser com la no-escrita dels britànics però de la qual n’exhibien, ufanosos, les bondats
infinites, aquella definida per la pràctica constitucional del rei amb
el parlament, la suma de les cambres dels lords i dels comuns. Els
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debats foren llargs i feixucs. El més llarg va ser el que s’ocupà del
futur de la Inquisició en la nova constitució. El debat sobre el contingut de la ciutadania, és a dir, qui era i podia ser espanyol, va ser
també molt llarg i dens. No era un debat balder: el nou ciutadà
podria votar i ser votat a partir d’aquell moment i constituiria la que
hauria de ser l’única font de legitimació del poder polític. Per adonar-nos de la dimensió real de l’empresa, cal recordar que no només
s’estaven discutint els drets dels espanyols de la península sinó també els dels espanyols americans, uns territoris on, a banda dels habitants d’origen europeu, hi havia esclaus, descendents d’esclaus i
milions d’indis, que eren la majoria. Hi havia, en tercer lloc, tot allò
que feia referència a com havia d’organitzar-se políticament el país.
I calia decidir, en darrer lloc, què restaria dempeus del vell ordre
social senyorial, com havien de ser les relacions contractuals al voltant de la terra, la font de renda més important en una societat en la
qual l’agricultura constituïa el fonament econòmic i social.
Triat i garbellat, el fet essencial era l’encapçalament de la constitució,
la frase que deia: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y,
por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. L’ordre antic ja no tornaria mai
més a resplendir, per més que la constitució fos monàrquica i proclamés el catolicisme com a religió de l’Estat; per més que el 1814,
un cop acabada la guerra, Ferran VII retornés de França per la Jonquera i, un cop a la capital, anul·lés tota l’obra de les Corts que
havien preservat els seus drets a la Corona i enviés els liberals a
l’exili. Rei infame, el mateix va tornar a succeir després d’un breu
però fonamental episodi de governs liberals, els anys 1820 a 1823.
Quan finalment morí aquell monarca que mai no es va avenir al canvi
que significava la constitució de Cadis –la Pepa com se li’n diria, ja
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que s’havia aprovat el 19 de març de 1812– l’única sortida era el restabliment de la constitució gaditana i encarrilar el país pel camí que
aquell text havia traçat trenta anys abans. Cal entendre bé les
dimensions d’aquella transformació i procurar no fer lectures anacròniques del passat, és a dir, no imposar percepcions posteriors
–les nostres, per exemple– a la tasca d’aquelles generacions. Commemorem que, en aquell moment dramàtic, els diputats d’orientació liberal varen disposar de la suficient força per aprovar una
constitució que altres diputats –la majoria dels catalans entre ells–
no volien perquè pensaven que era preferible el restabliment de l’ordre antic, aquell que a final del segle XVIII ja havia mostrat signes tan
clars d’esgotament i havia quedat en evidència amb la fallida vergonyosa de les classes dirigents del país. La constitució establia un
nou ordre de coses i unes noves prioritats: establia que la nació
espanyola, el cos místic format pels ciutadans, era la font de tota
sobirania, l’únic fonament dels poders públics. No cal ser gaire perceptiu per adonar-nos que aquest és el món en el qual nosaltres
vivim encara, que som els hereus conscients o inconscients del tall
amb el passat que significà la constitució de l’any 1812, la primera
constitució liberal de la història espanyola i una de les primeres del
món. No és gaire difícil adonar-se de la grandesa d’aquell text i
d’aquell moment, quan, en una ciutat assetjada pels exèrcits invasors i enmig d’una guerra d’enormes proporcions i de resultat encara incert, que ensangonava tot Europa, els qui representaven el país
decidiren encarrilar-lo en una direcció que trencava amb el passat i
el deixava enrere.
La transcendència d’aquell moment no ens ha de privar de plantejar les enormes dificultats i les mancances de la història posterior,
reprenent algunes de les reflexions inicials. La constitució va ser pro-

mulgada enmig de la guerra que sotragava el país i tot Europa, enmig
de la separació de part de l’antic imperi espanyol a Amèrica. Un cop
acabà amb la derrota de Napoleó, l’absolutisme de Ferran VII es
rabejà contra aquella primera generació de liberals, sense per això
aconseguir donar estabilitat a l’antic ordre de coses, massa esquerdat per poder ser restablert del tot. Finalment, ja als anys trenta del
segle XIX, quan el liberalisme aconseguí imposar-se de manera definitiva, els partidaris del vell ordre (el pensessin com el pensessin,
perquè el país havia canviat molt), aquells que serien coneguts
durant tot el segle XIX i part del XX amb el nom de carlins o tradicionalistes, s’aixecarien en diverses ocasions en nom dels principis
antics. El constitucionalisme com a sistema polític i el liberalisme com
a cultura política necessità dècades per consolidar-se de manera irreversible. Però així fou finalment i, unes dècades després de Cadis,
molts pocs pensaven que les coses podien ser d’una altra manera.
Resta un punt decisiu que cal encarar. Quin paper varen jugar els
nostres avantpassats, els catalans d’aquelles generacions de principi del segle XIX, en el procés de canvi que acabem de recordar? La
resposta no és senzilla, com tampoc no ho seria per a qualsevol altre
grup regional de la península. El primer fet que ens crida l’atenció és
el paper escassíssim que varen jugar en la formulació d’aquell
liberalisme fundacional, potser amb la gran excepció d’Antoni de
Capmany. Quan varen prendre la paraula a les Corts, va ser normalment per defensar el vell ordre de coses. El defensaren en gairebé
totes les facetes possibles, inclosa en aquella que els oposà a la idea
d’una Espanya unitària (la centralista, que és una altra cosa, es dissenyarà molts anys després), que les Corts de Cadis imposen sense
manies. El fet necessita d’explicació i de reflexió, cosa gens senzilla
d’altra banda. El segment genuïnament liberal, aquell que imposà
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moltes de les seves idees als partidaris de l’antic ordre de coses, es
trobà a Cadis assetjat per dues amenaces molt tangibles, a banda,
és clar, dels exèrcits francesos. La primera la constituïa la previsible
separació dels americans, un procés en marxa a Buenos Aires i a
Caracas ja abans de la reunió de Corts. La segona era la puixança de
les juntes que dirigien la resistència contra Napoleó a cadascuna de
les províncies històriques que formaven el país. Per exemple, i entre
aquestes, la Junta del Principat de Catalunya. La desintegració de
l’estat monàrquic obrí un espai enorme a l’acció de les forces locals
i dels protoestats que emergeixen per coordinar-les (fan justícia,
organitzen la milícia, cobren impostos). Per canalitzar aquelles energies i per orientar-les en una direcció única, el nucli liberal que dominà els treballs de l’assemblea constituent consagrà el poder
legislatiu –les Corts representatives– en el centre de tot el sistema.
Així va ser durant els treballs constituents a Cadis i encara més ho
hauria de ser quan aquella centralitat va ser consagrada a la mateixa Constitució de 1812. Quan els diputats de la majoria liberal denunciaven el risc de “federalisme” –i ho feien ben sovint, sobretot
davant les demandes dels mexicans i altres americans– es referien
a allò que percebien com a tendències centrífugues de la lluita contra l’invasor. Ho veien així en la mesura que l’esforç de resistència
contra Napoleó permetia i admetia, depenent dels llocs, coalicions
polítiques diverses, no necessàriament coincidents amb les que predominaven als organismes centrals de la monarquia, les mateixes
Corts o la ponència constitucional. Ara bé, a banda d’alguns americans que decidiren separar-se, ningú dubtà, almenys a la banda liberal, en nom de quina nació es lluitava contra Napoleó, en nom de
quina nació es defensava una idea d’organització futura o una altra.
El conflicte se situava, en tot cas, en la forma política que es volia
donar a la nació en el futur. Quan els diputats catalans a Cadis alça-
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ven la veu, és evident que miraven cap a l’Espanya del passat, a la
monarquia tradicional que no resistí l’ensulsiada de final del segle
XVIII. Les coses s’aclaririen ben aviat, en els períodes liberals posteriors, l’anomenat Trienni liberal de 1820-23 i la nova etapa que
començà poc després de la mort de Ferran VII, l’estiu de 1835, quan
la població de les ciutats, fastiguejada per una guerra carlina encallada i les dificultats econòmiques, entrà de ple en el procés revolucionari i el va fer, ara sí, irreversible.
Durant el Trienni liberal, en efecte, els catalans es mostraren tan dividits com en general ho estaven els espanyols. Se’ns mostren dividits
per les mateixes qüestions, separats per les mateixes divergències
ideològiques. Comparant amb el moment gadità, el fet nou és que
s’afirmà un liberalisme català amb força; si bé s’afirmen igualment
amb molta força els partidaris del vell ordre i del rei absolut. El
mateix tornarà a passar l’any 1833, quan el país es divideix de dalt
a baix entre els partidaris del liberalisme i els partidaris del vell ordre,
els carlins. La derrota dels segons significarà la imposició definitiva
i per sempre del liberalisme a Espanya, un fet que cal situar a
començaments de la dècada de 1840. La divisió entre catalans, la
participació d’uns o altres en algun dels dos bàndols que s’enfrontaran en diverses ocasions, és perfectament entenedora. Tant el liberalisme com el tradicionalisme monàrquic eren dues visions totals
del món. Amb això vull dir que ambdues tractaven de conciliar respostes a les grans qüestions que constituïen el centre de les preocupacions d’aquelles generacions: la naturalesa de l’ordre social;
el lloc de la religió i l’Església; la naturalesa del poder i la seva plasmació específica; la regulació de la vida política, la vida social i els
costums. Entre aquestes qüestions hi havia, per descomptat, una
idea de la seva condició de catalans, una condició que, com qualse-
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vol altra, no era immutable ni estava al marge de les circumstàncies
particulars per les quals havia passat el país. Els liberals catalans
pensaven, de manera ben raonable, que la constitució unitària havia
acabat amb la discriminació i el càstig que significava la Nova Planta
de 1714, si bé aquest argument no era pas central en l’adscripció al
liberalisme sense fissures que practicaven. Els liberals catalans entenien també que havien estat cridats a formar part en peu d’igualtat
d’un sistema polític idèntic per a tothom, d’un sistema deslliurat de
connotacions històriques. A la inversa, els antiliberals, el carlisme i
part del món catòlic, pensaven que certes diferències d’ordre històric serien més respectades en el marc d’una monarquia tradicional,
potser depurada. Al final, però, cap d’aquestes posicions tenia sentit fora o al marge de la gran divisòria que enfrontà a tots els espanyols
en aquelles dècades. Pensar que el fet de ser catalans determina la
nostra manera de veure el món és el llegat del catalanisme de principi del segle XX, una estructura mental completament aliena a les
generacions d’un segle abans.

país de frontera, només en aparença remot als grans conflictes de
l’època. I no ens costarà gaire entendre que nosaltres som, en bona
mesura, els hereus de decisions que, preses fa tant temps, són encara els fonaments sobre els quals descansa l’edifici incert de la democràcia contemporània.
Josep Maria Fradera
Historiador

No cal prendre partit en les disputes del passat. Segurament ja en
tenim prou amb les nostres, que és raonable que ens demanin tota
l’energia i la intel·ligència possibles. Per fortuna, la història no és una
mena de tribunal de Nuremberg. És una disciplina intel·lectual que
ja fa prou acostant-se amb el màxim respecte a les accions d’aquells
que ens precediren per entendre-les. Però, per fer-ho, cal situar sempre paraules i actes en el context que els dóna sentit, evitant la
temptació de l’anacronisme. Des d’aquesta posició, no ens costarà
gaire adonar-nos de quina manera tan profunda la combinació dramàtica de guerra i decisió política de principi del segle XIX assenyalà una ruptura amb el passat. No ens costarà gaire entendre com
aquella ruptura marcà el món dels nostres avantpassats en aquest
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Una petita Roses per a una gran estratègia
Pablo de la Fuente

Si hagués d’escollir la lliçó més important que he après després de
gairebé dues dècades de recerca sobre la història de la guerra a
Catalunya des del segle XVI fins a la Segona Guerra Mundial, aquesta
seria que Catalunya és fàcilment defensable si es té el domini del
mar.
Qui gaudeix del poder naval està en condicions de no perdre la guerra fàcilment. Quan els comandaments de les tropes catalanes que
lluitaven aferrissadament contra Napoleó, ara fa dos segles, veien
l’estol anglès a la mar, no els era gens difícil tornar gairebé un segle
enrere. Qui conegués una mica de la història del Principat sabia que
la principal diferència entre la defensa de Barcelona el 1705 i el 1714
era que la ciutat es va defensar dels francesos durant el primer setge
gràcies a la presència de la flota angloholandesa. Quan les tropes de
Felip V prenen Barcelona nou anys després, els aliats havien abandonat la causa austriacista i havien deixat la flota de Lluís XIV com a
senyora de les aigües catalanes.
La Guerra del Francès, de la qual enguany commemorem el bicentenari, és la gran guerra expiatòria catalana. Suposà l’aferrissada
defensa del rei Borbó des d’uns principis polítics que paradoxalment
són tota una aclucada d’ull a l’essència de l’austriacisme. La defensa de la pàtria es podia dimensionar dins d’uns paràmetres propis
de la Guerra de Successió. Com un segle abans, sota circumstàncies
polítiques diferents, els catalans de 1808 lluitaven contra un poderós exèrcit francès, mentre que la marina anglesa tornava a ser la
seva aliada. No és gens estrany que les tropes de línia catalanes fos-

24

1_intro_llibre_guerra frances_final:Maquetación 1 12/03/09 14:24 Página 25

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

sin anomenades miquelets, una clara identificació amb la figura del
soldat català de la Guerra de Successió.1
Dels elements de reflexió apuntats, sembla que hi hauria un binomi
que associa la victòria a la guerra en terra catalana amb el domini
del mar. I la condició per a aquest seria el control de Roses, el port
militar més important de la Catalunya moderna.2
Durant el segle XVI, Roses esdevindrà un port militar d’una importància fonamental. El gran problema geoestratègic de la monarquia
hispànica va ser la compartimentació dels seus dominis. Això és fruit
de la disparitat d’herències –castellana, aragonesa, alemanya i flamenca– que conformaren l’Espanya imperial. Una de les claus que
expliquen el naixement de França com a gran potència europea
durant el segle XVII és la seva solidesa territorial, fet que permeté la
seva actuació en l’escena europea per línies interiors que feren tremolar les febleses apuntades de l’Imperi espanyol. Bàsicament, a
Europa, tant Carles I com Felip II havien d’atendre a tres escenaris
estratègics: les penínsules Ibèrica i Itàlica i el Països Baixos. El ducat
de Milà esdevindrà el tap hispànic a les ambicions itàliques de França. La seva solidesa es basava en dos factors íntimament lligats:
l’aportació de tropes i tresors des de la península Ibèrica i la sòlida
aliança amb Gènova, amb una bona posició estratègica, gràcies tant
al seu estol de guerra com a la seva avantatjosa projecció vers la
Llombardia. Tan important era el paper genovès que fins i tot Andrea
Dòria fou Capità General del Mar. Dit de manera entenedora, tot i
que era un estranger, aquest vital aliat fou comandant suprem de les
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forces navals espanyoles a la Mediterrània. A més del seu potent
estol, les esquadres de galeres d’Espanya, Nàpols i Sicília estaven a
les seves ordres, la qual cosa explica el seu paper en les decisions
preses respecte a Roses.
El panorama estratègic es complicà a partir de la sublevació dels
Països Baixos, situació que s’agreujà encara més quan Felip II, que
havia estat rei consort d’Anglaterra i inspirador del seu naixent programa naval, es convertí en l’enemic irreconciliable d’Isabel I Tudor.
El tancament dels anglesos a la navegació espanyola pel canal de la
Mànega suposava haver d’obrir un passadís continental des de Milà
fins a Flandes que ha passat a ser conegut com el Camí Espanyol.
Molts contingents de tropes feren aquesta feréstega ruta a través
dels Alps savoians i el Franc Comtat fins a arribar a Namur, etapa
final d’aquest itinerari. Bona part d’aquests soldats van ser concentrats a Roses abans d’engolfar-se, terme amb el qual es descriu el
periple marítim fins a Gènova a través del golf de Lleó.
Fins a cert punt, l’evolució estratègica de Roses té quelcom de fracàs. La idea albirada pel duc d’Alba, el seu pare estratègic, era un
projecte ambiciós. Atribueixen a Clemenceau la famosa frase que diu
que la guerra és un afer d’estat massa important com per deixar-lo
en mans de militars. I així és. La política de defensa és quelcom que
va molt més enllà de l’administració militar. Si no es té present
aquesta idea, no es pot entendre d’altra manera la decisió del duc
d’Alba de convertir la vila de Roses en una de les places fortes més
sofisticades del seu temps.3
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Si el port rosinc hagués estat considerat pel duc d’Alba tan sols com
un aixopluc de circumstàncies per a les flotes de galeres, la construcció del castell de la Trinitat hauria estat suficient per a aquesta
missió. La decisió de fortificar la vila significava alguna cosa més. I
no tan sols això, sinó també la forma de fer-ho. Mentre la veïna Perpinyà, la principal plaça forta fronterera catalana durant el segle XVI,
era modernitzada fonamentalment a base d’introduir baluards sobre
el traçat de la muralla medieval, a Roses s’abandonà la muralla
medieval en un intent d’estendre la superfície urbana.4
Tant el projecte de Pizaño (1543) com el de Calvi (1552) –aquest últim
finalment dut a terme, tot i que mai completat– basen la moderna plaça forta en una important expansió urbana. Roses és el projecte d’una
ambiciosa base naval. La presència de la flota de galeres generaria al
seu voltant una important activitat econòmica que redundaria en el
creixent urbà. I si no, tan sols cal esmentar que quan el duc d’Alba posà
els ulls sobre Roses, vila del comtat d’Empúries, es generà tot un procés negociador no tan sols per tal d’incorporar-la com a reialme, sinó
per fer el mateix amb tot l’estat emporità, el seu rerepaís.
El complex militar s’albirava com el gran negoci a l’entorn del qual
aquesta ciutat portuària arribaria a ser la capital empordanesa, tot
desplaçant Castelló. Però la gran paradoxa fou que la militarització
del port rosinc provocà un efecte totalment diferent. A final del segle
XVI Roses havia perdut la meitat de la seva població. La presència
d’una guarnició allotjada permanentment a les cases dels veïns fou
una càrrega massa feixuga. Tot i que Roses és pionera en la construcció de casernes urbanes, aquestes no es començaran a construir fins a final d’aquest segle i principi del següent.
Dins la pressió de l’allotjament sobre la població civil es pot entre-

veure una clara picabaralla política. Roses i el comtat d’Empúries no
arribaren mai a ser dominis privatius de la monarquia, atès el fracàs
en les negociacions entre els agents reials i els del ducs de Sogorb,
senyors jurisdiccionals del lloc. Tot i això, la posició de la monarquia
no fou, des d’un punt de vista polític, gens feble. Amb una meravellosa, tot i que inconclusa, fortalesa pagada i guarnida pel monarca,
s’evolucionà vers una situació en què les rendes comtals van anar
disminuint paulatinament. El 1592 el monestir de Santa Maria de
Roses és incorporat, mitjançant una butlla papal, al Reial Patronat.
El resultat fou que la monarquia, tot i que no serà dominadora de la
vila, es convertís en el major propietari útil del terme i arribés a
superar en rendes el comte emporità.
El seguiment de la conducta política dels edils rosincs de l’època
il·lustra per on anaven les coses. Durant les Corts de Barcelona de
1599, els remenadors de cireres locals, malgrat no tenir dret de
representació, tiraren l’art al nouvingut Felip III: Roses havia de passar a ser vila reial; la pesca havia de ser protegida; s’havia d’alleugerar la pressió que suposava l’allotjament de les tropes reials amb
la conclusió de les casernes, i la seu de l’abadia, integrada al Reial
Monestir de Santa Maria d’Amer des de 1592, havia de tornar a
Roses. De tot això, la finalització de les casernes i la construcció
d’una torre de defensa a Norfeu per protegir la pesquera de la Pelosa
van ser-ne els guanys. Els interessos del patriciat local semblen
clars: el rei s’ha de treure de sobre definitivament el comte emporità i encetar tota una sèrie d’accions polítiques i d’inversions en
infraestructures per tal de redreçar la situació.
Però els elements endògens són tan sols un fil conductor paral·lel,
no l’agent principal. Es patiren les conseqüències negatives de la
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militarització, però no es gaudí de les positives. Al cap i a la fi, el
Ferrol del segle XVIII era similar a la Roses de dos segles enrere: un
llogarret de pescadors aliè a la jurisdicció reial. I això no el privà
d’una espectacular expansió amb la seva militarització.5
Roses fou víctima de les contradiccions del poder naval espanyol a
la Mediterrània durant el segle XVI. És cert que un dels temes protagonistes de les escasses corts celebrades al llarg del segle XVI fou
que el Principat enllestís una esquadra pròpia de galeres. Però un
element que cal tenir present és que si Catalunya tornava a ser una
talassocràcia a la Mediterrània, i esdevenia un puntal del poder naval
espanyol en aquest teatre estratègic, les conseqüències per a Gènova
serien del tot negatives. Els Dòria esdevindrien un aliat força més
prescindible per als Àustries espanyols. Amb les drassanes barcelonines com a principal centre de producció de galeres i el port de
Roses, de privilegiades condicions naturals, com a base naval principal, es desenvoluparia tota una infraestructura que podria servir
de trampolí perquè els catalans n’esdevinguessin protagonistes i
arraconessin els gitanos blancs.6 Per això no és gens estrany que els
genovesos veiessin amb malfiança la militarització del port rosinc.
Andrea Dòria es mostrarà obertament contrari a dur a terme la conversió de la vila de Roses en plaça forta. Ja li estava bé la fortificació de
la Trinitat per tal d’assegurar l’arribada de la seva esquadra de galeres
al litoral peninsular espanyol, però tot allò que anés més enllà anava en
contra dels interessos genovesos. Com hem vist, la visió d’Alba no fou
la mateixa. Però, fins i tot, l’òptica de Bernardino de Mendoza, cap de
l’Esquadra d’Espanya, era coincident amb la del Gran Duc. Això posa de
relleu que la divergència entre Alba i Dòria sobre el paper estratègic que
el port empordanès havia de jugar parteix de la defensa dels interessos
genovesos i no d’un enfrontament entre soldats i marins.7
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Des d’un punt de vista antagònic també es pot contemplar la dimensió estratègica rosinca. Per això solament cal evidenciar el preu que
es va haver de pagar perquè França tutelés la naixent república catalana de 1641. No solament el Rosselló havia de passar a sobirania
francesa, sinó també Roses, la qual havia de ser conquerida per
l’exèrcit català i després cedida a Lluís XIII. Tot i que la república
independent fou una efímera experiència política, darrere del projecte sobiranista de la revolució dels Segadors hi havia el rerefons de
convertir Catalunya gairebé en un protectorat francès.8 La Roses
convertida en una de les principals places fortes franceses des de
1645 era la plasmació del titella català controlat des de Versalles. En
el moment que els catalans volguessin redreçar la seves relacions
amb Felip IV, la nova frontera que els francesos dibuixarien amb el
Rosselló i l’enclavament rosinc a les seves mans farien de l’Empordà
un territori indefensable. Això es traduiria en un preeminent escenari estratègic per a França. La conquesta de Roses després del sagnant 1645, commemorada a la Cort amb un ampul·lós tedèum a
Notre Dame, és la celebració de l’assoliment d’una fita, del cim
d’una ambició. A partir d’aquell moment, la guerra, per a França,
passa a ser defensiva i s’intenta cercar una pau que certifiqui els
guanys territorials.
És per això que el Tractat dels Pirineus de 1659 no va ser un èxit
complet per a la diplomàcia francesa. Tot i la consolidació d’importants guanys territorials enfront d’una Espanya decadent, la devolució de Roses a Espanya tenia quelcom de fracàs.
Si el gran problema de la Roses militar fins a 1645 havia estat la
feblesa de l’element civil necessari darrere una inversió estratègica
d’aquesta magnitud, la situació al llarg de tota la segona meitat del
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segle XVII vindrà a reblar el clau d’una manera molt més evident.
Gairebé despoblada civilment després de la llarga ocupació francesa,
el germen de la Roses actual ressorgeix lentament a llevant de la plaça forta. La manca crònica d’un teixit humà i econòmic a l’alçada de la
seva importància estratègica va fer que nasquessin coetàniament
altres opcions. Palamós, amb la construcció de modernes fortificacions, s’albirà durant la segona meitat del segle XVII com a substituta
d’una Roses decadent. És cert que en part fou pels esforços d’un virrei que era també comte de Palamós: el duc de Sessa. Però el que és
irrefutable és que entre el món rosinc i l’entramat social i l’economia
marítima palamosina hi ha una diferència que es veu d’una hora lluny.9
Des d’un punt de vista posicional, Roses no deixava de ser estratègicament important com a punt d’aixopluc per a les esquadres de
galeres. Tot i això era incapaç de donar un perllongat suport a les forces navals estacionades. Això provocarà que l’enginyer Jerónimo
Rinaldi es plantegi la conveniència d’abandonar la plaça forta i deixar el castell de la Trinitat com a única defensa de la badia.
Si la idea de Rinaldi no es va dur a terme, fou, en part, perquè es va
morir. Però, sobretot, hi influïren dues circumstàncies: l’important
cost de l’enderroc i el fet que des del Tractat dels Pirineus era l’única
fortalesa moderna que hi havia a l’Empordà. Mentre no es construís
una nova fortalesa al bell mig de la comarca, no es podia encetar
aquest pas. I és que tot i descentrada respecte a l’eix principal de
penetració, el camí ral de Barcelona a la frontera, Roses era un important obstacle a tenir en compte. Així ho demostren tant la Guerra
d’Holanda (1673-79) com la de Luxemburg (1684-85). L’exèrcit francès, sense haver conquerit Roses, s’estampà contra les portes de
Girona, que esdevenia la principal plaça forta sobre el camí ral.10

Militarment, tot i els esforços dels seus defensors, Girona era una
bicoca per a qualsevol exèrcit que es plantegés penetrar Catalunya.
Encerclada de turons i encaixada en una vall fluvial, defensar aquesta plaça forta era una feina feixuga. Però l’entusiasme de sant Narcís i la seva guerra santa bacteriològica encetada contra el francès
no van ser les úniques raons que salvaren Girona durant ambdues
guerres. El fet de no atacar Roses ni Palamós va tenir les seves conseqüències, ja que va complicar la logística de les tropes invasores.
Els francesos van aprendre que el domini del mar i dels ports del litoral eren la base de la victòria i d’una profunda penetració assegurada. Durant la Guerra dels Nou Anys (1688-1697), la conquesta de
Roses el 1693 i Palamós el 1694 va fer que Girona caigués sense cap
mena de problema aquell mateix any i Barcelona, tres anys després.
Una mateixa lectura, d’una forma inversa, es pot fer durant la Guerra de
Successió. El fet que el governador i la guarnició de Roses fessin costat
a Felip d’Anjou suposà l’arribada d’un important contingent de tropes
gal·les que a la llarga transformà Roses, de fet, novament, en una plaça
forta francesa. En aquell moment, des de Versalles s’entenia la situació
militar a Catalunya dins d’una visió similar a les ambicions de mig segle
enrere. Amb el Rosselló i la Cerdanya francesa consolidats defensivament i el port rosinc sòlidament guarnit per les tropes de Lluís XIV, solament el triomf borbònic evità que la plaça forta passés definitivament
a França. En aquest sentit és impossible resistir-se a entrar en el llicenciós terreny de l’especulació. No cal fer una anàlisi gaire exhaustiva per
endevinar que si els austriacistes haguessin guanyat la guerra, Roses
hauria esdevingut el Gibraltar català.
El panorama polític resultant del Tractat d’Utrecht (1713) diluïa la
importància de Roses i de qualsevol succedani a la costa catalana.
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Amb un monarca a Espanya nét de Rei Sol, França havia deixat de
ser l’enemic tradicional. Milà i els Països Baixos havien deixat de ser
dominis espanyols. La política naval dels Borbons immediatament
posterior a la Guerra de Successió confirma la decadència estratègica de Roses. Cartagena s’erigirà com l’únic Departament de la
Mediterrània. Seguint els esquemes importats de França, aquest nou
concepte de base naval incorporà una triple funció operativa, logística i d’infraestructura: és alhora arsenal, drassana i punt de carenatge. Tot i això, la Cartagena departamental no tindrà cara i ulls fins
a mitjan segle XVIII.
Una dada simptomàtica que cal tenir present és que a la costa gironina es construirà el primer navili de línia de tres ponts de l’Armada
de la Il·lustració: el Sant Felip El Reial (1717). Però no serà Roses la
seva drassana, sinó Sant Feliu de Guíxols. Des d’un punt de vista polític i militar Roses avantatjava a bastament l’opció ganxona: havia
estat fidel a Felip V des de l’esclat de la Guerra de Successió i comptava amb una guarnició amb uns mitjans logístics i administratius
que podien servir d’eficaç suport a l’actuació. Com Sant Feliu, gaudia d’un platja apta per a les improvisades grades. Tampoc pel que
fa a la fusta, el principal recurs natural per a la construcció naval,
Sant Feliu era un centre productiu amb un avantatge decisiu. Des de
final del segle XVI la fusta dels boscos de Falgons era embarcada a
Roses amb destinació a les drassanes barcelonines. Però fins i tot hi
ha un precedent més immediat. A principi de segle XVIII, la marina
de l’Orde de Malta introduirà el navili de línia com a vaixell de combat principal. Aquestes naus van ser construïdes a Toló. Doncs bé,
bona part d’aquesta fusta sortí de les muntanyes de l’Albera empordanesa, en concret de Requesens, i fou embarcada a Roses vers les
drassanes franceses.11
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Tot i que Sant Feliu de Guíxols fou una experiència efímera com a
centre productor naval, posà en evidència la principal mancança
rosinca: l’element civil. Des d’un punt de vista demogràfic, tot i la
presència d’una important guarnició, Roses és un llogaret si es compara amb Sant Feliu. Quan acabà la Guerra de Successió, a Roses no
hi havia una economia marítima desenvolupada que servís per a la
implantació d’un centre productor de la Reial Armada. I és que
durant el segle XVIII l’eclipsi rosinc s’evidencia pel fet que la capitalitat de la Província Marítima es localitzà durant la major part
d’aquest període a Sant Feliu i Palamós. Tot i que Roses quintuplicà
la seva població al llarg del segle i fou la principal guarnició militar
de la costa gironina, aquests no van ser atractius suficients perquè
la capitalitat marítima es consolidés després d’un curt lapse a la
segona meitat de la centúria.
Igual que durant la segona meitat del segle XVII, la pèrdua de pes
dins l’estratègia naval tindrà les seves conseqüències militars. Si el
desplaçament de l’hivernatge de les flotes de galeres a Palamós
suposà dictàmens com el de l’enginyer Rinaldi en relació a l’abandonament de la plaça forta rosinca, a una opinió similar arribà l’enginyer Verboom a la dècada dels quaranta del segle XVIII, ja que
tornà a la vella idea de deixar el castell de la Trinitat com a única fortificació per garantir l’aixopluc de les flotes en moviment.
La construcció de la nova fortalesa de Sant Ferran, imposada per
un distanciament polític de França, serà l’element salvador de
Roses, ja que la convertirà en un port de socors de la fortificació
figuerenca amb el qual es podia garantir un desembarcament segur
que amenacés per la rereguarda el bloqueig francès contra la nova
fortificació.
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L’actuació dels enginyers Zermeño, primer Juan i després el seu
fill Pedro, és un fil conductor vàlid de l’evolució rosinca de la segona meitat del segle XVIII: la salvació de les muralles i la regularització del raval extramurs són mesures portades a terme per tal de
donar fesomia a la ciutat portuària. Figueres necessitava un port
proper amb defensa i poblament alhora. Atendre aquests dos problemes, en aquest cas amb un aspecte tan contradictori entre
ambdós com la regularització del raval dins de la zona polèmica,
crec que foren els eixos vertebradors que permeteren que Roses
es convertís en la capital de la Província Marítima. Importància
militar i desenvolupament civil són dos elements que van junts en
aquest procés.
La capitalitat marítima fou efímera i la voluntat de Zermeño tan sols
derivà en el fet que la plaça forta no fos enderrocada. Durant els
dos últims setges (1794-95 i 1808) l’estat de conservació de les
obres de defensa era deplorable. Malgrat tot, la lectura més positiva que se’n deriva és que amb el domini del mar portat a terme per
l’esquadra de Gravina, primer, i la de Collingwood, després, la
defensa, tot i el paupèrrim estat de les fortificacions, es podia assegurar amb garanties.
Sense endinsar-nos en el que van ser els fets de l’últim gran setge
del qual ara es commemora el bicentenari, aquesta fou la primera
gran operació d’envergadura des de l’inici de la guerra.12 Cal esmentar que de totes les guerres sostingudes per l’exèrcit francès a Catalunya, aquesta era la que s’iniciava amb un punt de partida més
avantatjós. Figueres, la principal fortalesa del Principat, i Barcelona,
la seva capital, eren a les seves mans. Tot i això acabà sent la seva
derrota més aclaparadora.

