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La trompeta de la trista
als mariners despertant

les sirenes dels macandros1

eixint del port carregats.

Els carros portant verema
que omplien cups a milions,

els magatzems plens de fruïts
i els cups plens hasta dalt.

I els boters per a fer bocois,
que no tenien prous mans
i els bergantins i falutxos,

les balandres i els brit-barks,
vapors, llaüts i goletes

entrant i eixint carregats2.

1. Així anomenats els bucs de l’empresa anglesa Mac Andrews, tots els quals tenien la màquina de 
vapor propulsora a la part de popa.

2. Publicada a l’Heraldo de Castellón el 23 de juny de 1903 i recollida després per Puig (2015), pàg. 
81. Les correccions ortogràfiques son nostres.
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INTRODUCCIÓ

Si alguna cosa recordava el viatger anglés Richard Ford de la seua visita als 
municipis de Vinaròs i Benicarló el setembre de 1831, en ple període de verema, 
fou “lo teñidas que quedaban las piernas de sus vecinos al pisar las uvas, así como 
el barro completamente rojo de sus calles a causa de los pellejos de las mismas”3. 
Ningú havia advertit a tan il·lustre observador que al Maestrat de Montesa, i 
especialment a Vinaròs, feia ja segles que el conreu de la vinya i la comercialització 
del vi constituïen els dos pilars fonamentals sobre els que descansava bona part 
del seu teixit econòmic i social. Tant era així, per posar alguns exemples, que 
difícilment es podia concebre una vivenda llauradora a la vila, per curta que fora 
la verema, sense la reserva de l’espai corresponent per a ubicar el cup o trull on es 
trepitjava el raïm i s’escorria el vi. Tampoc podríem entendre les antigues mesures 
d’extensió superficial vinarossenques, en actiu fins a ben entrat el segle XX, 
sense saber que 1.500 rabasses de vinya equivalien a un jornal de 3.771 metres 
quadrats. Difícilment podríem analitzar l’evolució del seu paisatge agrari sense la 
presència de bancals esglaonats localitzats en pendents inversemblants guanyats 
a la muntanya per a plantar exclusivament ceps. I per últim, poc o res entendríem 
sobre la construcció de l’actual port sense tenir en compte l’intens tràfic marítim 
basat en la comercialització de vi al llarg de la segona meitat del segle XIX.

Serà dins d’aquest context d’expansió agrícola i dinàmica comercial en què 
situarem l’objecte de la present investigació, que no és altre que l’anàlisi del sector 
vitivinícola vinarossenc al llarg del segle XIX des d’una perspectiva tant agrícola 
com comercial i socioprofessional. Tres vessants diferents d’un mateix procés 
que, emmarcat en una conjuntura de demanda europea de béns de consum, 
possibilitaren unes majors quotes de rendibilitat agrícola i comercial, un grau 
d’integració del mercat fins llavors desconegut i, al seu aixopluc, la substitució de 
les velles oligarquies de l’Antic Règim per una burgesia de nou encuny amb forts 
interessos entorn a la producció i tràfic del vi.

D’acord amb la primera de les òptiques, l’agrícola, pretenem explicitar de forma 
fefaent com bona part dels recursos passaren a concentrar-se en la vinya en 
qualitat de cultiu amb més expectatives de guany (abandonant-se, paral·lelament, 

3. Ford (2012), pàg. 65. Publicada la primera edició el 1845.
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aquells altres menys rendibles), traduint-se això, al terme de Vinaròs, en un 
increment sense precedents de la seua superficie cultivada (al voltant de 3.500 
Hes. el 1884 enfront de les 2.027 de 1811), i a la comarca del Maestrat (partits 
judicials d’Albocàsser, Sant Mateu i Vinaròs), en la concentració, amb 21.518 Hes. 
el 1889, de quasi la meitat del total de la superfície vitícola castellonenca. La 
transformació de terrenys encara erms mitjançant el seu arrabassament manual i 
la confecció paral·lela de feixes esglaonades i estretes amb màrgens de pedra en 
sec constituirà, sense cap dubte, l’episodi més èpic d’aquest procés de colonització 
agrícola. A banda, caldrà no perdre com a referència, respecte al vi que s’elaborava 
i dins de les principals novetats en aquest nou temps, la substitució del carlón o 
vi de qualitat, famós en èpoques passades, pel vi comú o de pasto que, sense cap 
tipus d’envelliment, es destinava, després de la corresponent mescla o coupage, a 
fer pujar la graduació d’altres caldos més fluixos i lleugers com els francesos.

Quant a la part comercial d’aquest procés, ens centrarem en l’anàlisi de l’evolució 
de les sortides de vi pel port de Vinaròs al llarg de la segona meitat del segle XIX 
i principis del XX: tant en el seu vessant relatiu al comerç exterior (exportació) 
com al de cabotatge entre ports espanyols. Evidentment, un relat com aquest 
resultaria dificilment intel·ligible sense fer referència a les obres de construcció 
d’aquest port a partir de 1875: el primer en erigir-se a escala provincial per poder 
atendre la demanda exportadora de vins de la zona i, en conseqüència, amb una 
finalitat explícitament comercial (lluny de l’actual ús pesquer). Tant és així que 
dels quasi 8 milions d’hectolitres de vi comercialitzats entre els anys 1862 i 1914 
per via marítima a la província de Castelló 4,2 sortiren pel port de Vinaròs (el 52,9 
%), 3,2 per la platja de Benicarló (40,9 %), 392.797 pel Grau de Castelló (4,9 %) 
i la resta, 101.250, pel de Borriana. El seu èxit com a infraestructura comercial 
marítima, malgrat que aquest ús no es perllongués més enllà del primer terç del 
segle XX, vingué donat, entre altres raons i en el context del que es coneix com a 
edat d’or de la vinicultura valenciana, per la demanda excepcional de vins comuns 
provocada per les dues crisis patides pel vinyet europeu com a conseqüència 
de les plagues primer de l’oídium (1852-62) i després de la fil·loxera (a partir de 
1868), raons més que suficients perquè en el darrer terç del segle XIX aquestes 
contrades castellonenques es convertiren en un dels majors abastidors del mercat 
internacional de caldos, amb el consegüent increment d’exportacions i preus. 

Respecte a la perspectiva socioprofessional del procés analitzarem, a l’empar 
dels avanços anteriors, els seus efectes dinamitzadors sobre determinades 
ocupacions que, malgrat la seua llarga tradició a la població, experimentaren 
ara una empenta i dinamisme sense precedents. Entre aquestes, i de forma 
especial, els colliters i exportadors, els boters, els estibadors del port (i marineria 
en general) i, en darrera instància, els agents consolars. Paral·lelamet intentarem 
concretar també, malgrat les limitacions documentals, quines foren les principals 
famílies que estigueren al capdavant del sector, així com la seua major o menor 
capacitat a l’hora de transformar-se i perdurar amb el pas del temps. Malgrat 
que els seus negocis no puguen analitzar-se des de la seua magnitud i potència 
i malgrat tractar-se d’empreses familiars subjectes a un alt grau de vulnerabilitat 
davant conjuntures depressives del mercat, ens trobem davant noms i cognoms 

concrets als quals, com a mínim, se’ls ha de reconéixer la seua capacitat a l’hora de 
transformar el vi en mercaderia de valor i la seua solvència a l’hora de concentrar 
capital, assalariar treball i generar ocupació en quantitats considerables. “Gent 
treballadora”, en definitiva, “dotats d’un fort i arrelat sentit de l’estalvi i de la unitat 
familiar (…). Homes esperançats i treballadors que cregueren fermament en la 
iniciativa privada i en els nous vents del progrés i la civilització”4.

Tot i així, però, restaria inconclús aquest treball si no ens detinguerem en l’anàlisi 
d’aquelles limitacions que, de forma insistent, sortien a la llum cada vegada 
que el mercat recuperava les seues condicions normals de competència. O dit 
d’altra forma menys retòrica: la conquesta dels mercats estrangers per part dels 
nostres vins mai s’aconseguí en un context de lliure competència, sinó mitjançant 
situacions excepcionals lligades a les crisis patides pel vinyet europeu com a 
conseqüència de les ja esmentades plagues criptogàmiques a partir de 1852. 
El dèficit de caldos així produït explica per què en el darrer terç del segle XIX la 
nostra comarca es convertí en un dels majors abastidors del mercat internacional 
de vins, amb el consegüent increment de plantacions, exportacions i preus. 
Finalitzades, però, les excepcionalitats i, per tant, recuperada la producció vinícola 
en els mercats europeus, baixaren dràsticament les exportacions, l’oferta superà 
a la demanda i, en conseqüència, es desplomaren els preus i desaparegueren els 
beneficis. Aquests problemes de sobreproducció, agreujats a partir de 1902 amb 
l’arribada de la fil·loxera a casa nostra, comportaren la quasi total desaparició 
del sector, les pertinents crisis socials il·lustrades en contínues vagues i creixent 
emigració i, en darrera instància, la consolidació d’associacions organitzades i 
representatives destinades a promoure i protegir els interessos de classe tant des 
del punt de vista obrer com empresarial.

Deixarem per a la fi del treball, a manera d’apèndix documental, la transcripció 
de tota una sèrie de fonts de naturalesa primària com, entre altres, els registres 
duaners relatius a la quantitat i valor del vi sortit pels ports castellonencs entre 
1857 i 1911 (Vinaròs, Benicarló, Castelló i Borriana), així com la contestació l’any 
1884, per part de diversos ajuntaments del Maestrat, a l’Interrogatorio vitivinícola 
formulat pel Consejo Superior d’Agricultura, Industria y Comercio depenent llavors 
del Ministeri de Foment. A bon segur que l’originalitat d’aquests documents ens 
servirà, a banda de la seua possible utilització per part d’altres investigadors, 
per a il·lustrar més i millor la transcendència d’aquesta etapa de creixement i 
expansió que, encara que limitada en el temps i assentada en bases poc sòlides, 
va permetre tota una sèrie d’avanços difícils d’aconseguir d’altra forma (entre els 
més importants la pròpia construcció del port i, al seu empar, la dinamització d’un 
ampli ventall d’àmbits sociolaborals fins llavors escassament desenvolupats). 

Espere i dessitge que la informació aquí proporcionada no haja estat redundant 
i, per tant, capaç d’afegir quelcom substancialment nou al que abans s’ignorava 
o, en el cas de conéixer-se, es coneixia d’altra forma o tan sols de manera parcial 
i defectuosa. 

4. Jutglar (1972), pág. 151
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Per últim, no voldria finalitzar aquesta introducció sense agrair de forma sincera 
i senzilla al meu amic José Luis Pascual Pla, president de l’Associació Cultural Amics 
de Vinaròs, el seu inestimable ajut i col·laboració a l’hora de fer possible aquesta 
publicació. També a Sebastià Albiol Vidal, Arturo Oliver Foix i Alfredo Gómez 
Acebes, gràcies als suggeriments dels quals ens ha estat possible introduir nous 
plantejaments i noves perspectives d’anàlisi. Amb tots ells he contret un deute de 
gratitud difícil de saldar. Deixem que a partir d’ara, i sense més preàmbuls, siga ja 
el lector el que obtinga les seues pròpies conclusions.

CAPÍTOL I

EL VESSANT AGRÍCOLA. UNA AGRICULTURA VITÍCOLA DE 
SECÀ AMB CLARA ORIENTACIÓ COMERCIAL

LA IMPORTÀNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ DINS DEL SECTOR 
VITIVINÍCOLA ESTATAL

Les dades proporcionades el 1889 a la Direcció General d’Agricultura del Ministeri 
de Foment per part dels serveis agronòmics provincials ens permet concretar, 
a manera de presentació, la gens menyspreable posició ocupada pel sector 
vitivinícola castellonenc dins del conjunt estatal, tant respecte a la superficie 
vitícola conreada com a les produccions i rendiments vinícoles derivats d’aquesta.

Principals províncies de l’Estat espanyol amb superfície conreada de vinya 
(en hectàrees de secà i regadiu) i nombre de rabasses /Ha. Any 1889

Posició Província Secà Regadiu Total Rabasses/Ha.
1 Barcelona 132.155 0 132.155 5.485
2 Lleida 99.687 19.390 119.077 2.232
3 València 106.459 7.300 113.759 2.488
4 Tarragona 110.668 360 111.028 3.017
5 Valladolid 91.185 0 91.185 1.764
6 Zaragoza 75.631 12.913 88.544 3.728
7 Alacant 51.620 34.715 86.335 2.464
8 Zamora 80.000 0 80.000 1.200
9 Madrid 70.117 1.513 71.631 1.072

10 Huesca 52.837 1.189 54.026 4.071
11 Logroño 47.620 4.772 52.392 3.525
12 Ciudad Real 50.538 0 50.538 1.566
13 Toledo 48.607 0 48.607 1.175
14 Navarra 39.610 8.543 48.153 5.822
15 Castelló 46.413 915 47.328 2.888
49 Guipúzcua 41 0 41 -

Total estatal 1.602.089 104.411 1.706.500

Font: Avance Estadístico sobre el cultivo y producción de la vid en España/Dirección General de 
Agricultura, Industria y Comercio (1891), pàgs 29-30.
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D’acord amb el quadre precedent, de les 49 províncies de l’Estat espanyol 
amb presència de vinya (totes menys una), la de Castelló, amb 47.328 Hes., es 
situava en el lloc quinzè respecte a superficie conreada (el 98,1 % de seca i l’1,9 
% restant de regadiu). Les de València i Alacant, per la seua banda, es col·locaven, 
de forma respectiva, en el tercer i setè lloc. Si traduïm aquestes posicions a 
percentatges superficials, mentre la província de València representava el 6,6 % 
del total del vinyet espanyol, les seues veïnes d’Alacant i Castelló absorbien el 5 i 
el 2,8 %, respectivament. Quant al nombre de vinyes per hectàrea, ascendia ara 
la província castellonenca al vuitè lloc, aspecte que ens delata una de les més 
intenses ocupacions i aprofitaments de sòl a nivell estatal (amb 2.888 rabasses 
plantades per cada 10.000 metres quadrats).

Si passem al quadre següent, es posiciona de nou la nostra província en el 
lloc quinzè respecte a la quantitat de vi recol·lectat (quasi 800.000 hectolitres el 
1889), menys de la meitat que l’aconseguit a Alacant i a penes una tercera part 
respecte al produït a València. També és de destacar, ara negativament, que fou 
Castelló una de les províncies amb rendiments més baixos a nivell estatal (tan 
sols 16 hectolitres per hectàrea, front als 22 de València i Alacant), relació que 
ens confirma que part important de les terres sobre les quals es dugué a terme 
l’expansió vitícola no foren altres que les més dolentes i marginals des d’un punt 
de vista edafològic.

Principals províncies productores de vi dins de l’Estat espanyol (en hectolitres)
 i rendiments en cadascuna d’elles (en hectolitres/hectàrea). Any 1889

Posició Província Producció Rendiments
2 Barcelona 2.378.790 18
3 Lleida 2.143.386 18
1 València 2.502.698 22
6 Tarragona 1.554.392 18
8 Valladolid 1.276.590 14
5 Zaragoza 1.593.792 18
4 Alacant 1.899.370 22
7 Zamora 1.440.000 18
10 Madrid 1.002.820 14
11 Huesca 972.468 18
12 Logroño 943.056 18
13 Ciudad Real 909.684 18
14 Toledo 777.712 16
9 Navarra 1.059.366 22
15 Castelló 757.200 16
49 Guipúzcua 492 12

                         
Font: Avance Estadístico sobre el cultivo y producción de la vid en España/Dirección 

General de Agricultura, Industria y Comercio (1891), pàgs 149-150.

L’INCREMENT DE LA SUPERFÍCIE CULTIVADA.
Importància de la vinya i el vi a la província de Castelló, però també i sobretot 

un increment espectacular de la seua superfície al llarg del segle XIX que ens 
constata una triple realitat. Per una banda, la capacitat d’aquesta agricultura 
de secà per aprofitar les conjuntures comercials favorables i llançar-se a una 
forta especialització. Per l’altra, la concentració de recursos en aquells cultius 
amb expectatives de guany (sobretot la vinya) i, paral·lelament, un procés 
d’abandonament d’aquells altres que resultaven menys rendibles. I en darrera 
instància, i com a coronament de tot, la desintegració a la comarca de bona part 
d’aquelles agricultures marginals o d’autoabastiment gràcies als estrets lligams 
que s’establien ara amb els mercats europeus.

Evolució de la superfície conreada de vinya (en hectàrees) a la província de Castelló. 
Distribució per partits judicials5

Partits judicials 1860 1887 1889 1901 1912 1922 1944-48 1976

Albocàsser - - 8.044 3.924 4.113 918 1.198 3.845
Viver - - 7.589 7.206 6.080 753 162 63
Sant Mateu - - 7.358 6.370 4.664 7.460 3.877 4.567
Vinaròs - - 6.116 7.147 5.270 4.057 1.489 41
Sogorb - - 4.809 4.752 3.753 908 313 114
Nules - - 4.518 2.869 1.990 385 124 21
Llucena - - 4.183 3.847 4.055 843 1.577 843
Castelló - - 4.173 4.251 4.524 2.242 1.774 2.632
Morella - - 538 80 181 173 304 143
Totals 27.443 62.500 47.328 40.446 34.630 17.739 10.818 12.269

  
Fonts: Any 1860, Garrabou (1985), pàg. 72. Any 1887, Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de Castelló (Castelló, 29 d’octubre de 1887). Any 1889, Avance Estadístico sobre el cultivo y 
producción de la vid en España/Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (1891), pàg. 9. 
Anys 1901 i 1912, Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de novembre de 1901 (pàg. 2) i 25 de 
novembre de 1912 (pàg. 3), respectivament. Any 1922, Avance Estadístico de la Producció Agrícola en 
España/Servicio Agronómico Provincial (1923), pàg. 335. Anys 1944-48, Melià (1953), pàgs. 32-34. Any 
1976, Piqueras (1986), pàg. 91. Elaboració pròpia.

Tant és així, d’acord amb les xifres incloses al quadre precedent, que en a penes 
37 anys, entre 1860 i 1887, es multiplicà a nivell provincial per 2,3 l’àrea plantada 
(de 27.000 a 62.000 Hes.), el moment de màxima expansió superficial. Servisquen 
com a exemple il·lustratiu, per partits judicials, les xifres corresponents a 1889, 

5. Amb assignació de municipis corresponent a l’any 1913 (uns mesos abans, per Reial Ordre d’octubre 
de 1912, el municipi de Santa Magdalena s’havia segregat del partit de Sant Mateu i incorporat al de 
Vinaròs). Pel que fa a la comarca del Maestrat foren els següents: Albocàsser (Albocàsser, Benafigos, 
Benassal, Bell-lloch, Catí, Coves, Culla, Sarratella, Serra d’en Galceran, Tírig, Torre d’en Besora, 
Torre d’en Doménec, Vilanova d’Alcolea i Vilar de Canes), Sant Mateu (Alcalà de Xivert, Canet, 
Cervera, la Jana, Salzadella, Sant Mateu, Traiguera i Xert) i Vinaròs (Benicarló, Càlig, Peníscola, 
Rossell, Sant Jordi, Santa Magdalena i Vinaròs).
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moment en que ocupà la vinya, amb poc més de 47.000 Hes., la quarta part (el 
22,3 %) de totes les terres conreades de la província (212.157 Hes.), incloses les de 
regadiu6. 

Dins d’aquí fou la comarca vitícola més important, amb molta diferència, la del 
Maestrat, donat que els seus tres partits judicials (Albocàsser, Sant Mateu i Vinaròs, 
amb aquest ordre) absorbiren tots ells sols, amb 21.518 Hes.7, quasi la meitat 
(el 45,5 %) del total de la superfície vitícola castellonenca8. La seua producció 
vinícola, considerant una mitjana de 16 Hls./Ha.9, a bon segur que superà els 
345.000 hectolitres anuals (any 1889), part important dels quals s’embarcaren 
pel port de Vinaròs i la platja de Benicarló amb destí tant nacional (mitjançant 
el cabotatge) com cap a l’estranger (comerç d’exportació). Posteriorment, amb 
la crisi de sobreproducció del darrer decenni del segle XIX (la detectem ja en el 
descens de la superficie de 1889 respecte a la de 1887) i els estralls fil·loxèrics a 
partir de principis del XX (que afectaren de forma desigual a la comarca i sobre 
l’anàlisi dels quals ens aturarem en el darrer capítol), tingué lloc una reducció 
progressiva i imparable de la superfície provincial fins arribar a les 34.630 Hes. 
el 1912, 17.739 el 1922 i a tan sols 11.000 el 1944-48. Haurem d’esperar als anys 
seixanta, superat ja el període d’autarquia franquista i en plena recuperació del 
consum intern, per a detectar un reviscolament en determinats partits judicials 
(Albocàsser, Sant Mateu i Castelló) provocat per l’aparició de noves bodegues-
cooperatives encara que limitades a la fase de vinificació i venda a l’engrós (sense 
embotellament ni comercialització directa).

Pel que respecta al terme de Vinaròs, amb una extensió superfícial de 96,4 
quilòmetres quadrats (9.640 Hes.), sempre fou la vinya, seguida pel garrofer10, el 
cultiu predominant del secà. L’evolució de la seua superfície, com pot apreciar-se 
al quadre següent, resultà fortament creixent fins als anys vuitanta del segle XIX, 
però també fortament decreixent des d’aquestes dates cap endavant:

6 . La primera posició, no obstant, la seguia ostentant el blat amb el 44,2 % (tant en guaret com en sem-
bradura i concentrat, sobretot, a la zona nord-interior on les rigorositats climatològiques no permetien 
a penes altres collites), mentre que la tercera i la quarta, respectivament, es reservava per als fruiters 
(garrofers, ametllers i figueres), amb el 16,4 %, i l’olivera, amb el 10,8 %.  

7. Front a les 16.972 Hes. del partit judicial de Villena o les 22.690 del de Requena, els dos més impor-
tants, respectivament, a les províncies de València i Alacant. Sobre l’esplendor de la vinya al segle XIX 
al Maestrat vegeu Ferreres (1992), pàgs. 9-25.

8. Respecte al partit judicial de Vinaròs, assenyalava el 1843 Alejo Santillán que tot ell “es ahora muy 
abundante en la plantación de viñas, que forman la principal riqueza”. Citat per Milián (1958), pàg. 1.

9. D’acord amb les xifres proporcionades el 1889 per la Direcció General d’Agricultura, Indústria i 
Comerç del Ministeri de Foment incloses a l’Avance Estadístico sobre el Cultivo y la Producción de 
la Vid en España. Madrid, 1891, pàgs. 14 i 149-150. Es calculava un rendiment de 68 quilògrams de 
most per cada 100 de raïm.

10. Amb 2.030 Hes. conreades el 1811, 3.269 el 1852, 3.554 el 1907 i 1.284 el 1920. La seua recol·lecció 
al llarg del mes de setembre feia baixar a Vinaròs, des de tot el Maestrat, a “más de 400 trabajadores 
de 14 a 30 años, los cuales se ofrecen a los propietarios por dos y medio y tres reales diaros y la comi-
da”. Vegeu Garrido (1987), pàg. 284. La cita es correspón amb l’any 1876.

Evolució de la superfície conreada de vinya al terme de Vinaròs. Anys 1811-1945
Anys Hectàrees % superfície terme municipal
1811 2.027 21
1852 3.269 33,9
1884 3.554 36,9
1901 1.478 15,3
1912 1.509 15,6
1920 1.284 13,3
1945 318 3,3

                           
 Fonts: Any 1811, Oliver (1982), pàg. 130. Any 1852, Delgado (2010), pàg. 23. Any 1884, Albiol 

(2007), pàg. 62. Anys 1901 i 1912, Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de novembre de 1901 
(pàg. 2) i 25 de novembre de 1912 (pàg. 3), respectivament. Any 1920, Meseguer (1990), pàg. 39. Any 
1945, Albiol (2007), pàg. 60. Elaboració pròpia. 

Nota: Per a l’any 1884 no disposem de cap tipus de font que ens informe sobre les hectàrees de 
vinya existents al terme de Vinaròs. Únicament referències indirectes d’altres termes propers o colindants, 
incloses a l’Interrogatorio de 1884, que ens assenyalen que en aquesta data s’estava encara creixent 
en superficie vitícola o, com a mínim, aquesta havia aconseguit ja el màxim de la centúria. És per això 
que hem assignat per a aquest any les hectàrees corresponents a 1907 (3.554), donat que en aquesta 
superficie teòrica de vinya s’inclou encara, “en más de la mitad, aquellas fincas en las que, parcialmente, 
se han ido plantando, mezclado con la vid, los otros cultivos citados (algarrobos, olivos y almendros)”. 
Albiol (2007), pàg. 62.

En efecte, el màxim increment de la superfície conreada es produeix, sobretot, 
al llarg de la primera meitat del segle XIX (entre 1811-1852 es multiplica per 1,6 i 
passa de 2.027 a 3.269 Hes.) i, en menor mesura, durant el tercer quart d’aquesta 
centúria (entre 1852 i 1884 encara augmenta l’extensió en quasi 300 hectàrees). 
Aquest avanç, però, estigué condicionat per dos procesos diferents encara que 
complementaris:

- en bona part dels casos s’aconseguiren les noves superficies per a l’assentament 
de la vinya a partir de bancals fins llavors ocupats pel blat (la superfície del qual 
baixà de 674 Hes. el 1811 a 525 el 1852)11 i, sobretot, a partir de terrenys encara erms 
(amprius) caracteritzats per uns baixos rendiments donades les seues dificultats 
topogràfiques i adversistats edafològiques. El seu arrabassament manual i la 
confecció paral·lela de feixes esglaonades i estretes amb màrgens de pedra en sec 
fou, sens cap dubte, un dels episodis més èpics d’aquest procés de colonització 
agrícola. Tant que el propi José María Vallterra Febrer (Càlig, 1799-València, 
1878), amb moltes propietats rústiques a la nostra comarca, a banda de polític, 
agrarista i viticultor, qualificà el 1857 aquests nous espais agrícoles (“desmontados 
y arrancados a fuerza de sudor y azada”) com “campos descarnados donde apenas se 
encuentra tierra (...) y con muros de piedra seca para contenerla sin cuyo auxilio fuera 
imposible ningún tipo de cultivo”12.

11. Contrariament, tant el terreny ocupat pel garrofer (de 1.435 Hes. el 1811 a 3.252 el 1852) com per 
l’olivera (de 118 a 320 Hes. entre aquestes mateixes dades) duplicaren la seua superfície conreada.

