L’SPIRIDION, EL DARRER VIATGE
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Grup / Matèria:
Data:

1. CONTEXTUALITZACIÓ
1.1.

llegeix atentament el text

L’obertura dels ports catalans al comerç amb Amèrica va contribuir en gran mesura al
desenvolupament econòmic de Catalunya durant els segles XVIII i XIX, que va ser possible gràcies a
tres organitzacions econòmiques fonamentals: la botiga, la companyia i la barca.
L’amo de la botiga, sovint un artesà, combina la producció amb la venda (tèxtil, licors, suro...).
Quan s’inicia el comerç amb les colònies, aquest botiguer intentarà entrar en el mercat americà a
partir de petites inversions de mercaderies que noliejarà en un vaixell, a l’espera que un
corresponsal —generalment parent o amic— o el mateix capità del vaixell, trobin un comprador i li
reportin un benefici, a canvi d’unes comissions.
Els guanys són insegurs: pirateria, naufragis, contraban... Sovint, els corresponsals es queixen en
les cartes del fet que el mercat colonial està proveït de determinats productes i que els preus
s’abaixen, i disminueixen cada vegada més els guanys. El comerç colonial amb d’altres potències
europees, tot i no ser legal, fa la competència a l’espanyol.
Els comerciants carreguen els vaixells amb petites quantitats de productes diversos, frioleras —
com en diuen ells— és a dir de coses sense massa valor (unes dotzenes de barrets, algunes peces
de teixits, unes quantes botes de vi, sabates, pasta per a sopa...), d’aquesta manera es
diversifica el risc. Moltes vegades, el comerciant rep a canvi, no diners, sinó altres mercaderies
que pot col·locar en el mercat català o espanyol a uns preus avantatjosos. Els beneficis, poc
importants, ho són en la mesura que, tot i ser un flux petit, és continu.
Quan uns quants inversors ajunten els capitals per emprendre un negoci es formen les
companyies. Aquestes poden tenir una durada curta: un viatge d’un vaixell, per exemple, i el
mateix inversor pot participar en moltes companyies a la vegada. Qualsevol hi pot participar, i ho
fa en diferents proporcions, d’aquesta manera s’inverteixen petits capitals juntament amb
d’altres més importants i tots participen dels guanys, que van amb relació al capital invertit. Una
vegada més, la diversificació del risc, com una manera d’assegurar els beneficis.
La barca és una organització econòmica que participa dels sistemes més tradicionals de
repartiment dels guanys en el mar i de la mentalitat comercial de les companyies. És una empresa
en si mateixa, que es dedica a transportar mercaderies de particulars o de companyies i que
participa dels beneficis del comerç.
Els capitans del vaixell, a més de la part corresponent dels guanys del transport, solen treure un
benefici extra a partir de la venda de mercaderies que carreguen ells mateixos com a
comerciants. I fins i tot es poden encarregar, una vegada arribats a port, de buscar compradors
per als productes i de negociar els preus i les condicions com a representants del venedor, amb la
qual cosa obtenen uns percentatges de la venda.
Els mariners, per la seva banda, es reparteixen els guanys “a la part” és a dir en un percentatge
establert sobre els beneficis de la venda.
En general doncs, es podria afirmar que el comerç català amb Amèrica va ser un comerç de
petites fraccions que, juntes, van originar un flux important de mercaderies, en el qual van
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participar persones i capitals procedents dels diferents grups socials. Aquesta característica va
permetre la acumulació de capital i el desenvolupament de la mentalitat empresarial que serien
molt útils en el posterior desenvolupament industrial de Catalunya.
1.2.

Elabora la fitxa de lectura del text

1.3.

Resumeix el text anterior

2. EL COMERÇ D’ULTRAMAR, UN NEGOCI?
Qui inverteix en el comerç d’ultramar? Com es finança la inversió? Com es reparteixen els
beneficis? El volum d’aquests beneficis és significatiu? És realment un gran negoci, el comerç
d’ultramar?
A continuació, et presentem un conjunt de documents que et permetran donar resposta a
aquestes preguntes
2.1. Doc 1.

