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INTRODUCCIÓ
Francesc Roig i Vives és un destacat integrant de l'clit d'actius comerciants del XVIII
catalii. (~s exponent d'una burgesia molt emprenedora que, en algun cas -com el de Roig·"
forma part d'un procés de continuat ascens social i económic al llarg de diferents generacions l.
A partir del seu primer ofici de mestre argenter, Roig Vives es dedicara a tota c1asse de
negocis: préstecs, arrendament de molins, subministres ele pa i cam al municipi, comen; amb
America via Cadis, comer<; amb I'estranger, ... Els primen: decennis del s.XVIII constitucixen
una epoca clau en aquest procés. Roig té una actuació típica deIs comerciants en períodes de
canvi i de formació de capital.
Observem com en un mateix moment actuen en quatr~ o cinc camps diferents. 1 al mateix
temps, es mouen amb agilitat cap el sector economic que els ofereix millors guanys. És a dir,
la base del seu exit és la diversificació, la ductilitat i la rapidesa de reflexos, qualitats que els
permet aprofitar al maxim les oportunitats conjunturals i protegir-se deIs riscos.
La correspondencia de Roig amb els seus corresponsal s d'algunes ciutats d'Europa
permet reconstruir les característiques d'aquest intercanvi 2 • Les cartes manifesten una gran
diversificació d'objectius, de manera que cap aspecte del comer<; o de la manufactura és alie.
Sorpren veure com entcnen de tot: bestiar, blat, draps de llana, acer, especies, can vis
de moneda, lIetres de canvi, joies, assegurances ... Peró aquesta documenlanció parla no soIs
deIs aspectes relacionats amb l'intercanvi de mercadcries; també ens informa d'altres
vessants, com la influencia de la situació política en el comer<;, o la sociologia d'aquest grup,
El comer<; de Roig Vives fora d'ambit peninsular es limita a algunes ciutats: Amsterdam,
Marsella, Genova, Amiens, Lille, alguns contactes amh Lió, i un amb Amberes. El marc
temporal se situa entre 1719 i 1749, any de la mort de Francesc Roig Vives. Són anys
d' arrencada economica i de dinamisme, una epoca en la qual es teixeix la xarxa del
desenvolupament deis decennis posteriors.

1. Estic investigant la gcncalogia i els diferents ncgocis deis Roig des del s. XVI fins a comcnr,raments del s, XIX, quan una branca
s'ennob1cix amb ellilol de baró de Caslellet.
2. Els corresponsals de Roig Vives -Jaume Ferau de Marsella, el seu germa ESleve, Josep Ociadas de Gcnova i Francese Palau
d' Arnstcrdam, uixí com Laurent Crunclcr et fils de Lió-" apareixcn en una ¡¡ista de correspollsals a l'~strallger que vint corncrciants
de Barcelona presenten a la Reia] Audiencia, a instancies de les autoritats borblln:ques l'any 1716.
TORRAS RIBÉ, Joscp :v1, "Els corresponsal s del comer~ calalá amb Europa al comen~amcnt del segle XVIII», a Re""'''ll/e,\' 23,

Barcelona 1990, p. 128, 129 i 133,
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ETAI)ES DEL COMER<; AMB EUROPA
Els primers contactes són de 1719 i s'incrementen fins el 1723. De I'any 1724, segons el
copiador de les cartes de Roig, hi ha poca correspondencia, com si les relacions s 'interrompissin.
Pero és que I'any 1724 assenyala un parentesi que respon a un canvi d'orientació en el comen;
de Roig. Una restructuració que es pot atribuir a la incorporaci6 del seu fill, Francesc Roig
Rovira. Aquestjove ben preparat, a qui el corresponsal de Marsella felicita pel frances de les
se ves cartes, fa un viatge per Europajuntament amb altres fills de comerciants -la correspondencia es refereix a Guardia i a Ros- l' estiu del 1724 . L'I de juny del 1724 Francesc Roig
Rovira escriu una carta al seu pare on explica enlluernat el luxe de :vJarsella. La ciutat acaba
ele sortir d' una pesta pero té una vitalitat que contrasta amb la migradesa de Barcelona. Roig
Rovira fa al·lusió a la curtedat deIs comerciants catalans que intenten entorpir I'arribada ele
rnercaderies estrangeres 3 •
En el seu periple per Ylarsella, Genova, Lille, Amiens, Amberes o Amsterdam, Roig
Rovira coneixcra els corresponsal s del seu pare i en tornar, el mes de desembre, el jove ja cls
escriura en nom propi agraint les atencions rebudes en la seva estada. Poc despr6s ja demana
preus i dóna ordres detallades a Genova, Amsterdam i Marsella sobre blat, fil, i aiguardent1.
EL maxim desenvolupament del comen;: europeu de Roig se situa entre el 1725 i el 1731,
quan el jove Roig Rovira treballa amb el pare.
Entre 1731 i 1749, Roig Vives es dedicara a aItres negocis i el comere.; d'importacióexportaci6 amb Europa tindra un fort retrocés. Aquest fet podria atribuir-se a un parell de causes.
I.a primera seria familiar, car el gener del 1731, mor a vint-i-pocs anys el fill Josep Roig Rovira,
el que havia fet el seu viatge iniciatic per Europa el 1724. Roig ho participa als seus corresponsals.
A un deIs comerciants de Lille Ji diu que a partir d' aquell moment Ji escriura en castella per
comptcs de frances. És facil deduir que la mort del fill inllIueix moIt en I'orientació deIs negocis
del ja ancia Roig Vives 5 .
3. Mllrst'illl. 11 juny I de 1724 .
... Que II l/O Illlver visl La t¡uimera que se hall posal al cap ('ixos .\'cllyors ( de Barcelona) contra esta l'Íula! (Marsella) Izauria jo
compra/ aINww.\· quilll'allcs que llllirian per fl la primera ocasió, per() com \JciN que sois tira a voler ex/ingir lo (,ol1ler~' IlO lit.'
sospés tal fin.\' ala resposta de essa (carta), per la qual esperó saber si res qure Izi e!lvii de esta cfutat tindrtl dUiClIlttlt ({ ¡'entrada
de eixa (Barn'!olla), que haví.'llt la de tenir serli supe11uo compmr cosa, lo que pot/rci dir (l L'onde Sr: Josep i a .!aumet, pues
altraI1H:I!/ jo ('.\tarien (UJuí los .\Ol1lbreros encara que no mo!t barato pues és tal fa vanitat de ('.,ta ciutat que fa manten ir les ('OH'.\'
de vestir II //lIS preus ('xorlútallfs, de manera lJlle sois me he lll1im.a/ II comprar I1lIa petita perru('{f de 33 fram:s per l/O p(){/er pUs,m,.
11mb [alJllf! jJortavll perlo ('ami. / Gl/arllia iRos tene" que llIUlr ve.vtits lle panyo per /lO trobar sastres que eü hifagilll/ los ves/ils
(p('r) J1U!1l0S lJue me lleiall /5 die.\' de plas'\"o pues eslall /OlS carreROIs de veS/ils ,Ji' IlOme per treballar; i 11mb lal./úlllllsill wm los
IIUlr.\"llll/S que es lo nlll/eix per aquí portar tisslÍ que per ass( madatils, ab tal ¡!-JIU/ltal que lo míllor marlJuó' de eix(I cill/(/t. Yen [es
dones és Lo mateix pI/es l/OS aturtleixen lo que gas{(lf! per los CllSWllellts, per quanlllOs dil/en lJue hi IWUrt'l Izome que pt'lldrb 25.000
frl/lln de dot i lIe [.tt;.,tarci I1U:.'· de j 5.000 per ve.'tir.
Nosllltres arribarem (l essa fo dia 26, de allOlIl per la gracia de Deu hi ha S{lIlitlllelltera .\e/IS La l1lés 11I11lima ~osJ1ila de lo 'Jlie ~:A1.
me ¡lIsi/llia per lo que ljlicda!1f /O/S lulmiral.\' de w:urer ljue en eixa (Baree/olla) se dona eredila les ('oses tant voladüwment {JlIlUl
('11 essa (Marsella) solamen/ se Irata de fer comedies per le.\' plasscs publiques, qlU' tots los dies la Academia eSli}{lI en son major
viNor i que les comedies que se llllz en lo corral se fagitm amb Jo major gllsl de la }{l'III. Fill.\' lira so!s he visl ['AcudemillaILOI11 nos
ha fe! aliar Pau Clavel! per IWVl'r"11OS recul1il pl'r los billels. Y se procedeix (1mb lal ¿.:arbo que los (Istrangers IIO pa¡':Wl res
t!'t'lllrw]a, J' no solwl1fnl aix{) .\lIJO lJue lo Illarxanl que és lo dI/el/yO que és un ('(llldeler qlle e/iuelJ tenir més de 400,O()(} frallc" de
capital, aL eixir nos I,illgué (1 prt~RlUltar si IIOS Jwvia lIpare¡.:ul bé, a lo que havelu r('spost qU/u' fin s al presC'1l1 lUZ (,()lIjunt de música
sl'mhlant no lo Iwviam oit, l/O.\' ofer; allra \JeRlllJa billel.\' per torllar lo llivendrl's lImb Ull gralJ aga.wjo,
lista ciulal 11Ii' lé admiral pues lo passeig dd Cos fÍs ('osa moti hermosa tatll per lo.\' arbres {,O!1l per lo hermos deis frolllispicio\' dt'
les cases, ljUl' sab V.A1. bé com SÓIl, llevenl dir-li que lo quarler IlOll és 101 ab la 11laleixa igualtal. /.0 IIZoll i la llolja ~~¡'vf, ho pot
explicar que IUlvellt·ho defer jo seria Ilaver d'escriurer molt i 1/(; explicar-Izo". I.a mullitut de gent que lIi ha pasma 110 ,\(JI", en fssa
sil/O per lolas las vilas que havl'm passal en l}ue si fou lo cOl/ta),fi. Y no se i/ell wlmirar pues en Artes nos lli),fué un jiU d'lUl
cOl/seller l}ue de.\pres de la peste hi haviell IW¡':1l1 més de 6.000 l'asamC!nls i en e.\.w mis de ] 2.000, de forma que fa terror les
criawres. }' (lJm,. per 101 IlO lJIU! fa peste !le Í's !)(l.\'.wd(l sino una ;.:rall serie d'all)'s ,/t' trllllljuilitat.
En eSI {lllllrl'll1le han vingula buscar per al/ar a la comedia aluml he llllal, i el/ la \'(!f'ilat flie que las comedies e.\'J)(lIIyoJes es ('osa
bOfia pert) 1/0 cediric/l esles per aquellel', pues !o aparato, [o ¡.:urbo, lo ves/ir. ..
Biblioteca de Catalunya -B e Arxiu 101\.
4 .B e Mx. 44H
5. Roig Rovira fcia "1 mesos que era casat emb Maria Antonia Alegre Guix, filia del comerciant Miqucl Alegre el quul no tenia cap
fill baró, La correspondencia d' Alegre també es fa resso de la mort cicl seu gendle, fins i tot de manera mcnys contiguda que la del
propi pare: ... Noslre Senyor fou servil aportarsen a major vida J'al/ima de 1II0!l gCl/dre lJue Nloria gosia Jo dia ullim del passlll,
dpXlllZ-Ilzo a cOlls¡lIeracic) dI.! V.M. {lb lo desconso! J' aflicsió me lrobo y se Iroba lOta lila familia per hll\'er perduI un gl'lIllre que era
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Un altre factor a considerar en el decandiment de les relacions amb Europa és-segons
ho percebeix Roig- la pobresa del Principat a la desena de 1730-1740. Les mercaderies
triguen a ser venudes. El seu agent a Genova li diu, referint-se a la venda d'acer el 1732:ja
veítg que dít negocí deixa poca cosa pero los negocis son tan mals que és menester
entre/enirsí per no estar lo díner ínfructuós. Cal vendre a crcdit i, després, els deutes costen
de cobrar, com al 1737 quan s' intenta cobrar l' acer venut als traginers de Calaf: No es pot
fIar de dingú, un sastre deIs encants se es retirat que jo hí es tic un poc enredat, que ti hauría
fíat qualsevol cosa. Jo cree que la miseria que hi ha en lo país s'ho porta.
També influiran les grans perdues deIs naufragis deIs vaixells d' Amsterdam deIs anys
1733,1735 i 1738. Un altre aspecte a considerar és l'edat avane;:ada de Roig i que el seu fill
segon era encara jove per influir en el negocio En resum, entre el 1731 i el 1733, el comen;
internacional es redueix a contactes esporadics. Després queda interromput 6 .