12. Vallterra (1857), pàgs.162-163.
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 - coincidí aquesta fase de creixement, encara que sense poder aturar-lo però 
sí ralantir-lo, amb els contínus atacs de la plaga de l’oídium o negreta a partir de 
1852 i que es perllongaran, malgrat utilitzar-se sistemàticament el sofre, fins a 
ben avançat els anys setanta. Les pròpies notes agafades pel propietari i cellerer 
vinarossenc José Francisco Escrivano Morales (Vinaròs, 1798-1874) ens il·lustren 
a la perfecció les conseqüències negatives provocades per l’esmentat criptògam: 
“Este año [1861] puede decirse que la cosecha de vino á sido nula por causa del 
Oidium (...). Se llenaron 12 toneles ½ [1867], aunque el mal de las viñas no nos deja 
cojer mas vino (…). Se an llenado 9 toneles [1871], pero no he visto en mi vida cosecha 
mas escasa y de vino mas malo”13. 

Posteriorment, des de finals dels anys vuitanta cap endavant, s’inicia una llarga 
etapa de crisi que subdividim en dues parts clarament diferenciades:

- una primera, situada entre 1884 i 1901, en la que la superficie vitícola es 
redueix, solament en 15 anys, a més de la meïtat (de 3.554 a 1.478 Hes.). Les 
raons haurem de buscar-les en la crisi de sobreproducció i consegüent baixada 
de preus derivades d’una producció europea cada vegada més recuperada i, en 
conseqüència, amb la substitució de la vinya per altres cultius alternatius i més 
rendibles com el garrofer, l’olivera, l’ametller o el taronger14.

- la segona vindrà donada per l’arribada de la fil·loxera a partir de l’any 1902, una 
important plaga criptogàmica que, almenys teòricament, deuria haver provocat 
un descens important de la superficie cultivada. Tot i així, però, i contrariament 
al que succeirà en altres municipis del Maestrat, en el cas de Vinaròs les seues 
repercussions degueren ser prou limitades donat que al llarg del primer decenni 
del segle XX no sols no es reduí la part dedicada a vinya sinó que aquesta 
s’incrementà encara en 31 hectàrees (de 1.478 el 1901 a 1.509 el 1912). Deixarem, 
no obstant, per al darrer capítol l’anàlisi de les causes dins d’un context més ampli 
dedicat a les limitacions del creixement.

Tot i les dificultats i batzegades aquí esmentades, seguia insistint el ja esmentat 
José María Vallterra, de la mateixa manera que ho havia fet Cavanilles mig 
segle enrrere15, que si algun cultiu era veritablement “decisivo” i es portava amb 
“esmero” al Maestrat aquest era, per davant de qualsevol altre, el de la vinya, 
“dándose en ella hasta tres rejas con arado de caballería y una cava alrededor de las 
cepas. La poda comienza a primero de año y aun antes en las grandes propiedades, 

13. Gómez Sanjuán (1987), pàgs. 33 i s.s.

14. Al terme de Vinaròs la superfície d’oliverar passà de 320 Hes. el 1852 a 1.508 el 1907 i 2.536 el 
1945. El garrofer, per la seua banda, ascendí d’una superfície de 3.252 Hes. el 1852 a 3.945 el 1945. 
L’ametller, un cultiu desconegut fins a meitat segle XIX, ocupava ja el 1907 quasi 400 Hes.

15. “Se quejan los de Vinaroz que sus viñas, cultivadas con cuidado y conocimiento, no dan el fruto que 
promete la lozanía de las plantas. Depende esto de la pobreza del suelo y de sostener más plantas que 
las que corresponden a sus fuerzas. Sin las cavas y rejas que dan a los campos y sin la terrafacción y 
cenizas con que los preparan serían aun inferiores las cosechas”. Cavanilles (1795), pàg. 37.

dejando generalmente una yema en cada pulgar, pero en la actualidad [any 1857], 
que el vino tiene precio, es muy común dejar dos y algunas varas con tres o cuatro 
yemas. Se vendimia temprano y con poco cuidado (…), y aunque algunos cosecheros 
quisieran retrasar la operación, es inevitable seguir á los más por la razón de que no 
hay seguridad para los frutos en los campos”16. Aquesta pressa per dur a terme la 
recol·lecció, que evitava una maduració completa del raïm i, per tant, el descens 
de la graduació alcohòlica del vi que se n’obtenia, apareixerà com una de les 
constants més negatives al llarg del temps, tant a Vinaròs com a la resta de la 
comarca17. Sobretot en conjuntures de màxima comercialització on la important 
cotització alcançada pel vi convertia aquesta producció en la més apreciada, i 
de lluny, de tot el secà. Servisca com a exemple la collita de 1882,“cuya vendimia 
empezó en unos lugares con tiempo lluvioso y en otros prematuramente, de lo cual 
ha venido a resultar lo que era ya de esperar: que los vinos se hallan desposeídos de la 
fuerza natural alcohólica que les hacen tan recomendables, pues por rara excepción 
se encuentran este año vinos que alcancen 13 grados y especialmente en Vinaroz, 
cuyos labradores se han distinguido siempre por su impaciencia al tiempo de la 
vendimia, sin que les haya servido de escarmiento el sinnúmero de decepciones que 
se ven al intentar que los vinos soporten los rigores del verano”18.

Pel que fa referència al pes que ostentava el terme de Vinaròs quant a superfície 
plantada de vinya, tant respecte al total provincial com en relació al seu propi 
partit judicial i partits judicials confrontats, podem exposar les següents xifres 
corresponents a l’any 1901, una data molt interessant donat que s’arreplega l’estat 
d’aquest conreu en el moment immediat a l’arribada de la fil·loxera (el 1902) i 
havent experimentat ja les conseqüències negatives derivades tant de la plaga de 
l’oídium primer com de la crisi de sobreproducció després.

16. Vallterra (1857), pàg.162. S’insistia ja sobre la qüestió dels robatoris de raïm el 1837 per part de 
la Jefatura Superior Política de Castelló: “el cultivo del viñedo se halla en buen estado y solo falta un 
Reglamento de Policia Rural que garantice al propietario la cosecha en sus propios campos y no le 
obligue á vendimiar pronto por miedo a los ladrones antes que las uvas lleguen a su perfecto estado de 
madurez”. A.C.M.A., lligall 68, carpeta 1. Castelló, 5 de novembre de 1838.

17. Tant que ja durant l’Antic Règim, en ple segle XVIII, l’ajuntament vinarossenc es reservava el dret 
conegut com “assenyalament de collites”, segons el qual diversos experts fixaven la data d’inici de 
la verema d’acord amb el major o menor estat de maduració del raïm. Per a casos de contravenció 
s’establia la multa corresponent a banda de la pèrdua de la collita. Vegeu Borrás (1928), pàgs. 231-
232. Amb la instauració del sistema polític i econòmic liberal cada propietari era lliure de veremar 
quan cregués oportú (decrets de llibertat de vendimia de 1813 i 1834).

18. Setmanari El Mediterráneo. Vinaròs, 15 d’octubre de 1882.
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Termes municipals de la província de Castelló amb més superficie plantada de vinya 
(en hectàrees). Any 1901

Municipi Extensió
de vinya

Superfície 
del terme 
municipal % Municipi Extensió 

de vinya

Superfície 
del terme 
municipal %

Benicarló 1.773 4.830 36,7 Sogorb 1.228 10.750 11,4
Vinaròs 1.478 9.640 15,3 Castelló 1.200 10.750 11,1
Traiguera 1.468 6.050 24,3 Cervera 1.144 9.410 12,1
Vilafamés 1.392 9.970 13,9 Peníscola 1.106 7.920 13,9
Jérica 1.230 7.860 15,6 Coves 1.027 13.680 7,5

Font: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de novembre de 1901, pàg. 2. Elaboració pròpia.

D’entrada cal assenyalar que dels 10 termes municipals amb més vinya plantada a 
la província de Castelló 5 pertanyien a la comarca del Maestrat (els assenyalats amb 
negreta) i 3 d’ells (Benicarló, Vinaròs i Traiguera) ocupaven en aquest ordre els tres 
primers llocs. A banda, tots els termes del Maestrat aquí esmentats també ostentaven 
posicions principals en cas de relacionar superficie vitícola/superficie del terme, amb 
quasi un 37 % a Benicarló (de cada 100 Hes. 37 estaven plantades de vinya), 24 % a 
Traiguera i 15 % a Vinaròs.  

Pel que respecta a partits judicials, d’acord amb el quadre següent, la millor conclusió 
a la que podem arribar no és altra que el terme de Vinaròs, malgrat el descens de 
la seua superfície vitícola respecte a 1884 (de 3.554 a 1.478 Hes. el 1901), segueix 
ocupant encara, amb el 23,3 % del total de la vinya conreada al seu partit judicial, la 
segona posició no sols dins d’aquest sinó també respecte a la totalitat de la comarca 
(partits judicials d’Albocàsser, Sant Mateu i Vinaròs) i de la província.

Superfície de vinya (en hectàrees), distribuïda per municipis, corresponent als partits 
judicials d’Albocàsser, Sant Mateu i Vinaròs. Any 1901

Partit judicial d’Albocàsser Partit judicial de Sant Mateu Partit judicial de Vinaròs
Albocàsser 662 Alcalà de Xivert 995 Benicarló 1.773
Benafigos 102 Canet 811 Càlig 849
Benassal 48 Cervera 1.144 Peníscola 1.106
Bell-lloc 489 La Jana 525 Rossell 783
Catí 145 Salzadella 388 Sant Jordi 338
Coves de Vinromà 1.027 Sant Mateu 719 Vinaròs 1.478
Culla 186 Sta. Magdalena 820
Serratella 0 Traiguera 1.468
Serra d’en Galceran 113 Xert 320
Tírig 196
Torre d’en Besora 19
Torre d’en Doménec 38
Vilanova d’Alcolea 815
Vilar de Canes 83
Totals 3.923 7.190 6.327
 

Font: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de novembre de 1901, pàg. 2. Elaboració pròpia.

Nota: s’inclou el municipi de Santa Magdalena dins del partit de Sant Mateu donat que fins Reial Ordre 
d’octubre de 1912 no s’incorporarà al de Vinaròs.

Per últim, no voldríem finalitzar el present apartat sense il·lustrar aquest procés 
d’expansió vitícola mitjançant un cas particular sobre el qual, afortunadament, 
tenim constància documental: tant la procedent del padrons de riqueses dels 
anys 1811 i 1820 conservats a l’Arxiu Municipal de Vinaròs, com la custodiada pels 
seus descendents i publicada ja fa uns anys per José Antonio Gómez Sanjuan19. 
Es tracta de la família Escrivano i, més concretament, de dos representants 
significatius d’aquesta: l’advocat Francisco Escrivano Traginer (Vinaròs, 1751-
1821) i el seu fill José Francisco Escrivano Morales (Vinaròs, 1798-1874), propietaris 
d’un considerable patrimoni rústic i urbà al terme de Vinaròs, inclosos cellers i 
magatzems, on el conreu de la vinya i la recol·lecció del vi foren sempre els seus 
eixos vertebradors.

D’acord amb el padró de 1811, hem pogut recuperar del patrimoni del 
progenitor, tant la seua composició com la relació de collites obtingudes (a banda 
de la casa familiar i altres 10 vivendes arrendades periòdicament):

Classe i extensió de les finques rústiques propietat de Francisco Escrivano
Traginer.  Any 1811

Tipus de finca rústica Nombre de finques 
(en unitats)

Extensió
 (en Hes.)

Sènies (regadiu) 9 1,1
Horts de terra pa (blat de regadiu) 6 1,6
Vinya 12 6,5
Garroferal 13 3,8
Incults - 1,4

Totals 40 14,4
     

Font: A.M.V., Padrón de Riquezas de Vinaroz. Any 1811. Elaboració pròpia.
Nota: l’extensió superficial original ve donada en fanecades (1 fanecada = 0,08 Hes.).

Quant a la classe de finques rústiques, de les 14,4 Hes. que configuraven el 
patrimoni familiar tan sols 2,7 eren de regadIu (les sénies20 i els horts), mentre 
que la resta ho eren de secà. Respecte al seu règim d’explotació, la major part 
d’heretats eren treballades directament (contractant jornalers), a excepció de les 
sénies que es feia de forma indirecta mitjançant contractes d’arrendament. La 
producció declarada en aquest any de 1811, solament en les collites principals, 
ascendí a la quantitat de 885 arroves de vi (13.407 litres) i 416 de garrofes (5.358 
quilograms)21.

Una generació després, il·lustrada pel fill de l’anterior, ascendí el patrimoni rústic 
de la família, d’acord amb el padró de 1820, a 28 Hes., de les quals 15 foren de vinya, 
11 de garrofers i 2 d’horta. Figuraven a banda 10 finques urbanes, un magatzem 
a la platja de Santa Magdalena i 2 bodegues al C/ Càlig. Al quadre que exposem a 

19. Gómez Sanjuán (1987), pàgs. 31-48. Amb independència dels arbres genealògics reproduïts per 
l’anterior, n’apareixen altres sobre aquesta mateixa família confeccionats per Barreda (2015), pàg. 156.

20. Sobre les sènies a Vinaròs vegeu Oliver (1984), pàg. 9.

21. Una arrova de vi = 15,15 litres i una arrova de garrofes = 12,88 quilograms.
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continuació pot observar-se l’evolució de les principals collites i l’import obtés de la 
seua comercialització:

Quantitat (litres) i import (rals de billó) procedents de la recol·lecció de vi i garrofes 
propietat de J. Francisco Escrivano Morales. Anys 1861-1870

Vi Garrofes
Anys Litres Import Rals/litre Arroves Import 
1861 13.592 10.713 0,78 2.298 12.829
1862 6.841 4.858 0,71 1.516 10.612
1863 12.149 11.397 0,94 2.300 9.916
1864 18.291 11.281 0,62 2.328 11.227
1865 16.792 8.175 0,49 2.784 11.236
1866 16.725 8.745 0,52 2.050 6.992
1867 9.681 4.651 0,48 2.680 11.179
1868 12.172 5.877 0,48 1.844 10.676
1869 11.518 7.315 0,63 1.864 11.184
1870 18.392 10.998 0,59 1.464 8.748
Totals 136.153 84.010 0,62 21.128 104.599
             
Font: Gómez Sanjuán (1987), pàgs. 31-48. Elaboració pròpia.
 

Cal assenyalar, d’entrada, que al llarg del decenni 1861-1870 s’obtingué una 
producció total de 136.000 litres de vi i 21.128 arroves de garrofes, amb unes 
mitjanes anuals respectives de 13.615 litres i 2.112 arroves. Pel que fa a les collites 
i preus del vi voldríem destacar dues qüestions:

- el descens alarmant de les produccions respecte a la generació precedent (any 
1811) com a conseqüència de la plaga de l’oídium (recordem les ja exposades 
anotacions realitzades per aquest propietari relatives a les collites de 1861, 1867 
i 1871). Tant és així que quasi amb el doble de superfície (6,5 Hes. front a 3,8) 
arribaren a recol·lectar-se els mateixos litres: 13.407 el 1811 front als 13.615 de 
mitjana del període 1861-1870.

- encara podem observar a la sèrie de preus, en els tres primers anys, les darreres 
fuetades del cicle alcista que, en el cas de la nostra comarca, finalitza el 1861-
1863 amb una mitjana de cotització de 0,8 rals/litre (arribà a pagar-se el litre de vi, 
entre 1850-1856, a una mitjana d’1-1,5 rals). A partir de 1864 s’observa clarament 
l’intercicle depressiu dels preus que, com a tot arreu22, s’inicia en aquest any i es 
perllongarà fins al 1871 com a conseqüència d’una primera crisi de sobreproducció 
(abundància de vins) provocada per l’entrada en escena d’aquelles vinyes 
plantades al llarg de la primera meitat de segle.

No voldríem deixar de transcriure del diari d’aquest colliter, de nou a títol 
il·lustratiu, l’important contingent de mà d’obra que es necessitava per a dur a 
terme el procés de recol·leció del raïm i posterior obtenció del vi. Tant que en 

22. Piqueras (1986), pàg. 69 i s.s.

la temporada de verema corresponent a l’any 1869 s’invertí la quantitat gens 
menyspreble de 371 rals per a fer front a “48 mugeres en vendimiar (a 48 sueldos), 
5 hombres a llevar el carro (a 7 reales), 10 chicos a acarrear hubas (a 4 reales), 10 
hombres a trapichar (a 7 reales), 14 hombres a trascolar (a 7 reales) y 2 hombres 
a rentar botes (a 6 reales)”23. La concurrència de camarades de dones, hòmens i 
xiquets per a tallar els raïms, multitud de carros per a transportar les collites a orri i 
innumerables trulls preparats en cada celler per a iniciar la trepitjada constituïren, 
sens cap dubte, un dels esdeveniments socials més esperats i participatius d’aquell 
Vinaròs anterior al segle XX. “La gran categoría - en darrera instància i en paraules 
d’un economista francés- del beneficio rural popular”24.

LA DESAPARICIÓ DEL CARLÓN I EL TRIOMF DEL VI COMÚ PER AL COUPAGE
Concretada ja la vinya com a cultiu principal, anem a analitzar ara el producte 

per excel·lència derivat d’aquesta: el vi. Abans de res, però, voldríem diferenciar 
els dos tipus de vi elaborats històricament al Maestrat, així com la cronologia de la 
seua pervivència comercial: el carlón o vi de qualitat, per una banda, i el vi comú, 
per altra.

El primer, sota la denominació genèrica de carlón, agrupava únicament aquells 
caldos de qualitat caracterizats per la seua corpulència, color fosc, elevada 
graduació (molt pareguts al famosos Clarets francesos però sense necessitat de 
recórrer al coupage o mescla per a pujar el grau d’alcohol) i sotmesos a un procés 
d’envelliment en botes o bocois de fusta25. Segons Joan Piqueras “no nació como 
un vino rancio o de postre, sino que se sumó a la línea inaugurada por el Burdeos (…) 
y de seguir elaborándose hoy sería un vino para acompañar el momento central de la 
comida”26. Gaudí sempre d’un molt bon prestigi i, malgrat algun que altre esforç 
oficial per conservar-lo27, podem donar per desaparegut el seu tràfic comercial a 
partir de la segona meitat del XIX com a resultat de la forta demanda de caldos 
per al coupage francés. Tot i la seua reconeguda qualitat com a vins negres amb 
molt colorant, cal insistir, no obstant, que aquesta sempre estigué condicionada 
per la cura o mirament posats en la seua elaboració, donat que en alguns casos, 
com assenyalava el 1764 l’enòleg J. A. Valcárcel respecte al carlón vinarossenc,“no 
puedo dejar de decir que he notado en este vino de calidad (…) mucho depósito y un 

23. Gómez Sanjuán (1987), pàg. 45.

24. Labrousse (1962), pàg. 377.

25. Defineix M.ª C. Ramírez el carlón com “el vino que se elaboraba en Vinaroz y Benicarló que, sin 
mezcla y envejecido en barriles de roble, se exportaba a Inglaterra, Italia, Paises Nórdicos y América”. 
Ramírez (1985), pàg. 45.

26. Piqueras (1986), pàg. 110.

27. El 1838 la Jefatura Superior Política de Castelló informava que “los únicos medios que deven 
adoptarse para no perder los vinos de calidad es establecer una Cátedra o Escuela Práctica de Agri-
cultura, con sus correspondientes aparatos e instruir asi a los labradores sobre el mejor método a em-
plear en la elaboración de esta clase de vino” A.C.M.A., lligall 68, carpeta 1. Castelló, 5 de novembre 
de 1838.
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agrillo algo fuerte, siendo de juzgar que si lo clarificasen sería un exquisito vino y más 
suave de vigor y espíritu”28. El renom aconseguit29, pel que pot arribar a considerar-
se com una de les primeres denominacions d’origen valencianes, va permetre la 
seua introducció dins del relat literari, unes vegades fent més curtes l’estades en 
la presó del fictici oficial francés San Gervasio30 i d’altres alegrant l’existència, en el 
viatge a un paradís imaginari, de l’aventurer Gil Blas de Santillana31.

Pel que fa referència al vi comú (o de pasto en castellà), es tractava d’un vi que 
es comercialitzava dins de l’any, sense cap tipus d’envelliment i destinat, pel seu 
elevat color, textura i graduació, a mesclar-lo amb caldos més fluixos o àcids. Es 
venia utilitzant ja des del segle XV per al tràfic marítim en el seu doble vessant: 
proveir als mercaders particulars que el sol·licitaven per la seua consistència i, al 
mateix temps, proveir també les diverses flotes mercants i armades reials que el 
seleccionaven per resistir mol bé la humitat i el pas del temps. Tot i així, però, la seua 
veritable consolidació dins les xarxes comercials arribà a principis del segle XVIII 
quan començà a fer-se servir, mitjançant la corresponent mescla o coupage, per a 
donar grau i color a vins més fluixos i lleugers com els francesos i, especialment, 
els burdeus (amb la finalitat d’obtenir vins per al consum ordinari, però també per 
a aconseguir el famós New French Claret o vi de primera qualitat que es reexpedia 
després a la resta d’Europa i Amèrica). Servisca com a exemple il.lustratiu sobre el 
monopoli que exercí aquest tipus de vi sobre la resta, la pròpia petició realitzada 
el 1837 al Govern Central pel Govern Polític de la veïna província de Tarragona 
en el sentit de“hacer pagar al importador un derecho extraordinario sobre los vinos 
de la zona de Benicarló y Alicante cuando se embarcan para Francia (…) con objeto 
de encarecer los vinos franceses así mejorados en el momento de su venta, siendo de 
presumir que ello no perjudicaría la salud de los vinos de ambas zonas puesto que en  
Cette, Marsella y Burdeos los necesitan forzosamente para dar color, cuerpo y mejora 
a los suyos”32. 

Al llarg de la segona meitat del segle XIX, a mesura que el vinyet europeu era 
atacat primer per l’oídium i després per la fil·loxera, fou aquest tipus de vi el que 
s’exportà de forma massiva i quasi exclussiva cap al vell continent i, dins d’aquest, 

28. Valcárcel (1764). Citat per Piqueras (1986), pàg. 112.

29. Tant que “en la época colonial se inauguró la tradición del empleo de nombres europeos en la viti-
vinicultura argentina (…), denominándose de esta manera carló, en Argentina y Uruguay, al vino tinto 
que se produce en varios lugares y parecido al que se recolecta en Benicarló, al norte de Castellón de 
la Plana”. Lacoste (2003), pàg. 284.

30. “La presencia de ese trovador, las lecturas agradables, las visitas frecuentes de Don Íñigo, las 
comidas animadas por el Málaga y el Benicarló abreviaron las largas horas de la càrcel”. Inclosa 
aquesta cita al llibre literari d’E. F. Cartier Viaje a España del Caballero San Gervasio, a García 
(1959), pàg. 1.182.

31.“Lo que me gusta mucho, exclamó Escipión, es que tendremos allí casa, vino de Benicarló y exce-
lente moscatel”. Inclosa aquesta cita al llibre literari de M. Lesage Historia de Gil Blas de Santillán 
(Madrid, 1876), a Constante (1983), pàg. 21.

32.  A.C.M.A., lligall 68, carpeta 1. Tarragona, 22 d’octubre de 1937.

com ja hem assenyalat, cap a Burdeus33 on, via Sète/Toulouse34, era manipulat 
per a encapçalar els caldos autòctons. Deixem que siga el propi Boletín de la 
Estación Enotécnica de España en Burdeos, corresponent a febrer de 1891, el que 
ens concrete els detalls. “Sabido es que los vinos españoles, esceptuando los Jérez, 
Málaga y Manzanilla, sirven para el coupage que, ejecutado aquí en Burdeos, se 
realiza con caldos fuertes de 13 a 15 grados, limpios y cargados de color. Si, como 
sucede habitualmente, el año ha sido húmedo o de poco calor y los vinos de la Gironda 
resultan ácidos en esceso, se emplean los Rioja, Vinaroz/Benicarló y Aragón para 
disimular esta acidez, encontrándose con ello buena venta (…). El año actual Burdeos 
ha buscado con preferencia los de Rioja, Vinaroz/Benicarló, Navarra y Aragón, a los 
de Valencia y Alicante, por atribuirse a estos últimos y en este año peor calidad (…). 
Hecho el coupage, al que se le añade también agua, resulta una escala de vinos desde 
los puros, a 100 francos/hectólitro, hasta el que se vende a los obreros a 30 céntimos/
litro. Tan solo los buenos vinos Gironda (procedentes de Chateux-Latorn y Margaux-
Saint Emilien Cie.) no llevan ninguna mezcla de vinos españoles, pero son éstos raros 
y caros al alcance solo de las familias ricas de París, Inglaterra y América (…). De ahí 
que debamos referirnos a lo más importante, que es el consumo general en Francia 
y, sobre todo, el de las clases obreras, sostenido con vinos de coupage importados de 
España y también de Argelia, Lisboa, Italia y Turquía”35.

En relació a l’elaboració en origen d’aquests vins comuns (prèvia a la 
manipulació o coupage que sofrien una vegada arribats a França), disposem de 
dues descripcions del procés datades el 1857 i 1884:

- la primera, corresponent al ja citat colliter i cellerer José Maria Vallterra, ens 
assenyala les següents etapes: “Colócase la vendimia, después de bien pisada, 
en lagares de piedra u obra [cups o trulls] en los que prontamente comienza la 
fermentación tumultuosa, y con la raspa y la piel adquiere el líquido astrigencia y 
color subido, que es lo que con preferencia buscan los compradores. A los cuatro o 
cinco días cesa por lo regular la fermentación, se saca el vino y se coloca en cubas de 
madera de 70 á 80 arrobas de cabida, mezclando en ellas el vino de los lagares con 
el que produce el prensado de la casca. Pocos cosecheros trasvasan [clarifican] sus 
vinos y pocos son también los que, sin salir de estas prácticas generales, procuran su 
mejora, pues el productor solo propende á aumentar la cantidad sin reparar en la 

33. Segons l’esmentat butlleti de febrer de 1891 solament en aquest mes aribaren a Burdeus 1.533 pipes 
procedents de Benicarló.

34. Les ciutats franceses de Sète (a la mediterrània), Toulouse i Burdeus es trobaven unides per dos 
canals navegables: el del Midi (Sète-Toulouse) i el del Garonne (Toulouse-Burdeus). Ambdues vies de 
comunicació fluvial, de les més antigues d’Europa, varen permetre que els vins procedents de Vinaròs 
i Benicarló desembarcats al port de Sète pugueren arribar a Burdeus sense necessitat de bordejar la 
península i introduir-se per l’Atlàntic. Aquest fet ens dificulta, en molt, sapiguer les quantitats de vi 
que, procedents de Vinaròs i Benicarló, arribaven a Burdeus, donat que, segons el Boletín de la Esta-
ción Enotécnica de España en Burdeos, “bastantes partidas, sobre todo valencianas, se desadeudan de 
aduana en Cette, viajando a partir de este punto como vino francés y no constando, por consiguiente, 
en la aduana de Burdeos”.