Una de les claus de la victòria catalana que ha estat bastant menyspreada és la cooperació naval britànica. Sense aquest element,
l’exèrcit francès hauria acabat esclafant l’obstinada voluntat de lluita de miquelets i sometents. Les intrèpides operacions de la marina
britànica contra el tràfic marítim enemic convertiren l’exèrcit francès en una formidable i alhora famolenca bèstia, una mena de lleó
agafat per la cua que a la llarga fou incapaç de menjar-se la tenaç
resistència catalana.
Tot i els precedents, el setge de Roses és la primera operació en què
els problemes de coordinació entre els aliats pel que fa a les directrius de comandament, de decisió tàctica i d’organització logística,
arriben a una magnitud tal que la converteixen en la primera operació conjunta amb cara i ulls de la guerra, amb tots els complexos
problemes que se’n deriven.
Parlar de la Guerra del Francès i de les excel·lències de la guerrilla és
un discurs que em comença a semblar no tan sols avorrit, sinó bàsicament fals.13 En cap guerra en terra catalana mai no hi va haver
tants setges –els de Roses, Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, etc.–,
ni tantes batalles campals provocades entre un exèrcit assetjador i
un altre de socors als assetjats, les dues operacions paradigmàtiques de la guerra convencional derivades de la revolució militar.
Amb la voluntat de conquerir Roses, els francesos donaren el primer
pas per tal d’obrir la navegació de cabotatge cap a Barcelona. Precisament la clau de la guerra a Catalunya radicà en l’establiment
d’una xarxa logística marítima, ateses les limitacions del transport
per via terrestre, per tal de donar suport a les operacions militars al
Principat. Per a Napoleó, perdre la guerra al mar suposà no arribar
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mai a liquidar la resistència catalana. Així s’explica la transcendental aportació anglesa.
Com a paradoxa que serveix de reflexió final, els catalans som una
mena de rara espècie que té el contradictori vici de celebrar les derrotes. Conseqüentment amb el nostre tarannà, aquest gran triomf
català té el contrapunt de ser-ho sense victòries decisives. La Guerra
del Francès fou una gran empresa militar que suposà fer front a la
més portentosa màquina guerrera d’Europa. En cap conflicte els
catalans hem arribat a conjugar tants esforços com a col·lectiu
social: establir una estructura gairebé estatal, atès el buit de poder
imperant; administrar els territoris no ocupats per l’enemic; recercar canals diplomàtics que fonamentessin la profitosa cooperació
amb els anglesos molt abans de l’aliança hispanobritànica; formar
un exèrcit pràcticament del no-res; organitzar una indústria de
guerra, etc. Per totes aquestes raons, segons la meva opinió, fonamentada en molt anys d’estudi i treball a arxius d’arreu d’Europa, la
Guerra del Francès és la gran guerra patriòtica de la història de
Catalunya.
Pablo de la Fuente
Historiador
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Notes
*

Aquesta és una dissertació sintètica. No pretén ser, ni pel context,
ni pel seu volum, un treball de recerca específic. És per això que en
molts aspectes em limito a resumir els meus punts de vista expressats en d’altres treballs, on documento suficientment i raono contundentment els meus arguments.

Ilustración. Historia de un navío hundido en el golfo de Rosas, Barcelona, Museu Marítim, 2007, ps. 95 i ss.
6

Aquesta qüestió l’he abordada a “La fortificació del litoral cadaquesenc al segle XVI”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,
34 (2001), 379-400, p.397.

1

Sobre les meves idees relatives a la Guerra del Francès, vegeu el meu
treball La otra Guerra de la Independencia. La organización militar del
Principado de Cataluña, Madrid, Ministerio de Defensa (en premsa).
Pel que fa al context estratègic de la Guerra de Successió és molt
recomanable l’obra de Josep Ma. Torras i Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), R. Dalmau, Barcelona, 1999.

7

Les disputes entre Alba i Dòria les he estudiades a “Poder, mentalitat i ideologia a la Roses del Renaixement”, Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 36 (2003), 113-23, especialment pàg.
116 i ss.
8

2

Tota la informació no esmentada explícitament la trobareu al meu
treball Les fortificacions reials del golf de Roses en l’època moderna,
Roses, Ajuntament, 1998.
3

Hi ha un clar contrast entre la importància de Roses com a fortalesa
i base naval i el seu pes demogràfic a Catalunya. He aprofundit en
aquest aspecte a “Aigua, ciutat i territori a la Roses renaixentista”,
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos , 35 (2002), 351-72, p. 371.
4

La meva visió sobre les fortificacions es pot llegir a La ciudad como
problema militar: Perpiñán y los ingenieros de la monarquía española (ss. XVI-XVII), Ministerio de Defensa, Madrid, 1999, passim.

Les meves opinions sobre l’organització i les vicissituds de l’exèrcit català de la Guerra dels Segadors es poden llegir a “L’Esparta del
Barroc”, estudi analític i introductori de l’edició facsímil de l’obra de
Francesc Barra Breu Tractat d’Artilleria recopilat de diversos autors
(Barcelona, Jaime Matevat, 1642), Figueres, Fundació Les Fortaleses
Catalanes (en premsa). El gran defecte de la historiografia catalana
sobre l’època moderna és l’al·lèrgia a les qüestions estrictament
militars, fins i tot dins l’estudi d’un model intrínsecament català.
Contra aquesta greu deficiència ja hi ha alguns estudis pioners, tot
i que molt globals i amb un objectiu bàsicament didàctic, com el cas
de Francesc Xavier Hernàndez Cardona, Història militar de Catalunya
(vol. III. La defensa de la Terra), R. Dalmau, Barcelona, 2003.
9

5

La meva òptica sobre l’expansió de Ferrol com a centre de producció és a El Triunfante: tecnología y ciencia en la España de la

Sobre Palamós, allò que s’exposa es pot llegir amb més atenció a
l’obra de Joan Manuel Alfaro Gil i un servidor “La plaça forta de Palamós. Territori, societat i defensa a la segona meitat del segle XVII”,
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treball de recerca inèdit, Beca de Recerca “L’Equitativa” / Ajuntament de Palamós (2004).
10

Una altra col·laboració amb Joan Manuel Alfaro Gil dóna cara
i ulls a les idees esgrimides sobre aquest punt. Vegeu Quan
l’Empordà esdevingué frontera. La Reial Plaça de Guerra de Sant
Ferran de Figueres, Figueres, Fundació Les Fortaleses Catalanes,
2004, ps. 37 i ss.
11

Sobre aquesta interessant drassana, em remeto al llibre que he
escrit amb Marcel Pujol i Hammelink La Reial Fàbrica de Vaixells de
Sant Feliu de Guíxols (1715-1721), Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament
(en premsa).
12

A més de l’obra mencionada a la primera nota, podeu llegir la meva
aportació a l’obra de Marcel Pujol i Hammelink & al. Roses II, Perola
V i Presido: tres vaixells enfonsats a l’Empordà durant la Guerra del
Francès (1808-1814), Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya,
Girona, 2003. També la meva aportació inèdita al 3r Congrés d’Història Marítima de Catalunya, (Barcelona, desembre 2006) “El zarpazo del Tigre. Un ejemplo de métodos operacionales de la Royal
Navy durante la Guerra de la Independencia” (inèdit).
13

El mite de la guerrilla, idea aplicable almenys pel que fa a Catalunya,
ha tingut un notable èxit historiogràfic. Sense ànim de ser exhaustiu, podeu veure la notable producció al respecte a Francisco Maestrojuan Catalán, “Bibliografía de la Guerra de la Independencia
española”, Hispania Nova, 2 (2001-2), 1-41, passim.
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La Roses fora muralles. Els inicis de la Roses moderna
(1645-1693) Pere Gifre Ribas
INTRODUCCIÓ
Les viles situades en el litoral català experimenten durant els segles
XVI i XVII un procés de creixement de la seva població com a resultat
de la diversificació i l’especialització dels seus negocis. Especialment
important és aquest procés a les viles i ciutats relacionades amb la
ciutat de Barcelona. Hi ha, com ha apuntat A. García Espuche (1998),
una nova jerarquització urbana de Catalunya que es posa de manifest
només de comparar el volum de població entre 1553 i 1702. El comtat
d’Empúries i el de Peralada semblen quedar al marge d’aquest procés,
tot i que l’activitat mercantil anterior a 1640 encara hi hauria tingut
una presència notòria. Castelló, la capital del comtat d’Empúries, protagonitza durant aquests dos segles un procés de reculada en la seva
població i una transformació de les seves activitats en un clar procés
de ruralització (J. Colls, 2002). En aquest procés, el poblament de
Roses, que també perdrà llocs en aquesta nova jerarquia urbana, estarà condicionat per la construcció de la ciutadella militar, primer, i pel
fet que el comtat esdevé frontera de la monarquia hispànica, una frontera que tenia com a principal baluard defensiu la ciutadella de Roses
i el castell de la Trinitat. El fet militar i fronterer marquen l’avenir de la
vida de Roses durant la segona meitat del segle XVII i limiten les seves
possibilitats mercantils com a port del comtat d’Empúries. Si a això hi
afegim que la guerra (i els seus corol·laris: el principal, la fiscalitat que
se’n derivava) entre la monarquia hispànica i francesa serà, gairebé,
habitual entre 1640 i 1697, podrem entendre les dificultats per les
quals passarà la població, la vida urbana i l’activitat econòmica i institucional de Roses durant la segona meitat del segle XVII.
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Durant la segona meitat del segle XVII, entre els setges de 1645 i
1693, es produeix un procés de desaparició i renaixement del poblament de Roses. El fet militar sens dubte ha marcat l’avenir de la
població en època moderna. A partir, però, de 1645, hi ha una població que desapareix, la situada a l’interior de les muralles, que tornarà
a constituir-se fora, en un dels precedents més llunyans de l’urbanisme de la Roses actual. Amb tot, però, és una recuperació lenta, com
queda de manifest si comparem l’evolució de la població entre 1553
i 1717: el fogatge de 1553 dóna a Roses una població de 184 focs,
aproximadament uns 644 habitants (utilitzo el conversor 3,5); els
recomptes de començament del segle XVIII, per contra, donen una
població de 377 habitants. Des de la construcció de la ciutadella fins
a la fi de la Guerra de Successió, Roses ha perdut al voltant de la meitat de la seva població. Podem posar en dubte els recomptes fiscals,
que no són directament de la població, i posar més dubtes a la baixa
xifra de començament de segle XVIII. El que no podem negar és la
pèrdua de poblament durant aquest segle i mig. La recessió del
poblament és clara. Les causes, les anirem exposant.
Per poder explicar aquesta situació, aventurem, a títol d’hipòtesi, que
la causa principal de la recessió l’hem de buscar en la construcció de la
ciutadella militar que situa Roses com la principal plaça forta del nord
i del litoral del Principat de Catalunya. La ubicació de la ciutadella a
Roses va suposar un parèntesi en el seu poblament, especialment
durant el període 1645-1693: entre els dos setges que patí la plaça forta, la presència militar i la guerra declarada, amb la prossecució de la
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Guerra de Secessió (que no s’acaba amb la capitulació de 1652, sinó
que s’allarga fins al 1660), amb les campanyes militars de la guerra
d’Holanda (1673-1678), la campanya de 1684 i la Guerra dels Nou Anys
(1689-1697) es va fer difícil la supervivència de la població. D’aquí la
seva forta disminució. La situació estratègica de la plaça forta de Roses,
situada a la frontera hispanofrancesa posterior a 1659 –de fet, una de
les poques fortificacions que havien d’oposar-se a la línia Vauban (A.
Ayats, 2002)–, explica en bona mesura la reducció del poblament de
Roses. Les autoritats locals empordaneses es queixen repetidament de
la pèrdua d’efectius. Allò que hauria pogut semblar un plany per a aconseguir millores en el tractament fiscal de la població sembla, a la vista
de les dades d’aquests recomptes, que no era un argument retòric, sinó
la realitat d’una terra que esdevenia frontera i que per aquest motiu
havia de patir les freqüents campanyes dels exèrcits (P. Gifre, 2005) i
la presència constant de la guarnició de Roses.
En aquest treball es vol situar el renaixement de la població vilatana de
Roses fora de les muralles, tot remarcant que és contra el fet militar que
es reafirma l’autonomia de la població, com quedarà de manifest en els
moments posteriors (durant la Guerra de Successió, a començament
del segle XVIII) i amb les guerres amb França (primer, durant la Guerra
Gran, 1793-1795, i després durant la Guerra del Francès, 1818-1814). La
solidesa de la vida i l’organització vilatanes, que havia posat les seves
bases durant la segona meitat del segle XVII, podrà fer front a les dificultats bèl·liques ocasionades per la plaça forta perquè Roses era ja, en
el XVIII i en el XIX, una població autònoma fora muralles.
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ELS PRECEDENTS (1645-1664)
El setge i la destrucció de 1645 (M. Baig, 1988), amb la posterior
ocupació militar per part de l’exèrcit francès, va suposar un tall
important en la vida de la població de Roses. La destrucció de les
cases situades a l’interior de les muralles, que comença a ser coneguda pels treballs arqueològics (A. M. Puig et alii, 1995, p. 65-68), va
anar seguida d’una ocupació real del territori. La posició de la milícia destacada a Roses, amb Miranville com a governador al capdavant, va representar un autèntic malson per a les comunitats rurals
empordaneses. Des de Roses es cobrava allò establert per l’autoritat catalanofrancesa i Roses esdevenia també un presidi per a les
autoritats de les poblacions que no s’hi avenien o que no podien
pagar les exaccions fiscals. Pagesos que tornaven del mercat de
Figueres eren fets presoners per les tropes de Miranville, comminats
a Roses i empresonats fins que les universitats d’on eren no s’avinguessin a pagar allò que els havia imposat l’autoritat francocatalana.
Els segrestos de pagesos per obligar les seves universitats a pagar
van ser freqüents entre 1645 i 1652, mentre va durar la Guerra de
Secessió; i encara després de la capitulació de Barcelona de 1652,
quan la fortalesa de Roses va restar sota la influència francesa fins
després del Tractat dels Pirineus, ja que no va ser desallotjada per
les tropes fins al 1660 (P. Gifre, 1993, pàg. 569-570). El caràcter
estratègic de Roses i el fet que tot es trobava a la taula de negociació del nou equilibri europeu, explica el manteniment de l’ocupació
militar francesa.
La destrucció ocasionada pel setge de 1645 suposa un tall significatiu en la història de la població de Roses. Si fins al setge hi havia
una població que majoritàriament vivia dins la muralla, fins a 140
cases –segons la reconstrucció feta per Marcel Pujol (1997) a partir

de l’estudi dels capbreus de 1551 i 1565 sota senyoria directa de
l’abat de Santa Maria–, la reconstrucció posterior es farà fora les
muralles. El raval, el port i la platja, però també els masos que tornaran a ser, poc a poc, habitats i treballats, seran els àmbits d’ocupació de l’espai i del redreçament de la població de Roses. La pau
amb França comportarà canvis importants en la població i l’organització dels habitants de Roses. El més important és l’organització
del regiment de la vila fora muralles. La ciutadella comença a ser un
element diferenciat de la població i l’urbanisme de Roses. Fins i tot
es pot dir que la Roses restaurada reneix fora de les muralles en un
procés de reafirmació de la independència del presidi i la jurisdicció
militars. La reafirmació del poblament passa per fugir de la jurisdicció reial i militar, tot mantenint, però, la jurisdicció comtal.

Les jurisdiccions: el rei, senyor de la ciutadella;
el comte d’Empúries, senyor de Roses
En el fons, la qüestió jurisdiccional té un paper important en la formació de la Roses moderna. La jurisdicció civil i criminal, alta i baixa,
el mer i mixt imperi el tenia el comte d’Empúries; l’espai de la ciutadella era, però, de jurisdicció reial, de manera que la jurisdicció dins
la ciutadella era exercida pel governador militar de la plaça, jurisdicció que s’estenia als soldats de la guarnició. En canvi, però, la dels
habitants de Roses pertocava al comte d’Empúries. Aquesta situació comportarà no pocs enfrontaments entre les autoritats de la Universitat de Roses i les autoritats militars. Només posarem un
exemple de les situacions que es podien viure. El prenem d’un acord
del consell general de la Universitat de Roses de 19 d’abril de 1665,1
quan es decideix recórrer al virrei per posar fi a les vexacions comeses pel governador de la plaça. Es diu que la darrera ha consistit a
empresonar dos cònsols i a allotjar a casa d’un d’aquests una com-
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panyia de soldats “vivint a discreció”. L’acord del consell general,
“ab concentiment de molts altres pagesos y particulars de dita vila
fora de dit consell, als quals se’n a dada raó”, resol que es vagi a Barcelona o a Madrid a donar-ne raó al duc, “mi senyor”, en referència
al duc de Cardona, comte d’Empúries. La presència continuada de
les tropes dificultava la convivència a la vila.

monestir ha perdut bona part del pes que havia exercit sobre la terra
i sobre els homes. Les disputes amb la corona acabaran cap a final
del segle XVI (Pablo de la Fuente, 1998, pàg. 45-48), en un procés
més general de la monarquia i que a Roses s’accentua amb la fortalesa. El resultat: l’abat de Santa Maria esdevé un senyor directe més.
Caldrà que Josep Colls ens digui quants més n’hi havia, a Roses, i,
sobretot, el senyor delmador.

La Universitat restaurada fora muralles comptarà amb el suport i
l’aquiescència del comte d’Empúries. Les autoritats de Roses, però,
toparan, i no poques vegades, amb la jurisdicció militar que s’exercia des de l’interior de la ciutadella. L’enfrontament jurisdiccional
Universitat-ciutadella serà important durant el període 1664-1693 i
pot ajudar a explicar la suposada claudicació de la Universitat de
Roses durant la Guerra de Successió (1705-1714), que sempre va restar sota obediència filipista. L’adhesió a Felip V s’explica no per la
defecció, sinó per la por, com en altres poblacions que estaven en la
mateixa situació, al presidi militar, i també la por a l’exèrcit francès:
fos amic, com el 1645, fos enemic, com el 1693, l’actuació no oferia
diferències.

La part del delme, però, era mantinguda i aquest pagament era, a
banda de les obligacions militars que comportava el presidi, el més
important que havien d’efectuar tant els que vivien dins les muralles
com la població situada fora muralles i als masos. El monestir de
Santa Maria, ja unit al d’Amer, era el delmador universal de la parròquia de Roses i rebia de 33/3 del delme de terra i de 20/1 del peix i
del corall. Més que la jurisdicció exercida amb anterioritat a 1551, de
fet, la baixa jurisdicció o jurisdicció civil, la presència, en retrocés,
dels monjos de Santa Maria era perceptible en el cobrament anual
del delme: era, sobretot, senyor delmador de la parròquia i delmari
de Roses.

El tercer senyor jurisdiccional, el monestir de Santa Maria, en aquest
període limita en bona mesura la seva presència a la participació en
una part del cobrament del delme i a exercir de senyor directe i, com
a tal, fa capbrevar la població de Roses, tal com ha estudiat Marcel
Pujol (1997). El seu domini, però, queda molt reduït, ja que la seva
base territorial estava situada majoritàriament a l’interior de les
muralles i aquestes havien passat a jurisdicció reial i militar. Sens
dubte, en relació a la situació anterior a mitjan segle XVI, quan la
monarquia opta per la situació estratègica de Roses per construir
una de les defenses principals de la frontera nord del territori, el

En definitiva, el conflicte jurisdiccional en aquest període deixa de
ser entre el comte d’Empúries i la monarquia per traslladar-se definitivament a l’enfrontament Universitat-Ciutadella. No és ja una
qüestió per lluir la jurisdicció feudal i esdevenir una vila reial. La Universitat de Roses, com altres universitats, va veure com la porta es
tancava a les Corts de 1599. El procés s’ha de veure en un sentit
invers: la Universitat de Roses cerca en el comte d’Empúries i la jurisdicció comtal el suport necessari per, dotant-se dels òrgans rectors
de la Universitat, manifestar l’oposició a la ciutadella militar. Si es vol,
tot reafirmant la seva condició de pertinença al comtat d’Empúries,
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la Universitat de Roses volia preservar els privilegis constitutius del
regiment de la Universitat enfront la jurisdicció militar i reial. Una
Universitat al marge de la ciutadella i el presidi militar naixerà de les
cendres del setge i la destrucció de 1645.

LA REPRESA (1664)
El 1664 és l’any en què podem situar la represa efectiva de l’activitat i la vida a la Roses posterior al setge de 1645. Amb anterioritat hi
ha indicis efectius d’una certa recuperació de la població: el 1657 es
reprenen els llibres de baptismes, però, de fet, fins a 1660, quan es
reconstitueix la parròquia de Santa Maria, només s’assentaran dos
batejos (J. M. Barris, 2008, pàg. 185-186). Bàsicament, els indicadors
d’aquesta represa estan identificats per tres fets: el primer, la recuperació de la insaculació i del regiment de la població, fet que ve a
demostrar la recuperació del poblament; el segon indicador consisteix en la represa dels establiments de terra i botigues a la platja
efectuats per l’abat de Santa Maria de Roses, i, finalment, la lletra
adreçada per la Universitat de Roses a la Reial Audiència amb la finalitat de cercar una solució, via concòrdia, amb els creditors censalistes que pressionaven la Universitat, una vegada restaurada, per al
pagament de les pensions caigudes dels censals.
El comte d’Empúries, el 28 d’abril de 1663, concedeix la llicència per
reprendre la constitució de la Universitat. Caldrà esperar, però, encara un any perquè el governador general del comtat d’Empúries, el 12
d’abril de 1664,2 torni a insacular les persones que, a partir d’aquell
moment, s’hauran de fer càrrec del regiment de la Universitat de
Roses. És el restabliment “a fi y effecte de reedificar de nou la política y bon ús tenia dita Universitat”. Les vint-i-una persones insaculades ho són en tres bosses: la bossa de cònsol en cap, la bossa

segona i la bossa tercera, a raó de set persones per bossa. Hi ha un
canvi en el dia de l’extracció de les bosses dels oficis de la Universitat de Roses: a partir d’aquest moment l’elecció deixa de fer-se per
Tots Sants i passa a fer-se per la segona Pasqua. És la resurrecció de
la Universitat de Roses. Els insaculats queden tots repartits en els
diferents oficis de la Universitat: tres cònsols, tres proposats a la terna de batlle, un mostassaf, un clavari, dos sobreposats, dos cònsols
de mar, un jutge d’apells, dos oïdors de comptes, dos morbers, tres
obrers i un síndic. El fet que només hi hagi vint-i-una persones insaculades i que ocupin o siguin proposades per a tots els oficis del
regiment de la població és un indicador claríssim que no hi devia
haver gaire més famílies en la recuperada població de Roses. Periòdicament, a partir d’aquesta data, el Consell General de la Universitat de Roses es reunirà “fora los murs de dita vila”, a vegades a la
platja (“en la platja del mar” o a la “platja devant las figueras”), d’altres “en una barraca assenyalada per effecte a ont y per semblans
actes y negocis se acostuma de convocar y congregar” o “en una de
las botigas situadas fora los murs de la vila”. Sempre fora dels murs
de la ciutadella.
El segon indicador el trobem en el fet que l’abat de Roses faci diferents establiments el 6 i l’11 de setembre de 1664.3 En alguns casos
es tracta de nous establiments. En la majoria, però, es tracta de ratificar establiments fets amb anterioritat amb la finalitat que el senyor
directe, l’abat de Santa Maria, s’asseguri la percepció del cens. L’establiment assegura els drets de percepció del cens al monestir i
alhora també el domini útil dels establerts. En total, dotze contractes
d’establiment de terres per a fer casa, però també botigues, en alguna de les quals viu el pescador establert, i l’hort. En general, les
persones establertes són pescadors situats a la platja, extramurs,
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que queden obligats a pagar algunes quantitats de peix en forma de
cens anual. Mentre entre els noms que figuren en les bosses d’insaculació hi havia molt poca presència de pescadors, entre els establerts pel monestir de Santa Maria de Roses la majoria ho són, tot i
que algun el trobarem més endavant exercint com a negociant.
Pagesos, senyors útils de masos, jovers o masovers que tenen els
masos arrendats i pescadors conformen el poblament del terme. El
1669, l’abadia de Santa Maria de Roses farà cinc establiments més
als Sinyols, en el que podríem considerar un signe de represa de l’activitat i de la recuperació del poblament.
Represa la vida, i organitzada la Universitat, els creditors censalistes insten la Universitat al pagament de les pensions dels censals
deguts d’ençà del començament de la guerra. La Universitat al·lega,
el 22 de gener de 1665, que, havent-hi guerra declarada, no està
obligada al pagament de les pensions endarrerides, un argument
jurídic habitual de les universitats durant aquest període. És un estira-i-arronsa general a les universitats del comtat d’Empúries (P.
Gifre, 1995) i a moltes del Principat. Les parts tenen raons per
defensar els seus posicionaments, de manera que la Universitat
demana un arbitratge a la Reial Audiència, tot basant-se en el fet
que poden evocar els processos quan es tracta de quantitats superiors a les tres-centes lliures i a l’existència de vídues i pubills. Sembla que el capital censal degut puja a més de setze mil lliures i les
pensions degudes, a catorze mil lliures.4 A banda que es fes cas a la
Universitat i s’arribés a la solució de compromís habitual en aquest
tipus de concòrdies, és interessant remarcar els arguments de la
Universitat de Roses, moltes vegades exagerats en el to, però que
en el fons, que és el que interessa destacar, reflecteixen la situació
de la Universitat.
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El primer dels arguments relacionats amb l’intent de rebaixar el
pagament del deute contret és la reducció de la població de Roses:
es parla, probablement de manera exagerada, de l’existència de cinquanta particulars. Poden ser-ne més, però allò que interessa destacar és que la vila està “del tot despoblada, que de present
solament se troban alguns sinquanta particulars que habitan fora de
la vila en unas barracas, accepto alguns tres o quatre que estan dins
aquellas per tenir ocupada la dita vila los soldats de la guarnició”. La
imatge que dóna l’argumentació és objecte d’exageració, però em
sembla que val la pena retenir la distribució de la població: de cinquanta particulars –sens dubte en són més–, quaranta-set viuen
fora muralla i només tres o quatre viuen dins els murs de la ciutadella, ben diferent de la situació de mitjan segle XVI, quan les cases
dins la ciutadella arribaven a cent quaranta.
La Universitat de Roses està formada per la població de la vila que
s’està formant, majoritàriament pescadors, que veuen com se’ls
estableixen botigues davant la platja, i pagesos que viuen als masos,
que majoritàriament ocupen les bosses d’insaculació, no pas els
masovers, que en queden exclosos. Aquesta és la composició dels
habitants de Roses, pagesos i pescadors: pagesos que treballen la
terra i que no apareixen en els capbreus de l’abadia de Santa Maria
perquè els seus masos estan sota jurisdicció d’altres senyors directes –majoritàriament serà el comte d‘Empúries, però s’ha de comprovar– i pescadors que, a banda d’anar a pescar, tindran algun
establiment de terra on plantar vinya i olivera, horta o algun cereal.
Els pagesos, senyors útils i propietaris de masos, ocupen les bosses
d’insaculació d’on són extrets els oficis de la Universitat, amb alguna excepció; els pescadors formen part del consell de la Universitat
de Roses, on expressen les seves posicions i voten. Reflecteixen les
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bosses d’insaculació la realitat de la població de Roses? Els pescadors hi són poc representats? Hi ha una representació pagesa per
sobre de la realitat? No coneixem la composició real de la població,
però si tenim en compte que la destrucció va afectar sobretot les
cases situades a l’interior de la muralla i que hi va haver un despoblament de les barraques i botigues situades davant la platja durant
els anys de guerra, no és del tot exagerat que en el moment de
començar la restauració de la Universitat de Roses pogués haver-hi
aquesta relació. El retorn de la població dedicada a la pesca, però
també la restauració dels masos abandonats durant les guerres, es
devia fer en els anys posteriors a 1664.

Pagesos i pescadors
Podem acostar-nos a la realitat poblacional i a la realitat econòmica de la població de Roses a partir de l’evolució d’un indicador,
indirecte, que ens proporciona l’arrendament del vintè del delme
de terra i del vintè del delme de mar. A fi de fer front al pagament
del deute censal acumulat per les guerres i la destrucció, la Universitat de Roses, amb l’acord del Consell General de la població,
va imposar un redelme sobre la producció dels productes de terra
que afectà la producció de cereals, però també el raïm i el derivat
del bestiar i la llana (les herbes de Roses eren arrendades durant
aquests anys a pastors que practicaven la transhumància), que es
pagava a raó de vint-i-dues mesures, una per al redelme, i restaven
sempre vint-i-una parts franques. Pel que fa al redelme del mar,
sovint s’especifica que fa referència al peix fresc i es pagava de
vint, una. Es tracta de vintens, redelmes que en altres universitats
podien ser més onerosos, ja que s’imposaven quinzens. Com que
la producció que grava el delme afecta tant els productes del mar
com els productes de terra, la sèrie resultant d’aquests arrenda-

ments anuals ens pot ajudar a entendre la composició de la riquesa
de la població.
La producció agrícola del terme va caure en relació a 1640. Tot i que
pot ser exagerat, la Universitat de Roses al·legava el 1668, en l’acte
de concòrdia amb els creditors censalistes, que el terme era ric en vi
i oli: “Antas del dit any mil sis-cents quaranta sols de vi se cullia en dit
terme dotsa sentas càrregas y de oli vuyt-centas càrregas”.5 Hi ha un
abans i un després de 1640. La guerra és percebuda com la causa de
l’inici de la davallada de la població i de la producció del terme.
Pel que fa als productes del mar, en els anys de restauració de la
Universitat es viuran els enfrontaments amb la Universitat de
Cadaqués per la pesca a la cala Jóncols i a la Pelosa, ja que els
cadaquesencs, probablement valent-se de la disminució del poblament de pescadors de Roses, pretendran tenir en exclusiva la pesca d’aquesta zona. L’enfrontament és més general entre les dues
poblacions (l’anada a l’ermita de Sant Sebastià també serà motiu
de conflicte) i, en el fons, el que es dirimeix són els límits marítims
i terrestres de les dues poblacions: és un conflicte de fronteres. A
una sentència de l’Audiència de Barcelona de 1672, que adjudicava la cala Jóncols i la Pelosa a Roses, li seguiran negociacions entre
les dues universitats i la mediació comtal fins al 1682 (P. de la
Fuente, 2006). Aquest plet per al control d’aquestes cales també
es pot llegir com el resultat de l’augment de la població de Roses:
mentre la població havia quedat reduïda no calia defensar els drets
exclusius de pesca en el terme; quan es manifestà la pressió
demogràfica es feia del tot necessari assegurar la pesca en el terme. La discussió, però, se centrava en l’exclusivitat de la pesca en
aquestes cales.
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La situació dels masos

1634 fins a 1645, any a partir del qual els trobem a Sant Feliu de Guíxols (P. Gifre, X. Torres, 2001, pàg. 19-20). Amb anterioritat a 1645, la
família Domènech participa de totes les possibilitats del negoci: del
comerç marítim amb relacions amb Niça, amb Carcassona, però
també de l’arrendament de rendes al comtat d’Empúries, ocupant
càrrecs en l’administració del comtat i també participa del subministrament a la guarnició de Roses. Com un més dels negocis, inverteixen en la compra de masos –entre 1612 i 1639 Pere Domènech,
pagès i mercader de Roses, adquireix fins a vuit masos, alguns a la
parròquia de Roses–. La renda de la terra atrau el capital procedent
dels negocis.

Fins ara ens hem referit a la situació del nucli de Roses i de la ciutadella. La situació dels masos no era gaire diferent. No disposem
encara, però, dels capbreus de la totalitat dels senyors directes del
terme per poder precisar quins són els masos. L’aproximació a la
situació dels masos la fem a partir de la informació que ens proporciona l’evolució del patrimoni Domènech. Els seus propietaris, i ciutadans honrats de Barcelona, van estar establerts a Roses des de

Els masos quedaran abandonats arran de les sovintejades guerres
de la segona meitat del segle XVII, fet que els portarà a desprendrese’n. De la venda de l’Alzeda a Josep Coll, diu Fèlix Domènech, nét
de Pere Domènech, l’autor d’unes memòries de la família, que “hera
una heretat que avia cent anys que no s’i cullia, ni espectativa de
cullir-i, perquè y faltava casa y adamés que per estar tant serca de

El gràfic del redelme assenyala una superioritat del delme de terra.
Si sumem les quantitats pagades entre 1668 i 1692 pels dos redelmes, s’estableix una proporció de la riquesa del terme del 65,81%
procedent de l’agricultura i del 34,19% procedent de la pesca: dos
terços dels redelmes procedeixen de la riquesa agropecuària; un
terç, del mar. És una aproximació molt superficial i que no té en
compte altres conceptes, però que per a aquest període pot ser
representatiu de cap on anava el procés de restauració de la producció del terme.
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A MENA DE BALANÇ DE LA SITUACIÓ DE LA UNIVERSITAT I LA
POBLACIÓ DE ROSES (1664-1693). L’ABAST DE LA REPRESA
Fins ara hem apuntat la represa de la vida a Roses després de 1645.
Sens dubte el període estudiat és ple de dificultats. Amb tot, però, hi
ha un seguit d’elements que ens fan pensar en una recuperació i en
el redreçament de la situació. Es tracta d’uns quants fets que, com
a mínim, apunten cap a aquest canvi. En primer lloc, tenim els
ingressos de la Universitat de Roses, que assenyalen un creixement
significatiu, aturat però per la conjuntura adversa de 1688, seguida
per l’inici de la Guerra dels Nou Anys.
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És només un patrimoni, probablement el més notable de Roses
abans de 1645, un patrimoni acumulat valorat en unes vint-i-cinc mil
lliures, i per això és més significatiu que la família Domènech abandonés la població. Els masos quedaven deshabitats i destruïts i, el
que és més important, no es trobaven masovers que volguessin anar
a conrear les terres a causa de la presència de la ciutadella de Roses.
El mateix al·legarà la Universitat de Roses en la concòrdia amb els
creditors censalistes: la causa de la ruïna i la pèrdua de la població
havien estat les guerres i la “fortalesa”. La situació de frontera, en
un moment en què la frontera militar per la banda francesa havia
quedat reforçada, imposava aquesta dificultat i aquestes conseqüències a les poblacions frontereres. I Roses era, al nord-est de la
frontera de la monarquia del rei catòlic, la primera plaça forta i el primer punt a batre per les tropes del rei cristianíssim Lluís XIV. Els

Domènech s’instal·len a Sant Feliu de Guíxols, vila situada al litoral,
que experimenta un creixement significatiu en la jerarquia urbana de
Catalunya: l’allunyament de la frontera n’explica una part; l’altra, el
fet de ser el port de Girona. Roses, el port del comtat d’Empúries,
havia perdut interès per famílies i patrimonis com els dels Domènech.

