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Un establiment oblidat:
la Panadería de Marina

Detall d’una pàgina de registres

Dades arxivístiques del document
Arxiu Municipal de Roses (AMR), Fons Panadería de Marina, Llibres de registre de vendes
a compte. 1919-1936. Donació de la senyora Margarita Cortada. Català-castellà.

Contingut
Bàsicament, el contingut del fons de la Panadería de Marina és de caràcter comercial. Es
tracta dels llibres de registre de les vendes a compte, o llibres fiadors, que els propietaris
de l’establiment, els senyors Emigdio del Castillo i Teresa Romañach Pi, efectuaven a
diverses barques de Roses. Els propietaris de les barques s’abastien a la Panadería de
Marina dels aliments necessaris per fer vida a mar. Aquests llibres de registre comprenen
el període cronològic comprès entre els anys 1919 i 1936.
Quant a la seva organització, alguns llibres són registres ordenats per barques de pesca
(entre les quals hi ha les barques anomenades Poncella, la Sant Antoni, l’A. Melis i una
altra de la qual no consta el nom), mentre que alguns altres quaderns de comptes (5 en
total) són per ordre cronològic.

Detall de les compres fetes per la barca Gardella i la senyora Teresa dels Bous

Història arxivística
El tractament de la documentació abans del seu ingrés a l’AMR és desconegut. Per
l’escàs volum que ingressà segurament hi va haver pèrdues documentals.
L’ingrés d’aquesta documentació es féu per donació de la senyora Margarita Cortada el
dia 9 de juliol de 1996, juntament amb els fons de la societat Mútua Obrera, La Unión
Rosence i el fons personal d’Emigdio del Castillo i Teresa Romañach Pi (donació amb
registre número 12). Immediatament, es procedí a la seva descripció. El juliol de 2011 la
descripció dels quatre fons es millorà i es descrigué separadament i s’elaboraren les
fitxes NODAC, de descripció internacional normalitzada.

Context històric
A partir de fotografies antigues de Roses –concretament de la collecció del fotògraf
Benet Fonolleras Brunet–, es té constància de l’activitat de la Panadería de Marina,
situada a l’actual plaça de Catalunya, des de l’any 1905. El propietari de la Panadería de
Marina era Emigdio del Castillo. En el transcurs dels anys va arribar a negociar amb
almenys quatre barques tal com testimonien els quaderns de registre de vendes. L’any
1936 és l’últim any amb activitat comercial del que es té constància documental. Entre
les mercaderies que comerciava –bàsicament, les necessàries per a la vida a bord de
l’embarcació– podem trobar verdures, tubercles, arròs, fruites, pasta, petroli, sucre, oli,
espelmes, sabó, formatge, cafè, vi, aus, entre d’altres.
Emigdio del Castillo (Figueres, 5/8/1884 – Roses, 10/1/1965) va ser un comerciant
destacat de Roses i, sobretot, conegut pel proveïment de les barques de pesca. S’establí
a Roses al voltant de 1920 i es casà amb Teresa Romañach Pi (Roses, 17/6/1888). A
més, fou regidor durant la dictadura de Primo de Rivera, encara que fou cessat pel
governador civil, atesa la seva tebiesa en l´adhesió al règim que li costà el càrrec. No és
una casualitat que fos l´únic regidor que s’oposà a ampliar la representació consistorial
als actes que havien de celebrar-se el 13 de setembre a Madrid, en honor de Primo de
Rivera, tal i com havia suggerit que es fés el governador civil.
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