35. A.C.M.A., Estaciones Enotécnicas, lligall 125, carpeta 1.
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calidad”36.
- la segona, molt més detallada, s’inclou en la contestació remesa el 1885 per la 

Junta Provincial de Agricultura de Castelló a l’Interrogatorio Vinícola distribuït uns 
mesos abans a totes les comarques vitícoles de l’Estat espanyol. Segons aquest 
informe, “la vendimia se hace sin clasificar las distintas variedades, conduciéndose 
las uvas a los lagares en carros forrados de lona o en portadores de madera o 
canastos de mimbre a lomo de caballerías. Se hallan los lagares, siempre de piedra 
u obra, cubiertos con tapas de madera sobre las cuales se pisa la uva con los pies 
descalzos, escurriéndose entre las separaciones hasta el fondo de los mismos. Se 
añade al mosto entre el 15 y el 20 % de escobajo y hollejo, resultando vinos de 
mucho color (…). El trasiego varía según las localidades, habiendo algunas en que lo 
trasiegan inmediatamente después de fermentado y otras en que transcurren ocho, 
diez, doce y hasta quince días. Se echa después el vino en botas o cubas de roble de 
6 a 20 hls. de capacidad (…). La clarificación, que se hace por la mayor parte de los 
cosecheros, deja que por reposo se depositen los residuos y cuerpos estraños en el 
fondo, aunque algunos emplean para este objeto las claras de huevo (…). El azufrado, 
poco empleado, se utiliza con el solo objeto de preparar los toneles destruyendo la 
actividad de los elementos de mala índole producidos por las heces que se adhieren 
en las paredes del recipiente”37.

Ambdues referències, malgrat estar separades més d’un quart de segle l’una 
de l’altra, coincideixen en l’aspecte principal: la forma d’aconseguir les propietats 
organolèptiques pròpies d’aquest tipus de vi (graduació elevada i color molt 
pujat amb la finalitat d’encapçalar-ne altres més suaus o més àcids) no era altra 
que trepitjar fortament el raïm, deixar fermentar el most durant alguns dies (al 
Maestrat, segons l’Interrrogatorio de 188438, entre un mínim de 3 i un màxim de 
10) i, paral·lelament, afegir-hi una part de les restes procedents de la trepitjada (la 
brisa configurada per pellofes, polpes i llavors) o bé premsant a banda aquesta 
mateixa brisa i mesclar el caldo obtingut amb el most. Respecte a les diferències, 
mentre Vallterra ens adverteix de l’existència, en la majoria de casos, d’un únic 
transvasament (el verificat després de la fermentació per a l’obtenció de l’oxígen 
necessari), a l’informe de 1885 se’ns assenyala ja com a pràctica comú verificar-ne 
dos: el de després de la fermentació i un altre de clarificació per a alliberar el vi de 
les impureses i sediments acumulats.

Quant a la graduació mitjana d’aquest tipus de vi, podem situar-la, en origen, 
entre els 12 i 14 graus. Tot i així, però, amb posterioritat es remontava artificialment 
fins als 15-20 amb objecte de garantir millor el seu tràfic marítim o terrestre i 

36. Vallterra (1857), pàg. 162.

37. A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Interrogatorio contestado por la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio… Castelló, 14 de gener de 1885.

38. El mínim de dies el detectem a Cervera amb a penes 3 (inmediatament després de la fermentació) 
i el màxim a la Jana i Tírig amb 10. L’espai de temps més normal, però, fou el de 7-8 dies (Culla, Pe-
níscola, Salsadella, Sant Jordi i Sant Mateu).

mitjançant la utilització de l’anomenat esprit de vi (aiguardent procedent de la 
pròpia destilació del vi), o també, cada vegada en major mesura, d’alcohols 
industrials elaborats a l’efecte. 

Tres referències de l’època, datades el 1882, 1885 i 1890, ens concreten més i 
millor aquestes qüestions: 

- el setmanari El Mediterráneo corresponent a juliol de 1882 ens informa que la 
“dilatada y fértil comarca de Vinaroz entrega anualmente al mundo comercial sobre 
60.000 hectólitros de vino tinto, apreciado por el comercio de la vecina república por 
su fuerza alcohólica y su hermoso color aterciopelado, con el que ellos adoban sus 
petits vins, faltos de tan ricas y recomendables circunstancias”39. 

- a penes tres anys després, el ja citat Interrogatorio de 1885, ens concreta que 
“se encabezan los vinos de Vinaroz y Benicarló con espíritu de vino y los procedentes 
de la industria, dándoles así una graduación distinta según los puestos a donde se 
esportan y para corresponder a las exigencias del mercado: los vinos para Francia a 
15º, para Alemania y Holanda a 17º, para América a 18º y para Rusia a 20º”40. 

- per últim, la Junta Provincial de Agricultura de Castelló ens recordava el 1890 
que “el aumento de su producción depende de la gran exportación que de dicho 
caldo se hace a Francia por las excepcionales condiciones de capa y fuerza que posee 
y que le hace sumamente aceptable para el coupage, que es la principal aplicación, 
por no decir la única, que se hace de nuestros caldos en la vecina República”41.

Un vi comú, en definitiva, que pel seu cos, graduació i color (qualificat no 
gratuïtament el 1862 pel baró Jean-Charles de Davillier com “espeso y negro como 
la tinta”42) era destinat quasi en exclussiva a l’encapçalament d’altres vins més 
fluixos o àcids i sobre el qual podem establir, a manera de resum, la següent fitxa 
tipus:

39. Setmanari El Mediteráneo. Vinaròs, 1 de juliol de 1882.

40. A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Interrogatorio contestado por la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio… Castelló, 14 de gener de 1885.

41. Junta Provincial de Agricultura de Castellón (1890), pàgs. 180-191.

42. Davillier (1957), pàg. 32.
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Característiques del vi comú produït al Maestrat i destinat a l’exportació

Coloració Tinta i pujada

Donat que la major part dels mostos son incolors, inclús els 
procedents dels raïms negres, s’obtenia la coloració tinta aprofitant 
al màxim els tanins localitzats a la brisa (pellofes, principalment, i 
llavors) mitjançant una trepitjada intensa de la verema i, tot seguit, 
afegir al most una part d’aquesta brisa o bé prensant-la a banda per 
a mesclar el caldo obtingut amb el most.

Graduació 
alcohòlica

Entre 12-14 
graus en 
origen

Obtinguts gràcies a un procés de fermentació prou llarg (dins dels 
cups i posteriorment en cubes) que permetia una bona conversió 
dels sucres del most en alcohol etílic. Per a superar els 14 graus 
(amb objecte de preparar-los per a l’exportació) s’afegien al vi 
original alcohols vínics (aiguardents) o industrials i també guixos 
(s’arribaven a remuntar-los fins als 20 graus). No es tracta, per tant, 
ni d’un vi fluix (per sota del 9 graus es feia malbé passat l’any) ni 
generós (amb excessiva graduació per a vi de taula).

Edat Vi jove i no 
corregit

La quasi totalitat de vins que s’exportaven, destinats al coupage, 
eren vins de l’any. És a dir: procedents de la recol·lecció del raïm 
al setembre/octubre i de la seua immediata encubació i fermentació 
del most durant un màxim de 10 dies. Es tractava també d’un vi no 
corregit perquè no se li afegia vi d’altres anyades magatzemats com 
a reserva.

Varietats Vi bivarietal 
o de corte

Vins elaborats amb diverses varietats de raïm encara que amb 
resultats prou uniformes i sabors intensos i primaris. Coneguts pels 
francesos com vins d’assemblage.
Cal destacar entre les principals varietats, sempre autòctones, el 
monastrell (nom botànic: valcarcelia), la garnatxa (alicantina), 
la tintorera (liebaulti) i el morenillo (¿?), no casualment les més 
resistents a les plagues i a la vegada excel·lents productores de vins 
negres que gaudien d’una gran demanda a Europa.

Addicions Vi tranquil No se’ls afegia a la seua naturalesa originària cap tipus de gas 
carbònic com en el cas dels vins espumosos.

Ús Vi de taula o 
de pasto

Dins dels anomenats vins de boca (destinats al consum humà 
per a beguda), cal classificar-los com a vins de taula destinats 
preferentment al menjar propiament dit. Ni eren vins d’aperitiu 
(secs) ni per a postre (dolços), ambdós excessivament generosos en 
alcohol.

CAPÍTOL II

EL VESSANT COMERCIAL. TRÀFIC MARÍTIM I DINÀMICA 
VINÍCOLA AL PORT DE VINARÒS

Els tres ports més importants de la província de Castelló foren dissenyats i 
construïts, des d’una òptica comercial, per poder atendre la demanda europea 
de productes agraris, especialment vins i taronges. Primer ho va fer el de Vinaròs 
(entre 1875 i 1885), després el Grau de Castelló (amb inici de les obres el 1891) i 
per últim el de Borriana (entre 1928 i 1932). El port de Benicarló, malgrat haver-se 
iniciat les obres el 1886 (i paralitzades a l’any següent), no serà una realitat fins al 
1932, justament quan ja no tenia cap volada el tràfic de mercaderies.

En tots tres casos la construcció d’aquestes infraestructures suposà un 
augment immediat del moviment comercial al possibilitar la modernització de 
la sortida de mercaderies dins d’un context de conjuntura alcista propiciada pel 
mercat internacional. El cas del port de Vinaròs, el primer en erigir-se a escala 
provincial per poder atendre la demanda exportadora de vins de la zona, resulta 
ben significatiu. El seu èxit com a infraestructura comercial marítima, malgrat 
que no es perllongués més enllà del primer terç del segle XX, vingué donat, en 
el context del que es coneix com a edat d’or de la vinicultura valenciana, per la 
demanda excepcional de vins comuns provocada per les dues crisis patides pel 
vinyet europeu com a conseqüència de les plagues primer de l’oídium (1852-62) 
i després de la fil.loxera (a partir de 1868), raons més que suficients per a que en 
el darrer terç del segle XIX aquestes contrades castellonenques es convertiren en 
un dels majors abastidors del mercat internacional de caldos, amb el consegüent 
increment de plantacions, exportacions i preus.

Tant és així, fixeu-vos amb la coincidència cronològica, que l’esmentat port, 
amb unes infraestructures plenament operatives per al tràfic marítim a partir de 
188543 (data de finalització de les obres de perllongament del dic de Llevant i 
construcció del dic de Ponent o contramoll), aconseguí multiplicar el valor de les 
mercaderies importades i exportades per 15 i per 22, respectivament, entre els 

43. Malgrat haver-se construït ja, entre 1866 i 1875, el dic de Llevant.
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quinquennis 1872-76 i 1887-91. En el cas concret del vi, mercaderia predominant, 
es multiplicaren els hectolitres exportats per 29 entre les mateixes referències 
cronològiques, mentre que, paral·lelament, a la veïna platja de Benicarló (a tan 
sols 7 quilòmetres de distància i fins llavors hegemònica en la sortida de caldos 
malgrat no posseir cap tipus d’infraestructura portuària) a penes es multiplicaren 
per 3. En altres paraules: la construcció del port de Vinaròs significà un increment 
i concentració del tràfic marítim per aquest punt i, al mateix temps, un declivi 
inmediat i irreversible pel de la platja de Benicarló, encara que sense oblidar mai 
que l’origen veritable d’ambdues dinàmiques es trova en l’esmentada conjuntura 
econòmica alcista que és la que realment propicià tant aquest tràfic com la pròpia 
infraestructura. Anem per parts.

LES CAUSES DE L’EMPENTA COMERCIAL

Els antecedents històrics (I). L’embarcador de Vinaròs com a referent  
capdavanter en el tràfic de mercaderies per la mediterrànea

La ràpida i excel·lent capacitat de resposta a la forta demanda vinícola generada 
al llarg del segle XIX no resultà gens ni mica casual o improvisada. Tot el contrari: 
respongué a una trajectòria històrica de més de 400 anys d’experiències 
acumulades en la qual, des del segle XV, apareix ja l’embarcador de Vinaròs com 
a principal referent en el tràfic de mercaderies i, dins d’aquestes, amb el vi com a 
producte principal i amb pes específic. Com assenyalava el propi Borrás Jarque el 
1928, “aixó demòstra la gran importancia a que arribá la platja vinarocenca només 
per la seua força natural, sense cap ajuda de ningú. Si les millores sempre concedides, 
peró mai conseguides, s’hagueren portar a cap, es fácil imaginar lo que Vinaròs 
haguera pogut aplegar a ser”44.

D’entrada, en una data tan primerenca com l’any 1428 documentem la llicència 
rebuda pels habitants del “loch e terme de Vilanaròs” relativa a la possibilitat 
d’encapçalar els seus vins amb guix per a una millor conservació, donat que han 
estat “cominats per mercaders de Barchelona com de altres qui acostumen a negociar 
en lo dit loch (…) per a fer-los més vendables e profitosos”45.  A penes uns anys 
després, el 1477, i a l’aixopluc del tràfic marítim així generat, era ja la pròpia vila la 
qui sol·licitava al mestre montesià fra Lluis Despuig la possibilitat de construir un 
carregador a la platja per a facilitar l’embarcament d’aquesta mercaderia46.

En arribar el segle XVI és Viciana qui ens assenyala “los muchos marchantes que 
allí van [a Vinaròs] por la contractación que se tiene para cargar vino”47, podent-se 
calcular, d’acord amb les xifres de producció donades per ell mateixa (any 1564), 

44. Borrás (1928), pàg. 386.

45. Bover (1984), pàg. 10.

46. Guinot (1987), pàg. 194.

47. Viciana (1564), pàg.78.

una quantitat comercialitzable al Maestrat proper a 48.000 hectolitres, al voltant 
dels 2/3 de la collita48 (prou exagerada, al nostre parer, si la comparem amb les 
xifres que es registraran al segle XVIII). Uns decennis després, el 1596, encara que 
ara en el marc d’un procés judicial, seran diversos testimonis locals els que afirmen 
haver vist com “a la vila de Binarós e placha de aquella acostumen de venir y venen 
galeres per provehirse de molts vins ques cullen en dita y altres viles (…), acostumantse 
a vendrelos quasi a doble preu del ques ven quan no hi ha galeres”. Tant que un dels 
testimonis assenyala “aver venut en lo present any per a dites galeres pus de cent 
cànters de vi a rahón de ral e mig lo canter, mentre que ans que vinguesen les galeres 
de Genova valía a rahón de dos sous e quatre”49.

Aquesta dinàmica comercial al voltant del vi serà ratificada de nou al poc d’iniciar-
se el segle XVII, i va ser ara Gaspar Escolano el primer en afirmar, el 1610, que“hay 
tanta abundancia de vino entero y vinagre en los pueblos marítimos del Maestrazgo 
de Montesa que aún sobra para las armadas reales y para llevar a la serranía de 
Aragón y ciudades de Sevilla y Lisboa”50… I per a ser embarcat també, encara que 
ho omitisca Escolano, per galeres procedents de Nàpols, Gènova i Sicília, les quals, 
durant alguns anys compresos entre 1607 i 163151, carregaren solament per la 
platja de Vinaròs al voltant de 53.000 cànters de vi (5.973 hectolitres).

Així les coses, i sense xifres per a la primera part del segle XVIII, donarem entrada 
a la segona meitat d’aquesta centúria de la mà del botànic Cavanilles, segons el 
qual Vinaròs, “frecuentado siempre por varios buques mercantes”, seguia produïnt 
(any 1795) un “vino precioso y muy estimado de los extrangeros por ser fuerte, 
espeso y negro, condiciones propias para poder sufrir después las manipulaciones y 
mezclas que los mercaderes practican (…). A pesar de producir la pesca continuos 
beneficios, es el transporte de frutos lo mas lucrativo, pues solo los vinos que entre 
noviembre y enero se llevan al norte les producen de fletes más de 24.000 reales, sin 
contar los retornos”52. Per primera vegada, i amb prou fiabilitat, podem concretar 
per a aquesta època i la primera meitat del segle XIX53 la quantitat de vi carregada 
per l’embarcador de Vinaròs en el seu doble vessant de cabotatge i exportació. 
Les xifres que exposem a continuació, encara que incompletes i incloses en una 
sèrie desigual i discontínua, poden servir-nos per a il·lustrar aquesta conjuntura 
de tràfic vinícola que, a manera de transició, precedí el boom que esclatarà uns 
anys després.

48. Piqueras (1981), pàg. 10.

49. Gómez Sanjuán (1987), pàg. 329 i Gómez Acebes (2015), pàgs. 142-143.

50. Escolano (1610-1611), pàg. 369 (edició ampliada/completada per Juan B. Perales el 1878). “Lo 
mismo pasa con el aguardiente, que es innumerable el que se embarca en el Reino”.

51. Albiol (2003), pàgs. 130-134. Establim la mesura del cànter en 11,2 litres.

52. Cavanilles (1795), pàgs. 36-37.

53. Disposem de les primeres xifres en sèrie sobre el moviment comercial a partir de 1857, que és quan 
la Direcció General de Duanes del Ministeri d’Hisenda comença a publicar les Estadístiques del Co-
merç Exterior i del de Cabotatge.
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Quantitat de vi (hectolitres) sortit per l’embarcador de Vinaròs.  Anys 1784-1853

Anys Hectolitres sortits Per comerç de 
cabotatge

Per comerç 
d’exportació

1784 15.898
(dades incompletes) 7.670 (48,2 %) 8.228 (51,8 %)

1791-1795 26.870 (mitjana 
anual) ¿? ¿?

1796 ¿? ¿?  11.270

1829  10.705
(dades incompletes) 5.364 (50,1 %) 5.341 (49,9 %)

1834 ¿? ¿? 19.998

1844-1845 24.123 (mitjana 
anual) 19.387 (80,3 %) 4.736 (19,7 %)

1853 69.844 ¿? ¿?

  
 Fonts: Any 1784 (comprén únicament 8’5 mesos), Baila (2008), pàg 197. Anys 1791-95 i 1796, 

Franch (1986), pàgs. 76 i 103. Any 1829, A.M.V., Caixa 95, expedient 8. Any 1834, Piqueras (1981), pàgs. 89 i 
95. Anys 1844-45, Madoz (1850), pàgs. 345-347. Any 1853, A.M.V., Caixa 97, expedient 9. Elaboració pròpia.

 Notes: en tots els casos hem passat les arroves a litres i hectolitres d’acord amb la següent 
equivalència: 1 @ de vi = 15,15 litres. Els hectolitres de 1829 resulten incomplets donat que es corresponen 
únicament als carregats per aquells vaixells amb patent sanitària nova.

D’entrada, per al més de mig segle transcorregut entre 1784 i 1853 podem 
establir una mitjana anual de vi sortit per aquest embarcador que oscil.la entre 
els 24.000 i 70.000 hectolitres (cal recordar que les xifres de 1784 i 1829 responen 
únicament a part de la mercaderia carregada). Dins d’aquest llarg període, no 
obstant, distingim dues etapes clarament separades: fins als anys quaranta, amb 
una mitjana situada entre els 20.000-24.000 hectolitres de vi embarcats54, i a partir 
dels anys cinquanta en què s’observa un clar enlairament al multiplicar-se per 3 
els hectolitres sortits (quasi 70.000 el 1853). Aquesta darrera quantitat ja no es 
superarà fins arribar, en ple boom vinícola, a la dècada dels vuitanta del segle XIX: 
84.702 hectolitres de mitjana anual entre 1882-86 i 290.000 entre 1887-91.

Tot i així, però, el problema encara per discernir, respecte al total embarcat, 
és sapiguer quina part fou destinada a cabotatge (ports espanyols) i quina a 
exportació (ports estrangers). Malgrat disposar únicament per als anys 1784, 1829 
i 1844-45 dels percentatges concrets, en tots ells o bé es troben molt igualats 
ambdós tipus de comerç (com en 1784 i 1829) o bé el de cabotatge supera, i 
en molt, el d’exportació (com en 1844-45). Aquesta proporció, encara que molt 
relativa55, canviarà de forma radical a partir de la dècada de 1860 quan la contínua 

54. El 1787 ascendí la collita de vi al terme de Vinaròs en 200.000 arroves (30.300 Hls.). Romeu 
(1978), pàg. 1.

55. Per exemple, el 1829, de les 1.192 pipes de vi (5.364 Hls.)  embarcades per cabotatge, 226 foren des-
tinades a Cadis i a bon segur que reexpedides després cap a Amèrica. Això comportarà, en conseqüència, 
un canvi substancial de l’esmentat percentatge a favor ara de l’exportació: del 59,4 % front al 40,6.

i forta demanda estrangera, especialment francesa, inclinarà la balança a favor del 
comerç d’exportació.

Respecte a altres qüestions, i per ordre cronològic, cal que destaquem el 
següent:

- per a 1784 detectem tan sols com a mercaderies exportades el vi i el carbó mineral. 
El primer destinat, essencialment, cap a Portugal (3.681 Hls.), nord d’Europa (2.030 
Hls.) i França (1.271 Hls.). El carbó o azabache, procedent de les conques mineres de 
Terol, es destinava tot a França. Respecte a productes sortits per cabotatge destaca 
de nou el vi (6.793 Hls. per a aprovissionar l’Armada Reial fondejada a Cartagena 
i 877 cap a Mallorca), les garrofes (8.965 arroves destinades al sud de València i 
Catalunya) i la fusta de pi procedent de la comarca dels Ports de Morella.

- per al quinquenni 1791-1795 a penes sabem que sortiren per l’embarcador 
de Vinaròs 26.870 Hls. de vi (i 38.428 pel de Benicarló), encara que sense poder 
concretar quina proporció fou destinada a ports estrangers o nacionals.

- per a 1796 disposem únicament dels registres corresponents al vi exportat, del 
qual, com ens assenyalava Cavanilles, la major part s’embarcava cap al nord d’Europa. 
Concretament cap a Alemanya (Bremen i Hamburg sobretot), Rússia i Anglaterra.

- per a 1829, i gràcies al registre de la patent sanitària56 que necessàriament 
havien de portar els vaixells (conservada a l’Arxiu Municipal de Vinaròs), podem 
concretar, a banda del repartiment del vi entre comerç d’exportació (el 49,9 % 
amb 1.187 pipes = 5.341 Hls.) i de cabotatge (el 50,1 % amb 1.192 pipes = 5.364 
Hls.), el seu destí específic:

Destí i quantitat de vi carregat a l’embarcador de Vinaròs en aquells vaixells 
amb patent sanitària nova. Any 1829

Exportació Pipes Cabotatge Pipes
Gibraltar  478 Cadis 226
Civitavecchia (Roma) 175 Benicarló 135
Lisboa 174 Puerto Santa Maria 127
Livorno 115 Sitges 126
Marsella 100 Cartagena 125
Gènova 85 Tarragona 93

Murviedro 86
A Coruña 68
¿? 60
Màlaga 51
València 24
Alacant 20
Salou 16
Vilanova 16
Cullera 13
Barcelona 6

Totals 1.187 1.192
          

Font: A.M.V., Caixa 95, expedient 8. Registro de las Patentes nuevas de Sanidad que se espiden 
en el Año 1820. Elaboració pròpia.

Nota: 1 pipa = 450 litres.

56. Document destinat a consignar l’estat de salut del port i la circumscripció sanitària d’on surt un 
vaixell o expedició.
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Quant al nombre de vaixells sortits (quasi tot llaüts) s’arribà als 410: 108 en llast 
o descarregats, 43 per a la pesca del bou, 7 per a la del palangre, 62 carregats de 
vi/aiguardent57 i 190 amb altres mercaderies.

-  respecte a l’any 1834 s’exportaren per l’embarcador vinarossenc 19.998 
hectolitres de vi valorats en 874.772 rals de bilió (218.693 pessetes). De tot aquest 
valor, únicament el 7,2 % es corresponia al vi embarcat cap a Amèrica (Rio Grande, 
a Argentina), mentre que la resta, el 92,8 %, fou absorbit per Europa (essencialment 
pel Regne Unit - vía Gibraltar -, Lisboa, Marsella i la ciutat italiana de Livorno, a 
banda de quantitats menors carregades cap a Amsterdam, Gènova, Hamburg i 
Sète). Cal sumar també a les quantitats anteriors els 739 hectolitres d’aiguardent 
per valor de 64.992 rals destinats essencialment a Gibraltar i Marsella, així com 
4.600 arroves de garrofes que, per valor de 9.200 rals, foren enviades a Gènova 
i Marsella. En aquest mateix any, en cas d’establir una jerarquia comarcal, el veí 
embarcador de Benicarló superà al de Vinaròs respecte a quantitat de vi exportat 
(22.799 Hls.) encara que no quant al valor d’aquest (625.512 rals). Respecte 
l’aiguardent es superà, i de molt, a l’exportat per Vinaròs: 3.469 Hls. valorats en 
144.470 rals.

- per al període 1844-45 tornà a ser el vi, “verdadera riqueza de este país”58, la 
principal mercaderia embarcada, encara que les quantitats sortides per cabotatge 
superaren, en molt, a les exportades59 (el 80,4 % front al 19,6). Li seguiren, també 
per cabotatge i entre d’altres (en mitjanes anuals), les sortides de garrofes (83.545 
arroves), oli (19.195 arroves), taulons de fusta (46.663 peces) i carbó vegetal 
(17.606 arroves). Respecte a mercaderies entrades cal destacar, entre les més 
importants, les dogues per a boteria (203.339 unitats), la farina (51.810 arroves) i 
l’arròs (38.004 arroves).

- per últim, per a l’any 1853 de nou i com sempre fou el vi, encara que ara ja de 
forma molt acusada, la mercaderia més comercialitzada (15.521 pipes = 69.844 
Hls.). La resta d’embarcaments (no se’ns diferència entre cabotatge i exportació) 
estigueren configurats per garrofes, oli, aiguardent, fusta per a la construcció 
(taulons) i per a la confecció de botam (incloses doles), carbó mineral i vegetal 
(de carrasca), sardina i tonyina (en cascos o botes normalment procedent de 
Cadaqués, Vigo, Isla Cristina i A Coruña), panses, sabó, terra groga (per a ceràmica), 
paper estrassa i també blanc, pipes buides (procedents de Marsella, Livorno o 
Sète), segó, panis, sigrons, patates, llenya, quadrons d’obra, alquitrà, taronges (en 
milers, procedents de Cullera i Borriana), ferro (en barres i cèrcols), sucre, arròs, 
farina, abadejo, alum, ceràmica basta (“obra de barro”) i espart.

