El document del mes de juliol de 2022 de l’AMR

L'Almadrava i la connexió
entre Roses i la Jonquera
L'arxiu de la família Cuberta, arrendataris de l'almadrava

Dades arxivístiques
CAT AMR 23. Fons de Complement. Arxiu Família Cuberta. Esborrany de la instància
presentada per Josep Cuberta Oliveras sol·licitant poder pescar el mes de novembre de
cada any. 18 de juliol de 1907. Castellà.
Història arxivística
Els fons de complement són arxius dels quals no es disposa de la documentació original
i dels quals només hi ha ingressada, a la institució arxivística corresponent, una còpia,
que pot ser en qualsevol suport. Actualment, allò més habitual és que aquesta còpia
sigui en suport digital, atesa la facilitat material i econòmica per produir-la. Precisament,
aquesta facilitat ha provocat que cada vegada sigui més usual l’existència d’aquests
fons de complement en molts arxius. És imprescindible esmentar que generalment són
arxius molt interessants i necessaris per completar la documentació original que es
custodia en un arxiu.
En el cas de la còpia parcial de l’arxiu de la família Cuberta, de La Jonquera, va ser
donada a l’AMR pel fotògraf rosinc Robin Townsend Pi-Sunyer a principis del mes
d’octubre de l’any 2020.
Contingut
El conjunt documental d'aquest arxiu de complement digital està conformat per set
documents familiars sobre la gestió de l’almadrava de Roses. La cronologia d’aquesta
documentació abasta el període 1907-1922.
En concret, el document que es presenta és l'esborrany d'una carta de Josep Cuberta
Oliveras en la qual sol·licitava poder pescar el mes de novembre de cada any, atès que
els bancs de tonyines i, com diu la instància, "...otras especies emigrantes..." hi passen
per aquelles dates, "...ya sea por [las] especiales condiciones climatológicas, bien por su
situación á la boca del golfo...". La sol·licitud també fa referència al context laboral dels
treballadors de l'almadrava i a la relació d'aquesta indústria amb la comunitat pesquera
de la població que, sovint, era tibant i difícil per l'oposició d'interessos que tenien uns i
altres. Evidentment, aquestes consideracions socials i econòmiques són les que fan molt
interessant l'esmentat document.
Context
La concessió pesquera de l'almadrava anomenada "Canyelles Grosses" (o Cañellas
Mayores com l'esmentava la documentació castellana) va ser adjudicada en subhasta
pública a la ciutat de Barcelona el dia 27 d'octubre de 1903 i autoritzada en escriptura
pública davant el notari Antonio Gallardo Martínez a l'hisendat i empresari jonquerenc
Josep Cuberta Oliveras. La concessió era pel termini legal de 16 anys, és a dir, que
s'acabà el dia 31 de desembre de 1919. Va haver de dipositar una fiança de 6.424
pessetes que li foren retornades l'any 1922, després que diverses instàncies
governatives ho informessin favorablement.
Josep Cuberta Olivares fou el pare de Carme Coberta Arolas (La Jonquera, 1890 –
Barcelona, 1984) –esposa de Carles Pi Sunyer, diputat al Parlament i a les Corts,
conseller de Finances i conseller en cap de la Generalitat i alcalde de Barcelona– i de
Mercè Coberta Arolas (La Jonquera, 1892 – Barcelona, 1976) –esposa de Santiago Pi i
Sunyer, metge fisiòleg i polític, i germà d'un altre metge eminent, August Pi-Sunyer. Una
vegada va esdevenir arrendatari de l'almadrava, també va esdevenir soci de la Liga
Marítima Española (1900-1939), una mena de lobby empresarial de caràcter
proteccionista que pretenia defensar els interessos de tots els sectors marítims després
de l'"èxit" militar a les darreres colònies i que fou l'embrió de la posterior Real Liga Naval
Española.

Essent una almadrava una indústria pesquera que requereix d'una aportació de capital
molt important, Josep Cuberta tingué dos socis, un dels quals fou en Garrigoles de
Castelló d'Empúries. De la gestió de l'almadrava en parlà Josep Pla a la Guia de la Costa
Brava. Malgrat que l'arrendament s'inicià l'any 1903, no fou fins a la Matrícula Industrial
de l'any 1905 que aparegué per primera vegada a la vida econòmica municipal. Des de
l'any 1909 s'esmenta que té un arrendament anual de 16.001,60 pessetes. La darrera
vegada que l'almadrava contribuí fou l´any econòmic de 1920-1921. En aquest any, el
seu nom apareix ratllat en llapis i amb el nom del seu substitut, Pau Soler Soriano.
L'almadrava no tingué una vida gaire més llarga després de la concessió a Josep
Cuberta Oliveras. L'any 1919 passà a mans de Benito Mariñas García. L'any següent la
concessió de l'almadrava de Roses fou transferida a Pau Soler Soriano que, a la seva
mort l'any 1920, passà a la seva vídua, la senyora Vicenta Soler Lloret, i als fills, que
rescindiren el contracte l'any 1923, atesa la situació ruïnosa del negoci.
Més informació
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