ELS PRIMERS ANYS: 1719-1724
a- 1719-1720 Marsella
El primer corresponsal que apareix cronologicament és Jaume Ferau (o Farau), de
Marsella, que treballa amb el seu germa Esteve. El primer negoci del que hi ha notícia data
del juliol del 1719 i esta relacionat amb ]' ofici d' argenter de Roig. Es tracta d'especular amb
l'extracció de moneda. Roig envia, amb un capita frances, 300 píastres de grand poids que
vous plaira de negocier avec toutes les avantages possibles. Ferau empleara els diners en la
compra d'un carregament per a Barcelona. En aquest any, les mercaderies franceses han
d'arribar a Espanya en vaixells francesos per qüestió de seguretat. Pero tot i aixo, també hi
ha risc, perque com diu Farau: nous est defendu de negocier avec l'Espagne. Els comerciants
francesos carreguen per Gibraltar i asseguren la mercaderia a nom d'un comerciant espanyol.
Encara que hi ha dificultats, Roig envia cotxinilla i cera a Marsella; i Ferau, bacalla i sucre
a Barcelona pero els contactes entre els dos comerciants s'interrompran durant 4 anys, des
de maig del 1720 fins al juny del 1724.
Aquest comere;: bilateral Marsella-Barcelona esta basa! en materies primeres procedents del
Mediterrani Oriental: blat, de llevant; sucre i especies, d'Orient. Així, al 1728 compra drogues
per a medecines: balsam de copaiba, almesc i ruivarberv, per compte deIs assentadors deIs
hospitals militars
Al 1729, Perau proposa enviar a Barcelona una partida de bacalla, pero a Roig no li
interessa. Al 1730 només compra teixits 7 •
Els intercanvis amb Marsella no són importants. Aquest port té intercs per ser lloc
d'enclavament deIs productes de Llevant i de les especies, i pel transport deIs teixits francesos
que Roig encarrega a empresaris de Lió, de Lille o d' Amiens. A part del seu valor
d'enclavament, Marsella té una situació privilegiada com a pI ae;: a per girar lletres de canvi per
pagar els comerciants d'aquelles ciutats franceses i, a vegades, d' Amsterdam; per demanar
informació deIs preus de productes, sobretot de la collita i preus del vi a Fran\a per tal de
prcveure les exportacions de l' aiguardent catala; així com per proveir de vaixells el transport
d' aiguardent que Roig i el seu soci Miquel Alegre exporten a Amsterdam. A partir del 1728,
cada vegada més, el comere;: amb es converteix en un apendix del d' Amsterdam.

lo descw¡s de lila vellesa y lo con sol de lola ma casa jJer sas prefllias y quie/ut, perú son di.\posil'joJls del ¡ 'AI'i,,'sim i eJ precÍs
conformar-llU.\'. Jo espero de V. M, que per la bOlla llei i amista/li professllva¡'o tilldrá en memoria ell sas orasiolJs perlJue logria
lo elern descanso J lo Sor. COJlsen!ia II V.M. i sa fllmilia (1mb la salllf que SOI1 amic ti desútj(/.
f,o baixell que porta las durllllte.\' 1/0 ha comparegut encara ...
B C Arx. 342.
6. B e Mx. 104 i 433.
7. B C Arx. 448 i 104.
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h- 1721-1724 Ge,lOva
Els contactes amb Italia s' inicien cl 1721 amb un tal Francesc Saladriga quc s'esta,
temporalment, a Venecia, ciutat amb la qual Roig no hi tenia una relació directa, ja que les
mercaderies venecianes -com vidres, miralls, diamants i algun teixit de luxe (catalufes de COJllp
carmesí í fiars camussades)- es feien per Genova. L'agent de Genova és Josep Belada que,
l'estiu del 1721, ha d'enviar 135 robes cataluJes que mirara de comprar a Napols. El 1722
negociara, de part de Roig, amb monedes d' or d'Espanya i Portugal 8 •
Entre 1722 i 1723 un altre comerciant, Vi<;enc Bessa, esta de gira per Wtlia com agent
directe de Roig per la compra i venda de plata, diamants, vermelletes, margades, robins,
corals i, també, rellotges de repetició d'or. Bessa compra pedres per en Roig i les envia a
Barcelona, on, les elaborara i les remetra a Bessa perque les vengui. Vicen<; Bessa també
s'encaminara a Ginebra per ordre de Roig a comprar perles i maragdes i per assabentar-se elels
preus deIs rellotges, perque un rellotger de Barcelona en de mana de ben fets, a l' anglesa i amb
minuteres. Aquest negoci de joieria no sembla sortir gaire bé i Roig insisteix durant quatre
mesos perque Bessa torni a casa. 9
Bessa només ha de negociar en joieria i deixar les altres mercaderies: en ... teles y altres
coses d'aquelles que /lO elltens. Pero Bessa fa negocis per compte propi amb pedreria falsa,
botons de fantasia, banos, capses de tabac, mocadors brodats i carbates, utilitzant de veneelora
a Barcelona, la seva muller. És un comerciant «outsíden>, res a veure amb els corresponsals
permanents amb qui sol tractar Roig. 1O