1668

Rosas no·s trobava qui la volgués manar”6. Una situació semblant la
trobem en la justificació de la venda del mas Barrera: “Se ha de
suposar que del mas Barrera no·n traguí des del any 1674, que
comensa la guerra, fins lo any 1685, que foren las últimas paus, sols
se ajustaren la culleta de 1674, que la del any 1675 la destruí lo francès, y destruí la casa tota y estigué en erm fins lo any 1681, que s’i
feu un poch de casalot, y comensà de donar fruit lo any 1682 y 1683,
ab què lo any 1684 que se retirà lo francès de Gerona a Castelló tornare posar la casa en terra y devoraren tota la anyada”7 El 1683, en
l’acte de venda de la torre de Domènech, a Montjoi, es diu que fa
anys que no se n’obté res, perquè no ha estat habitada a causa de la
dificultat de trobar-hi masover, “quam existentia tam proxima a fortalitia villae Rosis pro qua ultima et principali qua causa non reperire incolas ad ipsas unde existere dictas terras et hereditatis fere in
tottum incultas, boscosa et perditas”.8

Un fet important en el procés de redreçament de les finances de la Universitat de Roses arriba el 6 de maig de 1668,9 quan els creditors censalistes, el més important dels quals el monestir de Santa Maria amb
un total de 1.671 lliures, accedeixen a signar una concòrdia amb la Universitat de Roses en uns termes prou beneficiosos per a aquesta, ja
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que els endarreriatges de pensions fins a la data de la concòrdia
queden condonats, i la Universitat s’obliga a lluir la propietat de dos
censals cada any, escollits a sort de rodolí. Cada any, a menys que hi
hagués guerra declarada, el 8 de juny es feia l’extracció de censals i
eren lluïts. Entre 1668 i 1689, la Universitat de Roses va pagar 10.691
lliures, una quantitat important, que representava el 60,71% dels
seus ingressos. Haver acudit puntualment al pagament dels censals
és un clar signe de redreçament de les finances comunitàries a costa
d’una acusada pressió fiscal.

1500

Lluïció de censals, 1668-1689

1250
1000
750

via d’acordar la fixació dels termes amb la Universitat de Cadaqués
amb la qual s’estava en litigi de feia temps. El fet de pledejar llargament amb Cadaqués, amb el que suposa de costes judicials, és un
altre signe de la capacitat de resposta de les finances de la Universitat de Roses.
Hi ha un altre aspecte que torna a apuntar cap a la normalització.
L’acord del Consell General de 31 d’octubre de 1683, segons el qual
es resol posar fi a la situació de no tenir casa de consell, ni hospital,
ni estudi per a minyons és un fet inqüestionable de la reconstrucció
de la Universitat. Tractar aquest fet i comissionar quatre persones
del consell per fer les tragines de pedra necessària i que nomenessin,
per torn, els pagesos i pescadors que havien de contribuir-hi és un
fet significatiu.10 No sabem si es va portar a terme, però només la
decisió significa que aquestes eren les necessitats de la població.
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Probablement, però, l’indicador més determinant de la represa del
funcionament de la Universitat de Roses el trobem en l’assistència
a les convocatòries del Consell General de la Universitat. Per les
actes conservades en els protocols del notari Pastell de Castelló
d’Empúries, que en aquest cas ha actuat de notari de la Universitat,
podem saber el nombre i el nom dels d’assistents, el qual oscil·la
entre els 13 que assisteixen al Consell General de 19 d’abril de 1665
i els màxims de 50 (1688), 52 (1678) i 53 (1680). Aquesta darrera
convocatòria que marca el màxim d’assistents s’explica perquè s’ha-
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La compra del castell de la Garriga per 4.450 lliures és, sens dubte,
un fet decisiu d’aquest període. Tot i les dificultats derivades del poc
poblament, del deute censal i de la fiscalitat de guerra, el 15 de juliol
de 1685 el Consell General, amb la presència de quaranta persones,
i amb el vot en contra de set pagesos, decideix comprar el castell de
la Garriga. Caldrà imposar noves càrregues a la població: es vendran
les herbes del terme i s’imposarà mitja dobla per cada barcada de
sardinals, en el que vol ser una igualtat contributiva per a tots els
components de la Universitat. I encara s’haurà de crear un censal de
550 lliures. Com que la Universitat ja no tenia crèdit, i no hi havia qui
volgués crear censals a la Universitat, el censal l’hauran de crear uns
particulars a canvi de la cessió dels terços del castell. El castell de la
Garriga esdevenia d’aquesta manera un propi de la Universitat, patrimoni de Roses.
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Pel que fa a la parròquia, hi ha dos fets significatius. El preu fet del
retaule de l’altar major de Santa Maria de Roses, encarregat a Antoni Riera, important escultor de Mataró, de 24 de gener de 1691, per
tenir-lo fet i acabat per la Mare de Déu d’agost de 1692 és un altre
element a considerar. La Universitat hi contribueix amb 50 dobles,
mentre que el llegat testamentari de Martí Coll n’aporta cent més.11
En aquesta mateixa línia, la recuperació de dues campanes que
havien estat arrabassades pel francès el 1693 va en la mateixa direcció de restablir la vida comunitària. A fi de recuperar-les, la Universitat ha d’encarregar un censal de 50 dobles.12 Amb tot, però, el
manteniment de l’església parroquial de Santa Maria a l’interior de
la ciutadella és un fet que fa matisar aquest suposat redreçament
de la població. A final de segle XVII, per exemple, a Sant Pere Pescador refeien l’església parroquial perquè s’havia quedat petita i el
mateix feien, just començar el XVIII, a l’Escala. Per què Roses no
construirà una nova església fora muralles fins ben entrat el segle
XVIII, fet que hauria estat clarament el signe de la represa del poblament fora muralles? De signes que fan pensar en la represa en tenim
de clars i manifestos; no tenir necessitat de reprendre la vida parroquial fora muralles ens deixa el dubte de fins on arribava la magnitud del redreçament poblacional, que no l’institucional, que s’havia
restaurat i funcionava plenament. Probablement, l’explicació al truncament d’aquesta represa l’hem de tornar a buscar en la guerra, una
nova guerra i un nou setge, el de 1693, que comportarà la presència
francesa de 1693 fins a 1697.

marcar la vida a la població. Les bases organitzatives de la comunitat eren, però, suficientment fortes com per poder reafirmar l’autonomia i superar encara un altre moment de dificultat: el que marcarà
les guerres amb França de final del segle XVIII i començament del
segle XIX. A banda que les bases organitzatives de la societat s’havien afermat, s’entrava en una nova època de canvis socials i polítics
en què unes noves relacions socials i polítiques canviarien les
estructures heretades de la nova planta borbònica. En història, a
vegades, anar enrere en el temps permet entendre canvis i reaccions
als canvis.
Pere Gifre Ribas
Historiador

La represa de la societat i la població rosinca durant la segona meitat del segle XVII serà suficient per poder superar els esculls bèl·lics
que encara haurà de patir en acabar el XVII i en començar el segle
XVIII, quan la guarnició militar instal·lada a la ciutadella tornarà a
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Notes
1

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1448 (1664-1665). Mancats com
estem de documentació de la Universitat de Roses, hem optat per
fer un buidatge de la notaria regentada pel notari Pastell de Castelló d’Empúries, que sembla haver estat el notari de la Universitat de
Roses.
2

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1442 (1664-1665): 12 d’abril de 1664.

3

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1442 (1664-1665): 6 i 11 de setembre
de 1664.
4
AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1444 (cúria: 1660-1685): 22 de gener
de 1665.
5

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1449 (1668): 6 de maig de 1668.

6

BPP. Recull de documents i notes de la família Domènech, p. 188.

7

bidem, p. 190-191.

8

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1473 (1683): 9 d’octubre de 1683.

9

AHG. Not. de Castelló, 1449.

10

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1473 (1683).

11

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1486 (1691).

12

AHG. M. Pastell, Not. Castelló, 1490 (1693): 4 d’agost de 1693.
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Guerra i societat a Roses entre 1773 i 1833
Josep Maria Barris | Bàrbara Schmitt

Imaginar-nos la Roses de final de segle XVIII i de principi de segle XIX
requereix l’esforç de compilar i d’organitzar una sèrie de factors i un
conjunt de dades que provenen de fonts molt diverses i que, sovint,
són poc completes. Gairebé no hi ha imatges creïbles d’aquesta època, ja que les primeres fotografies de Roses daten, justament, de
després d’aquest període, i els gravats i dibuixos contemporanis
foren elaborats majoritàriament amb finalitats militars, per la qual
cosa se centren, sobretot, en la fortalesa de la Ciutadella i el castell
de la Trinitat. La planimetria de l’època que mostra el poble —fora
muralles des de final del segle XVII— i els seus voltants s’ha d’interpretar amb molta cura, perquè moltes vegades, simplement, es
copiaven plànols anteriors o, fins i tot, es dibuixaven els edificis i els
campanars d’una ciutat qualsevol, tot emmarcat per muntanyes poc
precises i, això sí, la inexcusable badia.
Per fer-nos una idea de l’entorn geogràfic de Roses d’aquests anys,
hauríem de pensar en les muntanyes que avui veiem retallades en
feixes, amb parets de pedra seca i matolls i recordar que, abans de
la fil·loxera, totes estaven cobertes de vinyes, oliveres i arbres fruiters en els seus marges. Només així s’explica que, tot i la reputació
de poble de pescadors que s’associa a Roses, abans hi hagués tants
o més rosincs que es dediquessin a l’agricultura que no pas a la pesca. La plana que s’obre a l’esquena de Roses encara estava en gran
part inundada. El procés de dessecament dels estanys de Palausaverdera, Pau i Castelló d’Empúries amb prou feines estava acabat
i molts viatgers i visitants de Roses de final de segle XVIII es queixaven d’un clima poc saludable a causa dels aiguamolls. Només cal
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recordar els estralls epidèmics en les tropes portugueses acampades a ponent de la Ciutadella i els brots de febres palúdiques de
1789-1790 i 17941. La platja, en canvi, sí que semblava la que hom
coneix de les primeres fotografies de Roses, sense molls o altres
estructures portuàries permanents, que no es construïren fins a
principi del segle XX. Les petites barques de pesca reposaven sobre
la sorra i les embarcacions mitjanes i grans, també de pesca o de
comerç, s’ancoraven a poca distància, dins la badia.
Justament perquè les representacions gràfiques de l’època són
escasses i poc precises, hem de recórrer als documents escrits per
recompondre la panoràmica de la Roses de les acaballes de l’Antic
Règim. L’Arxiu Municipal de Roses, malauradament, només conserva uns pocs documents d’aquest període2. En canvi, els llibres parroquials, custodiats per l’Arxiu Diocesà de Girona, atresoren centenars
d’històries familiars. Es conserven els registres on es consignaven els
batejos (des de 1660 fins a 1912, ininterrompudament), les confirmacions (1735-1970), els casaments (1660-1761 i 1810-1906) i les
defuncions (1666-1808 i 1810-1902) que se celebraven a la parròquia
de Santa Maria de Roses. Són una font extraordinària per conèixer la
demografia de la població, ja que fan constar metòdicament els noms
i els cognoms dels familiars implicats en aquests esdeveniments i,
molt sovint, també els seus orígens geogràfics i els oficis dels homes.
L’altra font emprada per investigar més sobre la història de Roses de
l’època en qüestió són els protocols notarials –que inclouen una gran
diversitat de tipus documentals com testaments, capítols matrimonials, poders, certificats, testimonis, contractes, etc.–, que ofereixen
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una visió potser més individualitzada, però no menys interessant.
Sovint, una experiència singular permet extrapolar els successos o la
situació de la població en general. A Roses no exercia cap notari des
de 1633, però els veïns acudien a les notaries més pròximes, com les
de Castelló d’Empúries o Figueres, per exemple.
Sigui com sigui, les vicissituds bèl·liques de la població han coadjuvat històricament a esborrar les petges documentals del passat.
I això ho saben molt bé els habitants de Roses. Un exemple: en l’inventari postmortem que el 1811 fa Marianna Romanyach Pomés,
vídua de Sebastià Romanyach, pagès de Roses, de la casa “principal de Romanyach”, a la Punta, incloïa un “plech de papers pertanents als bens y Patrimoni de dita casa de Romanyach que, per
rahó de las actuals ocurrencias de la guerra y exposicions en que
está dita vila de Rosas, te fora de la casa y recondits en altre població”3. És, al capdavall, la traça d’un altre “plech de papers” perdut
irremeiablement.
És a través de tots aquests documents que intentarem dibuixar les
línies mestres d’una sèrie de processos històrics que conformaren
la vila de Roses i de la seva gent entre el 1773 i el 1833. En aquests
anys, les rosinques i els rosincs visqueren no només dues guerres i
els seus consegüents setges després d’un excepcional període de
pau que durà bona part del segle XVIII. També veieren el final de l’Antic Règim i la convulsa etapa inicial d’un nou ordre social, econòmic
i polític que canvià tot Europa. Mentre que les batalles i els setges de
la Guerra Gran (1793-1795) i de la Guerra del Francès (1808-1814) a
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Roses s’han estudiat i en coneixem molts dels protagonistes i de les
estratègies militars, ben poc se sap encara de com la societat civil
passà aquests mals tràngols i de com els afectà. De fet, i potser per
l’escassa documentació conservada a l’Arxiu Municipal, els aspectes socials, econòmics i culturals de la vida rosinca d’aquesta època
són gairebé desconeguts. Amb aquesta aportació es pretén donar
alguns detalls de com va viure i treballar la gent a Roses al segle XVIII, com va lluitar, fugir o morir a les guerres Gran i del Francès i sobre
els primers anys de la construcció del Règim Liberal a Roses.

VIURE, TREBALLAR I CONSTRUIR LA ROSES
DEL SEGLE XVIII
Segons els dos censos compilats al segle XVIII –el primer, de 1718, i
el segon, de 1787, conegut com el cens de Floridablanca–, el poble
de Roses va experimentar un creixement molt superior a les altres
poblacions de l’Alt Empordà i també per sobre del conjunt de la regió
de Girona. Els 377 habitants que consten al cens de 1718 indiquen
que, en aquest moment, la vila no s’havia recuperat encara del despoblament gairebé total després de la Guerra dels Segadors, del
segle anterior, ni de la Guerra de la Successió, de principi de segle
XVIII. Al llarg d’aquesta centúria, caracteritzada per un important
període de pau i també pel descens de la mortalitat gràcies a la
millora i l’extensió de les mesures higienistes, Catalunya, en general, va experimentar un creixement demogràfic notable i les poblacions costaneres, en concret, van notar més encara aquest augment
que els pobles de l’interior. Roses, però, amb 1.952 habitants el 1787,
destaca amb un creixement d’un 518%4, unes xifres que d’altra
documentació confirma: quinze anys abans, el 8 de maig de 1772,
l’Ajuntament de Roses, en un memorial adreçat al rei, informava que
el raval de Roses estava format per 300 cases i 1.600 habitants5;

aquesta magnitud demogràfica era confirmada el 1784 pel governador militar de Roses, que establia en 1.367 veïns els habitants del
nou raval rosinc, als quals calia afegir els 150 soldats residents a l’interior de la guarnició de la Ciutadella (en total, 1.517 persones).6 Val
a dir que en ambdós casos s’hi hauria d’afegir la població disseminada que vivia als masos del terme, prop de 40 unitats,7 i que acostarien la població final a les dades del cens de Floridablanca.
És evident que un augment de població tan notable depenia en gran
part de fenòmens migratoris, d’efectius humans vinguts d’altres indrets
de la comarca o de més lluny. En tot cas, qui eren aquests nous rosincs
i d’on venien? Què feia de Roses un poble tan atractiu per venir-hi a viure i a treballar? Sens dubte, el seu dinamisme econòmic és al fons
d’aquest creixement demogràfic8, encara que una anàlisi de les fonts
coetànies mostren clarament els límits –o, millor dit, les magnituds–
d’un model de creixement que hom podria qualificar de vilarià.

Les arts
El funcionari il·lustrat Francisco de Zamora, immers en el seu famós
periple, visitava Roses el 27 de gener de 1790. La primera impressió,
en arribar, era la següent: “Rosas está situada al pie de una elevada
montaña, a orillas del golfo o playa de su nombre, muy descubierta
hacia el Ampurdán, hasta las montañas de Torruella”.9 Tot seguit feia
una descripció general de la seva configuració urbana: “Su población estaba antes dentro del recinto de la plaza de Rosas [sembla
voler indicar que ja no hi vivia ningú], que por los restos que quedan
era todavía más estrecho que el que abraza en el día la actual plaza.
Hoy consiste su población en 360 casas de poco buque y un solo
piso, y su vecindario es de pescadores”. És important consignar com
el nombre de cases que refereix Francisco de Zamora coincidia força
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amb les que el 1772 oferia el Memorial municipal abans esmentat.
Tanmateix, l’aplicat funcionari detallava o precisava, més endavant,
l’escassa importància de l’urbanisme de Roses: “El pueblo casi está
en una o dos calles a lo largo. Desde el castillo de la Trinidad se descubre bien la playa y sus cercanías [...]”. La mateixa descripció efectuava, el 1786, l’inspector de Matrícules de l’administració
espanyola, Luis Muñoz de Guzmán, que revisà l’estat dels ports de
la província marítima de Girona, la capital de la qual era Roses en
aquell moment. Amb tot, la seva visió de la població tenia un contrapunt més agre i contundent: “Es un pueblo miserable por lo correspondiente al ramo de Marina, y consiste en un Barrio mal
formado de dos ó tres calles para el número de mil habitantes”.10 Per
la seva banda, les investigacions de l’historiador Pablo de la Fuente
permeten xifrar el nombre d’habitatges una mica per sota del que
constatava Zamora, encara que també percebia els efectes d’un
creixement demogràfic –possiblement més dèbil ja– que es mantenia a les acaballes del segle XVIII i principi del XIX: 326 habitatges el
1789; 330 l’any 1800, i 344 només tres anys després, el 1803.11 Els
plànols que es traçaran en aquesta època –bàsicament, a càrrec
d’enginyers militars que, més enllà de la Ciutadella i el castell de la
Trinitat, també representaren la trama urbana de la població– confirmen aquestes descripcions.12
Tanmateix, Zamora fixà ràpidament l’atenció en el nucli principal de
la vida rosinca, el comerç marítim i la pesca, i la seva translació física, la platja i el port: “Hay 12 embarcaciones del buque de las de
Cadaqués [a Cadaqués deia: “hay doce embarcaciones de 100
pipas”]. Se ocupan mucho en la pesca de anchovas. El puerto es una
playa natural, pero segurísima, abrigada de los vientos y de bastante
profundidad y buen fondo, pero no hay ni siquiera puesta una piedra
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para mejorarla”. Té molt d’interès a deixar escrit el que veu: “[...]
hacen aquí su comercio todo el Ampurdán y la montaña. Yo vi
embarcar terrissa de Breda, trapos de Francia (que nos los traen de
contrabando), y hierro del mismo reino, la balería de la Muga, trigo,
maiz, etc., corcho, etc. vino y aguardiente de este territorio. Vi de
Mahón, piedra para edificar”.13 Més interessant encara era la visió
econòmica que oferia un memorial de 1770, atesa la seva precisió i
detall, redactat pels regidors de l’Ajuntament de Roses conjuntament amb els comerciants de l’Empordà i la vila d’Olot. Aquest informe s’adreçava al Consejo de Castilla per tal de sol·licitar l’habilitació
del port de Roses per “[…] tomar practica a qualquier embarcacion
procedente de Levante, y de qualquier otra parte fuera de Reino”.14
Per això era obligat procedir a una descripció acurada del dinamisme econòmic de Roses i el seu port, sobretot en referència als
aspectes més directament relacionats amb el comerç. Hom detallà
els principals productes comerciats des de la base portuària de
Roses: els vins, els aiguardents, l’oli, els grans, el suro15 i d’altres
fruits empordanesos, tots ells despatxats des del port de Roses.
També eren importants “[…] las muchas cantidades de Yerro, que se
reciven de las Herrarias del Rosellon, y Almazenadas en las Villas de
Figueras, Perelada, y otros lugares se transportan a la de Rosas
[…]”16 i “las Piezas de construccion para la Real Armada que en
todos tiempos se han embarcado en ella […]”. El comerç generat per
la indústria bèl·lica, “nuevamente establecida” a Sant Llorenç de la
Muga, estava en auge; les necessitats de les drassanes militars de
Cartagena, per la seva banda, feien que el 1786 sortissin del port
rosinc 40.000 colzes de fusta dels boscos de la serra de l’Albera,17
una activitat extractiva amb finalitats militars les repercussions econòmiques de la qual, sobre el teixit econòmic de la regió de Girona
o, millor dir, del Bisbat de Girona, Francisco de Zamora destacava: “A
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la noche, en conversación con Su Ilustrísima [bisbe de Girona], me
dijo la gran porción de madera que desde el año de 40 ha sacado de
su Obispado la Marina, habiéndole dejado destruido y cansados los
dueños, para no plantar más, recelosos de iguales cortes sin pagarles lo justo, cortándoles los árboles que les dan frutos, cortándoles
a ellos la libertad de cortarlos, o exigiéndoles por la licencia muchos
dineros y formalidades, y, finalmente, no pagándoles el estrago que
hacen los árboles grandes al tiempo de caer sobre los pequeños, o
al tiempo de sacarlos con los carros, ni cuidando evitarlo, sin tener
la condescendencia de dejar los que están inmediatos a las casas o
sirven de recreación a sus dueños”.18
En definitiva, l’activitat comercial de Roses era destacable i “[…] proporciona el recibo, y desembarco de todos los generos que necesita
dicho País, considerado des de la Frontera de Francia hasta la
desembocadura del Ter, y también los que ofrecen a la Villa de Olot,
y demás partes de la montaña hasta Camprodon…por manera que
atendida la extención del País figurado, que comprenderá unas Dos
cientas Poblaciones […]”. Però, i l’abast quantitatiu d’aquest sector
econòmic? Les dades disponibles en l’actualitat no apunten precisament a un sector comercial dedicat al comerç de cabotatge gaire
extens:
“Tanmateix, Francesc Ferrer, en el buidatge de les escriptures notarials de marina dels períodes 1767-1770, 1773-1778, 1781-1787 i 17951796, només identifica 9 parçoners de Roses (són, bàsicament, els
10 comerciants del cens de Floridablanca?), una quantitat petita si
hom la compara amb els 164 inversors de Sant Feliu de Guíxols, els
77 de Palamós o els 58 de Cadaqués. No sembla, doncs, que el sector comercial rosinc fos excessivament potent, encara que la mateixa

existència de parçoners també indica un grup capitalista capaç de
realitzar inversions a llarg termini... Hi ha una elit comercial i mercantil, però local i petita, alhora. Les dades espigolades d’ací i d’allà
així ho confirmen. La marina mercant de Roses, el 1790, no era
excessivament destacable, atès que comptava amb 12 embarcacions aptes per al comerç de cabotatge, mentre que no en constava
cap per a la carrera d’Amèrica. Cadaqués, per posar un exemple
proper, tenia 31 vaixells de cabotatge i 3 naus dedicades al comerç
americà.”19
El cens de Floridablanca, per la seva banda, dibuixava un escenari
semblant i anotava l’existència de 10 comerciants, 2 fabricants i
36 artesans.20 Per tot plegat, Francesc Ferrer modulà clarament
els límits del sector capitalista/inversor de l’economia rosinca:
“A Roses, igual que en altres ports d’aquella zona, es promouen
vaixells de poc tonatge, finançats íntegrament per parçoners de la
localitat”.21
Ara bé, davant d’aquestes dades –si es vol, indiscutibles– també és
necessari ensenyar l’extrema vitalitat d’aquest grup comercial per
entendre en la seva justa mesura la importància qualitativa del
comerç de cabotatge en el creixement econòmic rosinc del segle
XVIII. Aquesta activitat comercial s’organitzava a partir de societats
“a la fusta”22, amb participació, majoritàriament, de negociants que
invertien en diferents naus amb la finalitat de reduir riscos. El dinamisme d’aquest grup mercantil i inversor és realment destacable.
Vegem-ne dos exemples. El primer pot ser el mercat de compravenda de vaixells, fins i tot per a un període d’alentiment econòmic i dificultats bèl·liques com és, d’entrada, la darrera dècada de segle XVIII.
El tancament de negocis en aquest sector sembla gairebé febril, tant
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que permet matisar la visió tradicional que la historiografia ha donat
d’aquest període. Així, Joan Antoni Rotllant, patró de la Matrícula de
Roses, fa petició el 1792 de matrícula d’un vaixell recentment comprat, perquè l’anterior se li havia enfonsat: “[…] Que en 17 de Febrero
ultimo passado, estando fondehado en su Barco nombrado Sn. Feliciano, en las Medas, le sobrevino un contratiempo recio de Viento
Norte, que solamente dio lugar para hir a tierra con la Lanza el Supte.
y demas tripulacion para salbar sus vidas, sin dar lugar para salvar
sus ropas, y desde luego que fueron a tierra viereon como los cables
de las Anclas se rompieron y en breve tiempo perdieron de Vista dho.
Barco, sin haver parecido mas, Los Interesados de dho. Barco le han
dado Facultades para comprar otro que tiene ajustado que le ha Vendido el Patn. Miquel Casals su Ganguil que patroneaba, del cargo de
20 toneladas, de la Matrila. De la Villa de Canet, de la Prova. De Mataró,
que con previas licencia del Cavro. Señor Minro. Me lo ha vendido
[…]”. Els interessats en la compra eren el mateix Joan Antoni Rotllant, Francesc Molinas, Josep Coll i Josep Romanaych, tots amb 2
de 2 parts.23 Només quatre anys després, però, el 1796, Joan Antoni
Rotllant ja disposava d’un altre vaixell, un bergantí de construcció
genovesa.24
El dinamisme del mercat de vaixell, tanmateix, no sembla aturar-se
davant els inconvenients bèl·lics. El 1794, en plena Guerra Gran, hom
troba els casos de Benet Guitart i de Pere Ferrer, uns habituals del
comerç de cabotatge rosinc de la segona meitat de segle XVIII. El
primer, patró de la Matrícula de Roses, demanava la patent per a un
vaixell comprat a Portvendres: “.[..] Benito Guitart patron de la tartana del numo. 42 [...] que con las correspondientes licencias compró en Portvendres una de las tartanas apresadas de porte de
quarenta toneladas en la que interesa [...]”.25 Ferrer, per la seva
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banda, feia petició d’habilitació per obtenir la patronia d’un vaixell
que havia comprat: “Pedro Ferrer y Espinazer, vezo. de Rosas y el Pn.
Josef Rumañac hazen Vm. presente que Sebastian Ferrer, hijo del 1o,
compra en Portvendres por disposicion de ambos en precio de quatro sientos y cinco pezos fuertes, la tartana nda. Nuestra Sra. del
Carmen de porte de setenta toneladas poco mas o menos, de la que
son unicos dueños, cuya compra justifica el adjunto Pasaporte y
para su Manejo han nombrado para que la Patronee el Marino.
Ramon Capdaigua de la Matrícula de esta Villa [...]”.26 El 1796, just
després del setge francès, les transaccions de vaixells semblen augmentar. A més del cas ja esmentat de Rotllant, Narcís Ferrer, patró
de Roses, sol·licitava matricular un bateu de 400 tones comprat a
Portvendres.27 Antoni Vilabrú, també de la Matrícula de Roses, demana passar de patró interí a la classe de patró i matricular el llagut
cobert de 200 quintars anomenat Sant Antoni de Pàdua, comprat a
Tossa de Mar.28 Francesc Marés, de Roses, sol·licita el 1796 l’habilitació de la pollacra Verge del Rosari, de 3.000 quintars, que havia
adquirit, per 6.500 duros de plata, a Gènova, al capità Caietà Pellarano.29 Però també hi havia vendes, com la que féu Pere Ferran Guitart, mestre d’aixa de la matrícula de Roses, del llagut de tràfic
anomenat Sant Antoni, de 5 tones, a Bartomeu Obrador, patró de la
matrícula de Ciutat de Palma.30 El dinamisme d’aquest mercat de
vaixells l’exemplifica perfectament Agustí Joer menor, patró de
Roses. Fins a l’any 1791 havia estat el patró del canari Verge del Carme, que havia venut al patró Vilassis de la Matrícula de Barcelona.
Ràpidament, però, havia encarregat la construcció d’un nou bergantí, el Sant Francesc de Paula, de 150 tones, juntament amb Agustí
Joer major, de Roses (amb 4 de 16 parts); Josep Romanaych, de
Roses (amb 4 de 16); Pere Gelabert, de Roses (amb 2 de 16); Pere
Vidal, de Garriguella (amb 3 de 16), i el mateix Agustí Joer menor
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(amb 2 de 16 parts).31 Els exemples, doncs, són prou nombrosos i
dibuixen un escenari dinàmic i en moviment.
La presència de vaixells destinats a la marina mercant a la localitat
obligava a disposar de patrons. Les sol·licituds de patronies esdevenen, doncs, un segon àmbit a partir del qual poder modular l’atracció econòmica del comerç de cabotatge. Alguns casos els hem vist
suara, amb la compravenda d’algun vaixell. Però n’hi ha d’altres,
generalment per al comerç, encara que també hi ha peticions per
exercir de pescador. Gairebé sense excepció, a més, els interessats
al·leguen els serveis prestats en les campanyes al “Reial Servei”, en
un clar indici de la recepció puntual i de l’escrupolosa observança
de les ordenances sobre Marina que es venien dictant des de mitjan
segle.32 Són els casos de Raimon Molinas (1790-1792), Rafael Seguí
(1791), Ferriol Romanyach (1791)33, Pere Alsina (1791), Agustí Joer
(1791), Jaume Paltré (1792), Joan Marés (1792), Esteve Sala (1796)
o Antoni Vilabrú (1796), entre d’altres. El seu nombre, tanmateix, no
sembla excessiu i l’inspector Luis Muñoz de Guzmán feia esment del
“corto número de los mareantes y maestranzas para hacer cuerpo”.
Les dades que aportava Francesc Ferrer també anaven en la mateixa
direcció: el 1796 només figuraven a la Mestrança del port de Roses
(que comptabilitzava mestres d’aixa, calafats i barrilers, entre d’altres) vuit homes.34
Sigui com sigui, la documentació mai s’oblidava, com dèiem, d’acreditar els serveis dels patrons rosincs en el vaixells de la Corona, de
vegades prou feixucs: “Raymundo Molinas, Natural y de la Matrícula de la Villa de Rosas,...Interesado del Canario nombrado la Virgen
del Carmen, que patroneaba el Pn. Agustin Joer de dha. Villa [...]Y
motivo de conciderarse acrehedor, respeto los meritos contrahidos

en los Rl. Buques en cuios sirvió diez y ocho meses en una Campaña
en el Año 1787 y Vm. Se sirvió admitir a su lugar un terrestre en el
Año de 1790 qual vino despachado a los siete meses de servicio
como todo consta a los Libros de su Cargo[...] Para que se le forme
el correspondiente Autto de patronia de dho. Canario; En qual Interesan a saber Agustin Joher mayor, Pedro Gelabert, Jph. Romanyach
y Raymundo Molinas, por iguales partes [...]”.35 Rafael Seguí, patró
de Roses, que intentava “comprar un Laud de trafico de porte de 100
qq. que uno de Cadaques intanta vender”, havia fet una “campaña
en la que estubo diez meses y medio” i assegurava que, quan calgués,
“regresar[ía] o seguir haciendo sus Correspondtes. Campañas”.36
El mariner Pere Alsina, per la seva part, certificava les seves campanyes a la Corona amb el testimoni, ben nombrós, de mariners i
pescadors locals:37

