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La barca de l'alcalde
El llibre de comptes del llagut Maria

Dades arxivístiques
AMR. Fons Josep Sabaté Calderó. Llibre de comptes del llagut Maria. 21 de juliol de
1918-gener de 1919. Castellà.
AMR. Fons Josep Sabaté Calderó. Rebut emès per la Sociedad Salinera del Ampurdán,
SA a favor de Josep Sabaté Calderó. 20 de juny de 1914. Castellà.

Història arxivística
La documentació del fons de Josep Sabaté Calderó ha sigut donada en dues remeses
per part de la senyora Maria Cinta Lloveras. Una primera l’any 2007, i una segona l’any
2021. Es tracta d’un petit volum de documents molt valuós per documentar la biografia
de l’alcalde Sabaté i el primer terç del segle XX a Roses.
Contingut
El llibre de comptes del llagut Maria forma part del petit fons de l'alcalde i comerciant
Josep Sabaté Calderó. Ell i cinc persones més eren els propietaris d'aquesta
embarcació: Francesc Sala Sabrià en tenia cinc participacions; Josep Sabaté Calderó,
deu; Joan Seseras, tres, Pau Pujol, dues; Joan Guitart, també dues; i Josep Gispert,
quatre. L'embarcació va ser construida i varada a Roses el juliol de 1918. Es desconeix
el mestre d'aixa que la va fer, però bé podria ser un dels socis, Pau Pujol.

Detall del llibre de comptes

Només es van escriure vint-i-tres de les cent noranta-vuit pàgines de la llibreta de
comptes en poc més de sis mesos. Conté les anotacions dels ingresos, despeses i els
beneficis i el repartiment dels mateixos entre els socis capitalistes del Maria, d'acord
amb les participacions que tenien. Els viatges del llagut eren bàsicament per la costa
empordanesa i rossellonesa. Feia transport de cabotatge de mercaderies al Port de la
Selva, Portvendres i Sant Feliu de Guíxols i algun port occità com La Novèla o Seta.
Excepcionalment va realitzar algun viatge a Palma, Alacant, Torrevella i Barcelona.
El llibre, abans de la classificació de la documentació entregada l'any 2021 per la
senyora Maria Cinta Lloveras, contenia documents solts, datats de 1914, de la Sociedad
Salinera del Ampurdán, SA, de la qual Sabaté n'era propietari i que tenia oficines a Roses
i Barcelona (Rambla dels Estudis, 10, 1r). Aquest petit llibre i els documents solts que hi
havia són una bona mostra de les diferents aventures empresarials del jove Josep
Sabaté.

Rebut de la Sociedad Salinera del Ampurdán, SA

Context
Josep Sabaté Calderó (Roses, 25/4/1884-Badalona, 29/12/1926) va ser tot una
personalitat a Roses durant la segona dècada del segle XX. Va arribar a tocar totes les
tecles a nivell polític, cultural, social i econòmic. Era fill de Josep Sabaté Curto (Tortosa) i
Maria de la Cinta Calderó Piñana. La família, originària de Tortosa, vingué a Roses fugint
de les Terres de l'Ebre arran de la Tercera Carlinada. El seu pare, Josep Sabaté Curto,
que va arribar a ser Jutge Municipal de Roses, era comerciant de cereals, bàsicament de
blat, que exportava a diferents països europeus, entre els quals cal destacar Rússia. El
seu vaixell, anomenat Dolores, naufragà davant de Marsella. A partir d´aquest moment,
reorientà el negoci envers el comerç de la sal. Així, sembla que explotà les salines del
Salatar, negoci que continuà la seva dona i, eventualment, el seu fill Josep.
Es tracta d´un dels alcaldes de Roses del qual es disposa de menys dades. Fou escollit
per primera vegada en les eleccions de celebrades el novembre de 1913 i exercí el
càrrec d´alcalde entre 1914 i 1916. Es convertí, d´aquesta manera, en l'alcalde més jove
del segle, amb 29 anys. Repetí en el càrrec d´alcalde durant el segon bienni del mandat
1916-1918. Es tornà a presentar en les eleccions de 1920 i repetí en el càrrec d'alcalde
fins l'abril de 1922 per la Lliga Regionalista, juntament amb Jacint Seseras Birba –
treballador de les seves salines–, Isidre Pujol Cortada, Bonaventura Buscarons Suquet,
Joan Guitart Guitart – soci de Sabaté al llagut Maria – i Joan Flaquer Sanés. Acabà la
seva activitat política amb el càrrec de regidor cinquè des de l'abril de 1922 fins al 3
d'octubre de 1923. A nivell de partit, va arribar a ser vocal de la Lliga Regionalista de l'Alt
Empordà.
Sabaté estudià Dret a la Universitat de Barcelona i fou un gran afeccionat a l´arqueologia.
Sota el seu mandat, s´efectuaren les primeres prospeccions a la Ciutadella de Roses,
sota la direcció del Dr. Bosch Gimpera (1916). Així mateix, fou un dels descobridors del
dòlmen de la Creu d´en Cobertella.

Sembla ser que la carrera política es va estroncar per culpa d'un càncer que el va obligar
a anar a viure prop de Barcelona per tal de tractar-se. Gràcies a la influència del seu
oncle Pere Sabaté Curto, alcalde de Badalona durant la Dictadura de Primo de Ribera,
va entrar a treballar a l'Ajuntament badaloní. Va ocupar el càrrec de Cap de la Secció
d’Hisenda de la corporació, que va guanyar el mes de juny de 1926. Va morir el 29 de
desembre de 1926 quan l’estaven operant a la clínica Fargas, suposadament d’un càncer
de pròstata, una malaltia hereditària.
Més informació
http://rosespedia.cat/index.php/Josep_Sabat%C3%A9_Calder%C3%B3
El Eco de Badalona, núm. 01, 1 de gener de 1927.