El maxim desenvolupament: 1725-1731, Amsterdam.
El 1724 Roig Vives prepara el seu fill perque el rellevi en el negocio Els efectes de
I'aparició de Roig Rovira es noten amb el rellan<;ament del comer<; el 1725, tal com es
manifesta amb l' abundant correspondencia produ'ida aqueix any. És aleshores, i potser a partir
elel viatge i posterior incorporació del jove Roig, quan Amsterdam es converteix en una ciutat
clau pels negoc:is de la família. Es conserven 33 cartes procedents del corresponsal d'aquesta
ciutat Prancesc Palau i, en canvi, cap eles de Marsella o Genova. Aquesta desviació del
comer<; es ratifica amb el copiador de cattes de Roig. "
Des de desembre del 1724 fins el febrer del 1725, interessa comprar blat. El retorn des
de Barcelona es fara amb aiguardent i olio Francesc Palau, d' Amsterdam, informa que, de
desembre del 1724 a gener del 1725, el blat ha augmentat el preu més del 50%. 12
El 1726 es fa enviar, per proveir I'exercit, pells d'ant, filferro, fil de llautó, 2.000 lliures
de sal amónica (en demana 2.000 lliures més a Marsella, i en demana preus al corresponsal
de Genova). El 1727 compra alum de roca, brasil ele Pernambuco
El 1728 no és un any bo: és tan poca la venda y tallt baixos els preus a que se donan les
mercaderies que més se ha de comprar que el vendrer Potser per aixo mateix, Roig compra
bastant: 12 barril s d'estany, 2 harrils de fil de llautó i 6 botes de lli de la millar qualitat, 3
H. B e Arx. 108 i 448.

9. Pel mar\= del 1723, Roig escriu una última carta a Bessa i aquest encara li respOll pel dcsembre elel 1723. Ñlés cndevant, entre el
1726 i 1728, s'eslabiirá a Cadis dc forma temporal i enviará espéeies i productes d'Amériea.
431.
10. Les seves cartes sún bastant caotiques, saltant d'un tema a I'altre i semprc acaben VOIClll involucrar Roig en la custodia de la
sevu família en un estil pctitburgcs: A.I'timaré ('oidado {/ la Marie({/, al.\ !10is que astudiin y no losfaltia res. O bé: lo que deure a
VM. que mefa.\.\ia (el/ir ciudado deis meus !!oi.1 que lo estilllare lllé.\ n VM. que ja sap que ('o.\(( es (¡lIlor de par{/ ...
Els conflictes «jurisdiccionals» entre Velada -J'agent domiciliat a GCflova- i Bessu -el viatjunt dejoieria de Roig- scrun freqlicllts,
pero duraran poc tem!'s perque, cl gener del 1724, Velada torna a casa i deixa com a succcssor el scu cosí .loan Oms, cl qual
recomana als scus clients. En el futur sera el corresponcnt de Roig Vives j el'altres comerciants catalans com Miquel Aleg:rc o
Melcior Guardia.
Be Arx. /OH i 104.
11. Durant cls primers mesos del 1725, compra el blat, cigrons i rnongetes a Marsella. A Gcnova hi comprara blat, vid res j dues
eaixcs amb 200 fulles d'espasa d'Alemania.
B C Arx. 431.
12. B
Arx. 104.

Be Arx.

e

96

EL COMERG DE BARCELONA AMB LA RESTA D'EUROPA SEGONS
LA CORRESPONDENCIA DE FRANCESC ROIG VIVES (1719- I 749)

barrils de fi Iferro, 110 peces d'escots de molt bona qualitat, 150 teles gotiques i, a finals
d'any, n'encarrega 100 peces més.
Pel 1729, Roig compra a Amsterdam dues partides de filferro, 5.000 lliures de pes de fil
de llautó, una dotzena d'agulles per enllardar, i demana informació del preu de 30 diamants
blancs i per[ectes d'entre 4 i 8 grams de pes 13 ,