Condició
Testimoni
Testimoni
Testimoni
Testimoni
Testimoni
Testimoni
Testimoni
Testimoni

Nom
Boer, Simon
Romanyach, Rafael
Gelabert, Baldiri
Paltrer, Jaume
Jolis, Miquel
Magester, Martí
Buscarons, ¿? Pantaleon
Sala, Esteve

Ofici
patró
patró
patró
mariner
mariner
mariner
mariner
mariner

Altres
matrícula de Roses
matrícula de Roses
matrícula de Roses
matrícula de Roses
matrícula de Roses
matrícula de Roses
matrícula de Roses
matrícula de Roses

L’objectiu, una vegada més, era obtenir la patronia d’un llagut de
pesca del seu pare, Salvador Alsina, ara vell.38 Jaume Paltré, mariner
de la Matrícula de Roses, va servir en les campanyes al Reial Servei
durant dos anys.39 Dos exemples relliguen perfectament comerç
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amb patronies. El primer és Esteve Sala, de la matrícula de Roses.
Demanava la patronia del seu llagut de tràfic Nostra Senyora del
Carme, de 8 tones, i al·legava els mèrits en les campanyes reials servides i també per haver fet amb el seu llagut, i sota ordre, “una Pressa
de un Bateu Enemigo bajo el Cañon de la Plaza Enemiga de Colllibre”.40 El segon, el cas d’Antoni Vilabrú, de la Matrícula de Roses,
aspirava a passar de patró interí a la classe de patró i demanava
també la matrícula d’un llagut cobert de 200 quintars, anomenat
Sant Antoni de Pàdua, comprat a Tossa.41 Tanmateix, les servituds
del servei a la Corona l’ofereix amb tota cruesa Joan Marés, mariner
de la Matrícula de Roses. Avalava la sol·licitud de patronia amb els
següents mèrits i, sobretot, entrebancs: “[…] cosa de ocho años
hace falleció su Hermano Mayor sirviendo con Plaza de Marinero en
el Navio Sn. Jenaro, dos años despues murió su Padre [Joan Marés]
que era Patron de Pesca dejando a quatro hijas dos de las quales
debe mantener el Suplicante por ser solteras y un hijo que actualmente se halla en Campaña, y concurriendo en el Exponente el merito
de una Campaña en los Baxeles del Rey […]”.42
Amb aquest escenari econòmic general, doncs, no ha d’estranyar
que el veredicte de Zamora sobre el port de Roses i la seva incidència en el progrés econòmic del segle XVIII fos definitiu: “Su situación
es tan oportuna que a pesar del abandono, y aún oposiciones y continuas desconfianzas, se ha formado esta población, sin el menor
auxilio, desde principio del siglo”. És significatiu que esmenti les desconfiances, que no se l’hagi ajudada i que hagi progressat tota sola
durant tot el segle XVIII. I continuava la seva anàlisi: “Está este puerto
en tan bella situación que podría hacerse en él la ciudad más bonita
y rica del Principado sin grande dispendio y con seguridad y certeza”.
Calia, en definitiva, fer-hi un port. El Memorial de 1770 ja havia des-
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tacat els avantatges estratègics del port rosinc en les rutes de cabotatge que freqüentaven la costa gironina. Hom destacava el seu resguard “[...] de los recios Levantes y Nortes, por medio de los montes
que la ciñen […]” i que disposava “[…] de un fondo profundo y limpio, que facilita el arrimo a la Playa aun de Navíos de Guerra, a distancia de tiro de Fusil, y el de las mayores de comercio a tiro de
Pistola, y protegido del Cañon de la Plaza y Fuerte de la Trinidad
[…]”, uns avantages que convertien en única la badia de Roses per
“[…] no hallar se otra de iguales circunstancias en la costa Mediterranea del Reyno”.
Juntament amb el comerç, la pesca esdevenia l’altre gran factor de
dinamisme econòmic. De la mateixa manera que Zamora, els redactors del Memorial de 1770 destacaven que la pesca era “[…] abundante de Anxova, Sardina y Atun […]”, una apreciació que
compartien José Jordán Frago (1779)43 i el funcionari i membre de la
Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, el bagenc Bernat Espinalt (1781).44 L’inspector Luis Muñoz de Guzmán anava, una
altra vegada, més enllà i qualificava les anxoves de Roses com “las
mejores del Mediterráneo” i els seus vins els ponderava “mejor que
los de Bagur”. Les activitats pesqueres situaven Roses com la cinquena població del litoral gironí en nombre d’embarcacions de pesca (41 vaixells), molt a prop de la tercera en el rànquing, l’Escala,
amb 49 bastiments.45
Són especialment interessants les propostes que Francisco de
Zamora feia, orientades en dues direccions: l’enderroc de les muralles, enteses com un element de fre al creixement –una línia de pensament que tingué tot el seu apogeu durant la segona meitat de
segle XIX–, i la millora de les comunicacions, sobretot terrestres. En
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relació a les “desconfiances” que Zamora anotava suara, s’infereix
el problema dels plans urbanístics proposats pels enginyers borbònics, supeditats a l’existència de la plaça forta46. En aquest sentit,
calia l’enderroc de les fortificacions: “Las actuales fortalezas sólo
sirven para impedir el aumento del pueblo, dependiendo del capricho de un joven ingeniero la fortuna de un pobre vecino y la felicidad
de una población”, un problema general a moltes poblacions catalanes. “Nótese esta guerra continua entre el vecindario y las plazas
que hay en Cataluña”. Per fer “la ciudad más bonita y rica del Principado” calia “se arruine la plaza militar de Rosas, dejando sólo el
castillo de la Trinidad, edificado de nueva forma, que podría ser en el
mismo sitio allanando la montaña vecina que se necesitaría para la
piedra de obras del puerto, población y plaza, o haciendo en su intermedio una grandísima cortadura [...] Las dos fortalezas de Rosas
son en el día dos cuerpos inútiles y abandonados, siendo ridículos
una guardia y gobernadores, etc., en una puerta de un edificio que
parece corral de ganado, medio caído entre malezas”.
La segona proposta –tenint en compte que en la primera s’inclou la
construcció d’un port amb els materials de l’enderroc de les fortificacions– és la millora del camí que ha de comunicar Roses amb Castelló d’Empúries i Figueres, que en el moment de la visita del
funcionari estava molt malament: “Antes de esto debería hacerse
desde Rosas un camino hasta Castelló y Figueras, por el que yo he
ido pasando, por el puentecillo y casa de las compuertas de la laguna, y que sólo está hoy transitable para caballerías. Pero hay la ridícula oposición del Conde de Ampurias, que dice se le espantaría el
pescado con el ruido del carruaje. En esta mudanza se ganaría, sólo
hasta Castelló, [en blanc] horas. Es terreno llano y fácil de hacer,
aunque sería algo costoso para la conducción de materiales”. Zamora

complementava aquesta actuació amb la construcció d’un canal que
havia de facilitar el comerç de ”el Ampurdán y la montaña”.

Les persones
Per conèixer millor la composició demogràfica de la població rosinca de final del set-cents, s’ha fet un buidatge dels llibres de batejos
dels anys compresos entre 1768 i 1780, on consten no només els
noms i cognoms dels pares i dels avis del nounat, sinó també, sovint,
la seva procedència i/o residència actual i l’ofici en el cas dels membres masculins de la família.47
El registre de batejos permet, primer de tot, acostar-se a les característiques de la natalitat a Roses, tant de manera quantitativa com
qualitativa. Entre 1768 i 1780 foren batejats 893 nadons a la pica
baptismal de Santa Maria de Roses, la qual cosa correspon a una
mitjana de 68 a 69 naixements per any. Estadísticament, el període
estacional amb més naixements se situava majoritàriament a la tardor i a l’hivern, d’octubre a març. Es podria suposar que, amb una
població en augment, el nombre de naixements també augmentaria proporcionalment cada any. Al gràfic següent, però, s’observa
que malgrat una pujada a l’inici del període, amb una punta de 82
naixements l’any 1772, la quantitat torna a baixar progressivament
fins a arribar el 1780 al mateix nombre gairebé de naixements de l’any 1768. Augment de població, d’una banda, i manteniment de les
taxes de naixements anuals, d’una altra, indica una més que possible incidència de la immigració com a locomotora demogràfica
fonamental a Roses en el transcurs de segle XVIII. Hi tornarem una
mica més endavant.
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Es pot suposar que el registre de batejos correspon gairebé exactament al nombre de naixements, perquè es troben, fins i tot, els batejos in extremis de nounats que moriren poc després d’haver nascut
–anomenats en la documentació de l’època albats. L’origen geogràfic
dels pares i dels avis dels nens batejats i els oficis dels homes, però,
no consten amb tanta regularitat, potser perquè de vegades no foren
facilitades per la mateixa família o bé per la peresa de l’escrivà a càr-
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rec dels llibres parroquials –usualment, el mateix capellà. Transcrivim
l’exemple d’un registre baptismal amb la informació completa:

Vuy als tres del mes de juliol de Mil Set Cents Setanta y Dos en
les fonts Baptismals de la Iglesia Parroquial de Santa Maria de
Rosas, Bisbat de Gerona, y per mi, Fra. Felip Flaquer, monjo
sagristà de Rosas, ab llicencia del propi Curat es estada batejada
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Maria Francisca Rita, filla legitima y natural de Joseph Matas y
Cardoner, adroguer de Rosas, y de Maria Teresa Matas y Cardoner Rovira, conjuge. Avis Paterns: Isidre Matas y Cardoner, pagès
de Rosas y Teresa Matas Cardoner y Maranges, conjuge. Avis
materns: Segimon Rovira, argenter d’Olot y Francisca Rovira y
Selva, conjuge de Barcelona [...].48
Al contrari, en un cas extrem poden faltar la procedència de tots els
membres de la família i l’ofici dels homes. Entre un cas i l’altre, també es troben totes les combinacions possibles i imaginables. Pel que
fa l’origen, cal partir de la suposició –confirmada per nombrosos
casos de famílies que hi apareixen amb més d’un bateig, tot i que de
vegades hi consta el lloc i en d’altres no– que una gran part dels
registres en què no consta la procedència de la família és perquè
eren naturals de Roses. És, segurament, per aquesta raó que l’escrivà no trobà la necessitat de fer-ne esment. D’altra banda, però, la
informació sobre les dones és més incompleta que la dels homes.

I la qüestió no és secundària, atès que remet a una problemàtica cabdal pel segle XVIII rosinc: la intensitat del fenomen migratori.
100%
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Amb les dades obtingudes, i més o menys senceres, dels llibres de batejos, l’anàlisi de l’origen geogràfic de les famílies permet arribar a una
sèrie d’interpretacions que caldrà, en un futur, confirmar, matisar o bé
rebutjar. En el període 1768-1780, es pot confirmar amb certesa que el
24% de les dones i el 29% dels homes eren naturals de la vila de Roses,
però com a mínim el 30% de les mares i àvies i el 38% dels pares i avis
dels batejats a Roses no eren nascuts a la vila. Destaca el gran percentatge (un 45%) de les dones de les quals no consta l’origen geogràfic,
mentre que en el cas dels homes no arriba a la tercera part (30%). Tanmateix, sempre quedarà el dubte, com hem explicat abans, de saber
fins a quin punt es poden sumar al contingent de rosinques i rosincs els
incerts o, pel contrari, quants s’haurien de comptar com a forasters.
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Font: Tots els gràfics han estat elaborats a partir dels llibres parroquials de Roses,
en aquest cas el de batejos ADG, APSMR, batejos, B2, 1768-1780. Allà on no consta el nom complet de la població, hem suposat que Maçanet era Maçanet de
Cabrenys; Selva= de Mar; Bilac= Vilac; Sant Llorenç= de la Muga; Sant Climent
Sescebes; Sant Martí= d’Empúries; Vilanova= de la Muga; Bulqueta= Bolquera;
parròquia de Sant Julià, a la comarca de la Selva.

Malgrat tot, sí que es pot analitzar en detall el nombrós grup de nouvinguts que, en el transcurs de la segona meitat de segle XVIII, va
decidir venir a viure, treballar i formar la família a Roses. En primer
lloc, el contingent immigrant masculí (549) és superior al femení
(378). Aquesta major mobilitat masculina també és més intensa si
el vector d’estudi és la dispersió geogràfica, perquè la mobilitat dels
homes solters era més freqüent que la de les dones solteres, matrimonis o famílies senceres. Podem suposar que un home solter que
arribava a Roses, un cop instal·lat, cercava la seva futura esposa o
bé a la mateixa vila o bé en l’entorn immediat. Tot i que la mobilitat
de la gent de l’època moderna era molt més gran del que avui hom
imagina, no ha de sorprendre que la majoria dels nouvinguts a Roses
–dues terceres parts en el cas de les dones i el 57,8% en el dels
homes– provingués de la mateixa comarca, seguit per les comarques gironines veïnes. Al voltant del 10% dels immigrats (dones i
homes) eren originaris de la resta de Catalunya i s’observa que també hi havia un grup petit, però no menyspreable, d’estrangers que
s’establien a Roses. Cal recordar que aquestes dades estan elaborades a partir dels registres de batejos i, per tant, no hi figura, ni hi
és representada, tota la gent que vivia al poble. Segurament, caldria
afegir-hi un nombre significatiu d’estrangers, tenint en compte els
soldats i militars destinats temporalment a la plaça. Roses era,
doncs, ja al segle XVIII, un lloc d’acollida per a gent d’arreu.
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Tot i que només disposem de dades concretes per a aproximadament el 40% de la mostra, és interessant analitzar la procedència
dels immigrants quan sí disposem d’aquesta informació. La gran
majoria dels nous rosincs eren originaris de l’entorn empordanès,
de tots els racons de la comarca. S’hi troba representada gent de 57
pobles o veïnats de l’Empordà,49 però alguns destaquen pel gran
nombre d’emigrants. Aquest és el cas, sobretot, de la Selva de Mar,
que encapçala la llista amb 121 persones, el 21,5% dels sobrevinguts
empordanesos o el 13,10% del total de forasters. D’entrada, sorprèn,
atès que es tracta d’un poble molt petit i allunyat de Roses, trobar
tanta gent originària de la Selva de Mar, la qual cosa fa suposar una
connexió directa evident i franca. Cal tenir en compte que el següent
poble d’origen amb un destacat flux migratori cap a Roses és Palausaverdera –amb un distant 7,3% o 41 persones–, seguit de prop per
100%
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* 6 dones del País Valencià, 1 d’Espanya, 8 de França i 3 d’Itàlia.
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Els rosincs vinguts de l’Empordà arribaven tant d’altres pobles costaners com de la plana i de la muntanya (Maçanet de Cabrenys, per
exemple, ocupa el cinquè lloc en el rànquing dels llocs empordane-
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sos). Fora de l’àmbit comarcal, i pel que fa a les comarques gironines en conjunt, hom comprova que de les regions de l’interior i de
muntanya hi arribava molta més gent que, per exemple, de la costa
baixempordanesa. És significatiu el cas de la Garrotxa, amb un
important 43% del total de forasters gironins, seguit pel 17% del
Ripollès. Sembla, per tant, que la tendència posterior –dels segles
XIX i XX– d’abandonar els llocs petits i remots de la muntanya per
buscar la sort a la ciutat o a la costa ja es donava durant la segona
meitat del set-cents.

Ripollès
17%

Cadaqués –amb 39 persones–, que semblarien uns candidats més
lògics per proximitat. Però algun lligam particular, que es mereixeria
estudiar en detall, devia unir Roses i la Selva de Mar, perquè el
mateix resultat ja s’ha detectat en estudiar l’origen geogràfic dels
rosincs a partir dels registres matrimonials de la dècada de 17201730, en els quals els immigrants de la Selva de Mar també sobresortien.50 Una pista la proporciona les restes de l’antic camí que unia
les dues poblacions a través del coll de Sant Genís, i que ens fa adonar que la distància entre les dues potser era més curta del que
sembla avui dia.

Pel que fa als immigrants de la resta del Principat –aproximadament
el 10% de tots els forasters–, hom troba gent de tot arreu, sense que
destaqui cap lloc concret per un elevat nombre de persones. De fora
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del Principat es distingeixen clarament les regions de parla catalana. Val a dir que s’han agrupat com a francesos els efectius –majoritaris– provinents de les zones que abans del Tractat dels Pirineus
(1659) havien format part de Catalunya, o sigui del Conflent, del Rosselló i del Vallespir.

Per manca dels registres matrimonials d’aquest període, s’han utilitzat els registres de batejos per analitzar si un dels progenitors del
nounat, o ambdós, eren naturals de Roses i quants dels quatre avis
ho eren. Amb les dades disponibles,51 només el 21% dels nounats
naixia en una família composta íntegrament per rosincs.

En una població en què entre el 30% i el 40% aproximadament dels
habitants no eren naturals del lloc, l’origen geogràfic de les generacions anteriors de cada família és un altre tema que es mereix estu-

Ara bé, després de conèixer una mica millor l’origen dels rosincs i de
les rosinques que es troben a la base de l’espectacular augment
demogràfic del segle XVIII, cal preguntar-se què oferia Roses per
atraure la gent d’arreu. Al capdavall, la raó última de tota immigració, abans, igual que en l’actualitat, és sempre la de cercar un lloc on
sigui més fàcil de guanyar-se la vida, de mantenir una família i de
viure en condicions millors que al lloc d’origen. En aquest sentit, la
vila de Roses devia oferir bones expectatives a tota aquella gent que
s’instal·là al poble, malgrat el caràcter de les descripcions coetànies
abans comentades.

100%

Origen membres familiars 1768-1780

80%
60%

Amb les dades disponibles ofertes pel buidatge d’un període concret
dels llibres sacramentals de Santa Maria de Roses, l’estructura
demogràfica i social de la població rosinca se’ns dibuixa molt més
complexa del que manifesten les impressions dels visitants oficials.
Més enllà, però, del poble de pescadors de Zamora –una imatge, potser, construïda perquè l’anar i venir de les barques a la platja era l’activitat econòmica més visible–, una munió de treballadors i
menestrals habitaven la vila, i els pagesos, masovers i jornalers, que
treballaven les vinyes i les oliveres, emplenaven els camps que circumdaven el poble.
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diar. Ja hem constatat que no tots els nouvinguts s’instal·laven a
Roses amb una família ja formada i, per tant, es devien generar
molts matrimonis mixtos entre rosincs o rosinques i gent de fora.
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A Roses feinejava gent de molts oficis, encara que és cert que el sector predominant era el primari. No ha de sorprendre, però, que en els
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registres de batejos constin més homes que es declaraven pagesos
que pescadors.52 Amb la suma dels que es declaraven masovers o
parcers, pastors, hortolans i patrons pescadors, el sector primari
arriba a més de la quarta part de la població treballadora. La importància de la vinya subratlla el testimoni de Pau Arola, alcalde de la
vila durant l’ocupació napoleònica, quan en una carta al sotsprefecte
francès de Figueres afirmava que «en los anys regulars, jamai necessita est Poble de vi foraster, pues es la principal collita de esta Vila,
la del vi».53
La preeminència de l’agricultura i de la pesca també explica el gran
nombre d’homes que consten simplement com a treballadors, també anomenats bracers (jornaleros en els documents castellans), i
que eren un 20%. Els treballadors eren homes que feinejaven al
camp –sobretot, la vinya–, segons les tasques concretes del cicle
estacional i que, també, podien fer el jornal a la platja carregant i
descarregant els vaixells ocupats en el comerç de cabotatge. Molts,
segurament, també tenien un petit hort i arrendaven un tros de terra
per garantir la seva subsistència.

ments notarials de la Subdelegació de Marina –l’autoritat pròpia
dels oficis relacionats amb la pesca i la navegació– es troben molts
testimonis de vaixells en trànsit, aturats a Roses per avaries causades per temporals o per atacs de corsaris.55
Un altre ofici important era el de boter, que tant servia a la indústria
de salaons com a la del vi i l’aiguardent. La presència destacada de
mestres de cases i de fusters indica que Roses era un poble en
construcció i en creixement, on calia construir cases per allotjar els
nous contingents humans immigrats. Més enigmàtica és la relativament gran quantitat de sastres i de sabaters que potser s’hauria
d’explicar per la constant presència de tropes a la Ciutadella i la consegüent demanda de serveis d’aquests oficis.
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Pel que fa els artesans, hom troba una bona representació dels oficis de l’època, fet que demostra en certa manera que la vila oferia
les oportunitats que els immigrants cercaven.54 Però aquí també es
fa evident que el sector primari era el motor de l’economia vilatana
perquè la quantitat d’homes d’oficis relacionats amb la vinya i la
pesca és notable. Evidentment, hi havia uns quants mestres d’aixa
que ens imaginem treballant sobre la mateixa platja, construint
embarcacions noves i, potser més sovint, reparant les barques avariades per les tramuntanades del cap de Creus i que trobaven a la
platja de Roses el recer ideal per arreglar els danys. En els docu-
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Hi ha, però, un ofici que destaca per la seva absència: en el període
de 1768 a 1780 no consta cap taverner o hostaler entre la població
treballadora de Roses. Es fa difícil d’imaginar un poble, que a la vegada era port i plaça militar, que no oferís serveis d’hostaleria a mariners, comerciants i soldats que passaven per la vila. En tot cas, és un
exemple de les limitacions de la font.
El sector terciari agrupa els oficis relacionats amb el comerç, les professions liberals i l’administració pública, és a dir, els funcionaris. En
la mostra del període 1768-1780, el grup del comerç destaca per un
alt nombre de negociants, fet que confirma la importància del port
de Roses en el context econòmic comarcal, si més no. Primer port
de l’Empordà pel que fa a volum de mercaderia negociada i refugi
segur per als vaixells abans o després de batallar la ruta del cap de
Creus, esdevenia el millor lloc per fer negocis i distribuir els gèneres
d’una àmplia àrea geogràfica. Hem vist que un bon nombre de negociants tenien participacions en la propietat d’un o diversos vaixells,
quan no n’eren directament ells mateixos els propietaris. Al poble
tenien, en propietat o de lloguer, magatzems on guardaven les mercaderies fins que continuaven el seu camí, bé per terra, bé per mar.
Majoritàriament, durant la segona meitat de segle XVIII, els negociants rosincs ocupaven encara dins el procés de distribució de mercaderies la funció de mitjancers i, en canvi, no desenvolupaven
funcions de comerciants56. Pel que fa a l’únic comerciant que figura
en els registres de batejos de 1768 a 1780, es pot resseguir la seva
recent ascensió professional: el març de 1775 Pere Vingut, de Roses,
es declarava «traginer», però o bé ell mateix o bé l’escrivà s’ho
repensà i ratllà la paraula i escriví «comerciant». El seu pare era
Anton Vingut, negociant de la Selva de Mar. Pere Vingut era, doncs,
fill d’un dels molts selvatans que s’havien establert a Roses i, a més,
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fill d’un negociant. Fàcilment, podem imaginar la seva carrera professional: el seu pare, el negociant de la Selva de Mar casat a Roses,
l’estableix en el negoci familiar com a traginer. Quan ja té l’edat i l’experiència necessàries –està casat i té com a mínim una filla– i, a
més a més, l’activitat comercial a Roses va a l’alça des que la vila fou
declarada capital de la província marítima dos anys abans, és el
moment de fer un pas més. El traginer Pere Vingut ja no només transporta el gènere; ara es dedica a la compra i venda de mercaderies.
En les professions liberals, els oficis de la salut predominaven clarament. El fet que hi hagués cinc apotecaris i quatre adroguers, deu
cirurgians, set dels quals coincideixen els anys 1768-1770, un metge
i dos doctors en medicina demostra que no hi havia col·legi professional a Roses en aquesta època (tampoc no s’han trobat indicis que
hi hagués un gremi de menestrals) que limités i controlés el nombre
de professionals a la vila.57 El 1770 ja trobem el doctor en medicina
Francesc Sunyer instal·lat a Roses, la primera baula del que seria la
prolífica nissaga de metges i polítics del segle XIX.58 De la mateixa
manera que Francesc Sunyer, fill de pagesos de Maçanet de Cabrenys,
la resta de metges i gairebé tots els apotecaris eren forasters nouvinguts al poble. Dels apotecaris, només un consta com a natural de
Roses; els altres eren de Borrassà, Peralada, Llagostera i Vilac (Vall
d’Aran). Dels deu cirurgians, dos eren de Roses i els altres de Palausaverdera, Vilajuïga, Peralada, Borrassà i Ripoll.59
Dels tres subgrups del sector terciari, el més gran era el de l’administració pública, un altre fet que era relacionat amb la presència del
port, però també amb la de les tropes a la Ciutadella.60 Pel que fa els
homes amb ofici militar, la mostra descobreix membres de regiments d’altres regions (de la Infanteria de Bleza del regiment d’Aragó,
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un artiller i un caporal del primer Batalló d’Artilleria d’Espanya), de
la Companyia fixa de Roses (soldats, caporals, sergents, el capità
comandant o el timbaler) o els guardes dels magatzems i el coronel
del Rei de la plaça de Roses. Tot plegat suposa un contingent humà
prou nombrós al qual cal proveir de tot el necessari.
El fet, però, que el 1773 s’establís la capitalitat de la província de
Marina a Roses –és a dir, de la costa de Llevant, que comprenia,
aproximadament, el que avui coneixem com la Costa Brava (i que fou
inclosa a la regió de Catalunya, que formava part del departament
de Cartagena)–, amb la Capitania de la Subdelegació, va engrandir
encara més el nombre de funcionaris de la Corona. Com a capitania,
Roses també era la seu de la duana, estratègicament emplaçada
prop de la frontera amb França.61 Així, hi havia diversos càrrecs de la
Reial Hisenda –com un ministre de rendes i un administrador de la
Renda Reial de Barcelona–, els administradors i dependents de duanes de Roses, un administrador de correu, el subdelegat de la Marina de Roses, un oficial de llibres i l’oficial de caçadors de la partida
de Roses, entre d’altres.
Dins el grup d’empleados con sueldo del Rey i con fuero militar,62
es troba una part important dels immigrants naturals dels llocs més
llunyans i de fora del Principat com, per exemple, l’artiller Joan
Murat, fill de pares de Castelló de la Plana, casat amb Tomasa Ferreres, de Tortosa. Els dependents de duana, per exemple, foren tots
forasters: Josep Mateu, natural de Montoro (Saragossa) i casat amb
una dona d’Ascó (Tortosa); Juan Garcia, natural de Pambley (Oviedo) i casat amb una dona de Montornès del Vallès (Barcelona);
Marià Forns, natural de la Farga (Solsona), o Francisco Zafra, natural de Valdepeñas (Jaén). De la mateixa manera que la majoria dels

militars i funcionaris provenien de fora, es podia donar el cas que
diferents persones que practicaven un mateix ofici procedissin
d’una mateixa regió, tal vegada especialitzada en aquella dedicació
professional. La consulta de la base de dades mostra, però, poques
congruències i només permet assenyalar alguns casos interessants. Els pescadors, per exemple, provenien majoritàriament de
Roses i d’altres llocs costaners com Cadaqués, el Port de la Selva,
Llançà, l’Escala, Palamós, o Malgrat de Mar. Però també trobem
pescadors originaris de l’interior i de la muntanya, com Garriguella, Maçanet de Cabrenys, Setcases o Camprodon. Els pastors, en
canvi, eren tots naturals de llocs de muntanya com Rocabruna,
Molló, Llanars, Camprodon, Ribes de Freser o la Seu d’Urgell i
devien haver conegut l’Empordà i Roses gràcies al seu desplaçament anual amb la transhumància.
Més coincidència demostra la consulta de les recurrències del
mateix ofici entre pares i fills o gendres, un indici de la transmissió
generacional de l’ofici i, per tant, del coneixement i del negoci. Amb
més precisió es comprova que aquest fenomen es produeix amb
més freqüència quan el pare i fill són del mateix lloc i, per contra,
menys quan el fill és un nou resident de Roses. Això apunta, sens
dubte, cap al règim hereditari català, que tendia a “expulsar” els germans petits o fadristerns del lloc d’origen. Potser per aquesta raó
demostraren una mobilitat més alta que els fills primogènits. Molts
dels homes joves que es traslladaren a Roses, doncs, arribaren amb
el capital de la seva herència legítima a la butxaca i buscaren la sort
en un altre poble i en un altre ofici.
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LLUITAR, FUGIR O MORIR. LA GUERRA GRAN
I LA GUERRA DEL FRANCÈS
El creixement demogràfic i econòmic que experimentà Roses durant els
anys de pau del segle XVIII es veié estroncat amb l’inici de la Guerra
Gran. A més, tant la Guerra Gran (1793-1795) com la Guerra del Francès
(1808-1814) esdevenen bons exemples del que signifiquen els conflictes bèl·lics per a la població civil. Més enllà de la violència directa de la
contesa, una guerra volia dir coaccions econòmiques, evacuació de
població o pèrdues de familiars. L’existència d’una plaça forta i el caràcter marítim de Roses agreujaren les conseqüències de l’impacte bèl·lic.
En primer lloc, l’impacte econòmic no era gens negligible. El comerç
marítim es veia especialment i indefectiblement afectat. No devien estar
gaire contents, els patrons de la marina mercant, quan la Reial Hisenda
els embargava sistemàticament les embarcacions per obligar-los a fer
tragines de guerra, sempre perilloses i sotmeses a la possibilitat d’ésser apressades per corsaris enemics. Els exemples són nombrosos. De
Roses, el patró Pere Alsina fa constar que el novembre de 1794 la Reial
Hisenda li embargà el falutx Verge del Carme i l’obligaren a carregar
“[…]en el Puerto de esta Villa [de Palamós] cartuchos de fusil para conducir a la Plaza de Rosas [...] “. 63 Antoni Carreras, de Begur, i propietari
d’un canari de 45 tones anomenat Verge del Carme, el gener de 1795
també manifestava que “[...]se halla embargado por cuenta de la real
Hazienda, para conducir en la Bahia de Rosas y en otros parages donde
se le ordene[...]”.64 Finalment, s’ordenava, també el gener de 1795, que
la pollacra Verge de Gràcia, del port de Palamós, de 20 tones, propietat
de Joaquim Crosa, “[...]pase a Rosas a Disposición del Excelentissim Sr.
Dn. Federico Gravina [...] “.65 Aquesta economia de guerra suposava,
d’una banda, un trencament de les relacions comercials habituals i, en
segon lloc, una extensió generalitzada dels efectius naviliers afectats. 66
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Evidentment, el factor militar de Roses feia encara més greu aquest
fenomen. Roses esdevenia un enclavament militar fonamental en el
transcurs de qualsevol guerra i calia abastir la plaça d’aliments, tropes
i munició. Vegem-ne, només, tres exemples més. La Reial Hisenda
embargà el pinc Puríssima Concepció, de 110 tones, del patró Joan
Vidal de la Matrícula de Palamós, “que debe cargar polvora y otros
efectos para la Plaza de Rosas, según aviso del Comandante de Artilleria Dn. Vicente Pinzon”.67 Des del 30 de desembre de 1794 es trobava embargat el vaixell Sant Antoni de Pàdua, de la Matrícula de
Cadaqués, de 80 tones, que estava sota el comandament del patró
Antoni Porcalla. La documentació esmenta que “se halla embargado
y cargado de varios efectos que debe conducir en la Plaza de Rosas”,
per 5 rals de billó al dia durant el primer mes “por cada una de las
expresadas ochenta toneladas” i 4 pesos en els mesos següents.68 Un
darrer cas: entre final de novembre de 1794 i el 23 febrer de 1795 la
Hisenda embargà al patró Baltasar Cardeu la tartana Verge del Pilar,
de l’illa de Menorca, de 71 tones, “para conducir tropas del Rey y efectos en la Plasa y villa de Rosas, y desde dicha Rosas a este Puerto de
Palamós y de San Feliu de Guixols como se manifiesta por su rol de
matrícula”.69
Però la guerra, més enllà del trencament de les relacions econòmiques habituals, significava –com avui en dia– un esdeveniment que
afectava directament les persones. La població civil patia amb especial virulència les conseqüències de la guerra. De fet, les conteses
bèl·liques eren una contingència habitual en la vida de les persones
i, de la mateixa manera, hom tenia ben assumits els mecanismes de
supervivència –si es vol, ben mínims. L’evacuació, el desplaçament
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de la població civil i l’exili temporal n’era un. El rector Jaume Dilmer,
el 1795, descrivia el dur periple de moltes famílies rosinques:
“Al presentarse los Enemichs procurar embarcarse esta Feligressia qe. queda esparcida[?] des de la Vila de la Escala a Barcelona per las poblacions maritimas, y demes dins terra, ahon
nasquesen, moriren, y testaren...en virtud de las paus, qe. se han
tractat entre la potencia enemiga de Francia y la España, se han
restituit total las familias a sas corresponens Parroquias del
Ampurdá y a esta Vila qe. se ha trobat mol destrossada per la
multitud de Vala y Bombas qe. en lo discurs de un Citi tan durader caygueren sobre las casas, y señaladamt. sobre la Igla. vella
de dins la Plaza, qe. la han dexada inutilisada y manessant la
major ruina, la qe. ja comensaba manessar antes de ser cascada de las Bombas en est cruel Citi”.70
L’any 1808 es produeix la mateixa situació. Just abans de l’entrada
de les tropes franceses a la vila, la població civil fuig de nit. Pels volts
del 23 de novembre de 1808 l’exèrcit francès constata que una trentena de barques surten del port de Roses, fet pel qual creuen que
s’està evacuant la població civil de la vila.71 Les suposicions es confirmen quan, a les tres del matí del 23 de novembre, les tropes
entren “dans le village de Roses, où elles n’ont trouvé personne”72.
Les informacions del setge de 1808, tanmateix, són més precises i
permeten conèixer més detalls del seu desenvolupament.73 Així, per
exemple, la situació “social” dins la Ciutadella empitjorava a mesura
que avançava el setge. Els informes militars francesos destacaven,
el 28 de novembre, que “vingt-deux dèserteurs ont appris que la place avait beaucoup souffert, qu’il s’était manifesté une insurrection
des habitans qui voulaient capituler, et que la reddition aurait déjà
eu lieu, si les Anglais n’abusaient pas de la liberté qu’ils ont de se