Cal destacar també còm el 40 % de les sortides de vi es concentraren durant 
els mesos de novembre/febrer (justament després de la verema de setembre/

57. S’embarcaren 142 pipes d’aiguardent: 67 destinades a Màlaga, 25 a Cadis, 22 a Gibraltar, 16 a 
Vilanova, 6 a Cartagena i la resta a altres llocs.

58. Vallterra (1857), pàg. 162.

59. A banda del vi i aiguardent s’exportaren també 600 arroves d’oli, 90 faneques d’avellanes i 73 
arroves de desperdicis de seda.

octubre), així com la permanència encara de l’aiguardent dins de les sortides però 
amb una proporció molt reduïda (del total de 16.297 pipes de vi i derivats vínics 
embarcats, el 95,2 % correspongué a vi i a penes el 4,8 a aiguardent). Del total de 
vaixells que sortiren del port (1057 unitats), 776 ho feren carregats (el 73,4 %) i 281 
en llast o descarregats (el 26,6 restant). No casualment, aquells mesos amb menys 
vaixells en llast es corresponen amb els mesos amb màximes sortides de vi (desde 
novembre a febrer).

Nombre de vaixells i principals mercaderies sortides per l’embarcador de Vinaròs. Any 1853

Vaixells sortits Vi
(pipes)

Aiguardent
(pipes)

Garrofes
(arroves)

Oli
(pipes)

carregats en llast
Gener 68 16 1.437 48 24.060 2
Febrer 53 10 954 124 25.420 33
Març 51 14 1.036 117 7.500 110
Abril 63 30 967 175 16.300 84
Maig 73 19 2.021 81 7.000 111
Juny 74 43 1.599 52 36.817 14
Juliol 75 24 1.274 134 18.200 57
Agost 61 44 739 2 14.100 120
Setembre 73 33 968 0 19.640 92
Octubre 56 23 757 43 9.600 27
Novembre 58 17 1.688 0 11.400 0
Desembre 71 8 2.081 0 19.340 25
Totals 776 281 15.521 776 209.377 675

  
Font: A.M.V., Caixa 97, expedient 9. Depositaría. Entrada y salida de buques del puerto de Vinaròs. 
Elaboració pròpia. 
Notes: 1 pipa = 450 litres. 1 arrova d’oli = 12,88 quilograms.

Els antecedents històrics (II). El patró vinarossenc Joan Baptista Albella, un 
dels primers valencians en fer el trajecte directe València-Veracruz el 1803

Destacada ja en l‘apartat precedent la llarga trajectòria històrica de l’embarcador 
de Vinaròs com a centre receptor i reexpedidor de mercaderies, voldríem centrar 
ara l’atenció en un esdeveniment aparentment aïllat i casual però que, en el fons, 
constata, dins de la gran tradició marinera vinarossenca, la importància del seu 
col·lectiu de patrons de nau i mariners mercants no solament en el tràfic marítim 
per la meditarrànea sinó també en aquell altre de tipus transoceànic, molt més 
llunyà i iniciat a partir de la segona meitat del segle XVIII amb la pèrdua del 
monopoli comercial que fins llavors havia gaudit el port de Cadis60.

En efecte, els diversos decrets i ordres publicats al respecte (anys 1765, 1778 i 
1789) varen permetre el lliure comerç amb les Índies (Amèrica) a tota una sèrie 

60. Respecte al tràfic comercial valencià amb les Indies al llarg del segle XVIII, vegeu Ribes (1985).
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de ports espanyols61 entre els quals no es trobava el de València per no disposar 
d’instal·lacions portuàries adequades. Haurem d’esperar una Reial Ordre d’agost 
de 1791 perquè, des d’un punt de vista oficial, “dicha playa se tenga y repute por 
puerto habilitado para el comercio libre con la América”, encara que, en la pràctica, 
no es concretarà aquesta possibilitat fins al 1801, any en què el xabec Sant Crist 
del Grau, amb 40 tones de registre i noliejat pel ric seder valencià Vicent Carrà, es 
registrarà com la primera nau en fer el trajecte directe València-Veracruz (el port 
més important de Mèxic i dels principals en l’embarcament de plata cap a Europa).  

No casualment, serà aquest mateix promotor el qui un any després, el 1802, 
amb l’impuls i coordinació ara de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de 
València, s’associe, entre altres accionistes, amb Bernardo Lassala, Mariano Canet, 
Lluis Vergés, Vagué y Llano, el marqués de Valera, Thomás Ballester, Carlos Iranzo, 
Lluis Oller i Gaspar Morera per a constituir una mercantil, anomenada la Sociedad 
Valenciana, destinada a comerciar directament amb Amèrica (especialment Mèxic) 
i lliurar-se així de la dependència catalana i de Cadis. Per a solcar l’Atlàntic fou 
adquirida al port d’Alacant una pollacra62 de construcció veneciana, amb el nom 
de Concepción i 200 tones de registre, en la qual s’invertí la gens menyspreable 
quantitat de 238.280 rals (97.932 per a la nau mateix, 90.000 per al velamen, 
19.360 per als canons i municions respectives, 28.122 per a provisions i 2.835 
en altres partides). Capitanejada pel Patrón-Maestre vinarossenc Joan Baptista 
Albella i amb una tripulació de 12 mariners (segón pilot, contramestre, calafat, 
7 mariners i 2 pajes), sortí del port de València el 25 de maig de 1803 amb les 
bodegues carregades de vi, aiguardent, vinagre, oli, paper, xufes, llibres, ceràmica 
i “diferentes caxones de texidos de seda”. Arribà al seu destí, Veracruz, el 10 d’agost 
del mateix any, “haciéndolo con toda felicidad, sin haver tenido novedad alguna en 
su navegación y empleando en el trayecto 78 dias desde el puerto de Valencia, 64 
desde el de Málaga (en el que se detuvo a fin de adquirir noticias del libre paso por el 
Estrecho) y 53 desde que desembocó en el Estrecho de Gibraltar”. L’autor d’aquesta 
informació, datada el 16 de novembre de 1803 i signada per la pròpia Reial 
Societat Económica, finalitzava la seua exposició amb el desig “que la expedición 
del experimentado Sr. Albella sirva para reanimar a los individuos de este Reino en el 
comercio directo con nuestras Américas, con lo que el labrador logrará la salida de sus 
frutos y las fábricas tomarán incremento”.

Donats els bons resultats d’aquest viatge (retornà la nau al port de València, 
carregada de “azúcar y plata” i sense novetats, el 19 de març de 1804), de seguida 
fou organitzada una segona expedició a Mèxic que sortí de l’esmentat port 
peninsular el 19 d’agost de 1804. Malgrat que el viatge d’anada també fou un 
èxit, el de tornada finalitzà amb un rotund fracàs en ser capturada la nau i les 
mercaderies corresponents pels corsaris anglesos (en un context de bloqueig 
naval de l’Atlàntic per part d’Anglaterra que, enemiga d’Espanya, dificultava 

61. Santander, Gijón, A Coruña, Sevilla, Cadis, Màlaga, Cartagena, Alacant i Barcelona.

62. Vaixell amb velamen molt paregut al del bergantí encara que amb un aparell més simplificat per a 
fer possible tripulacions més reduïdes encara que amb prestacions practicament idèntiques.

l’arribada de bucs amb bandera española des del 1796). La correspondència 
remesa al respecte per l’esmentat Albella a la Junta General de Accionistas i al propi 
Vicent Carrà no té cap tipus de rebuig i en conseqüència, donada l’originalitat de 
la font, no ens resistim a transcriure alguns dels seus paràgrafs més il·lustratius63: 

- “El capitán Albella nos participa desde Veracruz que una vez cargada la Concepción 
y luego que el tiempo lo permita dará vela destino a Cadiz y Valencia [sortiran el 12 
de decembre de 1804], aunque sin perder de vista las precauciones, ahora con más 
motivo, derivadas de los azaramientos provocados por los negros de Santo Domingo, 
pues tenemos noticias ciertas que han capturado dos buques españoles y degollado 
a sus tripulaciones, y ante todo de los corsarios ingleses”. 

- “El capitán nos participa en carta del 23 de marzo de 1805 desde la isla de San 
Miguel [la major de les illes Azores] que el pasado 12 de febrero se encontró con un 
corsario inglés64 que le apresó con todo el cargamento y registro de plata que traía”. La 
lletra, diritgida al “Sr. Don Vicente Carrá” i signada pel propi Albella, ens relata amb 
tot luxe de detalls el succés en qüestió: “Muy Sr. Mio y mi dueño (…). Avistamos 
por sotavento una fragata que, a pesar de la fuerte marea, se nos vino muy luego a 
bordo. Largó su bandera inglesa, hizamos la nuestra, echó su bote al mar, me mandó 
embarcar con todos los papeles y nos dijeron que, al tener con nosotros la Guerra, 
éramos prisioneros (…). La fragata era un buque corsario de 16 cañones de a doce y 2 
de a veinticuatro y me dijeron que, como ellos, havia mas de ducientos repartidos en 
todos los puntos y que se habían tomado muchos buques procedentes de Veracruz y 
la Havana en su vuelta de las Américas. A pesar de darme la opción de pasar al buque 
y trasladarme a Londres, tal fue mi desesperación que les respondí que, aunque 
pudiéramos ahogarnos, me echara a un bote con toda la tripulación. Echaron el 
bote al mar pero solo nos dejaron embarcar a mi y a mi hermano, despachándonos 
con solo lo que llevábamos encima. Les supliqué que nos diesen los instrumentos de 
navegación para poder buscar mi vida y con notable enfado me tiraron el octante 
y algunos planos, quedándose con el resto (…). Llegamos como mejor pudimos 
a San Miguel y hallamos en esta isla a muchos españoles, de los que habían salido 
un mes antes que nosotros de Veracruz, entre ellos la tripulación de un bergantín 
que habíamos venido juntos. A los pocos días llegaron otros marineros también 
deshauciados, entre ellos tres de los nuestros que fueron Pascual Griñó, Vicent Obiol y 
Josep Joaquím Gómez (…). Dígales de mi parte a los Srs. Socios de todo lo ocurrido y 
que me presentaré con el Diario de Navegación para que vean la puntualidad con que 
obedecí sus ordenes, teniendo cada uno esta Carta como por propia pues mi cabeza 
no está al presente para más, pero mi voluntad de servirles es siempre invariable”.

63. A.R.S.E.P.V., Caixa 40, n.º 1 i s.s. Actas de las Juntas Generales de suscriptores para la adquisición 
y mantenimiento de buque que resista la travesía oceánica/ Antecedentes de la compra y constitución 
de una Asociación de Subscriptores para el comercio directo de Valencia con América/ Contabilidad 
de la ampliación para las expediciones directas. Anys 1801-1805.

64. Cal recordar aquí que el corsari no era altra cosa que un pirata més finançat pel país sota el pabe-
lló del qual navegava (en aquest cas Gran Bretanya) i destinat a capturar vaixells mercants procedents 
de païssos enemics (coneguts en dret amb el nom de presa marítima).
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La fil·loxera a França i també a Catalunya
Fet el parèntesi anterior, que ens ha il·lustrat amb un tó prou aventurer i pintoresc 

la importància que tingué sempre a Vinaròs el sector mariner, exposarem ara 
les raons que, de forma ràpida i directa (causa/efecte), propiciaren a partir de la 
segona meitat del XIX el creixement exponencial d’una demanda vinícola que 
ja venia creixent des de principis de la centúria. De fet, i segons ens recordava 
el febrer de 1891 el propi Boletín de la Estación Enotécnica de España en Burdeos, 
dues foren les raons per les quals hagué de recórrer França a l’importació de vins 
espanyols i, especialment, valencians. “La primera debido a la filoxera, que desde 
1868, en que hizo su aparición, hasta 1887, en que se repoblaron y empezaron a 
rendir los nuevos viñedos, redujo la cosecha desde los 36 millones de hectólitros a los 
23. Cierto que hoy se ha repuesto algo y que la última cosecha es ya de 27 millones, 
pero aún falta mucho para llegar a la antigua producción. Y cierto es que procura, por 
todos los medios, impulsar la producción de vinos argelinos, habiendo recolectado 
este año dicha colonia 2,8 milllones de hectólitros. La segunda es debida al aumento 
del consumo por parte de la población, que solo en la clase obrera puede calcularse 
en un litro por día y persona. De ahí que, en definitiva, tenga aún que recurrir Francia 
a ser tributaria de otras naciones, sobre todo España, para asegurar una bebida que 
aquí se considera de primera necesidad”65.

Efectivament, l’espectacular creixement de la viticultura a la nostra comarca 
al llarg de la segona meitat del segle XIX (fins a ben avançada la década dels 
vuitanta i en alguns indrets fins als primers anys de la centúria següent) mai 
s’hagués aconseguit sense les condicions tan favorables que es van crear com a 
resultat de les destrosses provocades per la fil·loxera a França a partir de 1868 i a 
Catalunya, principal zona productora i exportadora de vins a Espanya, a partir de 
1878 (malgrat l’intens procés de reconstitució). S’obria d’aquesta forma als nostres 
vins no sols el mercat proporcionat pel consum intern francés i català, sinó també, 
indirectament, el dels seus clients arreu del món. Afortunadament, encara haurà 
de transcórrer un quart de segle, fins a l’any 1902, per a detectar l’esmentada 
enfermetat criptogàmica al Maestrat.

La conseqüència d’aquestes diferències cronològiques respecte a la presència 
de la fil·loxera no serà altra que la conversió del Maestrat en una de les principals 
zones abastidores del mercat internacional de vins, amb el consegüent increment 
de les exportacions i dels preus de cotització. “Así fue -en paraules de Piqueras- 
como la viticultura valenciana, que ya estaba atravesando una buena etapa, se 
encontró con una demanda de vino que a duras penas podía cubrir con su producción 
interna. Ausencia de filoxera, fuerte demanda y altos precios dieron lugar a la más 
intensa oleada de prosperidad que haya conocido jamás el viñedo valenciano”66. 
Vegem, amb xifres concretes, de quina manera es concretà aquesta edat d’or a la 
nostra comarca.

65. A.C.M.A., Estaciones Enotécnicas, lligall 125, carpeta 1.

66. Piqueras (1986), pàg. 63.

El tractat de comerç amb França (1882-1892)
Assenyalava el 1890 el president de la Junta Provincial de Agricultura de 

Castelló que “de tal manera se ha fomentado en esta provincia la producción 
vinícola y su comercio de exportación que este movimiento se ha reflejado hasta en 
los pueblos rurales de más escasa importancia, modificándose en muchos de ellos, 
casi en absoluto, la producción de su riqueza (…). Y todo ello debido a la favorable 
influencia de nuestro tratado con Francia, que esta comisión considera a tal punto 
su incuestionable importancia que su no renovación implicaría necesariamente la 
completa ruina de la mayor parte de los pueblos de la provincia”67. Tant, que segons 
el mateix informant, “en el periodo transcurrido desde 1882 hasta principios del 
actual [1890] ha aumentado la producción del vino en la proporción del 200 por 
100. Dicha cosecha se considera como principal en esta región y el aumento de su 
producción depende de la gran exportación que de dicho caldo se hace a Francia (…). 
En el indicado período de tiempo la oscilación del precio del vino ha aumentado en 
un 40 por 100, pues el término medio del precio del cántaro de vino, o sea 11,27 litros, 
era antes de 1882 de 1,25 pesetas y desde dicho año hasta la actualidad ha llegado a 
las 2 pesetas”68.

O dit d’altra forma. A mesura, com ja hem concretat línies més amunt, que la 
fil·loxera arrassava el vinyet francés, aquest país, necessariament, es va veure 
obligat a subsanar aquest dèficit vinícola amb la signatura d’acords comercials amb 
Espanya que, a la pràctica, es traduïren en una forta reducció dels aranzels d’entrada 
als nostres vins. Estem fent referència al conveni signat entre Espanya i França el 
1877 (en vigor des del març de 1878) i, sobretot, al tractat de comerç signat també 
entre ambdós països el 1882 i amb vigència fins al 31 de gener de 1892. Els canvis 
així possibilitats foren tan categòrics que mentre el 1874 el vi comú espanyol fins 
a 15º alcohòlics havia de pagar un aranzel o impost de 5,20 francs/ hectolitre, amb 
el conveni de 1877 es rebaixava aquest a 3,50 i amb el tractat de 1882 a tan sols 2 
(encara que amb l’establiment sempre d’una escala alcohòlica que penalitzava amb 
0,28 cèntims de franc/hectolitre cada grau d’alcohol a partir dels 15).

Impost o aranzel amb el que es gravava el vi espanyol a la seua entrada a França
Abans de 1877 A partir de 1877 A partir de 1882

Graus 
centessimals

Tarifa 
Francs/ Hl.

Graus 
centessimals

Tarifa
Francs/ Hl.

Graus 
centessimals

Tarifa 
Francs/ Hl.

fins a 15 5,20 fins a 15 3,50 fins a 15 2
16 5,48 16 3,78 16 2,28
17 5,76 17 3,96 17 2,56
18 6,04 18 4,24 18 2,84
19 6,32 19 4,52 19 3,12

Font: La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento (1882), pàg. 572.

67. Junta Provincial de Agricultura de Castellón (1890), pàgs. 180-191.

68. Per al cas de la comarca del Maestrat i per a l’any 1884/1885 s’alcançà una mitjana de 2,19 pes-
setes/ cànter d’11,27 litres (o el que és el mateix: 0,78 rals de billó/litre). A.C.M.A. lligall 83, carpeta 
2. Segons l’Interrogatorio de 1884 i d’acord sempre amb la mitjana declarada pels municipis d’ Albo-
càsser, Cervera, Culla, la Jana, Peníscola, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu i Tírig.
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En definitiva: crisi fil·loxèrica a França i reserva del seu mercat, via aranzelària, als vins 
espanyols, especialment els valencians en atenció al seu cos, graduació i proximitat 
geogràfica. Ambdós aspectes provocaren un ascens tal de les exportacions a la 
comarca del Maestrat que ens permet qualificar com a històric i sense precedents el 
període situat entre els anys 1882 i 1891. Tres referències relatives als ports de Vinaròs 
i Benicarló serveixen per a il·lustrar perfectament aquesta edat d’or de la nostra 
vinicultura:

- d’entrada, i dins d’aquest període, sempre fou França, per les raons ja exposades, 
el destí fonamental dels nostres vins. Servisquen com a exemple els més de 100.000 
hectolitres de vi exportats el 1885 pel port de Vinaròs, el 95 % dels quals foren 
destinats als ports francesos de Sète (a la mediterrànea), l’Havre, Rouen i París-Bercy 
(a l’atlàntic)69. Simplement cal fullejar els diversos periòdics de l’època per a observar, 
en el seu apartat d’anuncis comercials, l’interés mostrat pels importadors estrangers 
a l’hora d’establir noves línies de vapors: “A mediados de noviembre [1882] la Casa 
Grossos y Cia. del Havre abrirá una línea de vapores que, desde Castellón, Benicarló y 
Vinaroz, partirán para el Havre, Rouen, París y Burdeos”70.

- la màxima quantitat de vi exportat pels ports de Vinaròs i Benicarló s’aconseguirà, 
no casualment, durant el període 1882-1891: per al primer en el quinquenni 1887-1891 
amb un total d’1.321.662 hectolitres i en el segon durant el quinquenni precedent, 
1882-1886, amb 700.678. Tanta fou la importància de la rebaixa aranzelària que, 
tampoc no casualment, el màxim històric exportat durant un any pel port de Vinaròs 
s’aconseguí el 1891, tot just a punt de finalitzar el susdit tractat comercial i, amb ell, 
els avantatges aranzelaris que establia: ni més ni menys que 453.069 hectolitres de vi 
comú valorats en 11.326.733 pessetes.

- com pot apreciar-se al quadre següent, la participació del Maestrat (mesurada a 
través dels ports de Vinaròs i Benicarló) en l’exportació de vi comú dins del conjunt 
estatal passà del 2,1 % del període 1866-70 al 4,2 % del període 1887-91, justament el 
doble. O dit d’altra forma: de cada 100 hectolitres de vi exportats per l’Estat espanyol 
entre 1887-91 (l’etapa de màxim tràfic comercial), 4,2 sortiren per ambdós ports del 
nord castellonenc (que és com dir província de Castelló71). A partir de 1892 aquest 
percentatge començà a reduir-se, primer bruscament i després a un ritme molt menor, 
fins aconseguir a penes un 0,9 % durant el sexenni 1911-16, el mínim de la sèrie.

69. Villar (1887), pàg. 19. La resta anava diritgida a Rússia, Alemanya i Països Baixos.

70. Periòdic La Provincia. Castelló, 15 d’octubre de 1882.

71. Donat que entre 1877 i 1896 absorbiren ambdós llocs d’embarcament quasi el 94 % del total del 
vi exportat a escala provincial.

Comparació entre els hectolitres de vi comú exportats per l’Estat espanyol i els exportats 
pels ports de Vinaròs i Benicarló. Anys 1866-1916. Mitjanes anuals

Anys Estat espanyol Vinaròs % Benicarló %
1866-70 1.105.000 2.065 0,2 21.089 1,9
1872-76 1.649.000 9.122 0,5 34.645 2,1
1877-81 4.057.000 23.433 0,6 78.633 1,9
1882-86 6.901.000    72.118   1 140.136 2
1887-91 9.072.000    264.332  2,9 115.219 1,3
1892-96 5.450.000    140.815   2,6 44.402 0,8
1899-04 2.900.000 60.978 2,1 17.717 0,6
1905-10 1.500.000 10.618 0,7 17.260 1,1
1911-16 2.900.000 20.628 0,7 4.856 0,2

 
Fonts: per a l’Estat espanyol, Garrabou (1975), pàg. 193, i Pan-Montojo (1994), pàgs. 140 i 267. 

Per a Vinaròs i Benicarló, A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio Exterior. Anys 1866-1916. Elaboració 
pròpia.

La tendència de l’evolució de les exportacions, molt pareguda en els tres llocs 
(ascendent fins a començaments de la dècada dels noranta i descendent a partir 
d’aquesta data), mereix un tractament específic per al cas de Vinaròs, donat que 
mentre a escala estatal l’increment de les exportacions es multiplicà per 8,2 entre 
1866-70 i 1887-91, per al port de Vinaròs l’ascens, en idèntiques referències, es 
multiplicà ni més ni menys que per 128, 15,6 vegades més. Quant a l’embarcador 
de Benicarló l’increment resultà molt menys vistós (es multiplicaren les sortides 
per 5,4), donat que, una vegada operatives les infraestructures portuàries 
vinarossenques, es transvasaren a aquestes, lògicament, bona part de les 
operacions de càrrrega i descàrrega de mercaderies.

Les estacions enotècniques d’Espanya a l’estranger
Aquestes agències oficials, creades a partir del darrer quart del segle XIX i 

depenents del Ministeri de Foment, tenien com a objecte afavorir i desenvolupar 
a l’estranger el comerç d’exportació dels productes agrícoles espanyols, 
especialment el vi. “Hemos podido observar, en el tiempo que llevan de existencia 
-assenyalava el novembre de 1892 el Director General d’Agricultura- la efectiva 
y gran utilidad de sus servicios para las mercancías procedentes de la Península, al 
suministrarles cuantas noticias y datos solicitan acerca de las costumbres y medios 
de efectuar el comercio, sistemas de ventas, medios de transporte y naturaleza y 
condiciones de mercado (…). También se están haciendo esfuerzos en facilitar el 
proceso de venta de productos, procurando dar la propaganda de éstos ya instalando 
grandes almacenes de muestra con todos los datos mercantiles necesarios, así como 
por medio de anuncios, circulares y catálogos según la costumbre de los países 
respectivos”72.

72. A.C.M.A., lligall 125, carpeta 1. Estaciones enotécnicas de España en el extranjero.
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Vegem, encara que siga a títol il·lustratiu (donada la informació parcial 
disposada), algunes de les tasques dutes a terme per aquestes agències respecte 
als vins del Maestrat, agrupats sota la denominació conjunta Benicarló/Vinaroz o 
simplement, i de forma genèrica, amb el nominatiu Benicarló.

Pel que respecta a l’Estación Enotécnica de España en Sète (França) hem 
documentat tres tipus d’actuacions73:

- la sol·licitud, el 1891, de diverses Memorias Comerciales per part del comerciant 
vinarossenc José Martínez Miralles i del benicarlando Diego O’Connor.

- la difusió dels resultats de les anàlisis químiques dutes a terme en les darreres 
remeses de vi arribats a aquesta plaça francesa. Es detectaren en les mostres 
agafades de vins del Maestrat l’existència de sulfats i “alcohol industrial en demasía” 
en diverses partides procedents de Vinaròs (Redo y Rodrigo) i Benicarló (Tomás 
Sancho).

- la publicació mensual dels preus de cotització dels principals vins utilitzats 
per al coupage (amb una graduació situada normalment entre els 13 i 14 graus 
d’alcohol). La corresponent al mes de gener de 1893 establia els següents preus 
(francs/100 litres): “Vinaroz: 21-25, Tarragona: 23-26, Alicante: 24-25, Benicarló: 26-
29, Valencia: 27-29 y Priorato: 28-32”.

Pel que fa a l’Estación Enotécnica de España en París (França) advertia en el seu 
primer butlletí de gener de 189174 l’excessiva concentració de l’oferta de caldos 
valencians en el mercat francés, “estando muy descuidados los mercados del centro-
norte de Europa, así como los de América central y meridional, cuando en realidad 
recibimos múltiples cartas de Bélgica y Suiza interesados en recibir caldos españoles”. 
A banda, ens informava sobre l’arribada a París de diverses partides de vins 
“Alicante, Benicarló, Utiel y Cataluña”, els quals ho havien fet “desde los puertos del 
Havre y Rouen a los depósitos de Bercy y Charenton, en los que sufren las mezclas y 
manipulaciones necesarios a su consumo”.