La situació política: guerra i comen;.
La primera notícia de compra per a l'excrcit data de 1725 quan Roig demana a Genova
dues caixes amb 200 fulles d'espasa d' Alemanya, la meitat amb canal i l'altra sen se gravadas
cosa d'un pam i dalt del puny tinguin un sol i un Sant Cristo per marca. 14
Un sector de la frem!tica activitat amb Amsterdam els anys 1725 i 1726, l' ocupen les
prespectives de subministrar l'exercit, com la compra de 200 pells d'ant, negoci que
compartiran amb Palau: Jo li discorro per saber que s'han d'equipatjar alguns regiments i
que no n 'hi ha y crec tant prest com ningu tenir-les aquí. Aixo és lo li tinc per discorrer aquest
negocio Sobre aixo pot ser bó o deixar d'esserho ... no deixi de comprarles, procurant empero
sien lleugeras i de bon adop que ara per aquí se mira més en vestir un soldat que antes un
capita.
També relacionat amb el subministrament militar, hi ha la compra de coure, zenc -que
serveix per fer tornar groc lo coure- i llautó a trossos per fondre. Aquesta darrera mercaderia
ha d'arribar a la menuda i amb carregaments espaiats perquc el preu no baixi. Altres productes
són cuiros, teles gotiques, 200 pells de martes de Terranova que sien grans, rosses, ben
fornides, de pel tupit... que no sigan martas d'estiu y que sigan adobades d'adop de quanter. ..
que vingan sobre lo buc pues és genero delicat i subjecte a les ames. ~és endavant demana
llauna de qualitat i ben estanyada, filferro, fil de llautó, i quincalla de llautó: botons, cibelles,
anells amb pedres de colors i sense,
Pels aires de guerra, el subministrament a I'exercit semblava bon negoci, Des d'Amsterdam,
Palau escriu les seves impressions d'aquell any 1725. Mes d'abril: que si se movia una guerra
entre est regne i el de Franr;a com així se tem, lo despatx de mercaderia seria més
considerable .. , i com segons tata apariencia las tropas abundaran en aquest Principat, crec
que el despatx de generos sera millar del que no es avui i també lo beneficio Al mes de maig,
l'euforia sobre el negoci ha disminult i un aire fatalista substitueix l'euforia mercantivobelicista: Considero que la gran miseria se troba aquest pobre Principat lleva lo aliento de
res entrependre pero com lo Rey y Sor. ne ha de ajustar la pau amb lo Sor. Emperador i que
per dita sia convingut de tornar las hisendas confiscadas e.\pero que aixo donara un poc de
alivio a exa pobre provincia, aixi sie. Que lo rompiment de est regne i el de Franr;a no es creu
pues se diu que es traballa a un acomodament, pero de que exos dos regnes no seran més amb
aquella unió eran y (es) evident i ha dona a coneixer lo que exa cort negocia ab la de Viena
pues se diu fan una alianr;a i també un casament entre la filia del Sor. emperador i el
princep don Carlos; per si un cas hi hagues ruptura es cert que el despatx fora més
conside rable.
El text mostra com aquests comerciants perfilen els seus negocis en funció de circumstancies de llarg abast i com la informació resulta clau per ells. 1 també com copsen l' abast
economic de la repressió borbonica a Catalunya en relacionar l'atonia economica del
Principat amb la confiscació deIs béns deIs austriacistes. El coneixement de primera llla de
la política internacional que exibeix Palau des del seu privilegiat observatori fa que Roig li
consulti sobre les diferents expectatives de guerra l5 •
Pero el subministrament a I'exercit no es tan segur com s'ho imaginava Roig, i escriu al
seu soci d' Amsterdam que cal esperar I'ocasió per lograr lo qual tinc las passes parades amb
13. B C i\rx. 432.
14.431.
15. B C Arx. 104.
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aquells IlOmens que mó me podenfaólitar la venda. 1 prepara un altre negoci molt més SlIClÍS
a Ilarg tennini en interessar-se pels prells de l' aigllardcnt a Holanda.
Sobre Ics perspectivcs d'una gucrra, Palau participa a Roig les seves reflexions d'una
manera molt breu i enccrtada. A I'abril del 1726 no creu que hi hagi guerra, aunque tots los
prillceps si preparen, par) si en lo espay de est any no troben un medi pa acomodar lo.\'
dZ¡erents sobrevinguts entre lo Sal: Rmperador y dernes princeps, sera factible que el vinent
any la tillcirem pen) a esta esperem que si trabera un medi per ajustar dits dijeren t.\'. [,os
principals sonia Comp. de Indias de Ostende que estos, inglesos y Franra, volen que IZO tinga
ef'e('{a, y tambi que el rei d'Espanya no concedesca tmzts avatatges com llll ("oncedit en els
vassalls de l' emperador pa la pau que feu a Viena. Si estos dos se acomoden ('s el'idcnt no
tindrelll guerra pues los demes motius no son de gran consequencia .
A finals de juny, insisteix en que no hi haura guerra; eljuliol ho ratifica perquc a Holanda,
es ereu que Espanya negociara amb Fran«a i Anglaterra l6 •
El 1727 el comen;: marítim es fa difícil per l'hostilitat que hi ha amb els anglesos. Roig
informa que, en els primers dies de mar«, els espanyols han obert trinxeres per assetjar Gibraltar
i que, en haver-hi risc de guerra, Palau envii" les mercaderies cap a Gcnova car el comen;: pel
:vIediterrani no s'interromp. A més, li recoman a que asseguri tota la mercaderia per una mica
Illés del seu valor. Pero al' abril, el transit pel Mediterrani és arriscat ja que els allglesos envien
vaixclIs a practicar el cors, més com estrategia política vers Espanya que no pas COI11 activitat
económica o bel'!ica: ... corren per estas costas molts corsaris si bé que las presas (jl/('.f(m totas
queden en deposit lo que dona motiu de creurer que no obstant los amagos de guerra se vindra
tot a comjJol/drer y se tomwzaran las cosas a sos duenyos. No ohstant que repete.l'c1z me facia
asseguror tot lo que carrcguia y encara alguna coseta lIlés que sia lo mateix import que el premi
que es pagara 17.
]\"0 apareixen més notícies sobre política internacional fins el 1734, amb el rerafons de
la successió al regne de Polónia. Per la tardor, Roig s'estranya de la poca venda que té
l' aiguardent a Amsterdam. Palau ho atribueix a la conjectura de las cosas de Loropa i
confessa que la situació escapa al seu control: Es cat que el que passa amb l'aiguardent és
d'adnziror. des que soc en aquesta no Ize vist lo d'aqllest any passa (Zmb ell i crec l/O ses vist
de que esta republica es republica; en altra temps vista la conjectllro de les coses de Lompa
totes les mercaderies que venen d'Espmzya i Fran<:alwurienfet gros aUn/ent peró avui en día
se pot dir que en elles hi ha baixa i no aUlllent; que si la guerra ve gelleral en dit licor tindrenz
gros aumellt es cert i segur si devem creurer les apariencias i lo qual que podem saber el qU(?
passa en las cortes, en dituen la guera general es inevitable, SCllt lo dit licor Iza de fe!" gros
aunwnt .... 1 entretant Palau el tempta amb ofertes de les diferents mercaderies que poden
interessar Roig: clavell, nou moscada, canyella, cacau, indianes imprimides, teles f.:c!tiqucs,
fil de llautó, fil de punyada, fil de masets, filferro, JIi moreno, palomites d' estany, escarlatines, escots de Lew, peces de tela de Bruges, d'IIolanda, tinters ele hanya, brasil de
Pernambuc, pal del Japó, pal campetx, didals de I1autó, batistes, eamelots, carros de oro,
formatge, teles d' Erba llises i viades, pólvora, salnitre, estany, plom, metxa, bales dc canó,
Illidó, blanquet, sabó jaspesat de Marsella i barnilles de balena. IR

Els productes deIs illtercallvis.
([- La importació de teixits d'Holanda.
A part de subministres militars, Holanda també vendra al tres mercaderies d'ús civil: fil per
blondes fet a IIarlem, teles gotiques de bona qualitat i vistoses, 25 peces de camelots ele molt
bOlla qualitat i segons els colors de les mostres que Roig envia, fent-Ios fabricar a J ,eydcn. Roig
demana la mercaderia ele qualitat encara que sigui cara, ja que, segons la seva filosofia, els
Ir,. B
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productes barats deixen poc guany i, sobretot, costen de vendre.
L'any 1727 encarregara indianes per única vegada. També ara Roig envia a Amsterdam
la mostra del dibuix i Palau la fara fer: que els mallaré luego imprimir conforme las mostras
que me remeto Conforme a la qualitat quedia V.M. sert sera bona ... pues so cert que de un
cap d'any a altre ne envio jo més a eix principat que tots los desta junts y ordinariament a
l' estiu hi una imprimaria que no treballa casi que per a mi. No resulta estrany que tingui bons
contactes, ja que, segons diu en una altra ocasió, viu a Amsteram des de 1716. Altres
comandes encarregaven unes 400 peces de teles gotiques, escots de Brugesfets fer per l' amic
Sr. Willaert, carros d' or, lli i batista. El 1727 encarrega a Amsterdam 100 escots de Bruges,
200 peces de teles gotiques, lli, i sis peces de carros d' or de Leyden que fara fabricar segons
la mostra. El 1729 compra fil, 100 peces de teles gotiques de tercera qualitat, i 2 barrils de
filferro. El 1730, dos barrils de filferro, 2 de fil de llautó, 100 peces de gotiques de segona
i tercera qualitat, i una bala de 30 peces d'escots.
El 1731 es queixa perque Palau li ha enviat 100 peces gotiques de les mes ruins. A més,
també, escots, filferro, fil de llautó, agulles i blat. Recomana carregar les mercaderies a
l' estiba de la nau i quan aquesta estigui a punt de partir.

b -La importació de draps de luxe de Franc;a.
La draperia francesa és molt apreciada. Roig fa sempre les comandes adjuntant les mostres
i reclama la mateixa qualitat i colors. És molt exigent i pre:fereix que la tela sigui cara mentre
sigui de qualitat, i la vol perfecta si es tracta de camelots. L'experiencia li diu que les teles mal
fetes són rui'noses perque no tenen sortida. Sobre les exigencies de Roig, Josep Maria Marrucci,
de Lille, Ji escriu el maig del 1729: los colores se acercan a las muestras, no tiene razón en
desecharlos siendo que los tintoreros ni los obreros son pintores ni que se pueden hacer los
colores como se quiere pues unas lanas toman un color más alto y otras más bajo. Especialment
delicats són els tons canyella i els cendra. Pertocant a la qualitat, alguna vegada es queixa deis
pedae;os ocults al' interior de la pee;a i de les taques produ'ides per la mala conservació o per la
manera com han estat embarcades a la nau 19.
Perque la tela arribi sense taques d' humitat recomana que si el baixellno fas prompte no
sie deIs primers a carregar pues les mercaderies que van a sota sempre acostuma haver-hi
tara i aixifaria que no se les de sobre de tot ni tampoc de les de sota. També hi ha perjudicis
pel retard en la tramesa de les teles. La tardane;a no sempre és atribui'ble a prohlemes de
navegació. Així, el 5 de maig del 1729, les teles d' Amiens han trigat dos mesos en arribar a
Marsella. El patró catala del vaixell que les porta a Barcelona es passa 15 dies en la travessia
i Roig esta nerviós perque es tracte de teles que cal vendre aviat: ... i ell se paseja. E'n fi
paciencia, pues ells governen. 20
Quignon i de Ronquiere, tots dos de Lille, li diuen que la millar epoca per fahricar els
seus camelots és a I'estiu. Cal fer l'aprest i I'enviament abans de finals de setemhre perque,
quan comene;a a gelar, la tela es fa malbé i, el transport de la mercaderia en carros es fa
difícil. 21
Sembla que la demanda d'aquests teixits francesas de luxe, com els camelots, esta en
funció de la circulació monetaria i de la facilitat i la disponibilitat de diner en el gir de lletres
de canvi entre centres manufacturers i enclavaments comercials, com podem deduir d'un
parell d'alusions, com la de I'empresari de Lille, Josep Maria Marracci. Pel mare; del 1729
li diu a Roig que el genere s' ha encarit y que COIl la llegada de los galeones de Cadiz subiran
aun más en adelante. La importancia de la flota d'Índies procedeix del capital que mou i de
la reactivació del comere; de l'Europa del Sud: El mare; del 1729 Roig escriu a de Ronquiere,