sauver par la mer pour forcer la place à tenir”.74 Cal pensar que els
habitants als quals es refereix l’informe són, de fet, el conjunt de
totes les persones –militars i civils que no havien marxat el 23 de
novembre– que defensaven la Ciutadella. Usualment, fugien totes
les persones no aptes per al combat: dones, ancians i mainada. Però
no sempre era així. Sorprèn la presència de dones durant el setge del
castell de la Trinitat que La Gaceta Ministerial de Sevilla descrivia el
27 de desembre de 1808: “Es digna de perpetuarse la caridad con
que las mujeres que allí había se han dedicado a curar los heridos;
pues no habia en el castillo ningun cirujano“.
No cal oblidar, però, que la guerra sempre ha estat sinònim de mort
i les confrontacions de 1795 i 1808 no en foren una excepció. Els testimonis són prou eloqüents de la cruesa de la guerra. Bartomeu
Soler, natural de Rocabruna i pagès de Sant Climent Sescebes, de
69 anys, encara recordava el 15 d’agost de 1819:
“que vegé mort á Baldiri Llorens, pagès propietari de Montjoÿ de
Baix de la Parròquia de Rosas, marit de Maria Cros, qual morí de
ferida de una bala dels Micalets Francesos quel tocà del front ÿ
li eixí per el clatell portanselin tot lo cim del cap; ÿ si bé ha dit
que no se recordaba á punt fixo de la època, pero estaba ben cregut que succehí á ultims del Anÿ Mil set cents noranta quatre ó
be á principis de Mil set cents noranta sinch”.75
Desaparegut o mort? Aquesta qüestió atabalava els familiars. Sovint,
sense les certeses habituals, anys a venir s’hagué de recórrer a testimonis per certificar les pèrdues humanes en els combats. El 4 de
maig de 1815, Pere Ripoll, treballador d’uns 60 anys, i Josep Ripoll,
pagès d’uns 38 anys, tots dos de Roses, testificaren:
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“[...] que al 27 dia del mes de novembre de l’any 1808 que las Tropas Francesas entraren á forsa de armas á dita Vila, Pere Perona
pages de ella ÿ marit de Maria Rosa Perona ÿ Palou estaba escondit dins una casa que los Francesos cremaren: ÿ encaraque no
vegeren difunt al dit Pere Perona, pero tingueren per cert que
aquells lo habian mort; perque a no serho com moltissims de
altres que mataren, per forsa habia de quedar presoner ÿ trovarse
un dels cent sinquanta vuit que, contats, ho foren en aquell dia ÿ
en aquella Vila; á mes de que era veu publica, que lo habian mort.
Entre això ÿ no haberse jamaÿ oit á dir res de la existencia ÿ vida
del dit Pere Perona, ni haber retornat, com sos demes, creuhen
sense duptar, que lo mencionat Pere Perona morí aquell dia”.76
També declarà Marià Ballesta, jove treballador d’uns 23 anys, natural de Cadaqués, que el 27 de novembre de 1808:
“á la entrada dels Francesos que verificaren, á forsa de armas en
dita Vila de Rosas, se escondí ab sis homens mes, ÿ no mes,
entre unas Botas del seller de una casa, á saber, ell Mariano
Ballesta, jove treballador un, Pere Perona pages de Rosas, altre;
quatre Miquelets del Batalló de Reus dels quals ignora lo nom ÿ
cognom, ÿ Juan Ripoll treballador de la dita de Rosas; ÿ que
habent los Francesos posat foch en la mateixa casa ahont estaban, per forsa, ÿ per no morir cremats tingueren que eixir, en
qual eixida encontraren molts ferocitat de part dels enemichs ÿ
si be es veritat ha dit, no poder declarar que vegés ab total disserniment mort al referit Pere Perona pages de Rosas ÿ marit de
Maria Rosa Perona ÿ Palou per lo molt que estaba espantat; pero
ha declarat ÿ jurat, que de ells set ne vegé tres de morts; ÿ que
trovantse com se trovaren despues vius entre los presoners, ells
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mateix ab lo referit Juan Ripoll vuÿ dia habitant en Fransia, ÿ dos
dels quatre Miquelets que estaban junts entre ditas Botas, faltant com faltaban los dos altres, ÿ Pere Perona, té per certíssim,
que lo mencionat Pere Perona pages de Rosas, junt ab los dos
restants dels quatre Miquelets del Batalló de Reus, quedà mort
en lo conflicte de armes de aquell dia, ÿ que era un de aquells
tres sent los dos Miquelets los altres”.77
És fàcil imaginar la tragèdia humana, l’acarnissament dels combats,
casa per casa, amb un nombre de morts molt important –els testimonis anoten 158 habitants i més de 300 miquelets morts en un sol
dia. Altres vegades, però, les baixes ocorrien lluny de Roses, fet pel
qual augmentaven les dificultats per conèixer la sort d’un veí. És el
cas de la mort de Joan Romanyach en un hospital de Cadis, que
hagueren de testimoniar Pere Marés, de 65 anys i matriculat de
Roses, i Bernat Pujol, de 62 anys i també de la matrícula: “[durant]
una campaña de siete años con el Navio de Nuestro Catholico Rey
de Espanya nombrado el Angel de la Guarda; que habiendo fondado
en la Bahia de Cadiz, cayó enfermo el dho. Juan Romanyach y fue
conducido en el Hospital de dha. Ciudad: Que alli lo dejaron quando
salio el Navio de aquella Bahia y despues de algunos dias que volvió
el Navio a dar fondo alli pidieron al Hospital por dicho Juan Romanyach
y se les contestó que habia algunos dias habia muerto alli, y que
otros muchos marineros tambien se lo afirmaron. Y sabida su muerte
por Rita Marés su consorte, esta casó luego con Pedro Sabater, vezino
de la misma Rosas con quien han visto hazia vida conjugal.”78
També era sinònim de manca de braços per treballar la pèrdua,
sovint, d’una generació d’homes joves i l’augment consegüent de
vídues que s’havien d’espavilar com podien. La documentació ho
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confirma a bastament. Francisca Berta Coll, vídua, amb motiu de
l’atorgament d’uns poders, esmenta que Pere Berta Nicolau, el seu
difunt marit, va morir “en accion durante la guerra de Milochocientos ocho”79 o Magdalena Torras Fonolleras García, vídua de Roses,
també amb motiu de l’atorgament d’uns poders, explicava en un ja
llunyà 1822 que Geroni Torras, el seu difunt marit i sotstinent de la
Companyia Fixa de Roses, havia mort “en accion de guerra”.80
Presoner de guerra. Aquesta era –i és– una altra situació corrent
durant una contesa bèl·lica. Ésser fet presoner significava, més enllà
de la incertesa de conèixer la sort dels combatents, la possibilitat
–alta, real, probable– de morir lluny de casa o, si més no, de patir la
més absoluta privació.81 Les magnituds del fenomen no poden deixar de sorprendre’ns. El 1795 l’aplicat rector Dilmer oferí unes dades
sobre el nombre de presoners que les tropes franceses feren després que la guarnició de la Ciutadella capitulés. Esmentava que
alguns pogueren ser evacuats per barca, però que molts altres foren
fets presoners: “la Guarnició del Castell despues de un mes de Citi,
y tambe la de la Plaza, habent quedat sens ambarcat uns quatre
cens homens de Tropa, qui capitularen y no foren mal tractats dels
Enemichs”.82 La magnitud del fenomen fou molt superior durant la
Guerra del Francès. Si hem de fer cas de la publicística francesa, els
presoners fets el 5 de desembre de 1808 i traslladats a França foren
4 coronels, 8 tinents coronel, 40 capitans, 60 tinents, 80 sotstinents,
7 cadets, 5 capellans, 12 cirurgians, 9 enginyers, 2 comissaris de
guerra, 4 guardes de magatzem, 2.900 oficials subalterns i soldats
de diferents cossos i 500 ferits. En total, 3.700 efectius “y más hombres”. S’esmentava, a més, que el dia 6 de desembre varen sortir de
Roses, el 7 eren a Figueres i que el dia 8 havien entrat a França.83
Aquestes dades oficials de l’exèrcit francès foren reproduïdes imme-

diatament per la premsa civil.84 L’informe militar francès detallava,
a més, que “Six vaisseaux de ligne anglais qui étaient mouillés sur la
rade, n’ont pu recevoir la garnison à leur bord”.85 Molts d’aquests
presoners eren veïns de Roses que participaren activament en la
defensa de la Vila i els combats que s’hi produïren. A l’informe francès, que donava compte puntual de les operacions entre el 5 i el 21
de desembre de 1808, es precisava que “la garnison forte de 2705
hommes, en est sortie les 6 prisonniere de guerre. Elle est partie le
7 jour la France”.86 2.705 homes de guarnició a més de 3.700 presoners, vet aquí la intervenció dels rosincs en el setge.
D’altra banda, la Guerra del Francès va suposar la instauració d’una
nova administració civil a Roses, marcada pels principis nascuts de
la Revolució Francesa. Molts veïns no tornarien fins acabada la guerra, però, mentrestant, la vida quotidiana del poble va experimentar
molts canvis, alguns derivats d’aquesta nova planta política i administrativa. D’altres, a conseqüència de la situació bèl·lica. La població que retornà després del setge s’hagué d’acostumar, de grat o per
força, a viure sota el règim napoleònic. El que havia estat mossèn de
Roses molts anys, Jaume Dilmer, havia fugit de les tropes franceses
i el primer alcalde del govern francès, Josep Sala,87 assumiria les funcions de registre civil napoleònic dels llibres parroquials:
“Libro habilitado para el corriente año de 1809 para bautismos
y testamentos de la parroquia de Santa Maria de la Villa de
Rosas. En atención de haberse llevado los que había corrientes
el cura parroco Don Jaime Dilmer quando pusieron sitio las tropas auxiliares de S.M.C. à esta plaza; que fue en Noviembre del
año proximo pasado de mil ocho cientos ocho; y a fin de no quedar sin registros una cosa tan esencial: Como bayle de la pre-
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sente Villa y escribano público y real de Su Majestad Constitucional, se pone este corriente para que el cura parroco Don Gregorio Voisin escriba en el todos los bautismos y óbitos… de los
habitantes de la villa de Rosas. Que pondré mi debido signo en testimonio de verdad al último del año en fe de los que se hallaran en
el escrito... y para que conste firmo el presente en Rosas en Febrero del año de mil ocho cientos Nueve. Josef Sala y Mares Bayle”.88
Ocupada pels francesos, la població de Roses hagué de col·laborar
amb les autoritats napoleòniques. Alguns mostraren una adhesió inicial a la nova situació, com Pau Arola, que fou nomenat administrador de la duana de Roses pel mariscal Augereau, duc de Castiglione,
governador general de Catalunya,89 i, posteriorment, batlle, en substitució de Josep Sala, la relació del qual amb les noves autoritats franceses s’anà degradant fins que fou destituït. D’altres, però, mostraren
clarament el seu rebuig a l’enemic francès. Potser el cas més eloqüent és el de Francesc Molinas, segons ell mateix, un bon guarda de
magatzem de les tropes abans del setge de Roses. Afirmava que havia
pagat moltes despeses d’aquest càrrec amb els seus diners, que ell
era un “bon espanyol”, que no va col·laborar mai amb els francesos
(“gabatxos”) i que va preferir viure cinc anys d’exili a Palamós, pobre,
que ser empleat de les tropes franceses a Roses.90 Afrancesats o
“bons espanyols”: una tradicional via d’investigació historiogràfica.
Sigui com sigui, el juny de 1812 fou nomenat batlle Pau Arola. La seva
correspondència oficial destil·la la identificació ideològica amb els
superiors francesos:
“A Monsieur Le Sous-Prefet â Figueras. Monsieur.
En resposta de la lletra de Vostè del 29 del corrent, tinc lo honor
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d’incloure lo nou programa de la festa de Saint Napoléon. La
música, la dansa, lo foc artificial, i los jocs nacionals són los
objectes que esperem fer si es la voluntat de Vostè, i ab est no
deixarà de ser deliciosa la jornada, ajustant-hi la alegria universal que regarà en esta Comuna, en la que se esmeraran a por fi
a tots los habitants, en manifestar son atachement al Govern, i
en no cesar de donar gràcies a l’Altissim per la vida de nostra
digne Emperador, que Deu conservi llargs anys”.91
Tanmateix, les mostres d’adhesió també s’havien de pagar i la situació econòmica no era precisament bona:
“Las dispenses del programa de la festa de Saint Napoléon, no
havent-hi en esta fondo algun, pensava treure-les dels revinguts
dels bens comunals de esta recollita, que es una porció de blat
de censos de la heretat la Garriga, pròpia de est comú, venent lo
quant tindré la aprovació de Vostè, que tinc lo honor de sol·licitar des d’ara”.92
La població rosinca patí les moltes càrregues que representava mantenir un aquarterament a la plaça. S’havia de fornir les tropes franceses
amb materials i aliments, però, a més, les famílies rosinques hagueren
de suportar els allotjaments dels oficials a casa seva. Una altra carta del
batlle Arola, també de 1812, dóna fe de l’estat precís de la població:
“Monsieur... veurà Vostè la demanda tant forta de efectes de
allotjament per los Senyors Oficials de esta guarnició que és
impossible puguer estos veïns fornir-ho, atès sos pocs o ninguns
possibles i de tenir ja allotjats en ses cases dits Senyors Oficials
que tots tenen un llit regular de matalàs i pallassa, i... donat també
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altres efectes per tots los demés Oficials que estant allotjats al
fort, i tenir los Senyors Comandants cada un sa casa, ab 3 o 4
matalassos i llits a expenses de esta comuna”.93
El batlle recordava a les autoritats franceses la misèria general del
moment: “Estant esta Vila sens revinguts suficients ni per gastos de
primera necessitat, i mos administrats tant arruïnats, havent perdut
casi tots sos efectes, desitjant jo no obstant complaure en quant puga
a estos Senyors Militars, no trobo altre medi que dirigir-me a Vostè i
al Senyor General d’est arrondissament perquè podran trobar-se dits
efectes demanats...”.94 En una altra carta al sotsprefecte francès de
Figueres, Pau Arola insisteix, gairebé desesperadament:
“Monsieur... En lo fort hi ha 2 quartels o casernes per la tropa i
una per los Senyors Oficials subalterns: Los efectes d’allotjament de estos últims los han fornit mos administrats.
Tots los comandants, capitans, alguns subalterns i quartel mestre estant allotjats en les cases de la Vila, així que una porció de
tropa està allotjada en magatzems de particulars, varius sargentos, guardes, comissaris de police, etc.
Estos individus tenen tots los efectes d’allotjament... i encara
que creuré no estan ab la decència que els correspon, però esta
comuna tant miserable no pot absolutament fer més, i segurament fa casi més del que pot”.95
Les despeses ordinàries de la població, els costos dels allotjaments
i les contribucions imposades per les autoritats franceses recaigueren sobre l’escassa població que retornà a la vila després de 1808
–50 caps de família– i que hom pot inferir a partir de les llistes de
contribucions conservades.96

Finalment, cal aturar-se en un darrer aspecte de la vida quotidiana
de Roses durant l’ocupació francesa. Tot i que els combats dels anys
posteriors fossin llunyans, els habitants de Roses tenien la guerra
ben present cada dia. Les autoritats municipals informaven regularment dels moviments de tropes enemigues, espanyoles o angleses.
De nou, el testimoni del batlle Pau Arola, en una carta del primer de
setembre de 1812, permet copsar l’ambient bèl·lic que es vivia:
“[...] en lo dia d’ahir no hi hagué altre novetat después de la lletra que escriguí a Vostè que la de haver-se destacat de l’esquadra enemiga que continua anclada en esta badia un vaixell, i no
ha comparegut encara: Sobre la una de la tarda anaren 13 llanxes de força a la platja de Castelló i feren foc a las tropes franceses fins a las 3 de la tarda que retornaren en esta badia”.97
Així mateix, es controlaven els possibles espies i desertors:
“Est matí a las 6 ha arribat un desertor de l’esquadra que s’ha escapat nedant esta nit: Diu ser francès i que esta esquadra és la que
bloquejava a Toulon. També se m’ha presentat est matí la muller
d’un home mariner, dient-me que los Inglesos lo prengueren a la
costa de Rosas quant pescava de canya: Est era un reentrat del 14
agost últim... Esta aprensió me apareix molt sospitosa”.98
Aquest clima bèl·lic feia que qualsevol activitat fos perillosa. En mar,
per exemple, els pescadors podien ser atacats per vaixells enemics
i fets presoners de guerra:
“Monsieur... est matí lo corsari de Marsella, La Dorada... ha conduit en est port altre corsari Espanyol, procedent de les Medes
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ab 17 homens de equipatge, comprés lo capità que diu és alferes, i natural de Cassà de la Selva. Entre ells, los 6 són soldats, 4
desconeguts i los 6 restants mariners de l’Escala que diuen foren
apresats en la pesca i tenint-los en les Medes los han fet embarcar per força com a pràctics de la costa. Se han posat en quarantena...”.99
En definitiva, l’anàlisi detallada de la documentació i de les dades del
període 1808-1814 mostra el significat real d’una contesa bèl·lica en
una societat determinada. La guerra no només es concretava en baixes humanes en combat. Era sinònim d’exili temporal, d’abandonament de propietats, de destruccions de béns –necessaris per
sobreviure–, de presoners, de pèrdua d’una generació capaç de
crear riquesa i desenvolupament econòmic amb el seu treball. Però,
també, la guerra esdevingué l’estroncament de l’activitat econòmica i comercial habitual i la sagnia militar de les plusvàlues obtingudes del treball, en forma d’imposicions i contribucions diverses,
d’allotjaments o de manteniment de les tropes sobre el territori.

DESPRÉS DE LES GUERRES.
LA CONSTRUCCIÓ DE LA ROSES LIBERAL
El científic rossellonès Francesc Jaubert de Paçà viatjà per l’Empordà
–en concret, per les poblacions del cap de Creus– durant la segona
meitat de la dècada de 1820, tot recollint dades per a la seva obra Recherches historiques et géographiques sur la Montagne de Roses et le
Cap de Creus (1833). La seva descripció de Roses fou contundent:
«Després de tants setges i calamitats, després de vint-i-un segles d’existència, la vila de Roses, reduïda en la seva superfície i en la seva
població, privada de la seva influència marítima i del seu comerç, sense Ciutadella i sense bastides, no era res més que una vila catalana de
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tercera classe».100 El testimoni del científic nord-català mostra clarament com, després de més d’una dècada, les seqüeles de l’última
guerra eren, doncs, encara ben evidents. Com havien afectat els esdeveniments de la Guerra del Francès en la composició demogràfica i
social de Roses el primer terç de segle XIX?
El 1814, quan la guerra ja s’havia acabat, el retorn de la població civil fou
dur. Els exiliats degueren témer la tornada –amb múltiples costos econòmics associats– i degueren patir per l’estat del poble en general i de
casa seva en particular. En els documents notarials de l’època, les referències als danys i perjudicis de la guerra són molt abundants. Són
recurrents les justificacions per explicar la seva extrema situació econòmica «ab motiu de las desgraciadas ocurrencias de la ultima Guerra
ab Fransa» o les descripcions de l’estat en què es trobaven les propietats privades. Aquesta era la realitat immediata: les cases i les propietats saquejades, cremades i destruïdes. El fenomen és general.
Marianna Pomés, vídua de Sebastià Romanyach, es troba que la seva
casa de la Punta –anomenada “casa principal de Romanyach”– està
“[...] censa sostra ni porta principal molt arruïnada y destruida per rahó
del bombardeo ha sufert la dita vila [...]”.101 A més, hauran de passar uns
quants anys abans no es reedifiquin moltes de les cases afectades per
la guerra. El cas de la “casa principal de Romanyach” és paradigmàtic.
Fins al 1820 no s’arregla, que és just quan es fan obres a la casa i al corral del mas Romanyach, “que ab motiu de las ocurrencias de la ultima
guerra ab Fransa havia quedat molt destruhit y cremat”.102
Josep Bos, de la Matrícula de Roses, té la casa a la Punta, “[...] dirruhida per ocasió de las ultimas guerras ab la Fransa [...]”.103 Joan
Vilabrú, de Roses, ven una casa al carrer de Dalt el 1816 “[...] la major
part d’ella derruïda per ocasió de la passada guerra ab la França
[...]”.104 La reconstrucció de molts habitatges s’hagué de demorar
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uns anys. El cas de Marianna Pomés no és únic. El 1818 Joan Trull,
doctor en medicina i natural de Roses, però ara habitant de Vilajuïga,
descriu l’estat de la seva casa de Roses, al carrer de Mar, d’aquesta
manera: “[...] per las ocurrencias de la ultima Guerra ab Fransa molt
arruÿnada ab lo teulat y mitat del sostre unicament [...]”.105 Tot plegat significava el recurs al crèdit i a l’endeutament. És el cas de Narcís Simon, boter de Roses, que hagué de signar a Josep Romanyach
Solà, el seu cunyat, un debitori de 200 lliures el 1817 per: “[...] invertir-les junt ab major partida per posar habitable la casa que possehesc en dita Roses i al carrer de davant, la qual ab les últimes
guerres ab França i Bombardeo que va sofrir dita vila, fou cremada i
destruïda, per qual motiu i pèrdues sofertes me trobo faltat de
numerari[...]”.106 De fet, les seves dificultats econòmiques no s’acabaven aquí. Devia unes altres 700 lliures al seu cunyat i no tingué
més remei que cedir-li el lloguer de la casa, l’arrendament de la qual
s’hauria de fer en encant públic.107 L’urbanisme local era un precís
reflex de l’impacte bèl·lic i de les greus conseqüències sobre la
població. El testimoni de Jaubert de Paçà, en aquest sentit, és molt
revelador: “Cinc o sis carrers enfangats; cases modestes i més
sovint barraques; una petita església; els camps despullats, sense
ombra i sense jardins; vet aquí tot el que queda d’una vila poderosa,
el nom de la qual figura sovint en la història de la península”.108
Les dificultats per recuperar el pols de la situació econòmica es deixaren sentir pregonament, començant per la necessitat d’abastir el
mercat local de menjar, fins al punt que el 1815, l’alcalde de Roses,
Salvi Pagès, es veu obligat a confiscar el blat que el bergantí de la
casa comercial Charles Argiot, de Marsella, tenia a Roses i que el seu
capità, Jacques Bonhomme, havia descarregat sobre la platja per
poder reparar el seu vaixell, per “necesitarse para socorrer el Paiz y

su comarca por la escacés que hay de dhos. generos”.109 L’aturada de
l’activitat comercial, però, n’és un altre exemple. Francesc Joer, boter
de Roses, devia al capità napolità Giusseppe Chirico, comandant del
bergantí Ladiana, de bandera siciliana, i representat pel menestral de
Cadaqués Manuel Rubiés, la quantitat de 664 “pesos fuertes o duros
Españoles de cinco pesetas cada uno”, de la qual ja havia pagat 440
pesos en mercaderies. Les causes de les seves dificultats eren clares:
l’any 1819 demanava al capità italià que “tingués a be concedirme un
respir per sa total satisfacció en consideració que per la ocurrencias
del temps y suspensió en los assuntos de comers”.110
Les lamentacions sovintejaven. Abans hem vist el cas del ciutadà
honrat de Barcelona, Josep Miquelet Ros. El 1814 es veu obligat a
vendre a Felip Brunet, negociant de Roses, un camp de tres vessanes al territori del castell de la Garriga. El venedor explica llargament
les causes de la venda, “Per quant per ocasió de las actuals ocurrencias apenas los reddits do mon Patrimoni alcanzan y sufragan per
acudir en las precisas urgencias de ma casa y familia, majorment
attesos los cresendissims e insuportables pagos que indispensablement me fou precis fer antes de desocupar los francesos lo Pais
del Ampurda per librarme de la execució Militar que de part dels recibidors de estos se me amenassaba”.111 No sembla, doncs, que els
honors socials fossin suficients per esquivar les dificultats del
moment. I del futur més proper, perquè, quatre anys després, Ros
encara es queixava que per “[...] poder subvenir y ocorrer a las
necessitats de la mia Casa sobremanera urgent, per ocasió de las
dos ultimas passadas guerras ab la Fransa”.112 De manera semblant,
Honorat Pairet, pagès de Roses, patia les conseqüències de la darrera guerra amb França. Així, el 1818, renunciava a l’usdefruit de les
seves propietats a favor del seu fill i hereu Andreu, també pagès de
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Roses. A part de la seva avançada edat, les raons adduïdes eren que
tenia “bastants atrasos en mos bens ja ab motiu de las desgraciadas ocurrencias de la ultima Guerra ab Fransa y també de resultas
de las malas cullitas per quals motius se me fa molt gravosa la administració de mos bens, y desitjant viurer y passar los restants dies
de vida que Deu sie servit donarme ab aquella quietut, tranquilitat y
sossiego possibles […]”.113
En aquest context econòmic, la recuperació demogràfica fou feble i
molt lenta. Entre el cens de Floridablanca de 1787 i el recompte de
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l’economista i polític espanyol Pasqual Madoz, de l’any 1840, la
població no havia augmentat gens (1.952 habitants per 1.948).114 Les
xifres que ofereix el buidatge dels llibres de batejos del període 18231833 corroboren la impressió d’un creixement difícil.115 En total, en
aquest decenni, hi consten 1.050 naixements, és a dir, una mitjana
de 95 batejos per any. No s’observa cap tendència a l’alça perquè,
malgrat les pujades puntuals dels anys 1825 (amb 121 batejos), 1827
(110) i 1831 (113) –que desvien lleugerament la mitjana anual–, la
quota es manté regular entre els 83 i els 96 naixements. És veritat
que la natalitat havia augmentat en relació a cinquanta anys enrere

Naixements per any 1823-1833
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(recordem la mitjana de 68-69 naixements per any entre 1768 i
1780), però el ritme estacional de naixements al llarg de l’any no
havia canviat: encara naixien més nens a les estacions fredes –a la
tardor i a l’hivern– i menys d’abril a setembre.
D’aquest període també s’han conservat els llibres de registres
matrimonials que donen, pels mateixos anys, uns resultats semblants.116 No presenten cap orientació a l’alça i, fins i tot, la sèrie acaba l’any 1833 amb menys casaments registrats que l’any 1823. En
els onze anys del mostratge, consten 219 matrimonis celebrats, amb
una mitjana de 20 esposoris a l’any. Comparant les dades de casaments amb les de naixements, s’observa que no hi ha una coincidència necessària entre els dos esdeveniments.

35

dents a la vila a la tercera dècada del segle XIX es manté gairebé igual que cinquanta anys abans, al voltant del 30%. Tanmateix, el nombre de registres en els quals no consta l’origen disminueix molt
respecte de les dades del segle anterior i ho fa a favor del nombre
total de rosincs, que augmenta significativament, fins al 41-42%. Es
confirma, així, la hipòtesi que plantejàvem al principi: en molts
casos, quan no es fa constar el lloc d’origen, es pressuposa l’origen
rosinc de l’interessat.
L’origen geogràfic del contingent de forasters, però, canvia lleugerament. El nombre d’immigrants empordanesos i gironins baixa, tant
en el cas de les dones com en el dels homes, mentre que els percentatges de forasters de la resta de la zona catalana i de fora del
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Per recuperar el nombre d’habitants, després de les pèrdues provocades per les guerres, Roses necessitava de nou els immigrants
forasters. Observem, primer de tot, que amb les dades dels registres
de batejos i de casaments combinats, el nombre de forasters resi-
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Principat augmenten. En termes generals, doncs, el fenomen migratori atreia aproximadament el mateix nombre de gent, però ara
venien de més lluny. En bona part ho feren, encara, des dels territoris de parla catalana, però destaca l’increment del nombre d’homes
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de la resta de la península, molts dels quals, i igual que en l’altre
període, eren militars i funcionaris amb càrrecs relacionats amb la
plaça i la duana.
L’anàlisi de les dades en detall dóna una altra diferència interessant
respecte de la mostra anterior. Els efectius humans immigrats de les
comarques gironines i de la resta del Principat provenen, bàsicament, de poblacions costaneres com l’Estartit i Palamós, del Baix
Empordà; Blanes, de la Selva, i de Barcelona ciutat. Hom detecta ara
més mobilitat costanera, de sud a nord, que en la segona meitat del
segle XVIII, quan el flux geogràfic era més aviat de l’interior o del
Prepirineu cap al litoral.
Pel que fa a l’Alt Empordà, que encara ocupa el primer lloc emissor,
amb un percentatge del voltant del 60%, Palau-saverdera, amb un
14% de tots els forasters empordanesos, substitueix ara com a prin-
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cipal poble de procedència la Selva de Mar, que es queda en un 10%.
En el mateix sentit, Castelló d’Empúries reemplaça Cadaqués. Als 57
pobles i veïnats de la comarca llistats durant el període 1768-1780,
ara se n’afegeixen 18 més –l’Armentera, Avinyonet de Puigventós,
Bàscara, Biure, Boadella, Colera, Espolla, Llampaies, Maià, Masarac,
Ordis, Rabós, Ribelles, Sant Mori, Tortellà, Ullastret, Ventalló i Vilademuls– i la representació altempordanesa esdevé encara més
completa.
En els desplaçaments des de les comarques gironines és on detectem el canvi més evident respecte al segle anterior. Com apuntàvem
abans, els immigrants del Baix Empordà ara esdevenen el grup més
important, en detriment dels de la Garrotxa i del Ripollès. Així
mateix, mentre el nombre d’immigrants del Pla de l’Estany i el Gironès es manté gairebé igual, l’altra comarca amb un creixement destacat és la Selva. L’augment de població provinent del Baix Empordà
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i de la Selva està basat en bona part, com hem explicat abans, per la
major representació dels pobles costaners.