Per últim, i quant a l’Estación Enotécnica de España en Burdeos (França), utilitzarem 
els butlletins disponibles (tots ells corresponents a l’any 1891) per a il·lustrar, a 
manera d’exemple, els principals condicionants als que foren sotmesos els nostres 
vins (tipus de demanda i atributs exigits, preus de cotització, claúsules comercials, 
mitjans de transport…). D’entrada, la representativitat d’aquesta plaça o mercat, 
amb les seues tres demarcacions consulars de Charente, Dordogne i Gironde, es 
justifica “por ser uno de los más importantes para el comercio de vinos españoles, 
ocupando el segundo lugar después del de Cette, pues a él llegan más de un millón de 
hectólitros y este año es posible que se supere esta cantidad”. Vegem a continuació 
les seues principals característiques75:

73. Idem.

74. Idem.

75. Idem.

- tipus de vins sol·licitats: “en al año actual Burdeos ha buscado con preferencia los 
vinos Rioja, Navarra, Aragón y Benicarló/Vinaroz, los cuales han servido de mezcla 
a los Gironda o bien para disminuir su acidez, resultando una escala de vinos desde 
los que se venden como puros (a 100 francos/hectólitro) hasta el que se vende para 
el obrero (a 30 céntimos/litro). Hay que advertir que buena parte de ellos llegan a 
esta plaza a través de la aduana de Cette (por el Meditarráneo) o Hendaya (por el 
Atlántico), viajando desde dichos puntos como vinos franceses y, en consecuencia, no 
constando en la aduana de Burdeos”.

- preus de cotització: “El mercado de vinos de esta región comienza a últimos de 
octubre y tiene su apogeo en noviembre y primeros de diciembre en que las Casas 
comerciales hacen sus aprovisionamientos. Los precios medios que en general 
pueden asignarse oscilan, para los tintos sin enyesar76, entre los 44-50 francos/
hectólitro (14-15 grados) y los 33-40 francos/hectólitros (12-13 grados). En caso de 
enyesarse desciende la proporción, respectivamente, a los 30-33 y 28-32 francos (…). 
Debemos advertir al respecto que estos precios oscilan mucho según las necesidades 
del momento, existiendo tres precios según la forma de compra: los más altos son 
sostenidos por las casas acaparadoras, aprovechándose de las circunstancias; los 
precios medios, que son los que pueden tomarse como normales, son indicados por 
los corredores de vino y, por último, el de los españoles que vienen ellos mismos a 
vender pequeñas partidas, de lo cual se aprovechan las casas compradoras para 
cansarles y aburrirles hasta obtener sus vinos a bajo precio”.

- condicions comercials: “Se verifica el comercio, esencialmente, por corredores-
comisionistas de vino que reciben la mercancía de España y por casas acaparadoras 
establecidas en Burdeos que envían a sus agentes o corredores a España (…). Los 
pagos usuales en esta plaza, a cargo siempre del vendedor, se dividen en dos grupos:

 1.- 1 franco/hectólitro por comisión de venta y 5 francos por cada 100 en concepto 
de corritage de venta o garantía de pago al vendedor (2 francos) y posibles descuentos 
(3 francos).

 2.- los gastos derivados de la mercancía puesta en muelle del puerto o estación 
ferroviaria consistentes en el pago de aduana (2 francos/hectólitro hasta 15 grados), 
alquiler de pipas (2 francos por mes y pipa de 600 litros), relleno de las mismas (30-40 
céntimos de franco por pipa de 225 litros) y almacenaje (25 céntimos de franco por 
mes y hectólitro).

En resumen, se pueden calcular los gastos de 10 a 11 francos por hectólitro”.
- transport: “Puede hacerse por mar y por tierra. Por mar existen compañías de 

vapores francesas y españolas que tienen agentes en los principales puertos de 
España y Francia. Este transporte es algo más barato que por tierra, pero tiene el 
inconveniente de que las pipas solo pueden estar 3 días sobre el muelle del puerto y 
si en este plazo no se han retirado deben hacerlo en el almacén general o en el de los 
particulares. Las mercancías que llegan por ferrocarril, sin embargo, pueden estar diez 
días en su almacén sin pagar nada. Existen, además de los almacenes particulares, el 
de la Aduana, el Entrepot general y el de la Cámara de Comercio, cuyos precios son 

76. Els vins amb guix, de la mescla del qual es desprenia potassa, es cotitzaven molt menys que la resta. 
Des de l’1 d’abril de 1891 es prohibí a França l’entrada de vins amb més de 2 grams de guix per litre.
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todos bastante reducidos. Los envases usados son de roble, de cabida de 580 a 620 
litros, donde viajan los vinos perfectamente. Aparecen también los de castaño, pero 
son peores y de menos solidez”.

- reexportacions des de França: resultava ja una tradició, almenys durant els 
segles XVIII i XIX, que part dels bourdeaux obtinguts del coupage amb vins de 
la nostra comarca sortien del mercat francés per a ser reexpedits a Anglaterra i, 
especialment, a Amèrica, on eren molt apreciats pel seu cos i color. Respecte a 
això ens assenyala una Memòria del Consulat d’Espanya a Burdeus corresponent 
a l’any 1899 que “el comercio de vinos de esta plaza ha tenido que recurrir, como en 
años anteriores, a los vinos españoles de buena graduación y color para mejorar los 
nuestros de inferior calidad, pero únicamente en cantidad estrictamente necesaria 
por haber disminuido casi por completo la gran exportación que antes se hacía a la 
Plata [Argentina]”77.

La ciutat de Vinaròs com a sortida natural de l’Aragó
Assenyalava el 1873 Bernardo Mundina que ja en temps del rei en Jaume, al 

segle XIII, s’havia designat l’embarcador de Vinaròs “como puerto natural de 
Zaragoza”78. Amb independència d’aquest precedent tan allunyat en el temps, el 
cert és que el municipi de Vinaròs, molt abans de la construcció de les primeres 
infraestructures portuàries el 1875, actuava ja com a sortida natural a la mar de 
totes aquelles contrades situades al baix Aragó/Matarranya i nord de la província 
de Castelló (amb les comarques dels Ports i Maestrat interior)79. 

Malgrat les múltiples dificultats a l’hora de concretar una carretera (oberta a la 
part aragonesa a principis ja del segle XVII però endarrerida a la part castellonenca 
fins a la segona meitat del XIX)80, seria Vinaròs, com encertadament ha assenyalat 
Miquel A. Baila, el “centre redistribuidor d’un rerepaís que aplegava fins a terres 
aragoneses”81. D’aquí que no ens ha de resultar gens ni mica estrany que el propi 
Pla d’Arbitris de 1829 (on es regulaven les fonts d’ingressos per a construir el 
futur port) considerés Vinaròs “como el Almacén de Aragón” i al seu embarcador 
com a màxim “aliciente para que desde aquel Reyno se dispusiesen expediciones 

77. Ministerio de Estado. Centro de Información Comercial, n.º 2, any 1900, pàg. 23.

78. Mundina (1873), pàg. 664.

79. Cal no oblidar, per exemple, que entre 1598 i 1621 fou la de Vinaròs la platja del Regne que més 
blat carregà, procedent de les contrades aragoneses, cap al port de València (al voltant de 11,5 milions 
de quilograms), molt per damunt de l’embarcat per les de Peníscola, Alacant, Dènia, la Vilajoiosa, 
Benicarló i Castelló. Encara que siga una referència aillada, però molt il·lustrativa, aquest important 
tràfic de cabotatge farà que per a l’any 1616 siguen majoritaris els vaixells entrats al port de València 
procedents de Vinaròs: concretament 104, per 75 de Dènia, 57 d’Alacant, 33 de Xàbia, 26 de Castelló, 
19 de Peníscola i 14 de Benicarló. Vegeu Castillo (1967), pàg. 47. Citat per Albiol (2003), pàg. 135.

80. Robres (2008), pàgs. 531-535. Oberta la carretera a la part aragonesa entre els anys 1615-1617 i 
no a la part del Regne de València, “cuyos recelos relantizaron la ejecución de esta obra escudándose 
en las estrecheces presupuestarias”.

81. Baila (2008), pàg. 195.

marítimas de consideración, ya por la posibilidad que ofrece este Puerto a los Buques, 
ya en razón del nuevo camino carretil proyectado (…), el cual, atravesando hasta 
Zaragoza el Bajo Aragón, acercará aquel País al Mediterráneo y le dará un mercado 
para el despacho de sus ricas producciones”82. Tan sols cal analitzar les mercaderies 
carregades per l’embarcador de Vinaròs (abans de la construcció del port) per a 
concretar en què consistien aquestes producciones del que ja llavors constituïa el 
seu hinterland o àrea d’influència comercial. El llistat proporcionat per la Direcció 
General de Duanes el 1787 i el publicat per Pascual Madoz entre 1845 i 1850 ens 
assenyalen l’arribada a la platja de Vinaròs, per al seu embarcament, d’un conjunt 
de productes primaris i manufactures consistents en vi i garrofes procedents del 
Maestrat interior, blat, segó, fusta (de pi i sabina), carbó vegetal (de carrasca) i 
teixits arribats de la comarca dels Ports i, en darrera instància i ja de la part més 
llunyana, oli i minerals (com l’atzabeja o carbó de pedra, manganés, quitrà i 
alum) baixats pels traginers a llom de caballeries des de les comarques centrals i 
nortenques de la província de Terol.

Aquesta tasca receptora i reexpedidora de mercaderies desenvolupada des del 
municipi de Vinaròs experimentà un fort creixement durant la segona meitat del 
segle XIX gràcies a l’entrada en escena de tres nous elements:

- per una banda la capacitat de dinamitzar encara més les sortides marítimes a 
partir de la construcció, el 1875, del primer port comercial propiament dit de la 
província de Castelló (plenament operatiu des de 1885 amb la seua ampliació).

- per altra, la possibilitat de diversificar els punts de sortida de mercaderies, 
d’acord amb la localització dels centres receptors, gràcies a l’arribada prèvia del 
ferrocarril el 1865 (línia Almansa-València-Tarragona), la seua connexió directa amb 
Barcelona el 1868 i, definitivament, el creuament de la frontera francesa a partir 
de 1882. Cal no oblidar aquesta segona i nova opció, com després analitzarem en 
apartat específic, perquè sempre competirà amb el transport marítim, sobretot 
en l’apartat del comerç de cabotatge.

- i per últim, tal com assenyalava la pròpia Jefatura Superior Politica de Castelló 
el 1838, la “urgencia y conveniencia de abrir algunas carreteras hasta Aragón para la 
estracción de cosechas y en particular desde Vinaroz, con cuya obra subiría el precio 
de los vinos del Maestrazgo Alto y Bajo y se destruiría el monopolio que en este ramo 
ejerce el comercio estranjero”83. O dit d’altra forma, la necessitat d’executar, d’una 
vegada per totes, una carretera propiament dita84, lluny dels camins de ferradura o 
carreters d’abans, capaç d’unir Vinaròs, via Morella i Alcanyís, amb les comarques 
del baix Aragó, tasca aquesta que es durà a terme entre els anys 1860 i 1871.

82. Baila (2008), pàgs. 186-187.

83. A.C.M.A., Legislación e Informe sobre el mejoramiento del cultivo y tráfico del vino, lligall 68, 
carpeta 1. Castelló, 5 de novembre de 1838.

84. Finalitzada la dècada de 1820 existia ja un camí que, malgrat les seues moltes deficiències, en-
llaçava Castelló i Morella per Sant Mateu i la Serafina, trobant-se també habilitats alguns trams entre 
Morella i Saragossa. Tot i així, però, l’enllaç entre l’alberg de la Serafina i Vinaròs encara es duïa a 
terme, dibuixant una perllongada ferradura, per l’antic camí carreter de Cervera i Càlig i no pas per 
la Jana, Traiguera i Sant Jordi, un adreçador més recte i directe encara que a penes transitable.
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Respecte a aquest darrer element cal recordar, com encertadament ens ha 
assenyalat López Gómez, que la influència del relleu fou un dels aspectes naturals 
que més condicionà, negativament, el transport terrestre de l’època, sobretot 
a la nostra comarca. “El cíngul de muntanyes que separa les terres d’interior del 
litoral apareix com una barrera difícil, només oberta en escassos portells encara que 
decisius tant en l’aspecte geopolític -rutes militars- com en l’econòmic”85. En efecte, 
la necessitat de “vencer las grandes dificultades que tuvo el ejército para arrastrar la 
artillería en la última guerra civil” [primera guerra carlina, entre 1833 i 1840], unit 
als molts inconvenients existents per al transport de passatgers i mercaderies 
per l’abrupta topografía de la zona, portà al Govern a plantejar, a partir de 1847, 
l’urgent execució d’una carretera que, “atravesando el Maestrazgo, condujese á 
Aragón” i beneficiar així “la industria, comercio y comodidad  pública”86. Aquesta 
“gracia concedida por Su Majestad la Reina” tingué la seua traducció pràctica 
el 1860 amb la finalització de les obres de la carretera de Sant Mateu a Morella 
(començades el 1847) i, amb això, l’arribada a aquest municipi dels Ports de la 
primera diligència procedent de Vinaròs. A penes uns anys després, el 1871, es 
completà el projecte amb l’execució del tram entre Sant Mateu i Vinaròs per la 
Serafina. Carretera, evidentment, sense cap tipus de pavimentació i amb atrevits 
i sinuosos desnivells, encara que, en paraules del propi Segura Barreda, i “según 
hemos oído decir á personas competentes, una de las primeras de España, quedando 
inmortalizados los nombres de los ingenieros Mojados, Trujillo y Bellón”87.

L’experiència, amb ribets d’aventura, relatada en primera persona per un viatger 
que es desplaçà amb diligència l’agost de 1898 desde l’estació de ferrocarril de 
Vinaròs a Morella no té desperdici. L’itinerari, que ara es realitza amb automòvil 
en a penes 50 minuts, es perllongava llavors a quasi deu hores, aturant-se els 
carruatges, per al recanvi de caballeries, en els aguaits de la Jana i Vallivana. “En 
la estación [de ferrocarril] de Vinaroz esperamos mas de una hora la llegada de la 
diligencia, especie de carricoche en el que la Empresa, sin consideración alguna al 
que gasta el dinero, amontona a los pasajeros, importándole muy poco (…) las diez 
horas interminables de coche que nos separa de Morella. Las dos de la mañana serían 
cuando el mayoral ocupó su puesto y arrancaron los caballos el trote por la carretera 
(…). Penetramos al poco en el término de San Jorge, continuando después hasta 
Traiguera y Lajana, á donde se llega á las cinco de la madrugada y en el que se cambia 
el tiro de arrastre. Un cuarto de hora de descanso para efectuar esta operación y otra 
vez en marcha por un camino que, poco á poco, va internándose por barrancos 
y desfiladeros, especialmente desde el caserío denominado La Serafina, en que 
enlazamos con la carretera de Zaragoza (…). A las ocho de la mañana llegamos al 
santuario de Vallivana, un caserío formado por cuartel de la Guardia civil, hospedería 
y santuario, cerrados por dos murallones con sus puertas de entrada y salida; por 

85. López (1970), pàg. 43.

86. Segura (1868), pàg. 84.

87. Segura (1868), pàg. 85.

último el mesón público, en donde se hallan las caballerizas para el servicio de los 
coches-diligencia que hacen el recorrido de Vinaroz á Morella (…). ¡En marcha! La 
última etapa del viaje, de Vallivana á Morella, se verifica por un camino montuoso 
y escarpado (…) hasta llegar á la meseta del cerro En Querol. Salvada la misma, la 
carretera entra en un llano sin vegetación alguna en el que se encuentra la masía de la 
Torreta, del Sr. Marqués de Cruilles [sic], hasta llegar al Coll de Envelleta, desde donde 
se divisa, inundada de luz y circuida de montañas, la histórica Morella, coronada por 
su inexpugnable castillo (…). La subida a la población es penosa; la carretera salva 
los escollos de la pendiente haciendo zig-zag repetido, hasta escalar la puerta de 
entrada, una de las cinco que tiene abiertas en sus muros como plaza fuerte (…). Ya 
estoy en Morella. Son las once de la mañana aproximadamente”88.

A l’aixopluc de les obres de condicionament i nous traçats aquí esmentats anaren 
constituint-se progressivament, sobretot a partir dels anys noranta del segle 
XIX, tota una sèrie de companyies dedicades al transport regular de passatgers, 
mercaderies i correu postal, d’entre les quals, i d’acord amb la seua importància, 
distingim dos grups:

- petites companyies per al transport de passatgers i mercaderies, constituïdes 
de forma individual o sota la forma de societats regulars col·lectives i basades en 
la utilització de carros i diligències de tracció animal89.

- companyies de transport de molt més calat, tant per a passatgers com per 
a mercaderies i correu, constituïdes sota la forma de societats anònimes, amb 
molts més associats que les anteriors (en qualitat d’accionistes) i sobretot amb 
inversions en capital fix molt considerables al donar el salt la majoria d’elles de la 
tracció animal al vehicle amb motor. Destaquem al respecte, per ordre cronològic 
de constitució, les següents:

1.- La Alianza, Compañía de Transportes en Combinación, en la estación de 
Vinaroz, con el Ferrocarril Almansa-Valencia-Tarragona, S. A. Fundada l’octubre 
de 189090, disposava d’un parc mòvil de cinc diligències per a passatgers i cinc 
carros per a mercaderies “de estilo arriero”. Pujà el seu capital social a 62.500 
pessetes i fou la primera en posar especial ènfasi en el transport de mercaderies, 
el qual, encara que compatibilitzant-lo amb el ja tradicional de viatgers i correu 
ordinari, havia de potenciar-se de tres formes, a sapiguer: “estableciendo nuevos 
contratos para explotar el acarreo de mercancías en otros trayectos y líneas siempre 

88. Gimeno (1898), pàgs. 482-484.

89. Amb seu a Vinaròs cal destacar les diligències d’Agustín Aragonés (el Rullo) i les rècules de fins 
cinc enganxaments pertanyents a Agustí Serrano (Mallol) i Sebastià Arnau (Batet). Amb seu a Morella 
(A.M.M., Contribución Industrial. Repartimiento Individual i Registro General de Altas y Bajas de 
Matrícula. Anys diversos) a Facundo Gisbert Gasulla (diligència de passatgers per al tram Morella-
Vinaròs operativa com a mínim entre 1891-1893), Gasó, Blasco, Aguilar y Guimerá, “empresarios 
de diligencias y carros para transporte de pasajeros y mercancías, con un recorrido de 64 kilómetros 
entre Morella y Vinaroz y 34 caballerías” (operatius a partir de 1891) i Cert, Doménech y Cia. per al 
transport de mercaderies des de Morella a Vinaròs i viceversa (en actiu únicament fins a 1907).

90. A.H.N.M., notari Salvador Astor. Protocol 1.564. Morella, 26 d’octubre de 1890.
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que reporte utilidades a la sociedad”, “negociando contratos privados con los 
fabricantes y comerciantes para desarrollar y dar mayor impulso a la facturación 
de mercancías en las líneas establecidas o que se establezcan” y “concurriendo a las 
subastas de otras sociedades para el logro de la extracción de productos del país, 
como son maderas, carbones y otros productos vegetales”. Mai arribà a motoritzar 
les seues línies.

2.- La Hispano Suiza del Maestrazgo, S. A. Constituïda el febrer de 1909 amb 
un capital social de 100.000 pessetes i la primera, des del seu propi naixement, 
en motoritzar-se. Amb el pas del temps, i superades les primeres adversitats91, el 
moviment de la companyia s’anà incrementant, i es tancà l’exercici de 1916 amb 
“3.662 viajeros descendentes de Morella, 3.223 ascendentes, 308.959 kilogramos de 
mercancías llegadas y otros167.269 salidas”92. El juliol de 1920, en el moment de 
fusionar-se amb la Transportadora Morellana, es trobava configurat el seu actiu per 
5 omnibuses en propietat (valorats en 60.000 pessetes), metàl.lic en Caixa (20.652 
pessetes), el solar de 464 m.2 sobre el que es construí un garatge al Portal de 
Sant Mateu de Morella(5.000), el magatzem de mercaderies de 149 m.2 adquirit 
al carrer Costa i Borrás de Vinaròs (5.000), 5.032 pessetes en obligacions de la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte i la resta en fiances dipositades en Correus, 
carburants, recanvis i mobiliari93.

3.- La Transportadora Morellana, S. A. Fundada l’abril de 1920 amb un capital 
social de 150.000 pessetes94, la seua activitat, en combinació amb el ferrocarril 
de la Cia. Caminos del Hierro del Norte95, es centrà essencialment en el transport 
de mercaderies (i subsidiàriament correu postal), i constava el seu parc mòbil de 
“tres autocamiones marca Benz Cangenau” valorats en 63.000 pessetes. El juliol de 
1920, en el moment de fusionar-se amb l’Hispano Suiza, ascendí el seu actiu a 
150.000 pessetes, de les quals, a banda del valor dels esmentats camions, 5.000 
corresponien al garatge adquirit a la Costa Baixa de Sant Joan de Morella, altres 
5.000 al magatzem de 299 m.2 localizat a Vinaròs (immediat a l’estació ferroviària), 
27.430 a carburants, 24.500 a factures impagades, 18.600 a peces de recanvi i la 
resta a metàl.lic en Caixa, fiança en Correus i existències96.

91. No s’ha d’oblidar que si bé aquest primer repte motoritzat per a millorar les comunicacions fou un 
èxit en el sector de viatgers i correspondència, no pot assegurar-se el mateix per al cas del transport 
de mercaderies, donat que, com reconeixia la pròpia companyia un any després de la seua posada en 
funcionament, el preu del carburant i el seu consum elevat feien encara el negoci poc rendible. Vegeu 
Sangüesa i Albiol (2010), pàg. 105.

92. Revista Morella y su Comarca, año 1918, n.º 1, pàg. 5.

93. A.H.N.M., notari José Sancho. Protocol 1.686. Morella, 23 d’octubre de 1920.

94. A.H.N.M., notari Miguel Guillén. Protocol s/n. Morella, 22 d’abril de 1920.

95. El Liberal Autonomista, any 1920, n.º 57, pàg. 222.

96. A.H.N.M., notari José Sancho. Protocol 1.686. Morella, 23 d’octubre de 1920.

4.- La Hispano Suiza del Maestrazgo-Transportadora Morellana, S. A. (Despacho 
Central de los Ferrocarriles del Norte). Formada el juliol de 1920 a partir de la fusió 
dels Consells d’ Administració d’ambdues societats, ascendí el seu capital social a 
500.500 pessetes repartides en 2002 accions de 250 pessetes de valor nominal cada 
una97. Malgrat ser reconeguda aquesta nova empresa pels seus tradicionals cotxes 
de línia98, mantingué sempre, fidel a la seua vocació fundacional, una important 
secció per al transport de mercaderies amb camió de porta en porta. El 1925, per 
exemple, disposava de 5 vehicles motoritzats, dels quals 3 es dedicaven al transport 
de passatgers (amb motors de 15, 20 i 30 H.P. i capacitat respectiva per a 10, 15 i 24 
viatgers) i 2 al de mercaderies (amb motors de 40 H.P.)99. Després de la Guerra Civil 
quedà segmentada l’empresa matriu en altres dues mercantils: l’Hispano Fuente En 
Segures, S. A. (HIFE)100, adquirida el 1963 per Autos Mediterraneo, S. A., i l’Hispano del 
Cid, S.A. (HICID), constituïda a Castelló el 1962.

Abans de finalitzar aquest apartat, no voldria deixar de destacar, però, dos 
esdeveniments que, al meu parer, ens assenyalen la importància que tingué aquesta 
via de comunicació en el transport de mercaderies de tot el nord castellonenc: 
el primer, poc conegut, fa referència a l’oposició dels carreters i traginers de la 
zona a l’hora de pagar l’impost o aranzel derivat dels diversos portatges instal·lats 
entre 1879 i 1882 al llarg de la carretera que unia Vinaròs amb Morella. El segòn, 
més conegut, ens il·lustra els esforços titànics que alguns empresaris hagueren 
de dur a terme per a treure determinats productes, en condicions mínimament 
rendibles, des de l’interior-nord castellonenc fins al litoral.

Respecte als portatges, aprovats per Reial Decret de 23 de setembre de 
1877, consistien en una sèrie de duanes interiors situades al llarg d’una via de 
comunicació, arribades a les quals s’havia de pagar un impost o aranzel d’acord 
amb els passatgers i quantitat de mercaderies transportades. En el cas de la 
carretera que discorria entre Vinaròs i Morella101 s’instal·laren el 1879 quatre 

97. El 1923 es reduí a 250.000 pessetes distribuïdes ara en 1.000 accions també de 250 pessetes de 
valor nominal.

98. Amb dos automòbils diaris entre Morella i Vinaròs amb els següents horaris. Sortides des de Mo-
rella: a las 8 del matí i a les 3 de la vesprada per arribar a Vinaròs a las 11,30 del matí i a les 6,30 de 
la vesprada. I sortides des de Vinaròs: a las 8 del matí i a les 6 de la vesprada per arribar a Morella 
a las 12 del matí i a les 7 de la vesprada. Revista Morella y su Comarca, any 1920, n.º 14, pàg. 110.

99. A.M.M., Contribución Industrial. Repartimiento Individual. Any 1925.

100. El 1946 era concessionària de les línies de transport regular Vinaròs-Morella, Vinaròs-Catí, Mo-
rella-Castelló i Morella-Alcañíz. Revista Vallivana, any 1946, n.º 16, anunci publicitari. El 1950 tenia 
una flota de 38 vehicles entre autobusos, camions i cotxes., Censo de contribuyentes según Cuota del 
Tesoro. Patente Nacional. Any 1950.

101. Encara que legalment dues carreteres: la de segón ordre Saragossa-Castelló (per Híjar, Alcanyís, 
Morella i Sant Mateu), amb 129 quilòmetres dins la província, i la de tercer ordre Saragossa-Castelló 
a Vinaròs (per l’hostal de la Serafina, la Jana, Traiguera i Sant Jordi), amb 29,4 quilòmetres.
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portatges situats estratègicament a Sant Jordi, la Serafina, Vallivana i Morella102, 
dels quals pretenia recaudar l’Estat, anualment i de forma respectiva, 20.000, 
15.200, 10.700 i 10.500 pessetes. Aquest, però, era el vessant teòric, donat que 
a la pràctica a penes s’ingressà una quarta part en atenció al fet que, com ens 
assenyalava el març de 1880 Joan Batista Esteller, arrendador del portatge de 
Sant Jordi, “los traficantes en caldos y frutos del país recomponen y utilizan para 
sus transportes caminos rurales alternativos, entre ellos el llamado de Molins, para 
salvar de este fraudulento modo las barreras”. S’estava acusant concretament, 
segons denúncies posteriors, “a los carruages que desde Morella y otros pueblos 
del Maestrazgo se dirigen hacia Vinaroz y Benicarló, desde donde se transportan casi 
todas las mercancías de este país, las cuales, de pasar por donde antes estaba situada 
la barrera, toman hoy camino hacia la costa por otros lugares, sin tocar la misma y sin 
que haya uno que pague derechos”103. Així les coses, i en un context de contínues 
gresques i aldarulls originats pels transportistes, sobretot en època de tardor, 
que es quan es transportava el vi cap als esmentats llocs d’embarcament, optà 
el Ministeri de Foment per eliminar els esmentats portatges el gener de 1882. 
Havien estat operatius, per tant, quasi tres anys.