e

19. B Arx. 104.
Els ('ame/ols són draps feLs amb seda i pel de camell. O, tumbé, amb seda j estam. Els carro.\' [/'or s6n camelOLs supcrfins amplcs.
Les teJes llamparilles són amb ornamcntació vegetal
20. B Arx. 432.
21. B C Arx. 104 i 108.
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de Lille, ... et que en cas que par l'arrivée de laflotte, que elle viellt interesse pour 30 ou 35

milions de piastres, ne laisserai pas de vous demander d'autres l7larclzandises. 22
Roig té diferents prove'idors de teixits. El 1725 una carta del mercader Jacques Muys, de
Lille, Ji informa del preu deIs seus productes i Roig Ji demana teles de diferents colors en un
parell d' ocasions. Un altre comerciant de Lille a qui també demana teixits és Jea n Fran~ois
de Ronquier. A Lió, compra estamenyes a Laurent Cruncler, Layne et fils.
El 1726 el marxan de Ronquier, de Lille, Ji fara tres partides de camelots, una d'elles de
125 peces, i el 1727 una altra comanda és de 62 peces. A Jacques Muys compra teles
lamparilles. Es fa fer per Crunckler, de Lió, tafeta lIuent.
El 1727 estableix contacte amb Josep Maria Marrucci, de Lille, i el 1728 amb Bloi
Quignon, de la ciutat d' Amiens, i li demana 50 peces de camelots de la millor qualitat, a pagar
a 60 dies.
De la ciutat de Reims un Jacques Ronquiere s'ofereix a Roig: vous pouvez compter

messieur, que je vous ferai jouir de tous les avantages possibles tant pour le juste prix que
pour la bonne qualité. Pero tot i aquestes bones paraules, no apareix cap comanda per a
Reims. 23
A primers de 1728 Roig compra fil a Lille, a Josep Maria Marracci; 30 peces de carros
de oro de colors i qualitat segons mostres. Més endavant compra blondes, dues bales de
camelots quarantens i tres partides de fil.
Eljuny del 1728 la por al contagi restringeix el comen;;, segons escriu Roig a Marracci,
de Lille. Les mercaderies de Franr,:a i Portugal poden venir pero amb certificat d'origen i de
sanitat i especificant que en aqueixos 1I0cs no es comercia amb Llevant. AixÍ, diu Roig, quan
Marracci porti el fil a Marsella per embarcar cap a Barcelona, que faci un certificat de l' origen
del fil on s'expliqui que en aquest 1I0c no es comercia amb el Mediterrani Oriental, sinó la
mercaderia no sera admesa.
També les recomanacions a Quignon, d' Amiens. Li diu que faci constar a les polisses que
les teles camelots estan fetes a Amiens d'estam i seda, sense barreja de pcl de camell, sinó
no entraran.
El 1729 paga la mercaderia de Lille, 30 peces de camelots fins, amb diners del Banc
d' Amsterdam. El mes de febrer, Roig té encarregats de l'any anterior 100 peces de camelots a
Marrucci i a de Ronquiere, de Lille, i a Eloi Quignon, d' Amiens. Potser ha fet massa comandes
de teles i Ji és difícil la venda perquc n'ofereix al seu corresponent de Madrid, Juan Elias Vasal,
per vendre-Ies a persones solvents, encara que fossin a fiar a 3 o 6 mesos.
Les comandes del 1729 es fan a Lille; pel fil, a Marrucci i pels camelots, a de Ronquiere.
Pel 1730 encarrega a de Ronquiere 215 peces de camelots de la millor qualitat. 1 de Lió, 4
peces de grana.
Entre 1731 i 1734 les compres es redueixen a la ciutat de Lille i són dues comandes de
camelots i dues partides de teles lIamparilles una d' elles de 250 peces. Pel que fa a Marsella,
el contacte es redueix al pagament de lIetres de eanvi a partir del 1731. 24

c - L'exportació d'aiguardent cataZa a Amsterdam.
Des del mes de desembre del 1725, en que Palau demana que li porti aiguardent de la
prova de l'oli sense gust d'anÍs perque, en no haver collita de vi, a Franr,:a el preu sera alt,
Roig es planteja J' exportació regular d' aiguardent. Aqucst producte sera essencial en els anys
posteriors pel comerr,: entre Amsterdam i Barcelona. AIgun any hi haura escola a Marsella,
pero el destÍ final de I'aiguardent sembla que sempre fou Amsterdam.

22. B e Arx. 104 i 432.
23. B e Arx. 108.
24. El 1731 Roig compra tres barrets per cada u deis seus fills. Després hi haur; algun tampteig per comprar bacalli\ el 1732 i 1734
i 700 carrcgucs de blat de L1cvant el 1737, perú aquestes opcracions no arriben a porto
B e Arx. 433 i Arx. 109.
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Tota manera, l' any 1726, escas d' aiguardent, sembla que Roig concentra les trameses cap
a Cadis i deixa a Palau, d' Amsterdam, amb el desengany de veure escapar sucosos guanys
venent-li només a1gunes partides. El mes de maig escriu a Palau que el negoci s'ha fustrat
sense explicar-ne el motiu. En un estil sibil·1í gens habitualli escriu: Amigo, lo aueell esfugit
de la gabia, esto es, per aquest any no he pogullograr lo negoei de 1'aiguardent que tan! bó
cree hagues estat, pero son los amics per suministrar avisos y noticias los uns als altres
perque lo que se perd un any se logra altre.
Certament pot ser així, perque la nova collita a Fram;a a I'estiu del 26 és molt dolenta.
Roig diu voler comprar 300 pipes a preu barat, pero a finals d'agost li torna a escriure que
el preu és molt car i no I'ha comprat, pero en canvi sí que s'ha ajustat la compra a Vilanova
i el Vendrell per enviar-lo a Cadis. Sembla que el preu a Andalusia és molt més alt car un
gendre de Roig, el comerciant Pere Gecseli, també s'anima a enviar-neo Pero a finals d'any,
Roig, potser creient convenient de cedir-Ii algun guany a Palau després de tan tes perspectives fustrades, n' envia 100 bótes a Amsterdam. 25
El gener del 1727, el negoci de l' aiguardent amb Amsterdam pren volada. Roig i el seu
soci Ferau, de Marsella, han comprat 120 pipes d' aiguardent que carregaran cap a Amsterdam
en diferents vaixells, pero no poden comprar 300 pipes perque hi ha la competencia de molts
compradors. El mes d' abril canvien d' idea i resolen emplear-se a fons en l' exportació
d'aiguardent a Holanda fent-hi participar Palau.
El comen; de I'aiguardent sera ara fonamental. Roig n'envia a Cadis, a Marsella i a
Amsterdam; cada corresponsal hi té una tercera part. Més endavant la participació es reduira
a una quarta part; sembla que s'hi afegeixi un altre soci del qual no diu el nom, pero,
segurament és el futur sogre, Miquel Alegre. El maig del 1727 escriu a Palau que, de moment,
s'interromp el comen; perque és díficil comprar 100 pipes i, per menys, no valla pena de fer
venir un vaixell des de Marsella expressament per nasa/tres. És evident que el paper de
Marsella en aquest negoci esta, sobretot, en funció del prove'iment de vaixells capae;os d' anar
a Amsterdam i que, per aixo, Roig necessita la participació en el negoci del seu agent de
Marsella, Jaume Ferau. Ferau té contactes amb Amsterdam independentment de Roig, pero,
en tractar-se de I'aiguardent, el necessita perque Roig i el soci Alegre estan en contacte amb
els majoristes de Reus i Vilanova per fer les grans compres.
L' exemple de Roig reflecteix com l' aiguardent es constitueix, practicament, en l' única
mercaderia que pot oferir el comere; catala d'exportació, és, a més, el nexe que possibilita
articular un intercanvi de certa volada entre el Nord d'Europa, Cadis i America. Roig
estableix un circuit: part de les mercaderies d' Amsterdam i de Marsella les porta a Cadis via
Barcelona on carrega també l' aiguardent. 1 envia part de les mercaderies de Cadis procedents
d' America a Amsterdam i Marsella després de passar per Barcelona juntament amb els
carregaments d'aiguardent, alguna partida de fruits secs i oli. És un negoci irregular pero
rentable.
El mes d' octubre de 1727 Roig, no esta gens content de la gestió de Palau: Te VM. venut
l' aiguardent al preu de 13 lliures, qual venta es estada errada vist lo aument que ha fet, pero
paeeneia. El mateix dia Roig escriu a un altre agent, Tomas Hercali, el qual havia conegut
el seu fill en el viatge del 1724, i li demana a quins preus pot vendre el producte, ja que a
Catalunya han pujat molt de preu i si vol participar.. ne en una tercera o guarta part.
Natural ment, li demana discreció amb Palau. L' octubre del 1727 Catalunya té una presencia
de compradors molt gran i els venedors es reserven a I'expectativa de preus més alts.
El 1728 no parla de la venda d'aiguardent, entre altres coses pergue les pluges de
primavera han mal mes les vinyes i han perjudicat els ra'ims. Al mes d'agost li diu que la
collita és bona, pero hi ha molta tropa i el preu del que hi ha és molt car. Pero a l' octubre,
25. Patser les relacions entre cls dos socis s'havien deteriorat en reclamar Palau a Roig els intcressos del que Ji devia, tot ¡que
Roig era bon pagador. Aquest, molt ofes, li anuncia la intenció d'interrompre la rclaeió. Val a dir que Roig feia el matcix, ja que
havia reclamat a un comerciant catala de Cadis el 8% deIs intcrcssos de 500 pesos que ti devia feia un any.
Be Arx. 431.
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sap que a Burdeos hi ha suficient collita i a través de Ferau de Marsella, que es pot fer negoci
amb el producte frances. Es parla de la venda d'algun producte d' Amcrica arribat a Cadis,
com la cotxinilla amb la que pensa guanyar un 15% i també pensa en portar-hi oli de Mallorca
id' Andalusia.
El 1729 no envia aiguardent perque no s'hi veu guany. A I'octubre del 1730, el negoci
es reanima i Roig demana els preus a Amsterdam i també notiícies de la collita de Franºa,
pues Ilosaltres (Roig i Miquel Alegre) nos trobem amb partida crescuda comprada que
comjlem remetre-li abans de Nadal. El desembre Ji escriu que el vaixell partira de Mataró cap
al camp de Tarragona i carregaran I'aiguardent que comprara Palau pel seu compte i també
100 pipes de part de Roig i d'Alegre. El gener carregaran 100 pipes més.
El 1731 Roig exporta l' aiguardent amb el seu soci i consogre Miquel Alegre. El 1732 el
carregament es complementa amb la d'ametlla. Pero aquest any els intercanvis disminueixen
potser pels naufragis. 1 pel 1734, la venda és molt dolenta. 26

