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El sofre sicilià

El comerç marítim comarcal i l'agricultura de mercat

Dades arxivístiques
CAT AMR 11.4. Fons Alesans Hernmanos, Cartes comercials de J. Manegat i Companyia
a l'empresa Alesan Hernamos, 28 de febrer i 30 de maig de 1868. Castellà.
Història arxivística
El dia 13 de maig de 2009, pocs dies després de les Festes de la Santa Creu de
Figueres, el senyor Jaume Santaló feia donació a l'AMR de sis cartes comercials
pertanyents a l'empresa barcelonina Alesan Hermanos, que documentaven, entre altres
temes, el paper del comerç marítim a Roses durant la segona meitat de segle XIX.
Aquesta documentació va ser adquirida pel senyor Santaló a un llibreter de vell durant la
fira que se celebra a Figueres durant la seva festa major i, pocs dies després, entregada
a l'AMR, on fou descrita i conservada.
Contingut
Es tracta d'una comunicació comercial entre J. Manegat i Companyia, una empresa de
Figueres dedicada al comerç marítim de tot tipus de productes, i Alesan Hermanos. A la
carta es proposava d'enviar 500 quintars de sofre, abans de finals de maig, directament
de Sicília a Roses "puesto a bordo del buque", al preu de 27 rals el quintar o bé 29 rals si
la mercaderia era "puesto en tierra o en almacen a Rosas", en substitució d'una altra
opció que no havia pogut sortir bé per abastir de sofre sicilià el mercat figuerenc.
La manca dels moderns sistemes de comunicació actuals feia inevitable que molts
negocis es tanquessin mitjançant la relació epistolar entre les parts. La rapidesa i,
sobretot, la fluïdesa de les transaccions comercials es valorava amb unes ràtios molt
diferents de les actuals i el temps esdevenia un factor determinant.

Revers de la carta del dia 28 de febrer

L'abastiment comarcal de sofre destinat amb tota seguretat a la puixant viticultura
empordanesa, s'acabà amb el pagament dels darrers 200 quintars, no sense que Marià
Miquel anotés que "para el año que biene no estaré desprebenido. Procuraré tener vuen
acopio a la 1º enzufrada. Si este año ubiese tenido 4 ó 600 qq [quintales] mas todo lo
ubiera vendido porque me conformo ganar 2r [reales] por qq lo que los demas no se
contentan con tan poco". Evidentment, en aquest cas el document permet conèixer els
aspectes "secrets" de qualsevol negoci.

La carta del 30 de maig de Mariano Miquel a Alesans Hermanos
Context històric
La companyia Alesan Hermanos va ser fundada l'any 1855. Aquesta indústria, situada a
l'antiga carretera de Mataró, actualment carrer Pere IV, de Barcelona, on encara ara s'hi
conserva la xemeneia, es dedicà en un principi a la polvorització de drogues i
l’elaboració de tints i altres matèries per al tèxtil i l’adoberia de pells. Amb el pas dels
anys l’empresa s’anà especialitzant en la fabricació d’adobs per a l’agricultura,
producció que li valgué molt renom amb la creació de diversos adobs compostos i
fertilitzants.
Va estar en funcionament fins a l'any 1959 amb la denominació de Guanos, Drogas y
Azufres Alesan, SA. La seu corporativa estava situada a Via Laietana, 23.

La importació de quantitats destacables de sofre a la comarca es degué al bon moment
que vivia el conreu de la vinya, fruit de la demanda desfermada dels caldos
empordanesos per part del mercat francès, que patia les conseqüències dels estralls que
la fil·loxera causava als seus camps. Sense vi propi, els consumidors gals compraren tan
vi empordanès i català com pogueren.
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