Quant a l’esforç empresarial per connectar, via ferrocarril, les conques de carbó 
aragoneses (Val de Zafán, Utrillas, Gargallo, Ojos Negros, Castellote o Beceite) i 
del nord castellonec (Castell de Cabres) amb Vinaròs, totes elles, sense excepció 
i al llarg del mig segle transcorregut entre 1880 i 1930, resultaren un estrepitós 
fracàs104. Raó per la qual, encara que amb menys pretensions però amb efectes 
més pràctics, hagué d’aprofitar-se necessariament la carretera Morella-Vinaròs, ja 
des de la seua construcció el 1860, per a transportar el carbó mineral de Castell 
de Cabres a Vinaròs, on via marítima o ferroviària, es reexpedia als diversos 
centres consumidors. El període de màxima extracció i comercialització d’aquest 
combustible sòlid, coincidint amb la conjuntura bèl·lica europea (la Gran Guerra 
de 1914-1918), es situa entre 1914 i 1922, i és el propietari de les mines l’empresari 
valencià Francisco Garrido Marqués. Aquest, amb l’objecte de poder superar les 
contrarietats pròpies d’una carretera tan difícil (sobretot forts desnivells i corves 
molt tancades), optà per un medi de transport peculiar (sistema de tren reanard) 
format per un potent cap tractor i diversos vagons dotats tots ells d’un eix motor 
per facilitar la tracció. Inclús el 1920 arribà a adjudicar-se a l’empresa anglesa 
Ropeways Limited el contracte d’execució d’un cable aeri de 16 quilòmetres 
que, sostingut per torres i per on circularien les vagonetes, havia d’enllaçar les 

102. El portatge de Sant Jordi es localitzava a l’altura de la mateixa població, el de la Serafina al vol-
tants del propi hostal, en la mateixa casella de “peones camineros” (amb dues barreres per controlar 
una el pas cap a Sant Mateu i l’altra la desviaviació envers Vinaròs), el de Vallivana passat ja el san-
tuari (al costat del Pont de la Bota) i el de Morella, superada ja la ciutat, a l’altura del mas de l’Arjub, 
en les inmediacions del mas de la Pedrera.

103. A.H.N., secció Obras Públicas, legajos 572.1 y 150.

104. Vegeu, sobre els projectes ferroviaris relacionats amb la nostra comarca, Sanmartín (1988), pàgs. 
83-94, Albiol (2007), pàgs. 89-95 i Sangüesa i Albiol (2010), pàgs. 106-111.

esmentades mines amb la santuari de Vallivana. Malgrat que finalment aquest 
projecte mai arribà a convertir-se en realitat, ens assenyala, sense cap mena de 
dubte, l’empenta duta a terme per determinats empresaris que, a manera de 
pioners, obriren amb els seus projectes perspectives fins ara inaudites.

EL TRÀFIC MARÍTIM: COMERÇ DE CABOTATGE I COMERÇ D’EXPORTACIÓ.
Dues qüestions preliminars i conceptuals abans d’iniciar l’anàlisi d’aquests tipus 

de comerç. En primer lloc, i tal com podrà apreciar-se al llarg del treball, parlem en 
algunes ocasions de “port” de Vinaròs encara que les obres d’aquest, propiament, 
no hagueren estat projectades o iniciades. La raó ens la dóna la pròpia legislació de 
l’època que considerava com a tals “los parajes de la costa más o menos abrigados 
bien por la disposición natural del terreno o bien por obras construidas al efecto, y en 
los cuales existe de una manera permanente y en debida forma tráfico marítimo”105. 
En segòn lloc, i respecte al tipus de tràfic marítim, cal diferenciar entre comerç 
de cabotatge i exterior, entenent pel primer aquell que es realitza entre ports del 
mateix Estat, i pel segon aquell que es du a terme entre ports de diferents Estats. 
Ambdós, això si, s’havien de verificar legalment per les duanes o punts habilitats 
a l’efecte. 

En el cas concret del port de Vinaròs, almenys al llarg de la sèrie aquí analitzada 
(anys 1857-1911), els dos tipus de comerç es troben tan igualats que mentre el de 
cabotatge representa el 50,6 % del total del valor de les mercaderies traficades, 
l’exterior absorbeix el 49,4 % restant. Es tracta, en conseqüència (primera conclusió 
a tenir en compte), d’un port comercial destinat al tràfic de mercaderies tant per 
a comerç de cabotatge (redistribució entre els principals ports espanyols de la 
mediterrànea) com per a comerç exterior (amb connexió amb els principals ports 
d’Europa). Dins d’aquí, no obstant això, establim 3 etapes clarament diferenciades:

- el comerç de cabotatge té un predomini absolut al llarg dels primers anys de la 
sèrie, fins a la meitat de la dècada del setanta, justament quan la competència del 
ferrocarril (malgrat haver arribat a Vinaròs el 1865) i del comerç exterior era encara 
escassa [entre 1857-1876 el valor de les mercaderies traficades per cabotatge 
pujà a un total de 54.025.650 pessetes, mentre que les que ho feren per comerç 
exterior a 7.252.875].

- el susdit predomini serà substituït, des de 1877 a 1901 (anys centrals de la 
sèrie), pel comerç exterior, coincidint amb el màxim d’exportació vinícola i també 
amb la forta competència, sobretot per al comerç de cabotatge, duta a terme pel 
ferrocarril (no s’ha d’oblidar que la connexió València-Barcelona es completà l’any 
1868 i amb França el 1882) [entre 1877-1901 el valor de les mercaderies traficades 
per comerç exterior ascendí a un total de 129.248.271 pessetes, mentre que les 
traficades per cabotatge a 45.512.944].

- de nou a partir del segle XX, a mesura que es va enfonsant el comerç exterior 
(sobretot d’exportació), serà el de cabotatge el que tornarà a agafar un cert vol, 

105. Ley de Puertos. Reglamento y disposiciones. Capítulo III, artículo 13. Ministeri de Foment. Ma-
drid, 1912.
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encara que sense aconseguir mai, ni de lluny, les xifres del comerç d’exportció de vins. 
La redistribució de farines, blats i arrossos (amb importants establiments moliners a 
Vinaròs), la irrupció d’un destacat sector químic a partir de 1910 i la sempre contínua 
connexió amb Tarragona i Barcelona per al tràfic general de mercaderies i viatgers 
varen permetre el manteniment d’aquest tipus de comerç [entre 1902-1911 el valor 
de les mercaderies traficades per cabotatge pujà a un total de 57.035.168 pessetes, 
mentre que les que ho feren per comerç exterior a 16.414.264].

Valor (en pessetes) de les mercaderies traficades per comerç de cabotatge i comerç exterior 
al port de Vinaròs. Anys 1857-1911 (períodes quinquennals)

Anys Comerç de cabotatge % Comerç exterior %
1857-61 17.935.103 94,2 1.101.007 5,8
1862-66 14.300.852 95,6 661.791 4,4
1867-71 8.506.462 74,9 2.854.351 25,1
1872-76 13.283.233 83,4 2.635.726 16,6
1877-81 5.705.996 44,6 7.090.012 55,4
1882-86 6.619.574 24,8 20.091.415 75,2
1887-91 10.448.787 16,1 54.418.061 83,9
1892-96 7.796.213 23,2 25.819.899 76,8
1897-01 14.942.374 40,6 21.828.884 59,4
1902-06 14.794.722 61,5 9.257.352 38,5
1907-11 42.240.446 85,5 7.156.912 14,5
Totals 156.573.762 50,6 152.915.404 49,4

              
Fonts: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1857-1911. 

Elaboració pròpia.
En cas d’analitzar la composició interna d’ambdós tipus de comerç (diferenciant 

dins del de cabotatge les mercaderies entrades i sortides i de l’exterior les 
mercaderies importades i exportades) observem dues dinàmiques ben diferents:

- al comerç de cabotage el valor de les mercaderies entrades i sortides és prou 
similar al llarg de tota la sèrie. Les primeres representaran, sobre el total, el 53,4 % 
(per valor de 83.673.988 pessetes.), mentre que les segones ho faran amb el 46,6 
% restant (72.899.774 pessetes.).

- al comerç exterior, per contra, mentre les mercaderies exportades representaran 
el 71 % del valor total d’aquest tipus de comerç (amb 108.635.361 pessetes), la 
importació a penes ho farà amb el 29 % restant (44.280.043 pessetes). Aquest 
predomini del comerç d’exportació enfront del d’’importació cal explicar-lo, 
evidentment, per la sortida massiva de vins cap a Europa106, sobretot França, entre 
les dècades del setanta i noranta del segle XIX (anys 1872-1901).

106. El destí dels productes exportats fou, quasi en exclusiva, el continent europeu, donat que absorbí 
aquest, almenys durant el període 1857-86, el 96.3 % del total del valor exportat, destinant-se úni-
cament el 3,7 % cap a Amèrica (21.847.529 pessetes enfront a 804.838). S’aconseguí el màxim del 
percentatge enviat cap a Amèrica durant el període 1867-76, amb el 6,6 % del total del valor exportat 
(188.009 pessetes).

Valor (en pessetes) de les mercaderies traficades pel port de Vinaròs d’acord amb la 
composició interna de cada tipus de comerç.  Anys 1857-1911.

Comerç de cabotatge (A) Comerç exterior (B) A + B

Anys Entrades Sortides Total Importades Exportades Total

1857-61 9.156.235 8.778.868 17.935.103 196.523 904.484 1.101.007 19.036.110

1862-66 8.968.791 5.332.061 14.300.852 146.140 515.651 661.791 14.962.643

1867-71 3.104.875 5.401.587 8.506.462 1.930.650 923.701 2.854.351 11.360.813

1872-76 4.677.405 8.605.828 13.283.233 715.230 1.920.496 2.635.726 15.918.959

1877-81 2.167.893 3.538.103 5.705.996 2.881.470 4.208.542 7.090.012 12.796.008

1882-86 4.062.723 2.556.851 6.619.574 6.716.760 13.374.655 20.091.415 26.710.989

1887-91 6.022.882 4.425.905 10.448.787 11.140.605 43.277.456 54.418.061 64.866.848

1892-96 3.922.650 3.873.563 7.796.213 5.650.800 20.169.099 25.819.899 33.616.112

1897-01 8.240.265 6.702.109 14.942.374 5.128.260 16.700.624 21.828.884 36.771.258

1902-06 9.621.019 5.173.703 14.794.722 6.082.970 3.174.382 9.257.352 24.052.074

1907-11 23.729.250 18.511.196 42.240.446 3.690.635 3.466.277 7.156.912 49.397.358

Totals 83.673.988 72.899.774 156.573.762 44.280.043 108.635.361 152.915.404 309.489.166

Fonts: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1857-1911. Elaboració 
pròpia.

Una darrera qüestió ens resta encara per concretar en aquesta anàlisi global i 
introductòria del tràfic marítim vinarossenc: quin fou reialment el pes del port de 
Vinaròs respecte a la resta de ports de la província? La resposta resulta concloent. 
Fins a començament del segle XX foren els ports de Vinaròs i Benicarló els que 
ostentaren, sense discussió, el predomini provincial gràcies a l’important tràfic 
vinícola i amb independència de l’execució d’infraestructures portuàries. Dins 
d’aquests, no obstant:

- el port de Vinaròs ocupà l’hegemonia de la província en els períodes 1857-71 
(amb el 32,3 % del valor total de les mercaderies traficades per vía marítima a 
escala provincial) i, sobretot, 1887-1901 (amb el 42,6 %). Cal destacar, al respecte, 
el màxim històric aconseguit al quinquenni 1887-91, durant el qual a l’esmentat 
port es comercialitzaren més de la meitat del valor total de mercaderies traficades 
pels quatre ports de la província de Castelló (el 54,1 %). La raó no és altra que 
la possessió del monopoli del tràfic marítim del Maestrat, especialment del vi, a 
partir de la cloenda de les obres del port l’estiu de 1885 (amb moll i contramoll 
totalment operatius).

- per la seua banda, el port de Benicarló, les infrestructures del qual no 
s’executaran fins a 1932, únicament superarà al vinarossenc durant el període 
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1872-86 gràcies al tràfic vinícola més intens i a la no finalització encara de les 
infraestructures relatives al port de Vinaròs.

Valor (en pessetes) de les mercaderies traficades per comerç de cabotatge i comerç exterior 
als 4 ports provincials (Vinaròs, Benicarló, Borriana i Castelló). 

Anys 1857-1911 (períodes quinquennals)
Anys Vinaròs % Benicarló % Resta província %

1857-61 19.036.110 36,1 13.029.399 24,6 20.803.957 39,3
1862-66 14.962.643 29,7 11.456.191 22,7 23.958.198 47,6
1867-71 11.360.813 31 11.201.276 30,6 14.097.379 38,4
1872-76 15.918.959 27 18.579.956 31,5 24.434.215 41,5
1877-81 12.796.008 23,2 21.602.320 39,2 20.711.585 37,6
1882-86 26.710.989 27,6 32.320.784 33,4 37.710.689 39
1887-91 64.866.848 54,1 21.007.629 17,5 33.943.463 28,4
1892-96 33.616.112 38,1 6.395.509 7,2 48.309.982 54,7
1897-01 36.771.258 35,5 3.348.067 3,2 63.604.217 61,3
1902-06 24.052.074 19,5 2.707.687 2,2 96.835.678 78,3
1907-11 49.397.358 28,6 1.786.065 1 121.434.460 70,4
Totals 309.489.166 32,3 143.434.883 15 505.843.823 52,7

         
 Fonts: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1857-1911. 

Elaboració pròpia.

EL COMERÇ EXTERIOR: EVOLUCIÓ I COMPOSICIÓ DE MERCADERIES 
EXPORTADES I IMPORTADES.

Quatre són les característiques que, al nostre parer, defineixen el comerç exterior 
(exportacions i importacions) verificat pel port de Vinaròs al llarg de la segona 
meitat del segle XIX i primers anys del XX:

- les mercaderies exportades, enfront a les importades, actuaren sempre com 
a motor del comerç exterior. Tant que arribaren a assolir, com ja hem assenyalat 
abans, el 71 % del valor total de les mercaderies traficades per comerç exterior 
front al 29 % restant derivat del comerç d’importació.

- dins de les exportacions fou el vi, amb molta diferència, la mercaderia més 
comercialitzada, determinant totalment l’evolució del comerç d’exportació i, en 
conseqüència, del comerç exterior. La resta de productes exportats (principalmet 
garrofes, oli i taronges) resulten, simplement, marginals, almenys a partir del boom 
vitivinícola experimentat des de meitat de la dècada dels setanta en endavant.

- tant a escala comarcal com provincial l’operativitat de les infraestructures 
d’aquest port a partir de 1885 el convertiran en el principal lloc de sortida de 
vins des de la segona meitat de la dècada dels vuitanta en endavant, absorbint 
solament ell, entre sortides per cabotatge i exportació, el 52,9 % del total del vi 
traficat per via marítima a la província entre 1862 i 1911.

- tot i així, però, no podem menysprear, en darrera instància, la importància 
adquirida pel comerç d’importació, no solament per la seua estreta relació amb 
el propi sector vitivinícola (arribada de sofre per a les vinyes, dogues per a la 

manufactura de bocois o alcohols industrials per a encapçalar el vi), sinó també 
per constituir-se en la base d’altres sectors productius locals (sobretot blats per 
a les farineres, carbons minerals per a les màquines de vapor i fusta per a les 
drassanes).

D’entrada, i d’acord amb els valors monetaris reflectits al quadre següent, el 
vi exportat al llarg del mig segle transcorregut entre 1862 i 1912 representà, a 
la pràctica, el 78 % del total del valor de les mercaderies exportades pel port 
vinarossenc (més de les ¾ parts). La resta de productes, encapçalats per l’oli i 
seguit per les garrofes i taronges, absorbiren la resta de valors encara que mai 
superiors al 5 %.

Valor (en pessetes) de les principals mercaderies exportades pel port de Vinaròs. 
Anys 1862-1912 (períodes quinquennals excepte 1912)

Anys Total exportació Vi % Garrofes % Oli %
1862-66 515.651 55.763 10,8 75.857 14,7 169.480 32,9
1867-71 923.701 236.957 25,6 167.758 18,2 361.552 39,1
1872-76 1.920.496 1.143.203 59,5 386.304 20,1 74.899 3,9
1877-81 4.208.542 3.514.923 83,5 136.650 3,2 181.849 4,3
1882-86 13.374.655 12.198.021 91,2 40.063 0,3 14.949 0,1
1887-91 43.277.456 37.384.515 86,5 38.807 0,1 8.972 0
1892-96 20.169.099 13.468.028 66,8 80.890 0,4 2.022.036 10
1897-01 16.700.624 12.233.867 73,3 375.630 2,3 1.157.676 6,9
1902-06 3.174.382 1.833.864 57,8 51.440 1,6 4.614 0,1
1907-11 3.466.277 2.008.896 58 0 0 475.169 13,7
1912 655.647 451.500 68,9 8.640 1,3 0 0
Totals 108.386.530 84.529.537 78 1.362.039 1,3 4.471.196 4,3

 
Font: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio Exterior. Anys 1862-1912. Elaboració pròpia.

Respecte a la cronologia del procés resulta també tremendament il·lustratiu 
el quadre precedent, en què s’aprecia de forma clara la progressió exponencial 
i ininterrompuda del valor de les exportacions de vi durant els 6 primers 
quinquennis (de 1862-66 a 1887-91), al llarg dels quals l’import obtingut per 
aquesta mercaderia es multiplicà, ni més ni menys, que per 392 (de 28.925 
pessetes obtingudes el 1862 a 11.326.733 el 1891). Com ja hem assenyalat en 
apartats precedents, les raons d’aquest inusitat creixement, mai experimentat en 
l’agricultura i comerç valencians, cal recercar-les en dos grups de causes:

- en primer lloc, en el conjunt de plages criptogàmiques que destruïren el 
vinyet europeu a partir de la primera meitat del segle XIX (l’oídium des de 1852 i 
la fil·loxera des de 1869), i que va fer que es convertira així la nostra província en 
un dels principals mercats proveïdors de la demanda internacional, especialment 
francesa. No casualment, i com ja hem exposat de forma reiterada, fou aquesta 
república veïna que, amb l’objecte de subsanar el se dèficit vinícola, signà el 1882 
un important tractat de comerç que al llarg de 10 anys reservà el seu mercat als 
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caldos valencians, molt excel·lents, per la seua elevada graduació alcohòlica, per 
al coupage o mescla amb els vins francesos.

- en segón lloc en el procés mateix de construcció de les infraestructures relatives 
al port de Vinaròs entre 1866-75 (dic de Llevant) i, especialment, entre 1879-85 
(perllongament de l’anterior i construcció del dic de Ponent), gràcies a les quals es 
facilità la sortida de vins sense necessitat d’haver de recórrer a l’arrossegament dels 
bocois per la platja i l’aigüa. Tant és així que mentre entre 1886-1891 s’exportaren 
per aquest port una mitjana anual de 220.000 hectolitres (per valor de quasi 7 
milions de pessetes), en el període precedent, entre 1862-1885, havia ascendit 
aquesta mitjana a 18.875 hectolitres i a 0,6 milions de pessetes. Paral.lelament, al 
veí port de Benicarló, acaparador fins a la data de les exportacions de vi, la mitjana 
anual exportada a penes pujà, entre 1886-91, a la meiat (110.000 hectolitres per 
valor de 3,3 milions de pessetes).

Els trets definitoris d’aquesta època de prosperitat vitívinícola i dinàmica 
comercial, d’acord amb el que reflecteix el quadre que exposem a continuació, 
foren els següents:

Quantitat de vi (en hectolitres) exportat pels 4 ports provincials 
(Vinaròs, Benicarló, Borriana i Castelló). Anys 1862-1911 (períodes quinquennals)

Anys Quantitat 
total Vinaròs % Benicarló % Borriana Castelló

1862-66 57.487 1.387 2,4 54.152 94,2 1.948 0
1867-71 129.267 10.327 8 117.093 90,6 1.295 552
1872-76 237.764 45.562 19,2 173.224 72,8 4.783 14.195
1877-81 546.711 117.163 21,4 393.167 71,9 1.697 34.684
1882-86 1.116.032 360.593 32,3 700.678 62,8 1.274 53.487
1887-91 2.065.566 1.321.662 64 576.094 27,9 37.079 130.731
1892-96 1.040.673 749.074 72 222.008 21,3 3.442 66.149
1897-01 759.982 599.595 78,9 125.561 16,5 0 34.826
1902-06 147.526 58.115 39,4 85.055 57,7 880 3.476
1907-11 140.414 79.415 56,6 60.998 43,4 0 1
Totals 6.241.422 3.342.893 53,6 2.508.030 40,2 52.398 338.101

Font: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio Exterior. Anys 1862-1911. Elaboració pròpia.

- entre 1862 i 1911 s’exportaren a la província de Castelló, per via marítima, un 
total de 6,2 milions d’hectolitres de vi, dels quals més de la meitat, el 53,6 %, 
sortiren del port de Vinaròs, seguit del de Benicarló (40,2 %) i dels de Castelló (5,4) 
i Borriana (0,8), ja especialitzats aquests dos darrers en el tràfic taronjaire107.

- no obstant això, dos foren els ports que monopolitzaren, cronologicament, 
aquestes exportacions vinícoles: fins a 1886 el de Benicarló i a partir de 1887 el 
de Vinaròs. En aquest darrer, amb unes infraestructures finalitzades des de 1885, 
s’aconseguiren el màxim d’exportacions de la sèrie al llarg del decenni 1887-1896 
amb 2.070.736 hectolitres. Aquesta quantitat, mai superada per cap port de la 
província, representà el 33 % del total del vi castellonenc exportat entre 1862-
1911 i el 67 % respecte al període en qüestió.

107. Sobre el tràfic vinícola als ports de Borriana i Castelló, Sanmartín (1993), pàgs. 583-600.

- d’acord amb la dinàmica exportadora precedent, i pel que respecta al vi, hem 
de qualificar 3 dels 4 ports castellonencs com netament exportadors (i no de 
cabotatge), donat que el tràfic vinícola es dirigeix, directament, a ports estrangers 
i no a ports nacionals per a la seua redistribució. Tant fou així que en el cas de 
Vinaròs el 79,2 % del vi sortit ho va fer per exportació i a penes el 20,8 % restant 
per cabotatge, en el de Benicarló fou la relació percentual del 76,8-23,2 i al del 
Grau de Castelló del 86-14. Únicament al de Borriana l’equivalència fou mol més 
ajustada (52-48).

- si traduïm els esmentats percentatges en quantitats concretes, d’acord amb 
el quadre següent, obtindrem la totalitat de vi comercialitzat per via marítima 
a la província de Castelló entre 1862-1911 (exportat i sortit per cabotatge): 7,9 
milions d’hectolitres, dels quals 4,2 milions sortiren pel port de Vinaròs (el 52,9 
%), 3,2 pel de Benicarló (40,9 %), 392.797 pel Grau de Castelló (4,9 %) i la resta, 
101.250, pel de Borriana.

Quantitat de vi (en hectolitres) exportat i sortit per cabotatge pels ports de Vinaròs  
Benicarló. Anys 1862-1911 (períodes quinquennals)

PORT de VINARÒS PORT de BENICARLÓ

Anys

Quantitat total 
provincial

(exportació + 
cabotatge)

Quantitat 
total 

(exportac. + 
cabotatge)

Expor-
tació

Cabo-
tatge

Quantitat 
total 

(exportac. + 
cabotatge)

Expor-
tació

Cabo-
tatge

1862-66 327.828 85.505 1.387 84.118 208.787 54.152 154.635

1867-71 315.315 45.624 10.327 35.297 258.738 117.093 141.645

1872-76 650.791 189.700 45.562 144.138 431.249 173.224 258.025

1877-81 733.057 160.884 117.163 43.721 528.785 393.167 135.618

1882-86 1.233.147 423.513 360.593 62.920 749.363 700.678 48.685

1887-91 2.205.364 1.449.539 1.321.662 127.877 583.291 576.094 7.197

1892-96 1.151.977 838.856 749.074 89.782 229.091 222.008 7.083

1897-01 900.770 736.866 599.595 137.271 125.924 125.561 363

1902-06 232.729 132.503 58.115 74.388 86.615 85.055 1.560

1907-11 228.332 159.432 79.415 80.017 60.998 60.998 0

Totals 7.979.310 4.222.422 3.342.893 879.529 3.262.841 2.508.030 754.811
 
Fonts: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1862-1911. Elaboració 
pròpia.

Malgrat l’hegemonia, dins del comerç exterior, del tràfic exportador enfront de 
l’importador (donat el vol agafat per les ingents sortides de vi cap a l’estranger), 
no podem obviar, com assenyalavem línies més amunt, l’existència d’aquest 
darrer (comerç d’importació), la importància del qual, en contínua competència 
amb el comerç de cabotatge i el ferrocarril, radicarà en l’aprovissionament 
de matèries primes o productes semielaborats sense el concurs dels quals 
difícilment podien funcionar les principals indústries vinarossenques. Aquest és 
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el cas de l’arribada de blat i arròs per a les farineres locals, la fusta procedent del 
nord d’Europa (“madera común”) per a les drassanes, les dogues italianes i el ferro 
(sobretot en cèrcols i làmines) per a la confecció del botam, el sucre i el cacau 
colonials per a les fàbriques de xocolata i l’alcohol industrial per a la manipulació 
i encapçalament dels vins. A banda, i d’entre altres importacions menors, també 
detectem importants partides com l’abadejo per a la subsistència bàsica, el carbó 
mineral per al funcionament de les màquines de vapor, el sofre per a la prevenció 
de plagues a les vinyes i el botam ja manufacturat (“pipería armada”) llogat per les 
pròpies firmes exportadores locals per a l’envasament del vi108.

Sobre la quantitat i procedència d’aquestes mercaderies ens informa de forma 
concisa el responsable mateix en aquella època de la duana de Vinaròs, Ernesto 
Villar, en una Memòria comercial relativa a l’any 1885109. Independentment de les 
exportacions en què, com ja sabem, el vi era “el fecundo manantial que alimenta 
su creciente prosperidad”, ens assenyalava aquest entre les importacions més 
destacades el botam francés per a lloguer, 1.517 tones de blat rus, quasi 2.000 
hectolitres d’alcohol alemany i polonés, 1.141 tones de carbó mineral d’origen 
gal.lés, 40 tones de sofre del port italià de Civitavecchia, 412 milers de dogues de 
castanyer i roure provinents també de l’esmentat port romà i quasi 22.000 taulons 
de fusta procedents de Finlàndia.