100%

la descripció que Jaubert de Paçà feia en el transcurs de la dècada
de 1820:
“Ja no és a Roses on el comerç ve a buscar els productes
d’Amèrica i la mercaderia del Mediterrani. D’aquesta llarga prosperitat comercial, d’aquesta població marítima, només queden
uns quants patrons, vells testimonis d’un poder caigut, i alguns
pescadors. L’agricultura s’ha fet càrrec d’acollir i d’alimentar
tots aquests que no temen la monotonia d’aquesta feina... Les
grans valls que l’envolten, se solquen i es planten de vinya cada
dia, pels descendents d’aquest mariners intrèpids que abans es
trobaven en tots els ports d’Europa i d’Amèrica”.117
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La població de Roses s’havia refet després de les guerres, encara
que el nombre d’habitants no augmentà com ho havia fet al llarg del
segle XVIII. Els immigrants encara formaven un grup important de la
població, l’origen geogràfic dels quals varià només una mica en relació al període anterior. Comparant la informació sobre els oficis de
les dues mostres, també es detecten pocs canvis en l’estructura
laboral de la vila, on el sector primari –bàsicament pagesos i pescadors– encara constituïa aproximadament el 50% de la població treballadora. No es constata, tampoc, un canvi significatiu a favor de
l’agricultura en detriment de la pesca, com caldria preveure arran de

El geògraf francès segurament no conegué en profunditat les bases
econòmiques de la Roses del segle XVIII, quan l’agricultura i, sobretot, la vinya ja ocupaven una bona part de l’ocupació laboral dels
rosincs. Tanmateix, la “llarga prosperitat comercial” 118 que atribueix
a l’economia rosinca es trobava en una situació de recessió de la
qual costarà de sortir.119 Comparant les dades d’oficis dels llibres
parroquials dels anys 1768-1780 amb les dels anys 1820-1830, les
variacions en la composició laboral que s’observen són diàfanes,
semblant a les que hem vist pel que fa als orígens.
Tot i que sembla, a primera vista, que el sector agropecuari perdé
rellevància –amb una baixada del 27% al 16%–, és notable l’augment del nombre de persones de les quals no ens consta l’ofici. I,
també, creix un 5% el grup de treballadors no especificats, però que
usualment s’han de relacionar amb el sector primari. En la gràfica
comparativa següent s’ha inclòs una nova categoria d’oficis entre
els sectors primari i secundari, la dels mariners, matriculats i
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100%

Sectors 1823-1833

patrons, tot i que no s’especifica si treballen en barques de pesca o
en vaixells mercants, mentre que un «patró pescador» o un «pilot»
sí que es poden agrupar clarament en el sector primari. Aquest grup
no determinat dobla el nombre en relació al període anterior d’anàlisi i cal suposar que una part significativa s’hauria de sumar a les
activitats pesqueres del sector primari.
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El sector secundari, que agrupa els menestrals i els artesans, creix
lleugerament en comparació al període precedent. Més que els nombres absoluts, són interessants els canvis específics d’alguns oficis.120 És notable, per exemple, el descens del nombre de boters, un
fet que pot indicar la pèrdua de pes relatiu de les activitats pesqueres respecte al conjunt de l’estructura econòmica local, més que al
comerç, que no disposava de la preeminència que havia tingut
durant la segona meitat de segle XVIII. També es detecta una certa
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confusió a l’hora de concretar l’ofici al registre parroquial, encara
que és habitual a la font –per exemple, gairebé tots els mestres de
cases consten també com a paletes. Lentament, els oficis tradicionals i els gremis de l’època moderna començaren a desintegrar-se i
a transformar les seves estructures, durant la primera meitat del
segle XIX, sota l’influx de les noves formes d’organització laboral que
la incipient industrialització anava imposant.
Mentre tots els grups d’activitat del sector secundari augmenten, un
fenomen que es pot atribuir al creixement general de la població, les
activitats relacionades amb el transport, són les úniques que disminueixen, segurament a causa del descens de les transaccions
comercials efectuades per via marítima. A la vegada, però, creix el
conjunt dedicat al comerç del sector terciari, en el qual ara apareix
un nombre important de comerciants que no eren presents al segle
XVIII. Recordem el cas de Pere Vingut, primer traginer i després
comerciant. En tot cas, aquest incipient creixement de comerciants
durant la dècada de 1820 pot indicar l’inici de l’increment de la seva
importància econòmica i social, que arribaria al seu màxim històric
entre els anys 1860 i 1875, aproximadament.121

Alimentació

Transport

Altres

Tanmateix, la diferència més important del sector terciari –comerç,
les professions liberals i funcionariat– s’observa en el col·lectiu de
l’administració pública i de l’exèrcit. Durant el primer terç de segle
XIX, disminuí el nombre de funcionaris de l’Estat, sobretot en relació al període que Roses fou la capital marítima de la província, tot i
que encara, i com a principal port de l’Empordà i les comarques interiors que hi tenien l’accés més directe, la duana ocupà força persones. Pel que fa als militars, es nota el progressiu abandonament que
experimentà la plaça forta després de 1814. Ja abans de la Guerra
Gran, els testimonis coincidiren a afirmar que la Ciutadella estava en
molt males condicions per aguantar una altra guerra i un altre setge. Després de la Guerra del Francès, les defenses de la fortalesa
quedaren quasi totalment destruïdes i els seus quarters inhabitables. Que l’ocupació de la plaça canvià radicalment ho testifica un
altre cop el geògraf francès Francesc Jaubert de Paçà, que es preguntava “[...] però es pot conservar aquest nom per a una ciutadella desmantellada, on cada dia passen tropes d’ovelles i cabres?”.122
Els registres parroquials permeten conèixer una mica millor la població de Roses d’abans i de després de la Guerra del Francès. Com s’ha

80

1_intro_llibre_guerra frances_final:Maquetación 1 12/03/09 14:25 Página 81

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

60

Comparació oficis sector terciari per períodes

1768-1780

1823-1833

50
40
30
20
10

0
Salut

Comerç

explicat al principi, és una font complicada de treballar, no només
perquè la seva lectura és sovint difícil i el seu buidatge laboriós, sinó
també perquè les dades obtingudes són complexes de relacionar i
de quantificar a causa de la fragmentació de la informació. En tot
cas, hem volgut aportar algunes línies de treball, de reflexió i de
resultats, encara molt orientatives i aproximades, però que permeten començar a explicar una part de la història de Roses fins ara poc
documentada, com és el primer terç de segle XIX. Per una altra banda, s’ha aconseguit aportar noves dades sobre el notable creixement
de la població al llarg del segle XVIII, com poden ser els orígens geogràfic i social del contingent immigrant que formà part de l’important augment demogràfic o les bases econòmiques sobre les quals
es bastí aquest creixement. En aquest sentit, la informació obtinguda sobre els oficis dels parroquians ajuda a entendre millor les
estructures socioeconòmiqes de Roses.
L’anàlisi de les dades ofertes pel buidatge dels llibres sacramentals
de la tercera dècada de segle XIX permet establir una primera cronologia del redreçament local després de les calamitats de les guerres. És a partir de la dècada de 1820 quan es detecta una certa

81

Administració i exèrcit

tendència al creixement del comerç de Roses, en paral·lel a la recuperació dels efectius humans anteriors a 1795. En tot cas, però, és
un període de gairebé cinquanta anys perduts demogràficament.
Amb tot, si hom considera que una gran part de la població rosinca
havia viscut les dues guerres, que havia hagut d’exiliar-se o que
havia hagut de defensar les seves propietats, no deixa de sorprendre la relativa rapidesa del redreçament de la vida quotidiana de la
població. Sens dubte, la població estava avesada a començar de nou.
Sigui com sigui, Roses encarà un nou escenari polític i social, en el
qual s’aprofundiren les contradiccions i les tensions que havien fet
aparició durant la segona meitat de segle XVIII.123 A la crisi econòmica calia afegir-hi la difícil reconstrucció de les identitats polítiques
derivades de la Guerra del Francès. S’obria una nova etapa en què
l’actuació política durant el període 1808-1814 era sotmesa a un ferri escrutini. L’exemple del negociant Francesc Molinas és paradigmàtic. Així, el 1815, una vegada retornat del seu exili a Palamós, es
veié obligat a acreditar la seva lleialtat a la monarquia espanyola i la
seva conducta implacable de ‘bon espanyol’ durant la guerra per
poder continuar pacíficament els seus negocis. Fins a dotze certifi-
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cats, expedits pels més heterogenis càrrecs civils, militars i eclesiàstics, hagué d’aportar, tots d’un to ben contundent: “Don Francesc Molinas y Joher, natural de Rosas, durante su expatriación ha
vivido en esta Villa por espacio de 5 años, portándose como verdadero Español, en nada afecto a los Franceses, antes muy apuesto a
ellos, no queriendo admitir empleo alguno de cuantos le ofrecieron
los mismos Franceses y que en ellos podía enriquecerse si el interés
le hubiese cegado. Por cuyo motivo tubo que mantenerse con mucha escasez, prefiriendo ser un pobre español que un rico afrancesado”.124

del Ejercito aliado y Español en el Reino, época en que regresé de las
Divisiones Realistas a mi destino de esta Plaza, he hallado al propio
Capdevila poseído de los mismos sentimientos que antes a favor del
Rey y de la Patria sin que haya desmentido en nada su conducta civil
y moral”.126 Les turbulències polítiques de l’època afectaren de ple
Roses, on els liberals van fer detenir el governador de la plaça, com
el mateix Oliva confirma en la seva carta a favor de Capdevila: “En la
prisión que sufrí en la Plaza de San Fernando de Figueras vino a visitarme dos veces e igualmente lo verificó en la Ciudad de Barcelona
cuando estuve arrestado a ella”.

La pau militar de 1814 no es traduí en placidesa política. Després de
la guerra s’acceleraren les transformacions polítiques que s’havien
anat covant des de final del segle XVIII. La societat rosinca experimentava les tensions polítiques originades pel trànsit de les velles
estructures de l’Antic Règim a la nova realitat del Règim Liberal. Així,
les bandositats ideològiques foren ressenyades puntualment pel
científic i viatger Jaubert de Paçà, a les quals, a més, els imputava el
fet de ser una de les causes del retard econòmic i social de la població: “Altres infortunis amenaçaven encara la seva existència. Quan
la lluita inevitable entre reialistes i constitucionals movia de nou la
vella Espanya i armava els partits, l’Empordà esdevenia de nou el
teatre d’una guerra acarnissada”.125

Durant el Trienni Liberal de 1820-1823 s’escenificaren clarament les
tensions polítiques entre liberals i absolutistes. La consolidació del
Règim Liberal necessità tant l’ús de la força armada com la persecució dels elements reialistes desafectes. Fou imprescindible organitzar una milícia a Roses que els absolutistes, tanmateix, varen
intentar boicotejar. El relat del perseguit governador reialista Oliva
aclareix l’actuació d’aquests elements absolutistes, com el mateix
Joan Capdevila, que hi va col·laborar “para que la compañía de Milicia voluntaria que se formaba por el Gobernador Don José Gómez
Tortosa no surtiese el efecto que este se proponía, habiéndome ayudado a extraviar los jóvenes de esta Villa para que no se alistasen
Milicianos voluntarios”.

La conflictivitat política entre monàrquics absolutistes i liberals dividí la societat rosinca segons la seva adscripció ideològica. L’any
1824, per exemple, Joan Capdevila, negociant i vicecònsol britànic a
Roses, acudia a cal notari per deixar constància de la seva adhesió
als rengles reialistes. Miquel Oliva, coronel dels reials exercits i tinent
de la plaça de Roses, declarava al seu favor que “desde la entrada

La Revolució Liberal no només es ventilà en l’àmbit polític. Els canvis també afectaren la naturalesa del sistema de la propietat, amb
totes les contradiccions possibles entre el caràcter fragmentari de
la propietat d’arrel feudal i la cada vegada més present propietat plena capitalista. No ha d’estranyar que mentre l’Ajuntament de Roses,
juntament amb tots els veïns de la població, plantejava un plet l’any
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1819 contra els drets feudals de l’abat d’Amer i Roses –que pretenia
cobrar el delme de les olives del terme–,127 o discutia, des de l’any
1814, els drets del delme amb el comte d’Empúries “por creerse con
derecho feudal”,128 també obligava a capbrevar les “seves” terres
del castell de la Garriga.129 O quan, més endavant, el 1824, els regidors municipals Miquel Ferrer, Rafael Suquet, Josep Godo i Francesc
Martinolas, es consideraven “Señores y Barones del Castillo y termino de la Garriga…” i donaven poders a l’escrivà de Castelló d’Empúries, Joaquim Ramió, per “cabrevar o hacer cabrevar y reconocer
todos y qualesquieras Mansos, heredades, casas, tierras honores y
pocesiones, molinos, censos, diezmos, tascas y otros qualesquier
derechos y cosas que se tengan a dominio directo” i també per “instar qualesquier amortizaciones de qualquier cosa que de persona
laica y privada pasen a manos muertas y aquellas acceptar, y qualesquiera renuncias de piezas de tierra y otras propiedades también
acceptar”.130
Josep Maria Barris Ruset | Bàrbara Schmitt Solà
Historiadors
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Pablo DE LA FUENTE, Les fortificacions reials del golf de Roses
en l’època moderna, Roses, Ajuntament de Roses, 1998, pàg. 254.

12
5

AGS, Guerra Moderna, lligall 3324, plec sense foliació. En tot cas, utilitzem la referència d’Hug PALOU I MIQUEL, Jurisdiccions i privilegis a
la Vila de Roses: orígens de la jurisdicció compartida. Segles X a XVI.
Estudi dels documents, treball de recerca inèdit presentat al programa
de doctorat de la UAB Societat i Cultura a la Catalunya Antiga i Medieval, 1987-1989, dirigit pel Dr. Manuel Mundó i Marcet, pàg. 159-160.
6

AGS, Guerra Antigua, lligall 5876, 20 de juny de 1784. Tornem a
emprar, una altra vegada, la referència d’Hug PALOU I MIQUEL,
Jurisdiccions…, pàg. 160.

Ramon CASTELLS, Bernat CATLLAR, Josep RIERA, Atles Ciutats
de Girona, Girona, COAC, 1994, pàg. 376-449.

13

Sobre el comerç del suro, Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg. 55 i 72.
14

Arxiu Municipal de Roses, Fons Municipal, estudis, informes i
memòries municipals, exp. 1/1770. Aquest document ha estat
àmpliament analitzat a BARRIS i RUSET, Josep Maria, Roses o
la recerca..., p. 191-194. També, Francesc FERRER i GIRONÈS,
L’economia del set-cents..., pàg. 320.

84
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15

Un producte que també havia destacat Bernardo ESPINALT GARCÍA, Atlante Español ó Descripción General de todo el reyno de españa, Madrid, Imprenta de Antonio Fernández, 1781, vol. V. Citat per
Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg. 72.

24

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
11/3/1796, f. 163.

25

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
13/3/1794, f. 105.

16

També destacat a AMAB, Matrícules–Generalitats, 1785–1788,
extracte de la revista de la Provincia de Roses (1786), lligall 1873,
sense foliar.

26

17

Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg. 52.

27

Francisco de ZAMORA, Diario de los viajes..., p.314-315. També,
AMAB, Matrícules–Generalitats, 1785–1788, extracte de la revista
de la Provincia de Roses (1786), lligall 1873, sense foliar.

28

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
29/10/1796, f. 195.

19

29

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
11/4/1794, f. 109.

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
18/10/1796, f. 191.

18

Josep Maria BARRIS i RUSET, Roses o la recerca..., pàg. 84.

Josep IGLÉSIAS (ed.), El cens del Comte de Floridablanca, 1787
(Part de Catalunya), Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana,
1970, vol. II.

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
14/3/1796, f. 164. També, a Josep Maria BARRIS i RUSET, Roses
o la recerca..., p. 83-84, en la qual s’esmenten els noms dels
parçoners rosincs que intervingueren en l’adquisició: Francesc
Joer, Joan Ferrer, Pere Berta i Joan Trull.

21

Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg. 282.

30

Josep Maria BARRIS i RUSET, Roses o la recerca..., p. 83-84. També, Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg.
270-292.

31

23

32

20

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
12/1/1795, f. 137.

22

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
26/12/1791, f. 59.

José Antonio MATEO OVIEDO, Con arte y parte. Los pescadores
de l’Empordà en el siglo XVIII, Universitat Pompeu Fabra, treball de

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
27/8/1792, f. 88.
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recerca inèdit, 2004, p. 65-74. Una versió reduïda d’aquest treball a
José Antonio MATEO OVIEDO, “Las Reales Ordenanzas de Marina y
la regulación de la pesca en el Ampurdán durante el siglo XVIII”, a
Annals de l’Institut d’ Estudis Empordanesos, vol. 37, Figueres,
2004, p. 111-150. També, Georgina SOLER i PUJOL, Del bou a la
vaca: la pesca d’arrossegament a Catalunya i l’Empordà (18651936), UdG, treball de recerca inèdit, pàg. 25-35

aquest cas, però, l’interessat acreditava les campanyes reials realitzades amb la prestació personal de dos substituts, Josep Martí, del
Port de la Selva, i Josep Pagès, de Camprodon. AHG, Palamós, 71,
Josep Antoni Álvarez de Monteserín, 11/7/1792, f. 83.
39

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
10/4/1792, f. 74. La finalitat, també, era de passar a la classe de
patró, atès que era propietari d’un llagut de pesca.

33

Petició de patró de Ferriol Romanyach, pescador de la matrícula
de Roses, que compra un llaüt d’un mestre d’aixa de la Matrícula de
Sant Feliu de Guíxols, sense altres interessats, i demana ser traslladat a la classe de patrons, per exercir l’ofici de pescador, AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín, 8/4/1791, f. 47.

40

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
30/9/1796, f. 190.

41

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
29/10/1796, f. 195.

34

Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg.
180, que reproduïa dades de Gaietà i Josep RAHOLA, La marina
mercant de Cadaqués, Girona, Dalmau Carles Pla, 1976, pàg. 399.

42

35

43

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín, 27/12/1790,
f. 58. En una nota al marge s’esmenta que la patronia fou concedida en data 2 de gener 1792.

36

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
12/11/1792, f. 93.

José JORDÁN FRAGO, Geografía Moderna de Nicollé de la Croix,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1779. En concret, deia: “Los naturales [de
Roses] se ocupan en la pesquería, y hacen un tráfico considerable
de anchovas, sardinas y otros pescados”.

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín, 7/1/1791, f. 31.
44

37

38

AHG, Palamós, 71, Josep Antoni Álvarez de Monteserín, 17/8/1791, f. 66.

Un cas similar és el de Joan Marés, mariner de la Matrícula de
Roses, que sol·licità de passar a la classe de patrons atesa l’avançada edat del seu pare (Baldiri Marés, 72 anys, patró pescador de la
Matrícula de Roses), que li havia fet donació d’un llagut de pesca. En

Bernardo ESPINALT GARCÍA, Atlante Español..., Madrid, Imprenta
de Antonio Fernández, 1781, vol. V.

45

Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents...,
pàg. 176-177.

46

86

Per a una descripció detallada dels projectes urbanístics del
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darrer terç de segle XVIII, vegeu Pablo DE LA FUENTE, Les fortificacions reials..., pàg. 234-255.

51

47

52

Hi ha, però, molts casos on no consta tota aquesta informació,
tal com explicarem en detall en cada cas.

48

ADG, APSMR, batejos, B2, f. 419. Els canvis d’escrivans s’identifiquen
pel canvi d’escriptura i, així, es detecten períodes de registres complets
registrats per una mà i d’altres de fragmentaris per una altra. Una dificultat afegida a l’hora de treballar amb aquest tipus de registre és interpretar l’escriptura, sovint poc llegible i amb una extrema variabilitat
ortogràfica; els mateixos cognoms eren escrits de maneres diferents:
per exemple, el cognom Joher l’hem trobat com a Jué, Juer, Juher, Joher,
o Joer. Si les altres dades de la persona en qüestió no consten (ofici, origen), esdevé complicat suposar que es tracti de la mateixa persona.
49

Agullana, Albanyà, Arenys d’Empordà, Borrassà, Bosquerós,
Cabanes, Cadaqués, Camallera, Capmany, Castelló d’Empúries,
Cistella, Darnius, l’Escala, Figueres, Fortià, Garriguella, la Jonquera,
Lladó, Llançà, Llers, Maçanet de Cabrenys, Marzà, Mollet, Navata,
Oliveda, Palau Borrell, Palau-saverdera, Pau, Peralada, Pont de
Molins, Pontós, el Port de la Selva, Sant Climent Sescebes, Sant
Joan les Closes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Miquel de Solans, Sant Pere Pescador, la Selva de Mar, Tapis,
Taravaus, Terrades, la Vajol, la Vall de Santa Creu, Vilabertran, Vilacolum, Viladamat, Vilademires, Vilajuïga, Vilamaniscle, Vilanant,
Vilanova de la Muga, Vilarnadal, Vilarig, Vila-sacra, Vilatenim, Vilaür.
50

Josep Maria Barris, «I vostè… d’on és? (I+II)», dins: Diari de Girona,
12 d’abril de 2008, pàg. 7 i 26 d’abril de 2008, p.10.

87

Hem d’advertir que aquest càlcul s’ha de interpretar, pel gran
encreuament de dades necessari, com a molt aproximat.

No donem xifres totals dels oficis, perquè resulten imprecises
per l’encreuament de cognoms escrits de diferents maneres. Considerem, però, que els errors queden distribuïts de forma regular i
que els resultats són prou vàlids per agrupar els oficis per sectors
productius i indicar-ne les característiques.

53

ACA, Diversos. Dominación napoleónica, capsa 53, núm. 10, Carta
de Pau Arola del 29.7.1812.

54

Entre els artesans trobem els oficis següents: argenter, armer,
assaonador, blanquer, boter, carnisser, carreter, cisteller, corder,
ferrer, flequer, fuster, matalasser, mestre d’aixa, mestre de cases,
moliner, paleta, paraire, pastisser, rajoler, sabater, sastre, tallador,
teixidor, teixidor de lli, tintorer, traginer i traginer de peix.

55

A l’arxiu de Castelló d’Empúries es conserven tres capses amb protocols notarials de la Subdelegació de Marina: AMCE, 03. Fons Judicials, 03.03. Tribunal de la Subdelegació de Marina (1756-1855). Pel
que fa al nostre període, s’hi troben 20 documents que informen de
embarcacions avariades a Roses. Una anàlisi del corsarisme a Francesc FERRER i GIRONÈS, L’economia del set-cents..., pàg. 320-330.
56

Per a una anàlisi d’aquest grup econòmic, Josep Maria BARRIS
RUSET, Roses o la recerca..., pàg. 83-86.

57

Com fou el cas a la ciutat de Girona, on el col·legi d’apotecaris
limitava el nombre de professionals a set durant el segle XVIII. Els
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documents d’aquest col·legi es troben a l’Arxiu Municipal de Girona:
AHMG, IV. Associacions, 1.5.

65

58

66

Josep Maria BARRIS RUSET, Roses o la recerca..., pàgs. 197-200.

59

Per al tema de la professió mèdica el segle XVIII, vegeu Alfons
ZARZOSO ORELLANA, La pràctica mèdica a la Catalunya del segle
XVIII, Universitat Pompeu Fabra, 2003, tesi inèdita, 496 pàgs.

AHG, Palamós, 32, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
20/1/1795, f. 2v.

Josep Maria BARRIS RUSET, Roses o la recerca..., pàgs. 205-206,
on s’analitzen les característiques d’aquesta economia de guerra i
s’aporten d’altres exemples de tragines marítimes de caràcter militar.
67

AHG, Palamós, 32, Josep Antoni Álvarez de Monteserín, 20/1/1795,
f. 2. Per aquest servei se li paga al patró 5 rals de billó per dia i per tona.

60

DDAA, Estudi de recerca de dades sobre la Companyia Fixa d’Infanteria de Roses, Girona, El Baluard, 2000, manuscrit inèdit, sense foliar. Inicialment (1768), aquesta companyia estava integrada
per 144 efectius, als quals caldria afegir les tropes regulars que hi
pogués haver a la guarnició.

68

AHG, Palamós, 32, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
21/1/1795, f. 3v.

69

AHG, Palamós, 32, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
25/2/1795, f. 6v.

61

No s’ha de menystenir el paper del contraban en el pes del
comerç rosinc. Ho destacava Zamora –ho hem vist– i, també,
Francesc FERRER i GIRONÈS a L’economia del set-cents..., pàg.
293-310 i, en concret, 305-306, hi dedicava una especial atenció.

70

APSMR, Batejos, B-3, f. 78-80, 1795.

71

Recueil des bulletins de l’Armée d’Espagne. Extrait du journal
officiel, Paris, H. Agasse, 1808, informe 16, pàg. 105.

62

És així com s’anomenen en el cens de Floridablanca. Josep
Iglésias (ed.), El cens del Comte de Floridablanca, 1787 (Part de
Catalunya), (Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1970),
vol. II, pàg. 150.

63

AHG, Palamós, 32, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
9/2/1795, f. 5v.
64

AHG, Palamós, 32, Josep Antoni Álvarez de Monteserín,
21/1/1795, f. 4.

72

73

Íbidem, pàg. 109.

Per a una visió militar del setge de 1808, vegeu José BENITO, El
diario de un sitiado, Figueres, Impremta La Comarca, 1926 [Arxiu
Municipal de Roses, Arxiu Patrimonial Família Coll, sèrie 3.9. biblioteca, capsa 26] i, especialment, l’estudi recentment editat de Carles DÍAZ CAPMANY, Robin PEDLER i Justin REAY, El setge de Roses
de 1808. Tres visions de la Guerra del Francès, Roses, Fundació
Roses Història i Natura/Ajuntament de Roses, 2008, 303 pàg.

88
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74

Recueil des bulletins..., pàg. 112.

75

APSMR, Defuncions, O-3, f. 43, 1819.

76

77

78

87

Per a una anàlisi de la figura de Josep Sala, vegeu Josep Maria
BARRIS RUSET, Roses o la recerca..., pàgs.217-222.
88

APSMR, Batejos, B-4, f. 1, 1809.

89

ACAE, Ca 10, Ramon Francesc, 28/3/1810, f. 43b.

90

ACAE, Ca 14, Ramon Francesc, 5/2/1815, f. 47.

APSMR, Defuncions, O-3, f. 31, 1815.

Íbidem, f. 31, 1815.
ACAE, Ca 170, Manuel Margarit Joals, 21/1/1816, f. 15.
91

79

ACAE, Ca 21, Ramon Francesc, 23/1/1822, f. 11.

80

ACAE, Ca 21, Ramon Francesc, 23/1/1822, f. 12.

ACA, Diversos, Dominación napoleónica. Capsa 50, núm. 1,
carta de Pau Arola de 31/07/1812.

92

81

Josep Miquelet Ros, ciutadà honrat de Barcelona i veí de Parlavà,
descrivia la situació de dos dels seus fills “...des del Deposit de la
Fransa ahont foren conduhits de presoners quasi despullats y faltat
de tot lo necessari a llur estat…”. ACAE, Ca 159, Manuel Margarit
Joals, 10/7/1814, f. 77.
82

83

84

85

86

Íbidem, carta de Pau Arola de 31/07/1812.

93

ACA, Diversos, Dominación napoleónica. Capsa 53, núm. 10,
carta de Pau Arola de 16/10/1812.

94

Íbidem, carta de Pau Arola de 16/10/1812.

95

Íbidem, carta de Pau Arola de 29/10/1812.

96

Íbidem, carta de Pau Arola de 20/12/1812.

97

Íbidem, carta de Pau Arola de 1/09/1812.

98

Íbidem, carta de Pau Arola de 1/09/1812.

99

Íbidem, carta de Pau Arola de 15/10/1812.

APSMR, Batejos, B-3, f. 78-80, 1795.

Recueil des bulletins..., pàg. 145.
Gaceta de Madrid, 16/12/1808, núm. 156, pàg. 1616.
Recueil des bulletins..., pàg. 137.
Recueil des bulletins..., pàg. 179.
100

89

Francesc JAUBERT DE PAÇÀ, Recherches historiques et géo-
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graphiques sur la Montagne de Roses et le Cap de Creus, París,
Librairie Gide, 1833. Utilitzem l’edició facsímil de Pep VILA, (Girona:
Institut d’Estudis Gironins, 2007), pàg. 56 (traducció dels autors).

114

Josep Maria BARRIS RUSET, Roses o la recerca..., pàg. 209-210.

115

APSMR, Batejos, B5, 1822-1837.

101

ACAE, Ca 10, Ramon Francesc, 20/4/1811, f. 128.

116

APSMR, Matrimonis, M3, 1810-1840.

102

ACAE, Ca 19, Ramon Francesc, 27/2/1820, f. 117.

117

103

ACAE, Ca 159, Manuel Margarit Joals, 7/12/1814, f. 213.

Francesc Jaubert de PAÇÀ, Recherches historiques..., pàg. 58
(traducció dels autors).

118
104

ACAE, Ca 170, Manuel Margarit Joals, 20/8/1816, f. 237.

105

ACAE, Ca 17, Ramon Francesc, 12/1/1818, f. 24.

106

ACAE, Ca 16, Ramon Francesc, 24/9/1817, f. 500v.

Per a la tradició comercial de Roses, Josep Maria BARRIS
RUSET, Roses o la recerca..., pàg. 73-86.

119

DDAA, Roses, 1875-1975: del model comercial a la revolució
turística, Roses, Ajuntament de Roses, 2001.

120

107

ACAE, Ca 16, Ramon Francesc, f. 503.

Val a dir que encara no consta cap hostaler ni taverner en els
llibres de batejos i de matrimonis d’aquesta època. Tanmateix, sí
que hi consta un mestre de gramàtica.

108

Francesc Jaubert de PAÇÀ, Recherches historiques..., pàg. 58
(traducció dels autors).
109

ACAE, Ca 160, Manuel Margarit Joals, 20/12/1815, f. 391.

110

ACAE, Ca 18, Ramon Francesc, 29/11/1819, f. 526.

121

122

Francesc Jaubert de PAÇÀ, Recherches historiques..., pàg. 57
(traducció dels autors).

123

111

ACAE, Ca 159, Manuel Margarit Joals, 10/7/1814, f. 77.

112

ACAE, Ca 162, Manuel Margarit Joals, 29/5/1818, f. 207.

113

ACAE, Ca 17, Ramon Francesc, 27/10/1818, f. 569.

DDAA, Roses, 1875-1975: del model comercial..., pp. 15-17.

Francesc FERRER i GIRONÈS, a L’economia del set-cents..., pàg.
185-186, ja havia detectat conflictes entre el gremi de pescadors i
l’abat d’Amer i Roses. També, a Francesc FERRER i GIRONÈS, Els
moviments socials a les comarques gironines, Girona, Diputació de
Girona, 1998, pàg. 19.
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124

ACAE, Ca 14, Ramon Francesc, 5/2/1815, f. 47.

125

Francesc Jaubert de PAÇÀ, Recherches historiques...,
p. 56 (traducció dels autors).

126

ACAE, Ca 167, Manuel Margarit Joals, 12/12/1824, f. 295.

127

ACAE, Ca 163, Manuel Margarit Joals, 17/5/1819, f. 106.

128

AMR, exp. de la Garriga, Relación de las deudas que tienen
los propios en el día 1º de Enero o día de la fecha...1837-1838.

129

ACAE, Ca 170, Manuel Margarit Joals, 26/6/1816, f. 162.

130

ACAE, Ca 167, Manuel Margarit Joals, 6/12/1824, f. 288-288v.
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Roses: cartografies de la forma urbana en el pas a
l’època moderna Joan Falgueras PROPÒSIT
Aquest treball s’ha preparat com una il·lustració d’arquitecte per a
acompanyar les recerques dels historiadors que es publiquen amb
motiu de l’exposició del bicentenari de 1808. S’ha basat fonamentalment en la cartografia sense altra recerca pròpia de fonts, de
manera que les dades citades provenen dels estudis ja publicats i de
les recerques inèdites de Bàrbara Schmit i de Josep M. Barris, que
han estat facilitades en el context de la preparació de l’exposició.
El text, d’una banda, es limita a proporcionar uns peus o comentaris
a les làmines dels plànols antics, que trobareu a les pàgines 124 i 164
a 176 d’aquest catàleg, sense els quals serà difícilment comprensible. De l’altra, extreu conclusions del treball propi que hem fet durant
l’estiu de 2008 amb la col·laboració de l’estudiant d’arquitectura
Arnau Tubert en el qual hem redibuixat les traces antigues sobre la
cartografia actual proporcionada pels serveis municipals. El redibuixat no ha pogut, per sort, ser un calc directe o un automatisme
digital sinó que ha implicat prendre algunes decisions d’interpretació, d’una banda, per resoldre errades geomètriques o topogràfiques
detectades en superposar a la mateixa escala els documents antics
i la base contemporània i, de l’altra, a l’hora decidir la rellevància gràfica de cadascun dels conceptes representats. Així, en l’etapa setcentista s’ha volgut subratllar el contorn de les casernes i l’hospital
a l’interior de la fortalesa, mentre que a la segona meitat del vuitcents es desdibuixa el conjunt d’aquesta per donar força gràfica a la
recta de la nova carretera arbrada i a la línia del moll o andana de la
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Punta, fet que traspua, és clar, opcions personals d’interpretació del
paper territorial de les infraestructures de l’estat, militars i civils, i
de selecció de les característiques singulars de linealitat del paisatge
urbà local. Així mateix, la representació de l’ocupació del sòl per a
l’edificació privilegia el valor de l’alineació del carrer i de la massa
construïda genèrica ja que no poden dibuixar-se les parts constitutives per manca de dades certes sobre l’estructura parcel·lària històrica. No hi ha dubte que un cop avanci la recerca de les fonts
notarials i es pugui establir la seqüència d’operacions jurídiques de
segregació i parcel·lació de les finques, el dibuix detallat d’aquestes
permetrà comprendre els processos socials urbanístics i arquitectònics que ara apareixen difuminats en un entorn global unificat, i
molt probablement donarà a l’acció mercantil dels particulars –el
paisatge fet a cal notari, segons la coneguda expressió de Pla– una
rellevància que ara forçosament se’ns escapa. Finalment, quan es
pugui creuar millor la informació de les propietats immobiliàries
amb la ubicació a cada finca de les persones concretes amb els seus
oficis, genealogies i circumstàncies, la simplificació abstracta de
plens i buits que ara es representa i s’interpreta podrà donar pas a
una topografia social més complexa i per tant més veritable, tot
seguint el camí brillantment iniciat pels articles de l’arxiver municipal.
Mentre això arriba, la forma urbana, en tant que materialització tridimensional en el territori de les actuacions d’infraestructura i edificació, ens servirà de guió per narrar els episodis dels paràgrafs que
segueixen.
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LA VILA MEDIEVAL I LA FORTIFICACIÓ MODERNA
Les característiques de l’urbanisme de la població de l’època moderna resulten totalment imbricades amb la hipòtesi del conflicte de
jurisdiccions1, amb els nous models tipològics d’allotjament de tropes (casernes urbanes) i d’equipaments militars especialitzats (sanitaris i altres)2 i amb la construcció i la destrucció de les fortificacions
medievals i renaixentistes, circumstàncies polítiques i socials que
han estat explicades en diversos estudis i que ara són objecte d’una
revisió en els articles que coincideixen en aquesta publicació.
Sense la pretensió de repetir-nos, i menys encara d’esmenar res,
sembla procedent apuntar unes bases mínimes per entendre la relació entre el context general del país i les problemàtiques locals, més
específicament urbanístiques, que s’exposaran més endavant.
Sobre una població medieval fortificada al voltant d’un monestir –que
després del dessecament de l’estany actua com a port del comtat
d’Empúries i que té un territori extramurs amb un dens poblament
de masos– la monarquia hispànica, en el context de la sistematització de fronteres del segle XVI, construeix una fortificació renaixentista que és a la vegada un model urbanístic per al poblament i una
peça de la pinça estratègica naval del golf contra el domini francès
a la Mediterrània i contra la pirateria.
Aquest context –amb les guerres i els setges subsegüents durant el
segle XVII, que arrosseguen repetides destruccions de les edificacions civils i l’abandonament dels pobladors– canvia radicalment
acabada la Guerra de Successió ja que la fi del domini espanyol al
nord d’Itàlia porta la fi del protagonisme estratègic de Roses 3.
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En el territori més proper el canvi d’orientació de les grans obres de la
monarquia també tindrà conseqüències territorials i arquitectòniques.
A la primera meitat del segle XVIII Barcelona és remoguda per a la
construcció de la Ciutadella i el nou barri portuari, i a la segona meitat
s’emprèn la grandiosa obra del castell de Sant Ferran de Figueres.
Mentrestant, l’obra renaixentista de Roses s’anirà desfent com un
terrós de sucre i els seus habitants s’establiran en degoteig extramurs, juntament amb els que tornen i amb els nouvinguts que, des
del rerepaís muntanyós que es despobla –especialment del territori
de la Selva de Mar de Rodes a Taballera– es desplacen cap als espais
que obren noves oportunitats econòmiques al litoral.