EIs naufragis i la davallada del comen; amb Amsterdam.
Els naufragis del desembre del 1725 i del febrer del 1726 estan provocats pel dur hivern
que afecta l'Europa atHllltica. Des d'Amsterdam Palau escriu que els carros circulen per sobre
el gel deIs canals. Si continua veurem anar en breu las carrossas ab quatre cavalls com arriba
lo any 1716. El 1725 el nau fragi de dos vaixells representara perdues importants per Roig tot
i el cobrament de les assegurances. A primers de novembre, la nau d'un capita anomenat
Nicolson va trobar una tempesta a Teze!. Per tal de salvar la nau, va fer tallar l' arbrat i va
treure les ancores i les veles; així, va quedar a la sorra i en reparació, pero amb la mercaderia
eixuta. A primers de desembre, era de témer que els gels la deturessin molt temps, i Roig es
preguntava si els asseguradors estavan obligats a pagar a partir del moment que la mercaderia
era carregada o bé des que el barco sortia de port.
El dia 7 de febrer, Palau deia que en 2 dies s'havien perdut 14 vaixells, dos d'ells amb
mercaderies de Roig. Encara que la carrega s'havia salvat, havia quedat malmesa per I'aigua.
Els asseguradors la vendrien i pagarien part de l' asseguranºa del que n'obtinguessin. U na de
les naus era la del capita Nicolson, reparada a Tezel a finals del 1725. finalment la nau havia
naufragat, el 1726, a les costes de GaHes i perdé tota la mercaderia que fou assegurada per
Roig per 3.400 francs. Tot i que els asseguradors eren gent formal, el mes d'octubre Roig
encara no havia cobrat res perque abans de pagar havien demanat uns comptes a Calais que
no arribaven.
L' altra nau naufragada, del capita Alderich, portava les teles gotiques, assegurades en
8.700 francs. 27
Els naufragis tornen a perjudicar greument el comer~ el l732. Aqueix any disminueix
I'arribada de mercaderies d'Holanda per la gran quantitat de tempestes que hi ha hagut des
de primers de gener i que han fet naufragar molts vaixells. Palau escriu a Roig que del seu
carragament de blat se n'ha salvat alguna cosa pero la major part ha quedat mullat. Per cobrar
rapidament l' asseguran~a fóra millor que no se n'hagués salvat gens; així, els asseguradors
pagarien el 98 per cent de totes les pcrdues com és estil en esta plw;a. En canvi ara, en salvarse alguna cosa, calia vendre-Ia, regular comptes amb els asseguradors i cobrar el que faltés
fins a cobrir I'import de I'asseguran~a.
El mes de febrer se sap que de tot el blat carregat per Roig se n'ha perdut: 150 lastes. La
nau s'ha enfonsat totalment, sent nova del segon viatge i riquissima, amb una dmega de 150
florins, ... i si los del almirantasgo de Dunquerke que tenen l'administració de tot el que es
salva nos haguessen enviat los deguts documents ja hauriem cobrat de estos asseguradors
que son de tota confiam;a.

26. B e Arx. 432.
27. B e Arx. 431.
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El mes de desembre ja ha cobrat l' asseguran¡;a. Pero tot seguit una altra nau holandesa
amb mercaderies de Roig es perd prop de Lisboa; s'hi troba la popa de dita nau. Potser en
salvar-se alguna cosa del sinistre el cobrament es fa difícil: pero no podent fer cOllstar la díta
perdua en els asseguradors amb la deguda forma no podem obligar-los a pagar tenínt ells
en semblant cas un any í .lis setmanes, pero a fi de cobrar sens aguardar lo dit termíní es tic
dentradítas amb ells y espero que fent un petit rebot podra cobrar de díts asseguradors.
El 1733 les previsions de Roig són cobrar deis asseguradors i tornar a comprar les
mateixes mercaderies. Pero no apareix cap notícia del cobrament de les assegurances ni de
noves compres a Amsterdam, només el pagament de lletres de canvi amb Lille.
El 1733 Roig no té contactes amb Amsterdam i no tornara a fer comandes a Palau fins
a I'estiu del 1734 quan demana 150 pells d'ant, 50 peces d'escots de flandes, 2 bótes de
filferro i bóta de fil de Ilautó, tot de la millor qualitat. Ho fa carregar al centre del vaixell
per son resguart; que ho asseguri en dues partides diferents idos asseguradors distints i
que ho envú en cas de no haver-hi. Perquc a primers de febrer del 1734, es tcm que la
mort subíta del rei de Polonia podría causarnos algun desordre.
A partir del 1735, I'interes de Roig en Amsterdam es basa en la compra de blat. El juliol
del 1735 compra 40 lastes de blat de Zelanda. La collita del 1737 és dolenta a Europa i, pel
setembre, Roig contracta la compra a Amsterdam, Genova i Marsella; pero a l' octubre, Palau
li escriu que el preu és exorbitant i a Fran¡;a n'han prohibit la sortida i Roig en sospcn la
compra el mes de novembre. Pertocant al' aiguardent cal dir que el 1738 es preveu una
baixada del preu, ja que la collita de Fran¡;a ha estat abundant i de vi dolent, pel que en faran
aiguardent. Per acabar de complicar el comer¡; amb Amstcrdam, el mes de novembre ha mort
el corresponsal Palau i la vídua comunica la continuació deIs negocis amb la formació d'una
nova societat per 15 anys amb Antoni Boet 28 . Dies després, la vídua Palau envia a Roig com
a regal un barrilet de mantega, i Ji informa deis preus del blat a Holanda i deis de l'ametlla
i oli de Mallorca, pero tot i aquests intents els contactes disminuiran.
El cop de gracia sera pel mar¡; del 1738, amb el naufragi d'una nau carregada de blat:
entre 500 i 1.000 mines comprades el mes gener. El problema és que part de la mercaderia
s'ha salvat, com pass a quan el naufragi es produeix prop de la costa i apareix la possibilitat
de rescatar part de la carrega. Aquest salvament perjudica els comerciants ja que part de la
mercaderia se salva, pero I'altra es mulla i es deteriora en I'accident i cal vendre-Ia a baix preu.
Tot aixo representen comptes i dilacions i els asseguradors busquen excuses per complir.
Apareixen els enutjosos tramits per cobrar les assegurances: ... perO com lo baíxell tingué les
borrasques antes d'arribar a mitg camí de esta no estan obligats los asseguradors a pagar
lo dany sobre el preu que el blat valía entollses a eixa, si bé sobre lo compte de la compra
de ell (com és la !lei i costum de esta) /lOS sera /nolt dificultós el poder recobrar lo dít dany ...
sí havem de anal' per justicia no en cobrariem ni una malla perque comptant lo dany sobre
lo cost IlO arriba de mot al la %.
El mes d'octubre el corresponsal diu que temps ha que ens trobem sens el favor de .las
estímades (cartes) i que no es pot cobrar deIs asseguradors. L'advocat els aconsella que no
moguin plet perque hi havien 300 sacs de blat fet malbé i la resta era bo i que els asseguradors
no estan obligats a pagar pel blat fet malbé quan s'escalfa en el viatge, només pel malmcs per
tempestes i aigua de mar.
A finals de novembre Roig insisteix en cobrar: 300 sacs es tiraren al mar per una averia
i 300 sacs es mullaren amb aigua de mar i comunicaren la calor a la resta de la carrega. Roig
diu que, al menys, els asseguradors paguin els 300 sacs, el que representa 551 quarteres, a
més de 50 quarteres del blat escampats al fons del vaixell.