Bergantí "Spiridion", 1834-1835
Escriptura de compra d’un quart de l’Spiridion a nom
de Joaquim Castañer.
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1811
2.1.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i elabora’n la fitxa
d’identificació o observació del document
Procediments per a realitzar la fitxa
Enllaç a la fitxa
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2.1.2. Completa l’observació del document:
Contingut
Data i lloc:
Venedor:
Comprador:
Objecte de compra-venda:
Preu i condicions de la venda:

Observacions:

Resum del contingut:

2.2. Doc. 2

Bergantí "Spiridion", 1834-1835. "Resumen de los gastos
en la habilitación y despacho en su primer viaje desde
ésta a los puertos de Málaga y Cádiz, de la Polacra
española nombrada Spiridion, al mando del capitán
Juan Prunes".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 61
2.2.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i elabora’n la fitxa
d’identificació
Enllaç a la fitxa
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2.2.2. Completa l’observació del document:
Contingut
Resumeix el contingut

Anàlisi
Relaciona l’explicació de “les companyies” (text de l’activitat 1) amb aquest document

Hi ha un copropietari que avança diners, qui és?
Hi consta un pagament a un fuster per fer dos galliners a bord. Per què els fan construir?

2.3. Doc. 3

Rebuts de vaixells: 1816-1826. 1830-1831. 1835.
"Reparto que se ha practicado en los Gastos y derechos
de Lazareto satisfechos en Mahon por el Capitan Angel
Schiappapietra".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1771
2.3.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i elabora’n la fitxa
d’identificació i observació
Enllaç a la fitxa
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2.3.2. Completa l’observació del document:
Contingut

Anàlisi
Elabora una graella d’observació del document (contribuents, mercaderies, calor, quotes...)i
analitza-la
Conclusions de l’anàlisi

2.4. Conclusions
Relaciona la informació que has obtingut del text de l’activitat 1 i la obtinguda a partir de l’anàlisi
dels documents i elabora un text que expliqui com es finançava el comerç d’ultramar
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3. COM ES DISTRIBUEIXEN ELS BENEFICIS QUE GENERA EL VAIXELL?
3.1. Doc. 4

Bergantí "Spiridion", 1831-1833. "Método con el que se
ha hecho la división de los beneficios resultantes de la
espedición de la polacra Spriridion".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1812
3.1.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i omple les fitxes
corresponents
Enllaç a la fitxa
3.1.2. Completa el quadre següent per tal d’establir el repartiment de beneficis, a partir de la
lectura del document (codi doc. 1812)
Nom del vaixell:

Contingut
Capità:

Matrícula de:

Data:

DADES BÀSIQUES
RESUM GENERAL DE
DESPESES
(A)

Tripulació

Suma de despeses

Habilitació
Despatx de documents

PRODUCTE GENERAL DEL NOLIEJAMENT

(B)

RESULTAT (B-A)
REPARTIMENT DEL
RESULTAT

% per a la tripulació
(inclòs el capità)

Al capità
Per a veles

% per als propietaris del
vaixell

Despeses del
vaixell
Al capità
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3.2. Doc. 5

B Bergantí "Spiridion", 1834-1835. "Relación de los
gastos ocasionados por el bergantín Spiridion, Capitan
D. José Costa en su viaje a Cádiz".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1815

3.2.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i omple les fitxes
corresponents
Enllaç a la fitxa
3.2.2. Completa l’observació del document
Contingut
Resum del contingut:

Anàlisi
Busca informació: Què és una obligació marítima?

Compara els guany d’Andrés Anglada i dels copropietaris de l’Spiridion.

Ha estat una inversió rendible? Per què?
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Relaciona aquest document amb els anteriors i explica quin ha estat el procés econòmic.

Elabora un quadre on constin les inversions i les despeses i analitza’l en funció de la rendibilitat
de l’empresa.

3.2.3. Conclusions
Redacta un text sobre la influència, en el comerç i en la producció catalana, del sistema
d’inversions i de repartiment de beneficis que acabes de veure.
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3.2.4. Amplia la informació:
Què és La Panàtica?

Esbrina com es reparteixen els beneficis de la pesca els pescadors catalans actuals i sistematitza la
informació en la graella següent:
Font d’informació (persona, publicació, lloc web...):
Confraria i població a la qual pertanyen:
Data de la informació:
Detall del repartiment

Despeses:
Beneficis:

Compara el sistema de repartiment de beneficis dels pescadors amb el sistema emprat pels vaixells
de càrrega catalans del segle XIX i treu-ne conclusions.