LA FORMACIÓ DEL RAVAL AL LLARG DEL SEGLE XVIII
“Diverses fonts coincideixen a afirmar que durant la segona meitat
del segle XVII la població de Roses va quedar reduïda a una cinquantena de persones que vivien en cabanes. No és estrany, doncs,
que a partir d’aquest moments s‘iniciï la construcció d’un raval fora
de la Ciutadella” 4.
De l’observació de la cartografia històrica podem deduir que en el
canvi de segle les denominades “botigues” o “barraques”, situades
en la platja fora muralles, són ja una realitat constructiva prou evident que el mapa no pot ignorar. A les primeres dècades del segle
XVIII (377 habitants el 1718, segons Barbaza), el raval creixent va formant-se en una fila ben prima per tot el front cap a mar des del carrer de Sant Elm, de manera contínua entre el carrer Figueres i la riera
Ginjolers i de manera discontínua entre la riera i la plaça de Sant
Pere, a ponent del paratge de les Figueres.
Fora d’aquest front allargat s’agrupen unes poques edificacions,
d’una banda, a l’extrem de ponent –les més antigues–, a la cruïlla

dels carrers de la Trinitat i de Girona, i de l’altra a l’extrem de llevant,
a les illes que es formen a redós de la plaça de Sant Pere, entre el
carrer de Sant Isidre i el de Sant Pere més Alt i, finalment, al mig, al
carrer d’en Mairó, que acompanya el marge esquerre de la riera.
Aquesta consolidació de la primera línia enllaça en continuïtat amb
la tradició del segle anterior de les botigues arran de l’aigua, on
s’avaren les embarcacions i s’estenen les xarxes i, molt probablement
–els estudis de la documentació notarial ho podran confirmar o desmentir–, s’ocupen al sorral espais en terra de ningú o de titularitat
discutida per davant de les propietats històriques confrontades antigament amb el litoral i situades en cotes de terreny lleugerament més
elevades tot al llarg de la banda nord del camí de la Trinitat.
Al llarg de tot el segle, en el context d’un fort creixement demogràfic (el 1787, segons el cens, s’assoliran els 1.952 habitants, segona
població en nombre d’habitants de l’Alt Empordà), s’omplen, a l’extrem de ponent, entre el carrer de Figueres i el carrer del Pou, espais
situats entre els trams de raval consolidats inicialment darrere del
carrer de Sant Elm. Per davant d’aquest, les ocupacions davant la
primera línia són per ara molt excepcionals.
A l’extrem de llevant, així mateix, s’omplen més compactament els
espais rere la primera línia de la plaça de Sant Pere, entre els carrers
Sant Pere més Alt i Sant Isidre, a la vegada que s’uneix amb una retícula més o menys regular aquest veïnat amb el carrer d’en Mairó
amb la pauta de paral·leles a la costa formades pels carrers de Sant
Elm, Joan Badosa i Sant Sebastià.
I finalment s’estableix més enllà, aigües amunt del marge esquerre
de la riera, un veïnat amb un parell d’illes de cases disposades en
escaire, amb alineacions a tirada de cordill i estructura parcel·lària
regular entre els carrers Cosconilles i Nou i Peralada i Nou més Alt.
En aquesta extensió territorial –reflectida amb una gran precisió
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gràfica en el plànol de Fournier de 1795– degué trobar Zamora la
població fora muralles el 1790 quan, segons ell, “hoy consiste su
población en 360 casas de poco buque y un solo piso” 5. Edificacions
senzilles i de poca envergadura, on habitaven, segons ens diuen els
historiadors –que situen els pagesos en el territori dels masos, densament poblat–, sobretot pescadors i treballadors de les indústries
de salaó i els menestrals que els prestaven serveis6 (Roses era el
1765 la cinquena població del litoral gironí en nombre d’embarcacions de pesca –41 vaixells–, molt a prop de la tercera en el rànquing, l’Escala, amb 49 bastiments). Hi havia indústries de salaó de
peix, principalment anxova, encara que també es pescaven sardines
i tonyines, com destaca un memorial de 1770 adreçat al rei pels regidors de la vila de Roses, juntament amb els comerciants de l’Empordà i de la vila d’Olot. Segons Barbaza, a final del XVIII,
Floridablanca precisava l’existència de 10 comerciants, 2 fabricants
i 36 artesans)7.

EL PROJECTE IL·LUSTRAT DE CAPITAL MARÍTIMA
“[...] una reial ordre de Carles III (1768) prohibia refer les construccions existents o acabar les que estaven en obres, atesa la proximitat
del nucli de població a la Ciutadella. L’any 1772 l’enginyer Pedro Martín Cermeño presentava un projecte de nou raval situat a la zona plana, a ponent de la riera de la Cuana. Aquest projecte mai no es va
realitzar i el 1788 s’acordava mantenir les cases que estaven entre les
rieres de Ginjolers i la Cuana, encara que s’havien de regularitzar alineacions, amplades, profunditats i orientacions de les edificacions.” 8
L’assentament espontani de població fora muralles i la consolidació
irreversible de les primeres barraques precàries en carrers i cases al
llarg del sorral –amb unes regles de traçat, alineació i construcció
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que avui encara desconeixem amb precisió– es féu en una situació
de conflicte respecte de l’autoritat militar, a la qual corresponia vetllar per les condicions de la defensa de la fortificació que les noves
edificacions posaven en perill, a les denominades zones polèmiques.
La servitud es concretava en el cas de Roses, des de principi del
segle XVIII9, a ponent de la riera Ginjolers, de manera que entre
aquesta i la fortificació hauria calgut demolir les cases existents i no
edificar-ne de noves, i des d’ella cap al paratge de les Figueres es
podrien admetre amb condicions sense perjudici per al tir de la plaça.
Com es pot deduir de la cartografia publicada, l’autoritat absoluta
fou moderada de facto per la inobservança quasi general d’aquest
criteri.
En aquest context de conflicte urbanístic permanent, enmig de
l’agreujament que ha de suposar l’eclosió demogràfica, apareix
l’any 1772 una temptativa molt ambiciosa de reordenació tabula rasa
per part de la monarquia: el projecte urbanístic de l’enginyer militar
Pedro Martín Cermeño, que podem estudiar a partir del plànol titulat “Plano de una porción de la Plaza de Rosas y su Arrabal; en que
se manifiesta el Proyecto aprobado por S.M. para establecer la
Población a distancia que no perjudique las Fortificaciones en caso
de ser atacada”.
La traça de Cermeño “delineación del nuevo pueblo que ha de formarse con regularidad segun va distribuido el terreno, y sin que pueda variarse, ni dexar de hacerse los exteriores de las casas con
uniformidad y simetria” consisteix en una població de nova planta
fixada en un rectangle allargat perpendicular a la costa, a ponent de
la riera de la Cuana. L’espai ocupat per la traça aniria des de l’actual escola davant la Perola fins poc més amunt de la Gran Via, al peu
dels Grecs. A l’extrem de migdia, aproximadament on ara hi ha la plaça
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La traça de la nova població s’ha de situar, per una banda, en el context formal de l’urbanisme de la Il·lustració, amb el referent paradigmàtic de la reconstrucció de la Baixa de Lisboa10 sota els criteris
del marquès de Pombal (1756). No ens podem estar de destacar
que en el model portuguès, tan relacionat amb el nostre malgrat el
canvi d’escala, el rectangle també és allargat i en perpendicular a
l’aigua –allí és l’estuari del riu–, rematat a tocar aquesta per una plaça
quadrada on se situen també els edificis representatius del govern,
tot plegat sota una pauta geomètrica de carrers longitudinals i
transversals que organitzen sempre illes regulars d’edificació uniforme.

repobladora de la monarquia també arrela en territoris propers i de
la mà d’agents locals, com mostra la nova població de Colera (1768),
ja estudiada en detall per de la Fuente12, o la no realitzada de San
Luis13 de las Reales Entregas (1793), promoguda al camí ral, prop de
Biure, pel metge figuerenc de la cort espanyola, Josep de Masdevall
–curiosament el concessionari reial de l’almadrava de Roses el 1788,
o, com així mateix suggereixen analògicament en l’època de l’explosió demogràfica i la revolució agrícola, les pautes geomètriques dels
establiments –aquests ja no de la monarquia sinó de senyors i propietaris locals– d’altres nous nuclis del litoral empordanès a partir
de botigues precàries en ports de poblacions interiors (l’Escala de
Sant Martí d’Empúries –la comtessa d’Empúries, Caterina Folch de
Cardona, cedeix a final del XVII el terreny per a la nova església14–, i
el Port de la Selva de Mar –Carles III li atorga títol reial i la segregació el 178715) o d’extensions substancials de nuclis preexistents
(Llançà, Vilamaniscle, etc.). En tots aquest casos –i en el projecte de
Roses paradigmàticament– es dóna una gran regularitat geomètrica que evoca la similitud de les plantes de campaments i les de les
noves poblacions, que acumula l’experiència colonitzadora americana i que remet al fet disciplinar que la Real Academia Militar de
Matemáticas de Barcelona mantingué l’exclusiva de l’arquitectura
pública fins a la creació de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

La iniciativa urbanística de la monarquia s’ha de situar, d’altra banda, en el context més concret dels projectes de repoblaments que
en aquells anys s’estenen com a instruments d’una dinamització
econòmica dirigida a diversos punts de la geografia peninsular, tal
com ha documentat exhaustivament Oliveras Samitier11 en la seva
tesi doctoral. Tampoc podem estar-nos de destacar com la iniciativa

I, finalment, cal contextualitzar específicament la traça de la nova
Roses en el conjunt de la potenciació especialitzada de les àrees portuàries16 (1749, la Barceloneta; 1750, El Ferrol Nuevo; 1778, Portvendres, projectat per De Wailly; 1802, nova població de la Marina al port
de Tarragona ) i relacionar-ho amb el fet que l’any 1773 Roses esdevé
capital de la província marítima fins al 1787.

de Frederic Rahola, es preveia formar una gran plaça quadrada tancada cap a mar per una fila de tres illes de cases a la central de les
quals es preveia ubicar “casas de la Villa y Resguardo” que afrontarien simultàniament al sorral i a l’espai públic interior. Al costat nord
de la mateixa plaça, en el mateix eix central de la casa de la vila, s’hi
oposa l’illa on es volia situar l’església.
La distribució interior es fa a partir de dos carrers longitudinals –que
conformen les façanes est i oest dels edificis públics esmentats i que
aboquen a la part central de la plaça– i a partir de cinc carrers transversals, dos que configuren directament els costats d’aquell espai i
tres que estructuren les illes de la part més interior.
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ADAPTACIÓ A LA TOSSUDA REALITAT.
ORDRE URBÀ VERSUS OCUPACIÓ ESPONTÀNIA
L’ambiciosa proposta urbanística de nova població de Cermeño,
adequada a la condició de principal escala de la província marítima, té algunes dificultats objectives per materialitzar-se que aniran creixent al mateix temps que s’anirà diluint la idea de la
capitalitat.
D’una banda, requeriria inevitablement condemnar de manera definitiva el raval de Roses destruint-lo, o com a mínim no reparant-lo, i
suportaria amb dificultats l’encaix amb el poblament tolerable de la
Punta. D’altra banda, requeriria la desvinculació definitiva dels civils
dels espais públics simbòlics o dels serveis de la població preexistent, que en aquestes dates encara es troben en part intramurs, per
tal d’aixecar-los de nova planta en la futura gran plaça quadrada. I
finalment contradiu l’antiquíssima pràctica d’establir linealment al
peu del sorral botigues i cases arrenglerades en directa relació amb
l’ancoratge lineal de les embarcacions.
Aquests tres punts febles, tossudament argumentats pels agents
locals amb el suport involuntari de les contradiccions internes del
cos d’enginyers i de les autoritats militars17, varen portar a la reconsideració de la proposta, primer, d’una manera tímida i contemporitzadora, i després, d’una manera global que s’acomodà finalment
a una simple correcció de les pautes que l’ocupació espontània
lineal havia consolidat sense cap configuració monumental ni representativa més enllà de la construcció formal de la primera línia de la
Punta en forma de moll o andana rectilínia.
Les etapes d’aquesta adaptació a les condicions de viabilitat real de
la reordenació urbanística es poden resseguir a partir de les successives cartografies que s’elaboren:
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1784. “Plano de una porción de la Plaza de Rosas y su Arrabal, en que
se manifiesta el proyecto aprovado por S.M. para establecer la
Población a distancia que no perjudique las Fortificaciones en caso
de ser atacada.”
Aquest plànol, amb un doble peu de firma i data (1772 Cermeño /
1784 Llobet), es dibuixa a manera de “compromís” i s’hi representa
simultàniament tant la delineació de la nova població ideada per
Cermeño –que es manté en tota la traça, inclosa la ubicació de l’església, però on desapareix misteriosament la referència a la casa de
la vila– com els perímetres del barri que es prohibeix de reparar
entre la fortalesa i la riera i els perímetres del barri de la Punta, que
pot subsistir de moment llevant enllà d’aquesta. En aquest darrer
sector es tracen unes noves illes de cases entre la platja i el carrer
de Cap Norfeu, al voltant del mas de les Figueres, que s’aproximen
sense tocar a la cantonada sud-oest de la nova població ideada, de
manera que no queda gens clar si podrien existir simultàniament
amb la hipotètica implantació d’aquella o en són alternatives.
1788. “Plano de la plaza de Rosas y del terreno que media entre ella
y el castillo de la Trinidad con su Bahia correspondiente: en el qual
se manifiesta el nuebo Proyecto de Población fuera de sus Muros,
formado de Orden del Rey para utilidad de los Vecinos, y sin mayor
perjuicio a la Fortificación.”.
Un any després de deixar de ser Roses la capital de província marítima, i setze anys després de l’ambiciós plànol de Cermeño, la traça
il·lustrada original és qualificada en la llegenda d’aquest plànol, signat per Ramón de Anguiano, de “Proyecto antiguo de población
mandado cambiar por perjudicial a los vecinos”.
La previsió de creixement, ara ja explícitament alternativa a l’aban-
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donada traça de “nueva población”, se situa ara en un rectangle
allargat de dues illes però paral·lel al litoral que just arriba per llevant
on havia de començar aquella. A la banda de terra del carrer de la Trinitat s’habilita una “porción de terreno alto que se concede a los
vecinos enfrente del mejor fondeadero como desean con tal que
cada uno rebaje la porción que le convenga hasta dejarlo al nivel de
la Marina”. A l’extrem de llevant, entre el carrer de Sant Isidre i l’actual Jaume I, on havia de començar la nova població anteriorment
projectada, s’estén una porció de retícula regular amb un front llarg
arran del sorral i un altre a l’actual traça del carrer de Cap Norfeu i
l’eix central en la prolongació de Joan Badosa.
Fora d’aquests dos àmbits de nou creixement i dels interiors d’illes
que es permeten de completar, preexisteixen a l’altra banda de la
riera les files de cases entre el carrer de Cosconilles i el carrer Nou i
entre el carrer Nou més Alt i el carrer de Peralada, que es preveu que
poden mantenir-se fins al seu enderrocament.
1791: “Plano que manifiesta la disposición que se puede dar a la
población de la Villa de Rosas para que puedan extenderse en la formación de Casas sin perjuicio de las Defensas de aquella Plaza”
En aquesta làmina signada per Antonio López Sopeña es preveu de
deixar amb funcions defensives al vessant de muntanya un carrer
perimetral rebaixat en el tall del terreny de 12 vares d’amplada, la
traça del qual coincideix substancialment amb l’actual avinguda de
Tarragona i el carrer Nou.
La novetat més substantiva d’aquest projecte, però, és la formació
d’una andana de 30 vares al davant de les cases de la Punta que
miren a mar per facilitar-hi el trànsit dels veïns. El front d’aquest moll
es representa avançat sobre el perfil del sorral vell amb indicació de
les obres civils de pas dels desguassos. S’entén que es tracta d’una

obra d’envergadura aixecada a l’aigua i que vol formalitzar de manera potent el front marítim artificialitzat.
Arribem, doncs, a final del segle, just abans de les guerres, amb el projecte il·lustrat de nova població definitivament esbandit del mapa i
amb la tensió funcional i formal posada en la formació a la Punta
d’una extensa primera línia “a lo largo de la Marina” que haurà d’esdevenir –o millor dit continuar sent com des de temps immemorials
ho era la platja de Roses– el gran espai públic tant des del punt de vista de l’activitat econòmica com de l’imaginari col·lectiu de la vila, i on
a partir d’ara es desplegaran, en diversos punts amb més intensitat,
els conflictes per a la privatització que tindran els episodis més espectaculars, però no únics, en l’àmbit de la Perola i a la casa Sunyer.18
Pel que fa als llocs simbòlics, al llarg d’aquest segle s’haurà viscut en
una permanent ambivalència. Mentre la població creix, conflictivament
però continuada, al raval extramurs, el temple i el cementiri continuen
a l’interior de la fortalesa militar estretament lligats amb el monestir.
El projecte de nova població de 1772 ja va situar la ineludible necessitat d’un nou temple. No serà fins al 1783 que el decret del bisbe Tomàs
de Lorenzana19 ordenarà el trasllat dels monjos que quedaven al priorat de Santa Maria cap al monestir de Santa Maria d’Amer. El vell temple estava amortitzat i el seu emplaçament feia impensable una
reconstrucció d’envergadura. En conseqüència, la situació s’havia de
decantar tard o d’hora de manera definitiva. Finalment, el 1792, en una
finca al territori anomenat Bolnau, donada pel matrimoni Pere i Caterina Badia, el mateix bisbe consagra un nou espai i col·loca la primera
pedra de l’actual temple parroquial fora muralles, que s’aixecarà
acompanyat d’un nou cementiri, sorprenentment emplaçat a l’interior
de la població, en una època en què les idees higienistes ja ho feien
incomprensible. L’hivern de 1794 i 1795, en el context de la Guerra
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Gran, la Ciutadella pateix fortes destruccions a causa del setge francès, la qual cosa provoca l‘abandonament definitiu del nucli medieval
per part de la població civil que encara hi vivia20. En aquestes dates caldria situar el certificat de defunció de la vila intramurs que ja mai més
renaixeria. El 1796 es beneeix l’església actual i comença l’activitat en
un edifici que encara haurà de ser completat.21

FI DEL PAPER MILITAR.
EL TERRITORI EN TRANSFORMACIÓ: PORTS I CAMINS
Al llarg del segle XIX, simultàniament a la pèrdua de valor estratègic
militar i a la degradació de les estructures arquitectòniques de la Ciutadella i de la Trinitat –després que el 1814 les tropes en retirada del
general Suchet fessin esclatar el castell de la Trinitat i alguns baluards
de la fortificació de la Ciutadella22 –, el territori de Roses es transforma en diversos àmbits que en conjunt conflueixen a posicionar
novament la població en el mapa dels moviments de mercaderies de
l’Empordà i del Pirineu oriental i en el mapa del comerç marítim
català –sobretot de cabotatge, però també de llarga distància, encara que en menor proporció23 (1843: el port i la duana de Roses s’habiliten de segona classe, fet que permet l’ancoratge de vaixells
provinents de l’estranger i d’Amèrica. Durant l’any 1845 arribaren 307
vaixells de cabotatge i en sortiren 303, mentre que arribaren 30 vaixells de comerç amb Amèrica i l’estranger i en salparen 19).
Aquesta transformació té els seus paradigmes, d’una banda, en la
nova traça de la rectilínia carretera de Figueres (1856) al límit nord
dels terrenys inundables –amb tot el rosari d’obres de ponts, cunetes, drenatges, terraplens i arbrats que implicaven una fortíssima
transformació del paisatge dels aiguamolls preexistent i que li han
permès perdurar pràcticament fins avui en dia–, en els projectes no
realitzats (1844) per fer arribar el tren per comunicar amb el port la
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incipient activitat minera i siderúrgica de Camprodon i, finalment,
en les infraestructures de navegació, aquestes sí efectivament
implantades amb el far de la punta de la Poncella, sota la Trinitat, i
les primeres obres del moll perpendicular a la costa.
La població de Roses arriba a la segona meitat del segle XIX (2.831
habitants el 1860)24 en el context d’un nou paper territorial que les
infraestructures de comunicació i el model comercial25 defineixen
amb una estructura urbana clarament caracteritzada a banda i banda de la riera Ginjolers.
A ponent, des del carrer de Figueres i entre Sant Elm i els espais de
les actuals avingudes de Tarragona i Barcelona, s’estén un raval molt
allargassat amb la primera línia contínua sobre l’esmentat carrer de
Sant Elm –tot i que amb diversos episodis conflictius s’acabaran formant noves illes al seu davant que taparan el que havia estat la façana de mar setcentista– doblat per l’interior pel carrer de la Trinitat i
encaixat pel costat de muntanya amb un retall fet al terreny en el lloc
de la fortificació antiga de terra.
A llevant, a l’altra banda de la riera, fins al carrer de Francesc Macià
i des del mar fins al carrer Gravina, s’estén, pel contrari, un eixample rectangular amb la nova església al seu centre que articula el
barri de mar més antic a migdia del carrer de Sant Sebastià i, al nord
d’aquest carrer, les noves alineacions rectilínies i més regulars
d’illes de molt poca fondària que han acabat envoltant les primigènies dels carrers Cosconilles, Nou, Nou més Alt i Peralada.
Aquests dos espais són de traça ben diferent: a ponent de la riera, la
forma lineal del primer raval, engruixida i consolidada –i salvada de
la demolició tantes vegades anunciada per l’interès de la defensa– i
a llevant, la forma rectangular perpendicular al mar de l’eixample
vuitcentista, més regular, amb església i plaça al seu centre –substituta més humil i finalment possible de la il·lustrada “nueva población”
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que havia d’haver-se aixecat al seu costat est– encabiran la població
pagesa, traginera i pescadora de la Roses del model comercial.
El conflicte agut entre planejament i disciplina que ha vertebrat tot
el procés de creixement a la segona meitat del segle XVIII es manté
fortament actiu, mentre que la tutela militar va perdent força i sentit i traspassa les fronteres entre períodes per esdevenir pràcticament una matriu constituent de la idiosincràsia urbanística. Un
fragment d’una carta26 firmada per Miquel Martínez, comandant
d’enginyers de Figueres, expressa, fins i tot amb emotivitat, una de
les cares de la questió:
“Vien [Bien] se necesitaba, Sor., una mano fuerte para contener los
repetidos abusos que se cometen en Rosas, en materia de edificacion y reedificacion, contraviniendo a las Reales Ordenes que les
estan comunicados: es casi frecuente el que soliciten una simple
reparacion y a su sombra dan nueva distribucion a los edificions;
aumentan las alturas y espesor de los muros, o construyen de nuevo dentro de ellos; sin que haya autoridad que los contenga puesto
que todo se practica a ciencia y presencia del Estado Mayor de aquella Plaza y Ayuntamiento; de modo que practicado un escrupuloso
reconocimiento apenas se encontrará en la Villa y arrabal de Rosas
(que todo esta dentro de las 1.500 varas) una casa en que no presente un testimonio irrecusable de que se ha infringido la ley: de lo
que resulta que si se mandar demoler lo indevidamente construido
casi tendria que desaparecer el pueblo.”
“[...] pero es lo cierto que los vecinos de aquel Pueblo no han secundado las miras del Govierno huyendo constantemente de la nueva
planta mas ventajosa que intentaba darsele al Pueblo; y apenas hay
uno que otro edificio que se haya sugetado a las alineaciones que
por dicha orden se marcaron.
[...] pero como toda la poblacion está comprendida en la zona mili-

tar, resulta a los vecinos el embarazo de no poder extender las
comodidades de los edificios a sus usos, sin los entorpecimientos
de las respectivas licencias; lo que les hace excederse a la sombra
de las concesiones que se les otorgan segun ley [...]”.
Mentrestant, al rerepaís, el paisatge del pla i de la muntanya s’anirà
transformant d’acord amb les evolucions de les explotacions agrícoles i ramaderes del terme, i molt especialment a causa de les vicissituds que patiran els sectors de la vinya i l’olivera. A les terres baixes,
a migdia de la nova carretera i als límits de terme amb Castelló
d’Empúries i Sant Pere Pescador, els treballs de dessecament d’estanys, la desamortització de comuns, la implantació de nous conreus farratgers i arrossers propis del programa modernitzador del
segle XIX seran l’avantsala de transformacions de molta més envergadura que s’esdevindran més endavant, quan tot el front litoral es
converteixi en la destinació del turisme de masses, la nova indústria
del segle XX.

PER ACABAR: COSES APRESES
Primera. Així com la composició demogràfica de les poblacions es
transforma amb les successives onades migratòries, ara buidant-se
–suaument per degoteig o sobtadament per evacuació general–, ara
omplint-se –des del rerepaís immediat, des del llevant mariner o des
d’altres continents– i resulta inexplicable sense aquestes, la forma
urbana resulta també –malgrat el baix continu de l’edificació quotidiana– de les episòdiques refundacions radicals que el cas de Roses
exemplifica de manera extrema per la presència simultània dels
fragments. Entre una vila medieval fossilitzada dins una fortalesa
renaixentista a ponent i una capital il·lustrada dibuixada virtualment
a llevant, les Roses realment existents es construeixen, destrueixen

110

1_intro_llibre_guerra frances_final:Maquetación 1 12/03/09 14:25 Página 111

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

i reconstrueixen diverses vegades desplaçant el seu solar i allargassant-se per davant del sorral com ho feien les primeres barraques i
botigues.
Segona. Així com les botigues, les barques avarades i les assemblees
de la universitat buscaven ancestralment la línia del sorral obert en
contraposició a l’espai ordenat per la creu monàstica, el conflicte
urbanístic contemporani entre l’ocupació urbana de l’interior, amb
la voluntariosa estructuració en aquest d’espais representatius i
simbòlics i l’atracció prioritària i espontània del front marítim lineal,
es mantindrà present al llarg del període estudiat i probablement
reviu avui encara sota noves contradiccions. Resulten tan forts des
de sempre els lligams –tant socioeconòmics com paisatgístics–
entre la terra ferma i la suau i allargassada corba del golf que les
alternatives a aquest atavisme lineal tenen moltes dificultats per
reeixir, tal com exemplifica la nonada ciutat que l’ambició il·lustrada
planificà en perpendicular.
Tercera. Així com el dibuix de la “nueva población” de Cermeño, tan
lligat, malgrat el canvi d’escala, al paradigma urbanístic il·lustrat de
la Lisboa pombalina i als projectes modernitzadors de repoblament
i de dinamització econòmica i d’infraestructura portuària de la
monarquia hispànica, demostra que una petita població –encara que
peça important de l’estratègia de l’imperi– pot ser un laboratori
d’idees globals, podem entendre, doncs, que la interacció entre global i local –la mirada oberta– era i és el nucli vigorós de les idees de
transformació urbanística.
Quarta. Així com les idees abstractes del nou ordre urbà il·lustrat
s’hagueren de verificar en el camp de la capacitat de governar les
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inèrcies i de donar satisfacció a les necessitats particulars que es
defensaren com a irrenunciables, i a la pràctica fracassaren en bona
part davant l’ocupació espontània i la indisciplina, podem concloure que la viabilitat de les propostes transformadores no ingènues
manté una estreta relació amb l’anàlisi concreta de la situació concreta –territorial i social– amb la consciència de les demandes reals
–dels vicis i no només de les virtuts– i amb la ponderació de la força
dels agents –capacitat d’aprofitar l’impuls del contrari–, i que
només en un procés dialèctic que assumeixi i resolgui les contradiccions i disminueixi l’impacte de les inevitables indisciplines la ciutat resultarà realment transformada més enllà de les làmines
acolorides.
Joan Falgueras
Arquitecte
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Viure, treballar i construir a la
Roses del XVIII
En l’últim quart del segle XVIII, Roses s’havia recuperat de les guerres
de finals del sis-cents i de principi del set-cents i, a partir bàsicament
de la pesca i de l’agricultura –sobretot, la vinya–, havia esdevingut
una població prou atractiva per atreure efectius humans de l’entorn
comarcal. El port, situat estratègicament, era cada vegada més
important, no només en l’economia rosinca, sinó comarcal, i esdevingué una estació ineludible en les rutes del comerç de cabotatge
del litoral mediterrani. Roses fou durant uns anys (1773-1787) la capital de l’administració marítima de la costa gironina. La monarquia
impulsà la creació d’una trama urbana nova a partir dels corrents
urbanístics que imperaven a tot Europa, en un intent fracassat de
convertir Roses en una veritable capital, en un centre de poder polític, econòmic i militar al nord-est peninsular.

Tanmateix, l’emigració empenyia el creixement urbà de la vila, encara que amb tensions provocades per les restriccions imposades pels
enginyers militars de la corona. La vida quotidiana de la població,
d’altra banda, no era gens fàcil. L’entorn geogràfic, marcat per la
presència d’uns extensos aiguamolls, era una font propícia per a la
proliferació de brots epidèmics i un entrebanc a les comunicacions
amb la resta de la comarca, de la qual comerciava els excedents. Així
mateix, el mateix procés de creixement provocava un cert sentit de
precarietat contínua, agreujat per fenòmens externs i, sovint, incontrolables: corsarisme, adversitats climatològiques o males collites.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Plano del territorio de la UIA, de

Castellón de Ampurias, 1747
Autor: Fernando Méndez de Rao
y Sottana, enginyer
Arxiu Capitular de la Catedral de
Girona.

›› Plano ignográfico que figura

el ámbito del estanque de
Castellón..., 1763
Autor: atribuït a Joseph Ribas
Arxiu Capitular de la Catedral
de Girona.

120

2_ambit1_llibre_guerra frances:Maquetación 1 12/03/09 14:42 Página 121

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

‹ Attaque de la Ville de Roses conduitte par le S. Valpergue

› Rose, 1712

et le Chevallier Avice prise le 26 de may 1645.., 1645

Autor: desconegut

Autor: desconegut

França. Ministère de la Defense. Service Historique de

França. Ministère de la Defense. Service Historique

la Défense. Château de Vincennes. 1V N 247, núm. 17.

de la Défense. Château de Vincennes. 1V M104 Nºa
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› Plano de la Plasa de Rosas y de sus contornos, con las medidas

de los fondos de su abadia, 1720
Autor: desconegut
España. Ministerio de Defensa. Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Planos históricos
de España, núm. 645.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Memorial per a la sol·licitud d’habilitació duanera del port de Roses, 1770
Arxiu Municipal de Roses, Fons Municipal, Estudis, informes i memòries
municipals, exp. 1/1770.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Testament de Sebastià Romanyach, pagès de Roses, en el qual

› Patent de Sanitat per al patró Francesc Raguer, emesa per

s’exemplifica un cas de violència domèstica entre l’atorgant i

Francesc Falgarona, 18 d’octubre 1789

el seu fill Joan Romanyach , 1773

Col·lecció Salvador Guerra, Roses.

Arxiu Històric de Girona, Fons Notarials, Castelló d’Empúries,
Ca1800, fol. 65.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Relació de la visita pastoral del bisbe
de Girona Tomàs de Lorenzana, en la
qual es donà inici a les obres de la
nova església parroquial de Roses,
29 de juny 1792
Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu Parroquial de Santa Maria de Roses, Llibre
de Confirmacions C1, sense pàgina.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

›› Establiment d’una vessana de terra

cultiva sita en lo terme del Castell de la
Garriga, feta ÿ firmada per los Senyors
y Barons de dit Castell de la Garriga, â
favor de Barthomeu Romanÿach Pagès
de la Vila de Rosas, 1793
Arxiu Municipal de Roses, Fons Municipal,
Concessions i arrendaments de béns del
municipi, exp. 1/1793.
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A.1.1.