EL COMERÇ DE CABOTATGE: EVOLUCIÓ I COMPOSICIÓ DE MERCADERIES 
ENTRADES I SORTIDES.

Per al període anterior a 1857, any en el que s’inicia la sèrie estadística publicada 
per la Direcció General de Duanes, tan sols disposem de dos anualitats (1784 
i 1829) que ens informen tant sobre les mercaderies sortides per cabotatge 
des de l’embarcador de Vinaròs com el lloc de destí d’aquestes (vegeu apartat 
corresponent als antecedents històrics I). Tot i així, però, hem localitzat encara una 
tercera font, datada el 1848, que ens concreta les mercaderies arribades al port de 
Barcelona procedents de l’embarcador de Vinaròs.

108. Un resum sobre les mercaderies importades pel port de Vinaròs, tant en quantitat com en valor, a 
Sanz (2000), pàgs. 163-172.

109. Baila (2008), pág. 311-312. Extreu les xifres de Villar (1887), pàgs. 7-14.

Principals mercaderies arribades al port de Barcelona procedents del de Vinaròs. Any 1848

Mercaderia Quantitat Valor (rals billó)
Oli 66.386 @ 2.388.846
Vi tint 31.962 @ 319.920
Garrofes 80.746 @ 282.611
Peix salat 2.080 @ 124.800
Sabó 35.600 @ 57.650
Paper blanc 1.099 resmes 54.950
Ordi 2.377 @ 38.032
Aiguardent 1.326 @ 23.868
Llana 645 @ 23.220
Pells 166 dotzenes 19.456

 
Font: Junta de Comercio de Barcelona. Balanza Mercantil de la Importación y 

Esportación verificada por el Puerto y Aduana de Barcelona.
Notes: 1 @ vi/aiguardent = 15,15 litres. La resta d’@ = 11,5 litres/quilograms. 1 resma = 

500 plecs d’1 m2. 4 rals = 1 pesseta.

A banda d’altres mercaderies de menor importància110, i a l’igual que en períodes 
precedents, foren l’oli, el vi negre i les garrofes els tres productes del Baix Maestrat 
que més i millor s’adaptaren a aquest tipus de comerç. Sense oblidar, clar està, 
altres menys importants però també sempre presents com el peix elaborat, el 
sabó derivat de l’oli, el paper confeccionat als molins del riu Sènia, l’aiguardent 
obtés del vi excedent i, com no, la llana i les pells procedents dels ramats de la 
comarca dels Ports. 

Tot i aixi, però, hem d’advertir immediatament que part d’aquestes mercaderies 
arribades a Barcelona mitjançant comerç de cabotatge, especialmente el vi 
i l’aiguardent, eren reexpedides inmediatament després cap a l’estranger 
mitjançant comerç d’exportació. En aquest cas concret, i malgrat no poder 
concretar quin percentatge d’aquestes dues mercaderies vinarossenques es 
destinà cap a l’exterior, sí que ens pot servir, a manera d’orientació, que aquell 
any de 1848 s’exportaren cap a Amèrica i Europa, des del port de Barcelona (que 
es on radicaven les principals companyies navilieres), un total de 211.537 @ 
d’aiguardent (32.047 Hls.) i 1.174.848 @ de vi (177.989 Hl.). Bona part d’aquestes 
quantitats foren destinades a Amèrica, concretament 31.546 Hls. d’aiguardent i 
176.087 Hls. de vi (especialment a l’Habana, Santiago i Trinidad a Cuba, Valparaiso 
a Xile, Montevideo a Uruguai i Buenos Aires a l’Argentina). La resta de caldos 
s’enviaren a països d’Europa com França (Marsella), Noruega, Itàlia i Alemanya111.

110. Seda en rama, espart, figues seques, ametlles, safrà, faves, panís, fusta de pi, lones de roba, brea, 
quitrà, llenya, alum, escorça de magrana, peix i terra roja.

111. Junta de Comercio de Barcelona. Balanza Mercantil de la Importación y Esportación verificada 
por el Puerto y Aduana de Barcelona. Any 1848.
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Exposat el precedent anterior, que ens serveix d’advertència per a valorar 
l’autèntica naturalesa del comerç de cabotatge (com a part integrant, encara 
que indirectament, del comerç d’exportació), passem a establir ara, sense més 
preàmbuls, les seues característiques definitòries al llarg de la segona meitat del 
segle XIX i primers anys del XX:

- durant el període aquí analitzat (anys 1857-1911), com ja hem assenyalat quan 
parlavem del comerç exterior, podem qualificar el port de Vinaròs com un port 
mixt donat que, segons les conjuntures de mercat, dominà un tipus de comerç o 
altre: l’exterior, i dins d’ell el d’exportació, durant els anys de màxima sortida de vins 
cap a Europa (entre meitat de la dècada dels setanta de segle XIX i començaments 
del XX), però el de cabotatge en els períodes anteriors i posteriors a l’esmentada 
conjuntura. O dit d’altra forma: fou sempre un port especialitzat en el cabotatge112 
de mercaderies a excepció del quart de segle que, a l’empar del boom vitivinícola, 
es dedicà quasi monograficament a l’exportació de caldos.

- respecte a la importància d’aquest port dins del conjunt provincial és suficient 
amb assenyalar que el valor de les mercaderies traficades per cabotatge arribaren 
a representar, al llarg de tota la sèrie, una mitjana del 49,6 %113 (justament la meitat 
del total del valor provincial): fins a principi de la dècada dels vuitanta (1857-1881) 
amb una mitjana propera al 37 % i a partir d’aquesta data en endavant (1882-
1911) de quasi el 62 %. Aquest darrer percentatge ens adverteix que fou al port de 
Vinaròs on el tràfic per cabotatge més i millor va resistir el domini i competència 
del comerç exterior, tot i coincidir amb els anys de màxim auge d’aquest (1877-
1896) i mínims valors d’aquell.

- el valor de les mercaderies entrades i sortides per cabotatge fou prou similar al 
llarg de tota la sèrie: mentre les primeres arribaren a assolir el 53,4 % del valor total 
(83.673.988 Pts.), les segones ho varen fer amb el 46,6 % restant (72.899.774 Pts.).

- dins de les entrades (o mercaderies descarregades) foren la sal comú i, 
sobretot, la farina les mercaderies més comercialitzades: la primera ocupava el 
primer lloc fins a meitat de la dècada de 1870 (amb un màxim el 1865 de 90 tones 
descarregades per valor proper a les 300.000 pessetes) i la segona, amb xifres 
mol més contundents, a partir d’aquesta data en endavant. De fet, entre 1872 i 
1900 foren desembarcades pel port de Vinaros la gens menyspreable quantitat de 
29.122 tones de farina, amb una mitjana anual, al llarg d’aquests 29 anys, de 1.000 
tones. La resta de productes descarregats foren la piperia vuida, teixits, peix salat, 
blat, arròs, espart i obra (ceràmica).

- quant a les mercaderies sortides o carregades fou el vi el producte més traficat 

112. La darrera embarcació de cabotatge de la matrícula vinarossenca, sota el nom de Virgen del Re-
medio, fou venuda el 1958. Milián (1958), pàg. 1.

113. 156.573.762 pessetes sobre un total provincial de 315.815.122. Els màxims percentatges, per 
quinquennis, s’alcançaren el 1897-01 amb el 73,5 %, el 1887-91 amb el 69 %, el 1902-06 amb el 64,7 
i el 1907-11 amb el 62,7.

al port de Vinaròs (i també aquest port el que més vi embarcà per cabotatge dins 
l’àmbit provincial). Es demostra amb això la també participació d’aquest tipus de 
comerç en el boom vitivinícola de la segona meitat del segle XIX, especialment 
a mesura que anaven completant-se les infraestructures portuàries (a partir de 
1875 i, sobretot, 1885). Destacaren després del vi, entre la resta de mercaderies, 
l’oli, les garrofes, l’arròs, la fusta, la piperia vuida, el blat i la farina.

- tot i així, però, contrariament al que succeïa en el comerç d’exportació, 
en el de cabotatge les sortides de vi respecte a la resta de mercaderies foren 
proporcionalment molt més reduïdes i, en conseqüència, amb un major 
protagonisme per a aquestes darreres: mentre que el vi traficat per cabotatge entre 
1857 i 1911 representà el 30,1 % del valor total de les mercaderies, el seu homòleg 
exportat absorbí quasi el 78 %. La resta de productes, encapçalats per l’oli i seguit 
per les garrofes, aconseguiren percentatges respectius gens menyspreables de 
l’11,3 i 8,4 %.

Als quadres que exposem a continuació poden apreciar-se tots aquests tipus 
de jerarquies mesurades tant en valor (pessetes) com en quantitats físiques 
(hectolitres i quintars mètrics): principals mercaderies traficades per cabotatge, el 
seu pes específic respecte al total de sortides i la importància del port de Vinaròs, 
dins l’àmbit provincial, respecte a la sortida de vins. 

Valor (en pessetes) de les principals mercaderies sortides per cabotatge pel port de Vinaròs. 
Anys 1857-1911 (períodes quinquennals)

Anys Total 
sortides Vi % Garrofes % Oli %

1857-61 8.778.868 1.975.330 22,5 576.364 6,7 3.302.680 37,6
1862-66 5.332.061 1.347.922 25,3 780.927 14,6 646.500 12,1
1867-71 5.401.587 787.637 14,6 719.001 13,3 460.948 8,5
1872-76 8.605.828 3.478.299 40,4 1.079.806 12,6 125.189 1,5
1877-81 3.538.103 1.160.634 32,8 729.565 20,6 23.723 0,7
1882-86 2.556.851 1.621.690 63,4 437.535 17,1 22.385 0,9
1887-91 4.425.905 3.104.867 70,2 950.573 21,5 33.252 0,8
1892-96 3.873.563 1.366.751 35,3 2.560 0,1 339.446 8,8
1897-01 6.702.109 2.840.395 42,4 472.044 7,1 407.588 6,1
1902-06 5.173.703 2.106.736 40,7 34.010 0,7 642.611 12,4
1907-11 18.511.196 2.150.680 11,6 317.547 1,7 2.226.122 12
Totals 72.899.774 21.940.941 30,1 6.099.932 8,4 8.230.444 11,3

  Font: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje. Anys 1857-1911. Elaboració pròpia.
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Quantitat de mercaderies principals (en hectolitres o quintars) sortides per cabotatge pel 
port de Vinaròs. Anys 1857-1911 (períodes quinquennals)

Anys Total sortides
(quintars)

Vi
(hectolitres) % Garrofes

(quintars) % Oli
(quintars) %

1857-61 737.332 224.404 30,4 156.762 21,3 68.325 9,3
1862-66 319.836 84.118 26,3 94.735 29,6 7.572 2,4
1867-71 240.724 35.297 14,7 58.239 24,2 2.090 0,9
1872-76 379.416 144.138 38 107.769 28,4 1.641 0,4
1877-81 176.318 43.721 24,8 63.477 36 247 0,1
1882-86 129.775 62.920 48,5 41.443 31,9 240 0,2
1887-91 231.205 127.877 55,3 88.689 38,4 366 0,2
1892-96 169.164 89.782 53,1 128 0,1 3.200 1,9
1897-01 340.108 137.271 40,1 41.469 12,2 4.336 1,3
1902-06 186.158 74.388 40 1.044 0,6 6.453 3,5
1907-11 466.401 80.017 17,2 8.253 1,8 22.258 4,8
Totals 3.376.437 1.103.933 33 662.008 19,6 116.718 3,5

 
Font: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje. Anys 1857-1911. Elaboració pròpia. 

 Notes: Hectolitre = 100 litres/ Quintar mètric = 100 quilograms.

Quantitat de vi (en hectolitres) sortit per cabotatge pels 4 ports provincials (Vinaròs, 
Benicarló, Borriana i Castelló). Anys 1862-1911 (períodes quinquennals)

Anys Quantitat 
total

Vinaròs % Benicarló % Borriana Castelló

1862-66 270.341 84.118 31,1 154.635 57,2 21.908 9.680
1867-71 186.048 35.297 19 141.645 76,1 9.106 0
1872-76 413.027 144.138 34,9 258.025 62,5 4.623 6.241
1877-81 186.346 43.721 23,5 135.618 72,8 4.354 2.653
1882-86 117.115 62.920 53,7 48.685 41,6 3.995 1.515
1887-91 139.798 127.877 91,5 7.197 5,1 3.419 1.305
1892-96 111.304 89.782 80,6 7.083 6,4 1.447 12.992
1897-01 140.788 137.271 97,5 363 0,3 0 3.154
1902-06 85.203 74.388 87,3 1.560 1,8 0 9.255
1907-11 87.918 80.017 91 0 0 0 7.901
Totals 1.737.888 879.529 50,6 754.811 43,4 48.852 54.696

 
  Font: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje. Anys 1857-1911. Elaboració pròpia.

ENTRADES I SORTIDES DE VAIXELLS: VELERS I VAPORS
Vinaròs, independentment del tipus de duana que pugués habilitar-se i 

independentment també del tipus d’administració marítima que se li pugués 
atorgar (ajundantia o comandància), sempre disposà d’una de les matrícules 
marítimes més importants a nivell estatal. Tant que el 1844, segons Borrás Jarque, 
era ja la segona matrícula d’Espanya amb 330 vaixells i 1.442 individus inscrits a 
la llista especial d’hòmens de mar114. Uns anys abans, el 1811, ascendí la matrícula 
d’embarcacions a 139, de les quals 124 foren llaüts, 9 tartanes, 3 pollacres, 2 

114 Borrás (1928), pàg. 386.

bergantins i 1 goleta. De totes elles, i malgrat el context bèl.lic (guerra amb 
Anglaterra), 101 es trobaven en actiu i 38 paralitzades115.

Pel que fa al tràfic de vaixells propiament dit, aquest no serà altre que el reflex 
de la major o menor activitat experimentada pel comerç de cabotatge i exterior, 
sobre la qual hem definit ja 3 etapes en l’apartat primer d’aquest capítol:

- el predomini absolut del comerç de cabotatge fins a meitat de la dècada dels 
70 del segle XIX, com a conseqüència de l’encara minsa competència per part 
del ferrocarril i del comerç exportador, comportarà un pes absolut dels vaixells 
sortits per cabotatge front als sortits a l’estranger: una mitjana annual de 527 dels 
primers (el 93,4 %) per 37 dels segóns (el 6,6 %).

- el predomini del comerç exterior sobre el de cabotatge des de meitat de la dècada 
dels 70 fins a començament del segle XX, coincidint amb el màxim d’exportació 
vinícola i amb la forta competència del ferrocarril sobre el tràfic per cabotatge, 
comportarà un descens vertiginós i progressiu dels vaixells sortits per cabotatge i, 
per contra, un increment d’quells dedicats a l’exportació: mentre aquests passaren 
d’una mitjana anual de 37 durant el quinquenni 1872-76 a 96 durant el quinquenni 
1897-01, aquells passaren, entre idèntiques dates, de 527 a 288.

- el predomini, de nou, del tràfic de cabotatge a partir d’inicis del segle XX, 
a mesura que es va enfonsant el comerç exterior, provocarà un descens dels 
vaixells destinats a comerç d’exportació i un manteniment del tràfic de cabotatge 
especialitzat en la redistribució de farines, blats i arrossos (amb importants 
establiments moliners a Vinaròs), en el tragí de productes químics a partir 
de 1910 i en el tràfic general de mercaderies i viatgers a l’empar d’una sòlida i 
regular connexió amb Tarragona i Barcelona. Mentre els primers (vaixells dedicts 
a l’exportació) passaren d’una mitjana anual de 96 a 21 entre els quinquennis 
1897-01 i 1907-11, els segons (dedicats al cabotatge) ho feren de 288 a 258. No 
obstant, aquest darrer descens, que coincideix amb el màxim valor de mercaderies 
traficades per cabotatge (al voltant de 19 milions de pessetes anuals entre 1907-
1911), és simplement aparent, donat que fou compensat amb l’increment de la 
capacitat de càrrega dels nous vaixells propulsats per turbines de vapor116: dels 
258, 115 foren vaixells de vela i 143 de vapor. El mateix succeirà en el comerç 
d’exportació, on amb molts menys vaixells (però amb els vapors majoritaris) es 
carregaren moltíssimes més mercaderies que en el comerç de cabotatge (on els 
vapors no dominaren fins a la primera dècada del segle XX).

115. A.M.V., Padrón de Vinaroz. Any 1811.

116. Aquestes embarcacions amb casc de ferro estaven dotades, a banda de grans bodegues i escotilles, 
de vàries grues que facilitaren enormement les operacions de càrrega i descàrrega.
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Evolució de la mitjana anual de vaixells carregats sortits pel port de Vinaròs d’acord amb la 
seua naturalesa comercial (per cabotatge o comerç d’exportació). 

Anys 1872-1911 (períodes quinquennals)

Anys  Cabotatge

Valor total de 
mercaderies
sortides per
 cabotatge

Exportació
Valor total de 
mercaderies 
exportades

Total

1872-1876 527 8.605.828 37 1.920.496 564
1877-1881 394 3.538.103 46 4.208.542 440
1882-1886 341 2.556.851 46 13.374.655 387
1887-1891 316 4.425.905 97 43.277.456 413
1892-1896 260   (248/12) 3.873.563 77 (29/48) 20.169.099 337
1897-1901 288   (267/21) 6.702.109 96 (41/55) 16.700.624 384
1902-1906 238   (195/43) 5.173.703 25 (7/18) 3.174.382 263
1907-1911 258  (115/143) 18.511.196 21 (4 /17) 3.466.277 279
Totals 328   (85,6 %) 56  (14,4 %) 383

 Fonts: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1872-1911. Elaboració pròpia.
 Nota: entre parèntesi es concreta si el vaixell és de vela (primera xifra) o propulsat per vapor (segona xifra).

En cas de comparar el tràfic del port de Vinaròs amb altres ports provincials 
superà sempre a aquests quant a vaixells de cabotatge (que, per cert, arribaran 
a desaparéixer a Benicarló com a conseqüència de la insalvable competència 
provocada pel primer), encara que no en el vessant exportador, en què solament 
dominarà durant la dècada dels vuitanta (el període de màxima exportació de 
vins) per a donar pas al port de Castelló especialitzat aleshores en l’exportació de 
taronges cap a Europa.

Tot i així, però, en cas de sumar tots els vaixells sortits (cabotatge més exportació) 
fou el port de Vinaròs el que més moviment registrà a escala provincial al llarg 
de tota la sèrie, i va aconsegir, ni més ni menys, que una mitjana anual de 383 
vaixells enfront dels 202 del Grau de Castelló o els 172 de Benicarló. Unes xifres 
que convertiren el port de Vinaròs en una infraestructura comercial capdavantera 
a escala provincial i que, malauradament, mai ja han tornat a repetir-se.

Evolució de la mitjana anual de vaixells carregats sortits pels ports de Vinaròs, Benicarló i 
Castelló d’acord amb la seua naturalesa comercial (per cabotatge o comerç d’exportació). 

Anys 1872-1911 (períodes quinquennals)
Anys Comerç de Cabotatge Comerç d’exportació Totals

Vinaròs Benicarló Castelló V. B. C. V. B. C.
1872-1876 527 457 84 37 66 48 564 523 132
1877-1881 394 323 46 46 65 47 440 388 93
1882-1886 341 139 93 46 45 34 387 184 127
1887-1891 316 50 67 97 67 91 413 117 158
1892-1896 260 15 129 77 41 158 337 56 287
1897-1901 288 11 145 96 31 144 384 42 289
1902-1906 238 22 123 25 27 128 263 49 251
1907-1911 258 0 99 21 16 183 279 16 282
Totals 328 127 98 56 45 104 383 172 202

 
Fonts: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1872-1911. Elaboració pròpia.

LA DESAPARICIÓ DE L’AIGUARDENT DINS DEL TRÀFIC COMERCIAL
Abans de res, cal recordar que la destil·lació de vi per a l’obtenció d’ aiguardent 

sempre apareix relacionada amb problemes de conservació de caldos i la seua 
pèrdua de qualitat (quan es feien agres), a banda d’utilitzar-se també per a fer 
pujar la graduació (encapçalament) dels vins més fluixos i aquells altres destinats a 
l’exportació (sotmesos a llargs viatges). Aquestes variades finalitats poden ajudar-
nos a explicar per què foren tants els viatgers que al llarg del segle XVIII i primera 
meitat del XIX, al passar per Vinaròs, a banda de destacar l’excel·lència dels seus 
vins, feren referència als aiguardents. El 1793, per exemple, el baró de Bourgoing 
restava bocadabat “por los muchos viñedos que hay en los alrededores de Vinaroz, 
con cuya parte de producto se fabrican aguardientes para la exportación”117. Uns 
anys després, el 1823, el també francés Charles du Rozoir, a la seua Description 
Geographique, Historique, Militaire et Routiére de l’ Espagne, ens informava sobre 
l’existència de “destilerías de aguardiente en Vinaroz y de lo muy estimados que 
son sus vinos”118. Per últim, Pascual Madoz, a banda de ressaltar els obradors de 
boteria i els vins, seguia insistint encara el 1846 en las “fábricas de aguardiente y su 
exportacion”119.

Què és el que podem concretar al respecte? Ningú discuteix que almenys fins a 
la primera meitat del segle XIX, en major o menor mesura, es varen comercialitzar 
sempre aiguardents, encara que aquesta operació, en comparació al tràfic vinícola, 
fou sempre secundària, subsidiària i poc significativa. Tant que, d’acord amb les 
dades disponibles, el percentatge més elevat que hem documentat sobre les 
seues sortides, en relació al vi, es correspon a l’any 1829 amb el 5,6 % de les pipes 
sortides: sobre un total de 2.521 pipes (11.344 Hls.), 2.379 es trobaven plenes de 
vi (el 94,4 %) i únicament 142 d’aiguardent (el 5,6 %)120. En cas de retrocedir anys 
enrere els percentatges destil·lats encara resulten menors: d’una relació del 98,7 
% (15.898 Hls.) enfront a l’1,3 (202 Hls.) el 1784 i del 98,3 % (26.869 Hls.) enfront de 
l’1,7 (463 Hls.) de mitjana anual entre 1791-1795121. Aquesta important diferència 
pot explicar-se no sols perquè la vinificació comportava instal·lacions més barates 
que la destil·lació sinó, i sobretot, perquè els nostres vins tenien assegurats, “por 
la gran estimación que le tienen los marchantes”122, una demanda comercial tant en 
el mercat interior com en l’exterior.

117. García (1959), pàg. 1060.

118. Citat per Milián (1959), pàg. 1. Ens pareix fora de lloc l’afirmació de Laborde, datada el 1826, rela-
tiva a que a Vinaròs “el ramo principal de la exportación es el aguardiente”. Laborde (1826), pàg. 125.

119. Madoz (1846-50), pàg. 89.

120. A.M.V., Caixa 95, expedient 8. Any 1829. Malgrat que les quantitats sortides són incompletes 
(perquè solament es registren les noves patents concedides i no les ja existents) resulten percentualmet 
representatives.

121. Baila (2008), pàgs. 197-198. Les dades de 1874 es corresponen als registres embarcats entre 
gener i setembre.

122. A.M.V., Mano de Órdenes, any 1793. Lligall 9-11, full 152.
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Respecte al nombre de fàbriques o destil·leries existents a Vinaròs, i pel que fa 
referència a l’any 1818, constaven registrades un total de 5 amb una producció de 
2.200 arroves d’aiguardent (333 Hls.)123, i era, junt a Benicarló, una de les viles del 
Maestrat de Montesa amb més instal·lacions:

Nombre de destil·leries d’aiguardent existents en alguns municipis del Maestrat amb el 
corresponent nombre de calderes, producció i graduació mitjana. Any 1818

Municipis Fàbriques Calderes Producció 
(arroves)

Graduació 
alcohòlica

Vinaròs 5 6 2.200 20-25
Peníscola 1 1 tancada -
Benicarló 6 8 2.000 16-25
Càlig 4 4 1.000 20-25
Sant Jordi 1 1 400 20-25
Totals 17 20 5.600

           
Font: Milián (1959), pàgs. 1, 3-4.

Malgrat no reflectir aquestes xifres la producció real d’aiguardent (caldria 
afegir-hi el que es confeccionava als cellers per a encapçalar el vi propi i aquells 
altres elaborats de forma casolana i clandestina en alambics particulars), sí que 
ens constata la producció oficial a Vinaròs (la que tributava a l’erari públic), de la 
qual, recordem que ascendent a 2.200 arroves, 1.860 (segons la font mateix) es 
destinaven a la venda al detall mitjançant els 21 establiments o expendedurias 
acreditats al municipi. Restaven únicament per a comercialitzar fora vila les 340 
arroves de diferència (quasi 52 Hls.). Evidentment, els hectolitres que ens manquen 
fins arribar a la mitjana anual de 400-500 que s’embarcaren entre 1784-1829 
procedien de les localitats veïnes124. Quant als propietaris d’aquestes fàbriques a 
Vinaròs cal destacar, en primer lloc, a Joaquín Ayguals de Izco, amb una instal·lació 
configurada per 2 calderes125, Francisco Maspons, Manuel Jordán, Cristobal Felip i 
Francisco Delmás, tots ells amb una caldera.

Aquesta quota de mercat que disposava la indústria aiguardentera, malgrat 
que minsa, entrà en profonda crisi a partir de la segona meitat del segle XIX 
per dues raons essencials: perquè la principal mercaderia que es comercialitza 
és el vi i no l’aiguardent126i, al mateix temps, perquè l’alcohol que s’utilitza per a 

123. Establim l’equivalència d’ una arrova = 15,15 litres.

124. El preu de venda era de 360-480 rals la pipa de 40 arroves a Càlig i 320-340 rals de billó a Be-
nicarló.

125. Segons la font mateix foren les principals característiques dels aparells els següents: “el hornillo 
tiene 6 palmos de ancharia y 1,5 palmos de latitud. La caldera 5,5 palmos de diámero y 1,5 de altitud. 
El alambique es de barro común fábrica del país de 30,5 palmos, su figura aproximada es cilíndrica 
cuyo mayor diámetro es de 2,5 palmos en la parte superior y 2 escasos en la inferior”.