10

4. QUINES SÓN LES CONDICIONS DE VIDA DELS MARINERS?
4.1. Doc. 6

Bergantí "Spiridion", 1831-1833. "Cuenta de los
jornales que se han empleado en Barna a la Polacra
Spiridion de mi mando durante su habilitación".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1653

4.1.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i omple les fitxes
corresponents
Enllaç a la fitxa
4.1.2. Completa l’observació del document
Contingut
Resum del contingut:

Categoria

Anàlisi
Salaris dels operaris, en pesos i rals, per dia (jornal)

Homes
Mossos
Contramestre

...
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A partir de les dades de salaris, intenta deduir el nivell de vida dels treballadors, tenint en
compte que un pa d’un quilo costava 2,6 lliures

Completa la graella següent amb el valor de les monedes utilitzades en aquella època a Catalunya
Lliura
Sous
Diners
Pesos Forts
Rals
Pessetes
Duros

4.1.3. Conclusions
Redacta un text sobre les condicions de vida dels mariners
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4.2. Doc. 7

Bergantí "Spiridion", 1831-1833. "Nota de los gastos del
rancho de la Polacra Spiridion de mi mando".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1810

4.2.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i omple les fitxes
corresponents
Enllaç a la fitxa
4.2.2. Completa l’observació del document
Contingut
Resum del contingut:

Anàlisi
Busca una taula de classificació d’aliments i, seguint-la, anota per grups, els que es carreguen a
l’Spiridion, en una taula com la que exemplifiquem a continuació
grup
subgrup
aliment concret
kg / l
Carn
Porc
Pernil
Mantega
Cansalada
...
Tenint en compte que la tripulació és de 13 mariners i el seu capità, i que el viatge es preveia
per a trenta dies, intenta treure conclusions sobre la dieta seguida (equilibri alimentari,
possibles malalties, etc.)
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4.2.3. Conclusions:
Relaciona les dades que has obtingut sobre els salaris amb les de l’alimentació i treu conclusions
sobre les condicions de vida dels treballadors

14

4.2.4. Amplia la informació:
Documenta’t sobre les equivalències de pesos i mesures de l’època, tenint en compte que no hi ha
uniformitat en el territori, i completa la taula següent:
Unitat de mesura

Equivalència en mesures actuals
de pes

Lliura
Lliura carnissera
Tèrcia
Unça
Quartera
Quartà
Arrova (@)
Quintar
Càrrega de vi
Pipa
Barril
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de volum

5. QUÈ ES TRANSPORTA?
5.1. Doc 8

Bergantí "Spiridion", 1834-1835. "Valor de las 47 pipas
de vino que por cuenta y riesgo de los sres. abajo
expresados han sido embarcadas en la playa de
Vendrell a bordo de la polacra española nombrada
Spiridion, al mando del capitan Juan Prunes, con
destino a Málaga i Cádiz".
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1801
5.1.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i omple les fitxes
corresponents
Enllaç a la fitxa
5.1.2. Completa l’observació del document:
Contingut
Resum del contingut:

Anàlisi
Inverteixen en aquesta càrrega tots els copropietaris del vaixell?

Les quantitats que inverteixen són corresponents als percentatges que cadascun d’ells té del
vaixell?
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5.2. Doc. 9

Bergantí "Spiridion", 1834-1835. Resum de la càrrega
que portava l'Spiridion amb destinació a Matanzas quan
va arribar a Cadis.
ANC / FAMÍLIA CASTAÑER. Codi doc: 1805
5.2.1. Busca el document en la cerca per camps de l’aplicació ANC@ula i omple les fitxes
corresponents
Enllaç a la fitxa
5.2.2. Completa l’observació del document:
Contingut
Resum del contingut:

Anàlisi
Analitza el tipus de càrrega que portava l’Spiridion i el seu valor (quin és el producte dominant,
la relació entre el preu i la quantitat de producte exportat, si són productes manufacturats o
matèries primeres, de primera necessitat o de luxe...)
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Compara aquest document amb el 1771 i intenta treure conclusions sobre el comerç català en
aquesta època:

5.2.3. A partir de la informació que has obtingut dels documents, elabora un text que
respongui les preguntes següents:




Quins productes s’exporten? Són matèries primeres, manufacturades, de luxe, de primera
necessitat...
I, en conseqüència, què en pots deduir sobre les característiques de la societat catalana i
les seves relacions amb Amèrica?
El comerç català d’ultramar era un bon negoci?
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6. CONCLUSIONS
Després d’analitzar els documents de l’Spiridion, elabora unes conclusions generals sobre el
comerç marítim de la Catalunya del XIX, en relació als aspectes següents:


Importància de les inversions



Sistema de finançament dels vaixells



Vida quotidiana al vaixell



Productes exportats



Nivell de beneficis
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Proposta basada en la publicació L’Spiridion, el darrer viatge.
Col·lecció Les Claus de la Història. Núm. 1.
Arxiu Nacional de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2003.

Imatge de la portada :
Bergantí "Spiridion", 1834-1835
Escriptura de compra d’un quart de l’Spiridion a nom de Joaquim Castañer.
ANC - Fons Familia Castañer

Servei Didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya
Autora: Pilar Reverté Vidal
2011

20