28.
Itvbol1l-me jo en positura de poder cOI1!inuar lo negoci de e,r"ta sa casa, f1ll1jorment veien! /lIe amb algunes obLigacio!l.c,,' de
Jilis, {'IlSSO a supicor-li a V.M. vulgui continuar-me los favon que de y.J\-1. ha }ins aval experimental lo dil difu.n/ ... assegurallf.·/i
que ndemés seril servil amb tota exercifut ... li estimaré mol! tan! per lo que lOca (l 111011 particul(/r com pe! bé de lila familia que
cOtlsisteix en sü fiU.\' ¡ filles, cria/.\' de V.A1.
o ••
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El mes de desembre les expJicacions són més detallades: només s'han podrit 350
quarteres, el dany no arriba al 10 %; per aixo no es pot cobrar res. 1 si en altra ocasió arriba
lo lance de tenir dany en carregaments de blat se servira V.M. presentar memorial a la
cambra de eix comen:;, demanant-li lo consentiment per vendrer lo carregament per compta
deis asseguradors; i amb la dita declaració i compte de la venda autent(flcat i taxació
notarial se pot sempre cobrar de estos asseguradors lo dany, és a dir sobre mercaderú's
passat de 3% i sobre grans passat de 10 %, que de govem li servira. Boet també sellt
moltíssim la perdua de blat per compte de Verdaguer arrendatari del pastim, i que tampoc
cobrara deIs asseguradors.
Des del desembre del 1738 fins a J'abril del 1741, els contactes amb Amsterdam
s'interrompen. Aleshores Palau i Boet donen senyals de vida oferint mercaderies, pero Roig
no hi esta interessat i J'últim contacte data del 1747 quan Palau demana que Roig Ji cobri una
lletra de canvi. En definitiva, les relacions amb Holanda s'interrompen el 1738. 29

Dos negocis rui'nosos a - El negoci de l' acer amb Genova o la migradesa del mercat
catala. 30
El producte que Roig demana més al seu corresponsal Oms és J'acer, possiblement
procedent d' Alsaeia o d' Alemanya, via Venecia. El 1728 Oms proposa a Roig de participar
en la venda de 29 caixes d' acer. Roig Ji diu de fer trameses de 6 o 9 caixes sense fer-Ies
assegurar i n'hi demana 30 més ja que té un comprador que /le remet molt dins d'h'spallya.
La part que cOITespon a Roig d'aquest negoci és de 3.438' 16 lIiures. Al cap d'un mes,
un cop arribades les primeres caixes d'acer, veu que és un genere dolent. En alguna caixa hi
ha més ferro que acer i no se'n pot treure el preu previst de 1211iures el quintar. EIs adroguers
de Barcelona no el volen per dolent pero es pot col'locar fora de la ciutat a II11iures. Després
de molles gestions aconsegueix vendre'n, el mes de setembre, una caixa a un traginer a fiar
a tres mesos. 1 al cap de poes dies en ven dues més, a sis mesos de ercdit.
El gener del 1729 queden 20 eaixes de les 29 eomprades. Pel setembre en ven 9, a fiar
a 3 i 6 mesos i ho acabara de vendre tot el gener del 1730. Al final no ha estat un mal negoci
encara que ha durat 2 anys, i lo pitjor haver-lo de fiar a traginers que venen a ser deutes de
per vida, lo fa negoci desagradable per partida crescuda. Aquest mateix any Roig demana
magma de Calabria o Sicília i també es planteja comprar blat pcr Barcelona. El 1730 n' hi
torna a demanar 4 caixes i a més 6 bales de colorant d'orxella i 42 peces de vcllut verd.
Tot i els problemes que hi hagut per vendre I'acer, el 1730 Roig repeteix l'experiencia
amb la compra, pel seu compte, de 30 caixes en dues remeses diferents. Araja esta mentaJitzat
que les vendra a fiar a traginers que trigaran a pagar-Ji. També compra dues caixes d'acer de
Venecia. Entretant, Oms, de Genova, pensa en fer negoci comprant blat a Catalunya i demana
a Roig que Ji ajusti unes 2.000 quarteres a 33 rals la quartera, pero Roig el desenganya deIs
guanys i de que si V.M. pensava embarcar-lo que esto és impossibe pues aquí no daran eixida
de cap manera antes al contrariY
El 1731 Roig demana blat d' Ancona i Sardenya, net i ben acondicionat. Pero Oms eseriu
que, amb la perdua de la collita en el litoral del Mar Negre, els preus a Salonica i Esmirna

e

29. II
Arx. 104.
30. En general el comer~ amb Génova és de poca consideració. El 1727 Roig només compra una partida de granals de joieria,
domas verd i demana el preu de la sal armoriac. El 1728 el corresponsal Oms intenta algún negoci, CüIn portar blut de GenovJ a
Barcelona peró Roig 1; ha desuconsella.
A mitjans de juny d'aqucix 3ny un edicte prohibeix ¡'arribada de hla! estranger. El mes d'oclubre l'cscassetat deu ser important i ds
rcgidors de Barcelona han enviat una reprcsentació a Madrid pcrque autoritzi I'entrada de blat. Pero finalmcnt no surt a compte a
no ser que es comprés mot barat: Alguns adminiuradors han donar dLjerents ordre::, per cre!'Jcudes partides y per ai;«) no me apar
bé ell1penyarse a tenirlo de pagar a w¡ preu !110ft alto Roig encarrcga a Oms de trobar·nc a prcu convcnient i podrien anar a mitges,
perú finallllcnt resolt no intervcnir-hi. A finals d'any, Roig envia a Oms 21 diamants pcrque els lIiurí a un joier de la ciutat perquc
els talli i, si són bons i scnse taques, els vengui i sÍnó, els tomí a Barcelona ja lapidats.
B e Arx. 432.
31. B
Arx. 432.
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han augmentat per l'afluencia de vaixells compradors de Constantinoble.
Pel maig del 1732, les caixes d'acer comprades dos alnys abans encara s'han de vendre.
Oms recomana que es venguin barates ja que són de mala qualitat.
Al' octubre del 1732 Oms n 'hi envia unes 20 caixes de bona qualitat. Roig pot participar
en el negoci en la meitat. Resulta estranya la insistencia de Roig i d'Oms en negociar amb
aquesta difícil mercaderia, pero Oms aclareix: ja veitg que dit negoci deixa poca cosa pero