La vida quotidiana i
els seus objectes

2_ambit1_llibre_guerra frances:Maquetación 1 12/03/09 14:43 Página 134

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

La vida quotidiana i els seus
objectes
Les excavacions arqueològiques que s’efectuen periòdicament al
recinte de la Ciutadella permeten recuperar, en les capes més superficials del sòl, tot tipus de material d’època moderna i de caràcter
eminentment quotidià. Aquests objectes donen testimoni de la vida
diària de la població civil que, encara als segles XVII i XVIII, compartia l’espai amb els militars. Les rosinques i rosincs de l’època, com
ara, cosien, menjaven, dormien o jugaven, i aquests són alguns dels
seus estris i eines més habituals.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Didal de coure, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i
de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat
de Catalunya.

› Didal de coure, època moderna
Museu d’Arqueologia de CatalunyaGirona, núm. reg. 40614.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Bací ceràmic o orinal gran, segle XVIII
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
núm. reg. 40487.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Poal ceràmic, mitjan segle XVII
Museu d’Arqueologia de CatalunyaGirona, núm. reg. 40506.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Rajola decorada amb cireres, segle XVIII
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
núm. reg. 40483.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Fitxes de joc de vidre, mitjan segle XVII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia
de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Anell de coure, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Botons llisos de coure, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia
de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

142

2_ambit1_llibre_guerra frances:Maquetación 1 12/03/09 14:44 Página 143

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Botons, d’os, de peltre i de coure, època moderna
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Creu pectoral de bronze, mitjan segle XVII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Terracota votiva d’un crani infantil, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Caçoletes i canyes de pipa, època moderna
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Falç de ferro, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40652

› Destral de ferro, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40643
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Aixada de ferro, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40639

› Esquellot de ferro, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40655
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Llàntia de ferro, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40668

› Pes de balança, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40658
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Golfo i xarnera de porta de ferro, època moderna
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona,
Núm. Reg. 40666 i 40653
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Fragment de terracota de Crist
en creu, època moderna
Servei d’Arqueologia i de
Paleontologia de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Morter de pedra, segle XVII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de Catalunya.
Generalitat de Catalunya
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Ceràmica vidrada popular catalana,
segle XVIII
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona.

154

2_ambit1_llibre_guerra frances:Maquetación 1 12/03/09 14:45 Página 155

A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Ceràmica blava catalana d’influència
francesa, segona meitat segle XIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia
de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Museu d’Arqueologia de CatalunyaGirona, núm. reg. s/n.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Medalla de sant Josep de coure, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Medalla de sant Lluís de coure, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Vuit maravedís de Segòvia, del regnat de
Carles III, 1788
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Medalla de rosari, segle XVIII
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona.

› Agulles de cap de bronze,segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya
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A.1.2.

Les tensions del
creixement
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

Les tensions del creixement

A més de convertir Roses en un objectiu estratègic fonamental en
totes les guerres de l’època moderna, la construcció de la plaça forta el segle XVI significà també l’inici dels obstacles urbanístics per a
la població. Expulsats del recinte emmurallat en la segona meitat del
segle XVII (1660), els habitants buscaren de consolidar la nova vila
en l’antic raval a l’est de la fortalesa. Tanmateix, la urbanització de
l’espai comprès entre la riera Ginjolers i la Ciutadella es considerà
estratègicament inconvenient pels enginyers militars, que intentaren mantenir un radi de seguretat al voltant de la plaça –definit el
1703. El creixement demogràfic del segle XVIII obligà a repensar l’urbanisme rosinc i, en el transcurs de la segona meitat de segle, es
proposaren diversos projectes per ubicar el que havia d’ésser una
nova vila al sector de la Punta. Aquests projectes adoptaren els corrents urbanístics de l’època, com ho demostren els plànols, per
exemple, de Lisboa i d’El Ferrol.
Els plànols exposats reflecteixen el conflicte entre la població civil i
els interessos militars, que durarien fins a l’abandonament de la fortalesa. Els estira-i-arronsa de tot el procés no foren lineals ni uniformes i Miquel Martínez, un desesperat comandant d’enginyers, es
queixava (1836) als seus superiors de que lo cierto [es] que los vecinos de aquel Pueblo no han secundado las miras del Gobierno
huyendo constantemente de la nueva planta mas ventajosa que
intentaba dársele al Pueblo.
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‹ Plano de una porción de la Plaza de Rosas y su Arra-

bal; en que se manifiesta el Proyecto aprobado por
S.M. para establecer la Población a distancia que
no perjudique las Fortificaciones en caso de ser
atacada, 16 d’octubre 1772
Autor: Pedro Martín Cermeño
Archivo General Militar de Madrid (IHCM),
SH. GE-20/16.

› Plano de una porción de la plaza de Rosas y su

arrabal..., 25 de juliol 1784
Autor: Pedro Martín Cermeño; Francisco Llovet
Archivo General Militar de Madrid (IHCM),
SH. GE-30/14.
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› Plano del Proyecto General del

Arsenal del Ferrol, 1751
Autor: Joseph de la Croix
España. Ministerio de Defensa.
Archivo Cartográfico y de
Estudios Geográficos del Centro
Geográfico del Ejército. Planos
históricos de España, núm. 111.
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› Planta topographica da cidade

de Lisboa, comprehendendo na
sua extensão a beira do mar da
Ponte de Alcântara, até ao convento das Comendadeiras de
Santos...
Autor: desconegut
Câmara Municipal de Lisboa/
DGED/ Gabinete de Estudos
Olisiponenses, MP 64.
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› Plano de la plaza de Rosas y del terreno que media...,
23 de juliol 1788
Autor: Ramón de Anguiano
França. Ministère de la Defense. Service Historique
de la Défense. Château de Vincennes. 1V M247. Nº20.
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› Plano que manifiesta la disposición que se puede dar a la Población de

la Villa de Rosas para que puedan extenderse en la formación de Casas
sin perjuicio de las Defensas de aquella Plaza, 23 de febrer 1791
Autor: Antonio López Sopeña
Archivo General Militar de Madrid (IHCM), SH. GE-20/15.
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› Carte de Roses et ses environs, 3e année

de la Répeublique Française, 1795
Autor: Fournier
França. Ministère de la Defense. Service Historique de
la Défense. Château de Vincennes. 1V M247. Núm. 23.
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A.2.

Lluitar, fugir o morir.
La Guerra Gran i
la Guerra del Francès
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

Lluitar, fugir o morir. La Guerra Gran
i la Guerra del Francès
Tots els conflictes bèl·lics, històrics i actuals, comporten conseqüències per a la població civil i deixen seqüeles, no només materials –
econòmiques, al capdavall–, sinó també personals i emocionals. A
Roses, la Guerra Gran (1793-1795) i la Guerra del Francès (18081814) significaren molts patiments reals, tangibles, per als seus habitants: la violència directa de la contesa, amb la consegüent pèrdua
de familiars –morts, desapareguts o empresonats–, l’evacuació de
població i l’exili temporal, els embargaments i les coaccions econòmiques usuals en temps de guerra i el manteniment forçat de les
tropes ocupants. En definitiva, la destrucció general de la vila i la disminució de la seva població.
L’existència de la plaça forta de la Ciutadella i d’un port cabdal en el
desenllaç bèl·lic provocà un impacte especialment profund a Roses:
els bombardejos entre els vaixells anglesos i les tropes napoleòniques sobrevolaren literalment les cases del poble; l’avanç francès es
produí carrer a carrer, casa a casa. Els estralls foren immensos. Amb
la rendició de la plaça, les rosinques i els rosincs es veieren obligats
a conviure sota l’ocupació de les tropes gal·les i a col·laborar amb la
nova administració napoleònica, una experiència precursora molt
poc estudiada.
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› Plano y perfiles del fuerte de la Trinidad llamado Boton

de Rosas, 28 de març 1792
Autor: desconegut
Archivo General Militar de Madrid (IHCM), SH. GE-20/6.
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› Vista de la Ciudad de Rosas, de las Obras hechas contra esta Plaza,

y de la Esq.dra Españ.la en la Situación en que se hallava, después
del Temporal de los dias 14 y 15 de Enero 1795, sense data
Autor: Luis Clemente Brunet
Col·lecció Salvador Guerra
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A la frontera de l’imperi. Guerra i Societat a Roses, 1773-1833

› ...del año 1795...por la Esquadra Española en el Fondadero

de Rosas durante el Sitio de esta Plaza, 20 de març 1797
Autor: Luis Clemente Brunet
Col·lecció Salvador Guerra
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› Col de Bellegarde i Miquelets Français, publicats a France

› Miquelets Catalans en 1793 i Dagobert/Turreau, publicats

Militaire, 1793-1795

a France Militaire, 1793-1795

Autor: Bullerie /Lehinert; gravador: Laucaudrie

Autor: Lerbes/Duc; gravador: Laucaudrie/Reville

Col·lecció Carles Pàramo

Col·lecció Carles Pàramo
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› Embarg del falutx de Pere Alsina de Roses, 9 de febrer 1795
Arxiu Històric de Girona, Fons Notarials, Palamós, Pm 32, fol. 5v.
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› Sebastián de Jesús Nazareno, Carácter español. Elogio del valor

inmortal de la guarnición de la plaza de Rosas, Barcelona, 1795
Arxiu Municipal de Roses, biblioteca auxiliar AMR CL 9 SEBASTIÁN.
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› Piano della fortezza di Rosas colle opere d’assedio

eseguite nel 1808, sense data
Autor: C. Vacani
Col·lecció Carles Pàramo
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› Plan du siége de Rosas par l’Armée francaise de Catalogne

en 1808, sense data
Autor: desconegut
Col·lecció Carles Pàramo
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› Siège de la ville de Rosas et du Château de la Trinité

(19 Butletin de l’Armée de l’Espagne), ca. 1808
Autor: desconegut
Col·lecció Guy Thomas/Margarita Cortada
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› Prise de Rose. Le 6.desembre.1809. Par le 7e Corps

de l´armée Française en Espagne..., ca. 1826.
Autor: C. Langlois. Litografia d´Engelmann
Arxiu Municipal de Roses, col·lecció de gravats, núm. 6.
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› Historische Bataille Scenen. Belagerung und Einnahm

von Roses, sense data
Autor: desconegut, imprès per M. Trentsensky, Vienna
Col·lecció Carles Pàramo
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› Siège de Roses i La Mine, publicats a France Militaire,

› Destruction of a French Squadron by Admiral Martin in

1808-1814

the Bay of Rosas, 1813

Autor: Martinet; gravador: Laucaudrie

Autor: Corbould

Col·lecció Carles Pàramo

Col·lecció Salvador Guerra
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› Sivelles i elements de cinturó de coure, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.
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› Guaspa de coure, època moderna
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.

› Percutors de sílex i quars, segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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› Bales de plom, ferro i de pedra utilitzades
durant la Guerra Gran
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia
de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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› Botó del regiment número 93, finals
segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia
de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

› Botó del regiment de Múrcia, finals segle XVIII
Servei d’Arqueologia i de Paleontologia de
Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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› Relació dels fets ocorreguts durant el setge de 1808 a Roses,
segons Pere i Josep Ripoll
Arxiu Diocesà de Girona, Arxiu Parroquial de Santa Maria de
Roses, Llibre d’Òbits O3, fol. 31.
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› Capitulació de Roses, 5 de desembre 1808
Dins: Recueil des bulletins de l´Armée d´Espagne,
Paris, 1808, pàg. 139
Arxiu Municipal de Roses, biblioteca auxiliar AMR CL 9 A/Z.
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A.3.

La construcció
de la Roses liberal
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La construcció de la Roses liberal
Després del període bèl·lic comprès entre 1793 i 1814, les coses
havien de canviar per sempre. Més enllà de les dificultats habituals
per recuperar una certa estabilitat social i econòmica, s’intensificaren una sèrie de processos estructurals que s’estaven covant de
temps enrere. Ja el 1786 el gremi de pescadors de Roses pledejava
davant el Consell de Castella contra el monestir d’Amer i de Roses
pel pagament del delme del peix, un procés que es repetia el 18171825. Ara, sense temps per superar les repercussions econòmiques,
i segurament emocionals, de la Guerra Gran i de la Guerra del Francès, s’afegiren les dures disputes polítiques entre absolutistes i liberals –especialment virulentes a Roses– que, lentament i a través
d’un camí tortuós, conduirien cap a la fi de l’Antic Règim.
Malgrat les dificultats econòmiques i les tensions polítiques, Roses
reprengué la dinàmica comercial i marítima ja assajada en el transcurs del segle XVIII. A partir de 1840 –i fins al darrer terç de segle
XIX– es viuran els anys més emprenedors per a l’economia i el
comerç rosinc. El port es converteix en un centre mercantil de cabotatge destacat, es multipliquen els projectes de modernització de les
infraestructures bàsiques –carreteres, ferrocarrils...– i, en definitiva,
s’assumeix el nou món nascut de les transformacions capitalistes i
de les revolucions liberals europees.
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› Roses, principi segle XIX
Autor: desconegut
Col·lecció Carles Pàramo
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› Plano de la Plaza de Rosas, 1836
Autor: Miquel Martínez
Archivo General Militar de Madrid (IHCM), SH. GE-20/7.
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› Plano de la plaza de Rosas, 1836
Autor: Josep Roca i Bros
Archivo General Militar de Madrid (IHCM), núm. 2479, sign. A-30/28.
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› Relació dels deutes dels
propis municipals amb el
comte d’Empúries, 1837-1838
Arxiu Municipal de Roses,
Vendes i desafectacions, exp.
1/1837.
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‹ Plànols de la construcció de
l’església parroquial de Santa
Maria de Roses, 1853
Autor: Martí Sureda Deulovol
Arxiu Diocesà de Girona
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› Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Roses en la qual s’explica la
violència que la facció absolutista efectuà contra els liberals de la població,
29 de novembre 1854
Arxiu Municipal de Roses, Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament, vol. 1, fol. 45bis.
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› Factura de la casa comercial Fernando Arola de Roses, 1832
Arxiu Municipal de Roses. Fons Carme Font Feixa.
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› Plano de la bahia de Rosas. Mar Mediterráneo. Costa Este de
España, 1887/1890
Autor: Rafael Pardo de Figueroa
España. Ministerio de Defensa. Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Planos históricos
de España nº 94.
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Primera dècada del segle XVIII: Reforma del paviment de l’església. Es troben monedes que ens proporcionen una cronologia: cinc
ardits de billó i de coure de l’arxiduc Carles III d’Àustria, procedents
de la seca de Barcelona. Tres de l’any 1709, dos entre 1707 i 1710, i el
darrer, de 1710.
1708: Hom compta 65 focs a Roses. Aproximadament, doncs, es
tracta d’una població de 325 habitants. [BARBAZA, Yvette, El paisatge humà de la Costa Brava, Barcelona, Edicions 62, 1a edició, abril
de 1988, vol. II, pàg. 514, Ref. 2312, AMR, AHMF]

veis generals de l’hospital. El projecte fou redactat per l’enginyer
Josep Fabre i el seu cost s’estimava en 19.000 rals de billó.

26 i 27/1/1740: Un gran temporal destrueix la primera línia de cases
del raval. Capmany en dóna notícia. [DÍAZ ROMAÑACH, Narciso,
Roses, una vila amb història, Roses, Ajuntament de Roses, 1991, pàg.
86. Ref. 11278. AMR] [BADIA i HOMS, Joan, L’arquitectura medieval
de l’Empordà, Girona, Diputació de Girona, 1985, vol. II-B Alt Empordà,
pàg. 229. Ref. 11137. AMR, BPFi, BPP]

1765: Roses és la cinquena població del litoral gironí en nombre
1711: Obres de fortificació del port de Roses en el marc de la Guerra
de Successió al tron. [JUNYENT i COMAS, Rosa, TARRAGÓ i CID, Salvador, VILLARES i JUNYENT, Míriam, El port de Roses, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Costes, 1994,
110 pàg., col. Ports de Catalunya, 3, pàg. 46. Ref. 11352. AMR, BPP]
[DÍAZ ROMAÑACH, Narciso, Roses, una vila amb història, Roses,
Ajuntament de Roses, 1991, pàg. 85. Ref. 11278. AMR]
1718: El cens dóna una població de 377 habitants. [BARBAZA, Yvette,
El paisatge humà de la Costa Brava, Barcelona, Edicions 62, 1a edició, abril de 1988, vol. II, pàg. 514, Ref. 2312, AMR, AHMF]

1732: L’Armada espanyola fa sojorn a la badia de Roses: “[...] de
quatro cientas velas en el año de 1732, con ocasión de dirigir se, y
passar a Italia”.
1738: S’efectua una important reparació de l’hospital militar a causa dels desperfectes ocasionats per un temporal de pluja i vent que
afectà una de les ales de malalts i el cos de l’edifici destinat als ser-

d’embarcacions de pesca (41 vaixells), molt a prop de la tercera en
el rànquing, l’Escala, amb 49 bastiments.

1770: Hi ha indústries de salaó de peix, principalment anxova,
encara que també es pescaven sardines i tonyines, com destaca un
memorial de 1770 adreçat pels regidors de la vila de Roses, juntament amb els comerciants de l’Empordà i de la vila d’Olot, al rei.
[AMR. Secció Administració General, Sèrie 1.3.2. Estudis, informes i
memòries municipals, Memorial de 1770]
No és permesa l’entrada de vaixells provinents de fora el regne al
port de Roses. L’Ajuntament presenta un memorial de greuges
davant el rei. [AMR. Secció Administració General, Sèrie 1.3.2. Estudis, informes i memòries municipals, Memorial de 1770]
Neix Tomàs Sunyer Lloveres, metge de gran prestigi que deixà escrites nombroses memòries mèdiques.

1772: Tres-centes cases al raval de llevant i d’altres en construcció.
La Punta té uns 1.600 habitants. [PALOU i MIQUEL, Hug, Jurisdiccions i privilegis a la vila de Roses: orígens de la jurisdicció compar-
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tida. Segles X al XVI. Estudi de documents. Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Tesi de Llicenciatura llegida el 13 de juliol
de 1990 a la UAB. Treball de recerca inèdit. Programa de Doctorat
UAB Societat i Cultura a la Catalunya Antiga i Medieval, 1987-1989,
1989, pàg.160. Ref. 11438. AMR]. Projecte urbanístic de l’enginyer
militar Pedro Martín Cermeño.

1786: El metge Francesc Sunyer Bordes publica Descripción del
método que practico para curar toda clase de fiebres esenciales;
método para curar las Terciarias regulares; Surten de Roses 40.000
colzes de fusta de roure i alzina destinats a les drassanes militars de
Cartagena.

1779-1781: Tant Joseph Jordan (1779) com Bernard Espinalt (1781)

1786: Els pescadors de Roses pledegen davant el Consell de Castella contra el monestir d’Amer i de Roses pel pagament del delme del
peix, una actuació reivindicativa i de resistència que fou general al
litoral gironí.

coincideixen a afirmar que Roses comercia sobretot amb anxoves,
sardines i d’altres peixos.

1787: Roses deixa de ser capital de la província marítima; El cens de

1773: Roses esdevé capital de la província marítima.

1780: El governador militar intenta prohibir el ball de Carnaval, tot i
la queixa de l’alcalde de la vila, Miquel Ferrer.

5/3/1781: El metge Francesc Sunyer Bordes és nomenat corres-

Floridablanca dóna 1.952 habitants a Roses, que es converteix en la
segona població de l’Alt Empordà. A més, el cens de Floridablanca precisava l’existència de 10 comerciants, 2 fabricants i 36 artesans [BARBAZA, Yvette, El paisatge humà de la Costa Brava, Barcelona, Edicions
62, 1a ed., abril de 1988, vol. II, pàg. 514, Ref. 2312, AMR, AHMF]

ponsal de l’Acadèmia de Medicina Pràctica –o Medicopràctica, com
també se la coneixia– de Barcelona. Cal tenir present que durant
anys fou l’únic d’aquesta institució a les comarques gironines. Esdevenia, doncs, el primer i únic corresponsal gironí.

metge figuerenc Josep Masdevall; Projecte urbanístic de l’enginyer
militar Ramón de Anguiano.

1783: El bisbe Lorenzana decreta el trasllat dels monjos que queda-

Finals agost 1789 - maig 1790: Crisi epidèmica de febre palúdica.

ven al priorat de Santa Maria cap al monestir de Santa Maria d’Amer.
[MARQUÉS i PLANAGUMÀ, Josep Ma, Santa Maria de Roses, Patronat Parroquial de Santa Maria de Roses, 1992, col. Sant Feliu, número
12, pàg. 20. Ref. 11379. AMR]

Més de 300 persones, és a dir, un 15,4% de la població, pateixen els
símptomes clàssics de les febres intermitents.

1790: Roses compta amb 12 embarcacions aptes per al comerç de

1784: El metge Francesc Sunyer Bordes publica l’assaig Memoria
sobre observaciones en las Tercianas perniciosa.

cabotatge; Segons Zamora, hi havia 360 cases fora les muralles.
[Francisco de Zamora, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Viatge
per l’Empordà, Barcelona, Curial, 1794 [1973], p.352 [“hoy consiste
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su población en 360 casas de poco buque y un solo piso [...]”]
[PALOU i MIQUEL, Hug, Jurisdiccions i privilegis a la vila de Roses:
orígens de la jurisdicció compartida. Segles X al XVI. Estudi de documents. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Tesi de Llicenciatura llegida el 13 de juliol de 1990 a la UAB. Treball de recerca
inèdit. Programa de Doctorat UAB Societat i Cultura a la Catalunya
Antiga i Medieval, 1987-1989, 1989, pàg.160. Ref. 11438. AMR]

1791: Projecte urbanístic de l’enginyer militar Antonio López Sopeña.
1792: La comunitat de monjos benedictins abandona el monestir de
Santa Maria de Roses i es trasllada al monestir de Santa Maria d’Amer.
“L’Ajuntament de Roses dirigí una instància a l’abat de Santa Maria
d’Amer demanant que ordenés la tornada de la comunitat, petició que
fou informada favorablement per l’esmentat abat amb data 7 de juliol
de 1792. Aquesta és, però, la darrera notícia sobre el monestir de
Roses, al qual ja no retornà la vida monàstica”. [BADIA i HOMS, Joan,
L’arquitectura medieval de l’Empordà, Girona, Diputació de Girona,
1985, vol. II-B Alt Empordà, pàg. 229. Ref. 11137. AMR, BPFi, BPP]
El bisbe Tomàs de Lorenzana col·loca la primera pedra del nou temple
parroquial de la Punta en el territori anomenat Bolnau. Aquest temple
esdevé l’actual església parroquial de Santa Maria de Roses. El terreny
on s’aixequen l’església i l’antic cementiri fou una donació del matrimoni Pere i Caterina Badia. [MARQUÉS i PLANAGUMÀ, Josep Ma,
Santa Maria de Roses, Patronat Parroquial de Santa Maria de Roses,
1992, col. Sant Feliu, número 12, pàg. 29-30. Ref. 11379. AMR]

1793: Roses produeix i exporta 2.500 pipes de vi i 300 pipes d’aiguardent en un any corrent (1 pipa = 450 litres). [VILAR, Pierre, Catalunya
dins l’Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62,1986, vol. III]

1794: Crisi epidèmica de febre palúdica, amb “l’estat morbós anòmal de la població en arribar els soldats portuguesos a la guarnició
de Roses”; Francesc Sunyer Bordes publica Descripción de la epidemia que se padeció en la villa de Rosas desde el mes de agosto de
1789 al mes de mayo de 1790 y su método curativo.

22/11/1794-3/2/1795: Setge a la Ciutadella de Roses en el context
de la Guerra Gran. Pateix forts bombardejos a causa del setge francès el 3 de desembre, cosa que provoca l’abandonament del nucli
medieval per part de la població civil que encara hi vivia. Ensorrament
de la volta principal de l’església romànica de Santa Maria de Roses.

1795: A conseqüència del setge, s’improvisa un cementiri de soldats a
l’ala de ponent del claustre del monestir de Sta. Maria de Roses. Aquest
esdevé el darrer ús del claustre (com a cementiri de soldats espanyols
caiguts durant setge de la Guerra Gran). Són tombes que no s’adscriuen
a cap espai funerari determinat, sinó que es creen per la necessitat
d’enterrar uns individus morts durant un període de conflictes.

1796: El districte marítim de Roses disposa de 66 embarcacions
–una menys que Cadaqués–, si es compten tant les naus de creu i
de vela llatina com les de pesca; Es beneeix l’església actual de Santa
Maria de Roses. El 2 d’octubre de 1796 era batejat a la nova església
parroquial de Santa Maria de Roses –de fet, era el primer acte sacramental que s’hi celebrava– un jove de 33 anys originari d’Alger anomenat Cazi. Prengué el nom i el cognom del seu padrí, el coronel
Antoni Porta, governador militar de la plaça forta de Roses [MARQUÉS i PLANAGUMÀ, Josep Ma, Santa Maria de Roses, Patronat Parroquial de Santa Maria de Roses, 1992, col. Sant Feliu, número 12,
pàg. 30. Ref. 11379. AMR]
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30/6/1800: El gremi de pescadors de Roses compta amb 38 patrons.

Dècada 1820: Veïnatge del modernitzador de la sardana, Pep
Ventura.

16/8/1808-17/10/1808: El científic rossellonès François Arago és
fet presoner a Roses. El seu periple rosinc acaba al castell de la Trinitat, on és conduït el 25 de setembre de 1808. Pocs dies després, el
17 d’octubre, se’l trasllada a Palamós on és alliberat.

6/11/1808-5/12/1808: Guerra del Francès. El general Saint-Cyr
posa setge a Roses.

1808-1814: Guerra del Francès. Roses romandrà en mans franceses.
[DÍAZ ROMAÑACH, Narciso, Roses, una vila amb història, Roses,
Ajuntament de Roses, 1991, pàg. 113. Ref. 11278. AMR]

1814: Guerra del Francès. Les tropes en retirada del general Suchet
fan esclatar el castell de la Trinitat i alguns baluards de la fortificació (Ciutadella) i els deixen inservibles definitivament per a l’ús militar. [DÍAZ ROMAÑACH, Narciso, Roses, una vila amb història, Roses,
Ajuntament de Roses, 1991, pàg. 113. Ref. 11278. AMR]

19/1/1822: Mor a Roses el metge Francesc Sunyer Bordes.
1823: Entrada de l’exèrcit dels 100.000 Fills de Sant Lluís i retorn a
l’absolutisme fins al 1833. És coneguda com la Dècada Ominosa.
Fins a l’any 1833, l’ambient polític de Roses és efervescent i, fins i
tot, violent.

1824: El vicecònsol britànic a Roses, Joan Capdevila, mana transcriure unes cartes de recomanació en les quals manifesta la seva
adscripció absolutista i la seva actuació contra el règim constitucional; Els regidors de l’Ajuntament de Roses manen capbrevar, una
altra vegada, els propis del castell de la Garriga.

1825: El vicecònsol francès de la població informa d’agents que circulen pel camp reclutant homes amb la intenció de pressionar per
la via insurreccional la política de Ferran VII.

1816: Els regidors de l’Ajuntament de Roses volen fer capbrevar les

1826: Tomàs Costa, àlies el Misses, governador de la plaça de Roses,

“seves” terres del castell de la Garriga [ACF ca 170, Manuel Margarit
Joals, 26/6/1816, f. 162].

temorós d’un atemptat, sortia cada vespre de Roses, amb una escorta
de quatre soldats armats, i passava la nit a la muntanya.

1817-1825: Plet pel vintè del peix.

1827: Guerra dels Malcontents

1819: Plet entre l’Ajuntament de Roses i veïns i propietaris de Roses

1828: 490 veïns. [AMR, sense classificar. Expedient de venda del
castell de la Garriga: “Estado por el qual se demuestra el nº de vecinos que tiene la poblacion de Rosas según el ultimo padron qe se
hizo…”, 7 d’abril de 1828]

contra l’abat del monestir d’Amer i de Roses, que vol cobrar el delme
de les olives de les seves terres, quan els rosincs diuen que no s’ha
pagat mai [ACF ca 163, Manuel Margarit Joals, 17/5/1819, f. 106].
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1829: 490 veïns. [AMR, sense classificar. Expedient de venda del castell
de la Garriga: “Estado por el qual se demuestra el nº de vecinos que tiene la poblacion de Rosas según el ultimo padron…”, 20 d’abril de 1829].
1833: Mor Ferran VII. Regència de Maria Cristina (fins al 1840).
Comença la Primera Guerra Carlina, que enfrontà liberals i absolutistes; 1833: Roses té 2.315 habitants, segons el Diccionario geográfico universal d’Antoni Bergnes.

rica i l’estranger i en salparen 21. [MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1849, vol. 13, pàg. 570-574, Ref. 11.365, AMR, AHMF,
BPP] [JUNYENT i COMAS, Rosa, TARRAGÓ i CID, Salvador, VILLARES
i JUNYENT, Míriam, El port de Roses, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Costes, 1994, 110 pàg., col. Ports
de Catalunya, 3, pàg. 72. Ref. 11352. AMR, BPP]
Projecte per fer arribar el tren a Roses per comunicar la incipient
indústria siderúrgica de Camprodon amb el port de Roses.

25 de juliol 1835: L’Estat espanyol suprimeix els monestirs i els convents amb menys de 12 religiosos; Existència d’una Milícia Nacional
a Roses. Ràtzia carlista. Exigeixen una forta contribució a l’Ajuntament i als principals propietaris. Epidèmia de còlera.

1845: El port de Roses té un paper destacat dins el comerç marítim

és a dir, 1.948 habitants aproximadament.

català. Durant l’any 1845 arribaren 307 vaixells de cabotatge i en
sortiren 303, mentre que arribaren 30 vaixells de comerç amb Amèrica i l’estranger i en salparen 19. [MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, 1849, vol. 13, pàg. 570-574, Ref. 11.365, AMR,
AHMF, BPP] [JUNYENT i COMAS, Rosa, TARRAGÓ i CID, Salvador,
VILLARES i JUNYENT, Míriam, El port de Roses, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Costes, 1994, 110 pàg.,
col. Ports de Catalunya, 3, pàg. 72. Ref. 11352. AMR, BPP]

1843: El port i la duana de Roses s’habiliten de segona classe, fet

1849: Es concedeix el dret de tonatge per finançar les obres del port,

que permet l’ancoratge de vaixells provinents de l’estranger i
d’Amèrica. [MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1849, vol.
13, pàg. 570-574, Ref. 11.365, AMR, AHMF, BPP]

que no s’arribà a construir. [JUNYENT i COMAS, Rosa, TARRAGÓ i CID,
Salvador, VILLARES i JUNYENT, Míriam, El port de Roses, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Costes, 1994,
110 pàg., col. Ports de Catalunya, 3, pàg. 67,72. Ref. 11352. AMR, BPP]

1844: El port de Roses té un paper destacat dins el comerç marítim

1857: El padró municipal dóna una població de 2.732 habitants. [BARBAZA, Yvette, El paisatge humà de la Costa Brava, Barcelona, Edicions

1836: L’Estat es planteja la fortificació de Roses a causa de la Primera Guerra Carlina; Desamortització dels béns eclesiàstics per
part del ministre Mendizábal.

1840: Pascual Madoz, en el seu Diccionario..., consigna 389 veïns,

català. Durant l’any 1844 arribaren 282 vaixells de cabotatge i en
sortiren 276, mentre que arribaren 26 vaixells de comerç amb Amè-

62, 1a ed., abril de 1988, vol. II, pàg. 514, Ref. 2312, AMR, AHMF]
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1860: El padró municipal d’habitants dóna una població de 2.831
habitants. [BARBAZA, Yvette , El paisatge humà de la Costa Brava,
Barcelona, Edicions 62, 1a ed., abril de 1988, vol. II, pàg. 514, Ref.
2312, AMR, AHMF].
Punt àlgid del moviment comercial del port de Roses. Amb 2,5
milions de pessetes, esdevé el segon de la costa gironina i el setè de
Catalunya en valor de mercaderies. (SANTALÓ, Jaume, coord. Roses
1875-1975. Del model comercial a la revolució turística. Ajuntament
de Roses, 2001. Pàg. 19)
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La Guerra del Francès (1808-1814) portà, de nou, a Roses
una confrontació bèl·lica entre les principals potències europees i significà un altre setge per a la plaça militar de la Ciutadella i per a la seva població civil. Fou l’últim conflicte
internacional que es disputà la situació geoestratègica de
Roses. Tot just tretze anys abans, durant la Guerra Gran
(1793-1795), la mateixa generació de rosinques i rosincs
ja havia viscut una situació molt semblant i havia patit
les mateixes conseqüències nefastes que definiren la guerra
d’aquesta època.
No seria just commemorar la Guerra del Francès sense
conèixer, fora de l’àmbit estrictament militar i polític, les
repercussions d’aquests episodis bèl·lics sobre la població
civil de Roses i sobre les bases socials i econòmiques de la
vila. Qui vivia a Roses i com es vivia abans d’entrar en una
nova època de guerres, després del llarg període de pau que
experimentà Catalunya durant els anys centrals del segle
XVIII? Què significaren guerra, setge i ocupació francesa per
a la població? I, com es recuperà i es transformà Roses després de l’atzucac, mentre en l’àmbit polític continuaven les
lluites ideològiques de l’inici de l’estat liberal?

Catàlegs d’exposicions
La Costa Brava abans de la Costa Brava.
Fotografies de la Casa de la Postal. 1915-1935.
DD.AA. 2008 (1a ed.) | 2009 (2a.ed)

A la frontera de l’imperi.
Guerra i societat a Roses, 1773-1833.
DD.AA. 2009

