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Olot, Roses, Amèrica: 1770
La realitat econòmica: el Memorial de 1770

Dades arxivístiques del document
Arxiu Municipal de Roses (AMR), 6.7. Promoció i desenvolupament econòmic, exp.
1/1770, sense títol, Memorial municipal per a l’establiment de la Junta de Sanitat del port
de Roses. Castellà.

Història arxivística
El document forma part del dossier de diverses memòries, informes i cartes reials,
corresponents a l’any 1641 i la dècada de 1770, pel qual el govern local sollicitava
l’empara de les autoritats reials. Aquest dossier s’ha conservat en un lligall antic enmig
d’altra documentació històrica del fons municipal i, de fet, constitueix la documentació
més antiga de l’AMR.
Contingut
Aquest memorial redactat per la fidelíssima vila de Roses, conjuntament amb els
comerciants de l’Empordà i de la vila d’Olot, exposava la situació econòmica, social i
comercial de la població i demostrava la importància estratègica de Roses en el context
marítim català de la segona meitat del segle XVIII. D’aquesta manera, l’informe descrivia
l’avantatjosa situació geogràfica del seu port i la seva capacitat per acollir vaixells de
totes les dimensions; les matèries primeres –oli, cereals, suro, fusta, entre d’altres– i els
productes manufacturats –vi, aiguardent, ferro...– que es comerciaven procedents de les
fàbriques de la comarca.
És interessant de remarcar que els redactors del memorial de 1770 no deixaren de
cartografiar l´àmbit d´influència del port de Roses, prou extens i significatiu:
“…proporciona el recibo, y desembarco de todos los géneros que necesita dicho país,
considerado des de la frontera de Francia hasta la desembocadura del Ter, y tambien los
que ofrecen a la villa de Olot, y demas partes de la montaña hasta Camprodon…” i
continuaven “…por manera que atendida la extención del país figurado, que
comprenderá unas dos cientas poblaciones resulta no aver otra en el Principado
(separado el correspondiente a la capital) que necesite más la habilitación de un puerto
marítimo…”.
Context històric
Per entendre l’abast i la importància del memorial de 1770 cal constatar l’immens esforç
collectiu que Roses havia efectuat des de la tercera dècada del segle XVIII, quan només
comptava amb 377 habitants (1718). El cens de Floridablanca, de 1787, donava 1952
persones. Entremig, Roses havia bastit un model econòmic molt diversificat, en el qual el
comerç marítim n’era una peça destacada. Una dotzena de comerciants situaven la
població just darrera Figueres. L’ensorrament crític de mitjan segle XVII s’havia superat i,
en el context de creixement econòmic català del segle XVIII, Roses maldava per
recuperar el seu paper comercial i portuari que secularment havia tingut.
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