los negocis son tant mals que es menester entreternir-s'hi per no estar lo diner infructuoso
A l'octubre del 1733 torna a comprar acer i tisores,32
No tornem a tenir notícies de cap més comer~ entre Roig i Genova fins que, el 1737,
encara cueja el ditxós acer. Roig I'havia venut a un tal Armengol un corredor deis millors de
la plar¡a que és qui millor coneix els traginers de Cala! Tot i aixo, aquests no paguen: veura
en mos llibres quants anys havia que els fiava i tractava .. .jo faré i faig quantes diligencies
s' hi podenfer que no soc jo sol qui ha quedat escarmentat amb ells, Més endavant escriu que
Ii han aconsellat no se valgués de medi violent perque me exposaria ... que fasse que los
debitorsfassen un acte obligant-se la muller i disposar-ho amb quatre o cinc pagues, donantlos uns tres anys de temps, que d' esta manera se creu que encara que el/s morissen no se
aniria a perdrer ninguna cosa. Pero els termes del pagament s' allarguen. A l' any 1738 el
traginer Ramon Rexac ha firmat debitori amb obligació de pagar una sexta part del deute cada
any, durant sis anys amb sis pagues iguals. Isidre OJiva no ha firmat encara; Miquel Florensa
ha de venir d'Ora i pagara. L'adroguer Rosell també pagara. Només són expectatives de Roig
perque el 1739 tan sola ha firmal debitori Rexac i encara no s'ha cobrat res, Rossell té el
scient del pastim a Ora, i si fa fortuna pagara. El 1741 la situació no ha millorat i algun
d'aquests deutors s'han arru'inat per 12.000 lliures,33

b- El fracas de l' exportació de cordovans.
Aquest és l'altre negoci que mostra el dificultós i accidentat intercanvi amb Genova,
L'abril del 1739, Roig envia els primers cordovans, D'inici, el negoci rutlla; el corresponsal
escriu a Roig que deixara diners al 5% als blanquers i els comprara la producció en exclusiva,
ja que han promés ... no en remetran a altre que a V.M. Pero potser Oms no és prou efica~ i
pels volts d'agost del 1740, tant els blanquers com Roig volen deixar de confiar-Ii el monopoli
de la venda de cordovans. Pel febrer del 1741 alguns s'han florit i Roig demana que els faci
reparar i els vengui. Si no ho aconseguís un deis blanquers aniria a Genova a intentar-ne la
venda. El mes de juny, un patró de vaixell passa a Genova amb mercaderies com contxinilla,
per oferir-les a Oms a canvi deis cordovans encara no venuts. Amb aixo, es pretén sortir del
compromís amb Oms i no perjudicar-ne la seva comissió. Pero Oms no vol tractar amb el
patró i passa de tol. És Roig qui, a Barcelona, es fa carrec de les reclamacions deis blanquers.
L'abril del 1742 Roig li demana nota de les caixes de cordovans venudes, marques del
propietari, preus i dates. Per Pasqua un blanquer passara per liquidar les no venudes, i
satisfara a V.M. de tots los gastos. Finalment, Oms entrega al blanquer Josep Canadell 17
caixes de cordovans que retorna a Barcelona. Oms rebra com a compensació per les seves
despeses 301 lliures. 34
Si el 1737 la importació d'acer de Genova i la venda als traginers de Calaf és un negoci
ru'inós, no resulta gaire millor l' experiencia, el 1739, deIs cordovans catalans a Genova. Són
assumptes enutjosos, lents i amb fortes perdues. No és estrany que el comer~ amb Genova
dei xi d'interessar Roig. L' octubre del 1744 fa I'últim negoci amb aquesta ciutat comprant
blat; poc abans havia arrendat el prove'iment del pa de Barcelona. 35

32.
33.
34.
35.
13

B e Arx. 104.
B e Arx. 433.
Arx. 433
B
Roig entra en el pastim de la ciutat o en provc'imcnt de la carn amb la vista posada en el seu fill Josep Roig Gclabert.
Arx. 431.
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Conclusiolls
1. ¡,'epoca i el persollatge. El períodc entre 1719-1749 té un interes específic que
basicament pot ser definit de reeuperació economica i de formaci6 de capital. Capital que
alimentara les empreses catalanes que s'expansionaran després del 1760, COI11 el comen,: amb
America o la proclucció c1'indianes. En aquesta primera meitat de segle, les activitats tI'un
pcrsonatge eom Roig Vives es caracteritzen per la dispersió, -actua en quatre () cinc camps
diferents a la vegada-. l, també, pcr I'agilitat en canviar d'una activitat a altre i de lIoc segons
la rendibilital que cada una n'ofereix. P;o hi ha especialització. Fins i tot un comerciant de
certa volada com Roig Vives no sembla haver-se-Ia plantejada mai.
Roig és un comerciant ric, tot i que I'epoca no ofereixi encara les possibilitats que
oferien decellnis pnsteriors. El nostre personatge no és un sobrevingut. D' ofici argenter i fill
de notari, el seu nivel! de vida és alt i consul11eix productes refinats als quals hi té accés per
la seva activitat: tocadors eI'Hamburg, taules amb incrustacions de nacre, barrets de )lell de
castor i teles de Planeles. És un home sensible i té un bon nivell cultural, com la redacció de
les seves cartes pennet eI'observar. Tot i I'amistat personal entre molts d'aquests cOl1lerciants
~els que porten anys tractant-se i que es feliciten pels casaments i es coneloleixen ele les lI10rts
deis parents-, el to és sempre contingut i concís , els temes es tracten de manera ordenada,
l' estil és sovint elcgant amb frases fetes de cortesia, pero tarnbé n 'hi han de seques i tallants
o amenae;:ants. i en alguna ocasió de rnenyspreu. Té cura de la formació elels fills i fa viatjar
per Europa l'llereu, abans de posar-lo a front del negocio En definitiva, el comen;: amb Europa
no apareix com el cop ele sOft d'un aventurer.
2. Etapes del comerr; amb Europa. Els anys 1719-1724 són els d' arrancada. Entre 1725
i 1731 hi ha la maxirna activitat. l, entre 1732 i 1738, apareix la davallada. l~ntre 173X i 1749,
els contactes es limiten a algunes operacions de IIctres de can vi.
Aquestes fites no vénen rnarcades per circumstancies conjunturals sinó per motius
personals () catastrofcs: la mort del fill gran qui, en incorporar-se al negoci, havia protagonitzat l' embranzida elels anys J 725-1731. Tamhé l' cnvellirnent de Roig Vivcs, les pl~rdues
ocasionades pels naufragis del 1732 i, sobretot, elel 1738, semblen ser repon sables de la
desaparició el' aquest comere;:, a rnés de la dificultat de cobrar les assegurances.
3. l:;nclauament i productes. Cap el 1725 -en la millor epoca d'aquest cornen.:~ apareix
una connexió entre aquests dos components. El més important es localitza a Amsterdam amb
la importació de productes COI1l hlat, especies, metalls i generes per a subministre militar,
teles de luxe tlamcnques. La pervivencia eI'aquest comere;: Amsterdam-Barcelona es basa, en
contrapartida, enl'exportació de I'aiguarelent. Sembla que és I'únic producte catala d'exj1ortació i el que pennet optimitzar guanys articulant un circuit d'escales múltiples. Així, part
deis proeluctes portats per les naus el' Amsterelam (també és el cas dc Marsella) és desembarcat
a Barcelona i s'hi carregara l' aiguardent catala per anar Amcrica via Cadis. 1, en el circuit
invers, els productes d' America, via Cadis, són, una part, desembarcats a Barcelona. AqUÍ les
naus carrcgueran aiguardent, una mica d'oli i fruits secs, camí d·Amsterdam. YIarsella a]lareix
en aquest circuit com una pla<,:a auxiliar: per informar sobre preus i collites de I'aiguardent
frances, girar lletres de canvi o proporcionar vaixells per portar aiguardent a Amsterdam.
Catalunya no pot practicar-ne el comen;: sense comptar amb I'ajut de vaixells estrangers.

4. Guerra i cornerc:¡. Les previsions de guerra representen I'increment dels beneficis tot
i que hi ha un risc gran si no es calculen bé els productes comprats i les dificultats del
transport ocasionades pels bloqueigs. Amsterdam és un excel'lent observatori de la política
internacional deis anys 1725, 1726 i 1727, aix[ com del que representa, pel comer~ espanyol,
la liquidació elel contenciós entre Espanya i Austria per la pau ele Viena del 1725.
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