126. Les Estadístiques publicades per la Direcció General de Duanes a partir de 1857, on s’inclou tant 
el comerç d’exportació com el de cabotatge, així ens ho constaten.

l’encapçalament de vins deixa de ser l’aiguardent tradicional per a ser substituït 
per aiguardent industrial, molt més barat que l’alcohol vínic i amb moltes facilitats 
aranzelàries per a la seua importació. De fet, segons l’Interrogatorio de 1884127 
es produïa únicament a nivell provincial la irrisòria quantitat de “374 hectólitros 
de aguardientes vínicos, empleándose aprocsimadamente 1.262 hectólitros de 
vino en la destilación (…) correspondientes a aquellos que, por su poca fuerza, no 
pueden dedicarse al comercio, pues de destilar buenos vinos saldrían perjudicados 
en sus intereses”. Finalitzava la susdita Memòria, en l’apartat dedicat a aquests 
aiguardents, concloent que la indústria en qüestió “se halla en decadencia por 
diferentes causas, entre ellas por la competencia de los alcoholes industriales 
extranjeros, especialmente los que llegan de Francia, por la elevada cuota de 
contribución señalada a la maquinaria aun cuando solo funcione por temporada y 
por el escesivo impuesto de consumos”.

Entre els productors vinarossencs d’aquests alcohols, tant vínics com industrials 
(derivats aquests darrers de la destil·lació de l’arròs, panís, patates o figues), podem 
destacar al llarg de la segona meitat del segle XIX, entre altres, a les mercantils 
la Unión Alcoholera (situada davant del port i víctima d’un incendi el 1906128) i 
Redó y Rodrigo (amb instal·lacions ubicades al costat de la carretera de València). 
Segons la Matrícula de la Contribució Industrial per a l’exercici econòmic de 1891 a 
1892 finalitzavem la centúria a Vinaròs amb un total de 7 fàbriques d’aiguardent 
corresponents a Vicente Adell Juan, Francisco Decap Borrás (que obtingué medalla 
de plata a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888129), vidua de Bautista Roca 
Verdera, Bautista Miralles Forner, Agustín Felip Llopis, José Talavera Gili i Salvador 
Roso Pascual130.

127. A.C.M.A., lligall 125 carpeta 1. Contestat l’esmentat Interrogatori per la Junta provincial 
d’Agricultura de Castelló el 14 de gener de 1885.

128. Gómez Sanjuán (1996), pàg.132.

129. Milián (1959), pàg. 7.

130. A.M.V., Matrícula de la Contribución Industrial. Año económico de 1891 a 1892. Caixa 149-10.
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CAPÍTOL III

EL VESSANT SOCIOPROFESSIONAL. ELS EFECTES 
DINAMITZADORS D’AQUEST PERÍODE DE PROSPERITAT 

SOBRE DETERMINADES OCUPACIONS

Un model econòmic com el present, basat en el conreu de la vinya i la comercialització 
del vi, hagué de provocar, necessariament, tota una sèrie d’efectes dinamitzadors 
sobre determinades ocupacions que, malgrat la seua llarga tradició a la població, 
experimentaran ara, al llarg de la segona meitat del segle XIX, una empenta sense 
precedents. Entre elles, i de forma especial, els colliters/cellerers i exportadors, els 
boters, els estibadors del port (marineria en general) i, en darrera instància, els agents 
consolars. Anem per parts.

COLLITERS I EXPORTADORS.
L’adquisició i posterior comercialització del vi a Vinaròs, amb independència de l’època 

en que ens situem, estigué sempre controlada per dos tipus d’agents comercials:
- els anomenats comissionistes forànis (majoritariament francesos i alguns anglesos), 

que feien acte de presència a la vila únicament durant el temps de la verema o per 
temporades. Actuaven en nom i representació de diverses cases comercials estrangeres 
i una vegada tancades les operacions de compra tornaven al seu lloc d’origen. Aquesta 
modalitat de relació comercial ja fou denunciada pel cièntific i mariner sevillà Antonio 
de Ulloa, qui, en la seua estada a Vinaròs l’agost de 1749, reconeixia la necessitat de 
construir un port marítim per a “reacrecer nuestra marinería (…) y competir con el 
comercio de la Francia mantenido ahora a nuestras espensas con las utilidades que 
les dexa el transporte de nuestros frutos”131. Com que no podem concretar aquesta 
presència francesa en un titular específic per manca de documentació, hem optat per 
il.lustrar-la en el comerciant-comissionista anglés George Moore, qui, juntament amb 
representants seus als municipis de Càlig i la Jana, guanyava el 1760 un plet al mateix 

131. Citat per Baila (2008), pàgs. 178-179. Tan conscient era la Jefatura Superior Politica de Caste-
lló sobre el control exercit en el tràfic vinícola per les cases estrangeres que encara en una data tan 
tardana com el 1838 demanava obrir urgentment carreteres des de l’Aragó a Vinaròs per a pujar “el 
precio de los vinos del Maestrazgo Alto y Bajo” i destruir així “el monopolio que en este ramo ejerce el 
comercio estranjero”. A.C.M.A., Legislación e Informe sobre el mejoramiento del cultivo y tráfico del 
vino, lligall 68, carpeta 1. Castelló, 5 de novembre de 1838.
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consistori vinarossenc per no autoritzar-lo a emmagatzemar dins de Vinaròs o a carregar 
per la seua platja qualsevol tipus de vi o aiguardent, “mandando mantener y amparar 
a los demandantes en su capacidad de fabricar y almacenar libremente los sussodichos 
géneros en la villa de Vinaros, assí como comprar a los vesinos de dichas poblasiones y sus 
sercanias qualesquiera clase de fruto, condusiendoles y almasenandolos en ella asta que se 
les proporsione cómodo embarco”132.

Al llarg de tot el segle XIX, i especialment durant la seua segona meitat, seguirem 
documentant la presència d’aquests comissionistes estrangers a Vinaròs. Especialment, 
i per a l’any 1892133, a Clemente Goupille et ses Fills (amb despatx al C/ Sant Francesc, 
casa comercial a Tarragona i compatibilitzant l’ofici, tant ell com el seu fill Albert, amb el 
d’agents consolars de França a Vinaròs), Paulin Armand (també amb casa a Tarragona 
i sucursal a Vinaròs, al costat de la plaça de bous), Gilet, S.A. (instal.lats a la plaça del 
Santíssim Sacrament i amb George Gilet com a representant), Cloyrei et F. Azalbert (ubicats 
també a la plaça del Santíssim Sacrament) i Jules Beaumont (al C/ Santa Magdalena). 
Tan important fou la concurrència d’aquests que l’octubre de 1882, al poc de finalitzar 
la verema, el propi setmanari vinarossenc El Mediterráneo ens informava que“en este 
mercado local de vinos se han abocado infinidad de comisionados franceses, que, en plena 
fermentación y sin reparar en la clase y graduación de los caldos, empezaron a pagarlos a 
9 reales sin que nadie les molestara en lo más mínimo, pues el comercio local ha seguido 
cruzado de brazos hasta que los franceses se han dado por satisfechos o han comprendido 
que tan elevado precio para una graduación tan baja era del todo insostenible. De manera 
que estas subidas tan rápidas y tan sin razón, atendida la grandiosa cosecha de este año, 
hace que el comercio local se ponga a la espectativa y se limite a comprar lo que ya tiene 
vendido (…), viviendo en la persuasión que los precios han de declinar”134.

- l’altra modalitat de tràfic comercial estigué ostentada per mercaders amb 
residència contínua al municipi, professió que compartiren, en bona part dels casos, 
amb la de propietaris rústics i cellerers. Aquest tipus de comerç fou monopolitzat 
primer per famílies estrangeres (quasi sempre franceses i algunes irlandeses) i amb 
posterioritat per nissages pròpiament vinarossenques. Dins d’aquí, però, cal distingir 
tres etapes diferents d’acord amb la següent cronologia:

 1.- Segona meitat del segle XVIII (fins a l’inici de la Guerra contra la Convenció 
francesa el 1793), amb un monopoli total per part de famílies franceses establertes a 
Vinaròs (a excepció d’algunes cases comercials irlandeses). El nombre de comerciants 
propiament vinarossencs establerts a la vila, en comparació als primers, fou 
francament minoritari.

2.- Darrers anys del segle XVIII i primera meitat del XIX, amb la desaparició de part 
important de les anteriors nissages franceses i la seua substitució per cases comercials 
oriündes de Vinaròs.

3.- Segona meitat del segle XIX, on la totalitat del tràfic mercantívol estigué controlat, 
a banda dels tradicionals comissionistes francesos de sempre, per un ampli grup de 
comerciants vinarossencs afavorits per la conjuntura de demanda massiva de vins 
comuns destinats sobretot a França.

132. A.M.V., Lligall 7-4, s/f. València, 23 de novembre de 1760.

133. A.M.V., Matrícula de la Contribución Industrial. Año de 1891 a 1892. Caixa 149-10.

134. Setmanari Mediterráneo. Vinaròs, 15 d’octubre de 1882.

Anem per parts.
Primera etapa (segona meitat del segle XVIII).
Al Regne de València, al llarg del segle XVIII, les zones d’atracció per a estrangers 

havien estat tradicionalment els grans nuclis urbans i aquelles localitats costaneres 
on es desenvolupava una incipient activitat comercial. Aquest segon cas fou el de 
Vinaròs, municipi on començà a assentar-se una important colònia de comerciants 
francesos i irlandesos135 relacionats, en la seua major part, amb el sector vitivinícola 
(conreu de la vinya i tràfic del vi). Al seu aixopluc foren configurant un important 
patrimoni rústic i urbà, construïren o adquiriren cellers i magatzems propers a la mar 
(sector de la Magdalena), comercialitzaren per l’embarcador de la platja els productes 
de la zona (sobretot vi, encara que també garrofes i oli) i, complementàriament, 
anaren ocupant, dins del restringit grup de l’oligarquia urbana local136, llocs principals 
de representació tant econòmica com política i social (agències consulars, juntes de 
comerç i inclús la pròpia delegació de l’ordre de Montesa a Vinaròs). Les famílies en 
qüestió, d’acord amb els censos o padrons d’aveïnament i riquesa corresponents als 
anys 1754, 1778, 1780 i 1790, foren les següents:

Relació de mercaders francesos aveïnats al municipi de Vinaròs 
al llarg de la segona meïtat del segle XVIII

Any 1754 Anys 1778-1780 Any 1790
Noms Edat Domicili

No consta Fco. Bonafont Busquet No consta
Jayme Camón
Lacasseta 53 C/ Major Juan Camón (fill de 

l’anterior) No consta

Pedro 
Casanova 30 C/ Socors No consta Juan Bta. Casanova

Matheu i Carlos Cavadés ¿? Cavadés Germans Cavadés (Domingo 
i Bautista)

Simón Crozat 36 C/ Major Simón Crosad Vilar Juan Bta. Crosad Trifú (fill 
de l’anterior)

No consta Juan Guilleume Laborde No consta
No consta Joseph Laberon Duclós No consta

No consta Francisco Larquier 
Despujols

Francisco Larquier 
Despujols

Juan Lassala - - Juan Bautista Lassala (fill de 
l’anterior) No consta

Juan Loustau 60 C/ Médicos Juan Bautista Lostau (fill de 
l’anterior) Juan Bautista Lostau

Joseph Mirán 49 C/ Major Joseph Mirán Juan Bautista Mirán
Pedro Miramón Pedro Miramón Pedro Miramón
No consta Juan Pechinat Juan Pechinat

Fonts: anys 1754 i 1780, Ramírez (1985), pàg. 55. Any 1778, Barreda (2015), pàgs. 153-155. Any 1790, 
A.M.V., Padrón de Habitantes. Elaboració pròpia.

135. Dels 24 estrangers domiciliats el 1780 a Vinaròs 15 eren francesos. Vegeu Ramírez (1985), pàg. 55.

136. Segons el padró de 1754 tots ells tenien la residència a carrers principals del municipi (sobretot 
C/ Major) i declaraven posseir servei domèstic (criada).
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Bonafont (o Bonafón). Oriünd del municipi francés de Bruges, al departament 
de la Gironde, el detectem únicament als padrons de 1778-1780 en qualitat de 
negociante. Uns anys abans havia matrimoniat amb la vinarossenca M.ª Agustina 
Mayó, un fill dels quals, Francisco Bonafont Mayó, nascut el 1772, obtingué la 
càtedera de Botànica i Química Mèdica a Madrid137. El 1784 encara ocupava el 
progenitor el càrrec de síndico personero del común al consistori de Vinaròs138. 
Després d’aquesta data ja no el tornem a localitzar en cap de les fonts per nosatres 
consultades.

Camón. Tant el pare (Jayme) com el fill (Juan) eren naturals del municipi francés 
d’Oloron-Sainte-Marie, al departament dels Pirineus atlàntics. El primer apareix al 
padró de 1754 amb l’ofici de negociante (que compatibilitza amb el de vicecònsol 
de França al municipi) i el segon amb el de comerciante als padrons de 1778-
1780. Ja no hem tornat a localitzar a cap d’ells en els padrons de finals del XVIII o 
principis del XIX. Tan sols sabem, i encara de forma marginal, que una germana de 
Juan Camón, Maria Theresa, matrimonià amb el també comerciant francés afincat 
al municipi Josef Laveron Duclós139. I una altra germana, M.ª Rosa, casada amb 
Juan Gilheume Laborde, deixà en herència una important testamentaria que, 
ascendent a 7.450 lliures, fou invertida en diverses obres de l’església parroquial 
de Vinaròs al llarg de la primera part del segle XIX (entre 1810 i 1820)140. Prova 
fefaent, en darrera instància, sobre la capacitat d’aquest tipus de famílies a l’hora 
de configurar patrimonis fornits i solvents.

Casanova (o Casanoves). Casat amb Teresa Fornés de Lino Cabadés141, figura 
Pedro Casanova amb la professió de mercader als padrons de 1754 i 1778 i deixa 
d’aparéixer al de 1780. No obstant això, al padró de 1790, i també al de 1811, 
s’inclou a un tal Juan Bautista Casanova com a propietari d’una casa-magatzem al 
C/ de l’Àngel, una vivenda al C/ Sant Tomás i 9 jornals de vinya.

Cavadés (també Cabadés). Instal.lats a Vinaròs, com a mínim, des de 1754, donat 
que és en aquest padró on apareix per primera vegada Matheu i Carlos Cavadés 
en qualitat de tractant el primer i patró de vaixell el segon. Posteriorment, al padró 
de 1790, apareixen les següents generacions incloses en l’ofici de comerciantes. 
Concretament (pensem que germans) Domingo i Bautista Cavadés: aquest amb 
2 magatzems a la Playa Nueva i aquell amb un magatzem a la platja de Santa 
Magdalena. A banda posseïa Domingo, que consta com a Regidor al consistori 
vinarossenc el 1794, 3 cases (Plaça Sant Antoni, Plaça Sant Agustí i C/ Santa Rita) 
i 12 jornals de vinya, mentre que Bautista figurava amb 2 vivendes (C/ Major i C/ 
Sant Joan) i 6 jornals de vinya. Respecte als privilegis aconseguits pels Cavadés 
en la societat vinarossenca de l’Antic Règim cal assenyalar, entre altres, el que 

137. Delgado (1996, tom I), pàg. 166.

138. Barreda (2015), pàg. 138.

139. Gómez Sanjuán (1986), pàg. 86.

140. Borrás (1928), pàgs. 349-350.

141. Barreda (2015), pàg. 153.

disfrutava des de 1794 el susdit Domingo de fer-se soterrar ell i la seua familia 
davant l’altar de la Verge del Rosari a l’església de Sant Agustí. Posteriorment, entre 
1821-1824, la seua muller, M.ª Francisca Corrau, llavors vidua, va fer construir a 
l’ermita de la Misericòrdia dos altars dedicats a la Verge del Rosari i a Sant Josep142.

Crozat (o Crosad/ Crusat). Oriünd, igual que els Camon i els Loustau, del municipi 
francés d’Oloron-Sainte-Marie, al departament dels Pirineus atlàntics. Fou Simón, 
de professió botiguero i comerciant (segons el padró de 1754), el primer d’aquesta 
nissaga en establir-se a Vinaròs a meitat del segle XVIII, casant uns anys després 
amb la vinarossenca Magdalena Trifú Mallach, filla del metge Nicolás Trifú 
i neboda del mercader Francesc Trifú. Morí a Vinaròs el febrer de 1782143. Hem 
documentat, entre els fills d’aquest matrimoni, a Thomás Agustín, Manuel, Juan 
Bautista, Mariana i Agustina Crozat Trifú, tots nascuts a Vinaròs i cap d’ells dedicat 
al tràfic vinícola144.

Guilleume (o Gilheume). Oriünd del departament francés de la Gironde, a 
l’Aquitània francesa. Casat amb M.ª Rosa Camón, filla de Jayme Camón, figura 
com a comerciant el 1778-1780, diputat del comú al consistori vinarossenc el 1784 i 
vicecònsol de França a Benicarló el 1798. Desapareix després de la documentació 
aquí utilitzada145.

Laberón (o Laveron). Oriünd del municipi francés de Marciac (departament 
de Gers, al Pirineus centrals), consta com a negociant als padrons de 1778-1780 
i també com a vicecònsol de França a Vinaròs el 1781. Matrimonià amb Maria 
Theresa Camón, filla i germana, respectivament, dels comerciants francesos 
establerts a Vinaròs Jayme i Juan Camón.

Larquier (o Lacquier). Malgrat que Francisco Larquier, “fransés, esposo de Theresa 
Bosc y abitante en esta”146, morí l’abril de 1787 a Vinaròs, encara constaven tots els 
béns al seu nom al padrons de 1778-1781 i 1790. Concretament, en qualitat de 
propietari rústic i cellerer, com a titular de tres heretats de secà, amb un total de 
41 jornals plantats de vinya, i d’”una casa-bodega con escalerilla tras la Iglesia”. A 
banda era propietari també de 4 cases al municipi, una al C/ Mayor i les altres al C/ 
del Rosari. Al padró de 1811 tan sols localitzem, amb els mateixos béns, a la seua 
vidua (“viuda de Don Francisco Lacquier”)147.

Lassala (o Lasala). Una de les famílies franceses que més prompte s’instal·là a 
Vinaròs, donat que ja el 1716 se’ns anomena al mercader Lasala com a propietari 

142. Borrás (1928), pàgs. 345-346 i 404.

143. Gómez Sanjuán (1986), pàg. 84.

144. Respecte a Juan Bautista Crozat Trifú (Vinaròs, 1775-1850), llicenciat en Lleis, ocupà el càrrec 
d’advocat-assessor al consistori vinarossenc a començaments del segle XIX, éssent anomenat pel propi 
general Suchet Governador de Castelló el 1812. Vegeu Delgado (1996, tom I), pàg. 171.

145. Barreda (2015), pàgs. 139-140.

146. Gómez Sanjuán (1986), pàg. 85.

147. A.M.V., Padrón de Habitantes de Vinaroz. Anys 1790 i 1811.
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d’una vivenda al C/ de Sant Vicent148 i posteriorment, el 1746, com a comprador 
d’un terreny municipal situat a la franja litoral, vora de la platja de Santa 
Magdalena, amb objecte de “fabricar un almazén para el resguardo de los géneros 
del comercio”149. Casat amb la vinarossenca Clara Locella, tingueren com a mínim 
dos fills: Manuel Lasala Locella, nascut a Vinaròs el 1716 i dedicat a la carrera 
eclessiàstica150, i Juan Bautista, resident al C/ Major i continuador/ampliador 
del negoci patern. “El 1783 s’establiren solars nous vora la mar, en les ataraçanes, 
per a construir almacens a favor dels prestigiosos Joan Batiste Lasala i Joan Batiste 
Lostau, indici del gran moviment comercial que havia en la platja vinarossenca”151. 
Tant il·lustre arribà a ser el primer que des de 1770 venia compatibilitzant els seus 
negocis mercantivols amb la lloctinença de l’Ordre de Montesa a Vinaròs152.

Loustau (o Lostau). Procedents, a l’igual que els Camón i els Crozat, de la localitat 
francesa d’Oloron-Sainte-Marie, fou el fundador d’aquesta nissaga a Vinaròs Juan 
Loustau Lantié, casat el 1715 amb la vinarosssenca Inés Doménech153. Armador de 
vaixells i transportista de tot tipus de mercaderies per a la Reial Hisenda (entre elles 
fusta per a les drassanes i vi per a l’armada), adquirí el 1750 al capítol catedralici de 
Tortosa el molí fariner conegut amb el nom de Sant Josep i després de l’Hospital, 
junt al riu Sènia. Constava com a mercader i negociant al padró municipal de 
1754, a banda de “privilegiado de la Real Junta de Comercio de Valencia”, una 
de les principals institucions valencianes promotores de l’activitat comercial. 
Prova concloent sobre el paper rellevant d’aquest personatge dins l’àmbit social 
vinarossenc fou el privilegi concedit pel comanador de Montesa relatiu “a l’honor 
que tenia sa casa d’anar darrere de les imatges de la Mare de Deu de la Misericordia 
i de Sant Sebastià en totes les provessons que estes ixqueren”154. Morí a Vinaròs, amb 
68 anys, el 1762 i fou soterrat al mateix Convent de Sant Francesc, del qual era 
principal benefactor155.

El seu únic fill varó, Juan Bautista Loustau Doménech, nasqué ja a Vinaròs el 
1728, casà amb Joana Casaus i almenys des de 1769 en endavant ostentava ja 

148. Borrás (1928), pàg. 223.

149. Baila (2008), pàg. 180.

150. Adscrit a l’ordre religiosa dels Agustins, fou anomenat bisbe auxiliar de València el 1767 i bisbe 
de Solsona el 1773. Vegeu Delgado (1996, tom I), pàgs. 110-117, i Gomez Sanjuán (1996), pàgs. 82-83.

151. Borrás (1928), pàg. 228.

152. Gómez Sanjuán (1996), pàg. 90.

153. Utilitzem com a fil conductor l’original de 3 fulls que desinteressadament ens ha proporcionat 
Santiago Roig Mafé.

154. Borrás (1928), pàg. 217. Uns anys després, el 1770, fou el seu fill Juan Bautista qui establí di-
versos plets contra l’ajuntament de Vinaròs per a mantenir el susdit privilegi: “es trevallà inutilment 
per a una avinença a fi d’evitar escándols (…). Per tal motiu, al no aconseguirse aquesta, totes les 
provessons quedaren sospeses aquell any i encara el seguent de 1771”.

155. Gómez Sanjuán (1986), pàg. 81.

el títol de cavaller156. Continuador, i ampliador, dels negocis paterns, el 1771 
constava com a titolar de diversos vaixells atracats a l’embarcador del municipi157 i 
seguía com a propietari de l’esmentat molí de l’Hospital, dedicat ara a la fabricació 
de paper d’encigarrar destinat a Índies158. Segons Borrás Jarque, que el qualifica 
com a “patrici vinarossenc”, adquirí el 1783 a Vinaròs “diversos solars vora la mar, 
en les ataraçanes, per a construir nous almacens”159. Un any després, el 1784, el 
localitzem, en qualitat de prominent il·lustrat de l’època160, com a redactor d’un 
informe, amb plànol inclós, destinat a la construcció d’un port marítim a Peníscola, 
“pues no ay cosa que enriquezca más a una Monarquía -segons els propi Loustau- 
que el comercio marítimo, pues con las importaciones y exportaciones se fomenta 
la agricultura, circula el dinero y viven los habitantes de la tierra”161. El 1790, segons 
el padró municipal, constava el seu patrimoni a Vinaròs de dues finques urbanes 
(una a la plaça Sant Agustí i l’altra al C/ Sants Metges) i una heretat de 31 jornals de 
secà, a la partida de la Plana, conformats essencialment per vinya i malea. Ja no el 
tornem a localitzar en cap cens o padró municipal posterior i desconeixem el lloc i 
data de la seua defunció. Ens resta per documentar, no obstant, l’hipotètic, encara 
que possible, grau de parentiu entre l’esmentat Juan Bautista Loustau i el també 
comerciant Diego Loustau, resident aquest darrer a València al llarg de la segona 
meitat del segle XVIII i un dels principals delegats o corresponsals de la Compañía 
de Accionistas y Maestros del Arte Mayor de la Seda (fundada el 1774), important 
càrrec que li permetia monopolitzar la comercialització de les resmes de seda en el 
mercat tant nacional com americà. No casualment contractava quasi sempre per a 
dur a terme el transport marítim al patró vinarossenc Carlos Cavadés162.

Mirán. Malgrat aparéixer el pare com a botiguero i mercader (procedent de 
l’antic vescomtat de Bearne, al departament francés dels Pirineus atlàntics), el seu 

156. Vidal (1997), pàg. 58.

157. Ribes (1985), pàg. 102.

158. Sobre el molí en qüestió vegeu Oliver (2000), pàgs. 65-68. Qualifica a Joan Baptista Lostau com 
a “comerciante vinarocense (…) miembro de un famoso linaje francés de propietarios y comerciantes 
de vino”.

159. Borrás (1928), pàgs. 228 i 240.

160. A finals del regnat de Carles III redactà diversos manuscrits de caràcter comercial destinats 
al desenvolupament econòmic del país. Entre ells, i a banda del que després exposarem relatiu a la 
construcció d’un port a Peníscola, destaca la Memoria sobre la navegación y comercio marítimo. Las 
verdaderas causas de su atraso en España (any 1784) i el Derrotero naútico-político comercial que re-
laciona lo concerniente a las costas de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya (any 1786). Vegeu al respecte Her-
nández i Moré (2009), pàg. 118, i especialment l’original de Roig ja esmentat (documenta, almenys, 10 
Memorials o Discursos on figura com a autor.

161. Hernández i Moré (2009), pàgs. 118-119. S’anomena el document Discurso para la construcción 
de un puerto marítimo en Peñíscola (any 1784).

162. Ribes (1985), pàgs. 68 i 76.
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fill Juan Bautista obtingué el títol d’escribano el 1790163, i ocupà la secreatria de 
l’ajuntament vinarossenc a començament del segle XIX (el 1807 constava com a 
tal)164. Desconeixem si arribà a compatibilitzar en algún moment aquest ofici amb 
el de comerciant.

Miramón. Casat amb Casilda Loustau, filla de Juan Loustau, s’inclou a Pedro 
Miramón com a negociante als padrons de 1754, 1778 i 1780. Al de 1790 consta 
com a titular d’un magatzem a la platja de Santa Magdalena, “al lado del de Nicolás 
Ballester y a espaldas de la Ribera del Mar”, una finca urbana a la Plaça de Sant 
Agustí i una altra de rústica, de regadiu, destinada a blat (“tierra pan”).

Pechinat. Si bé és cert que a la relació de 1780 apareix com a tratante, uns anys 
després, el 1790, era propietari d’un magatzem “para el comercio en la Ribera del 
Mar”, una vivenda a la Plaça Sant Agustí, 5 jornals de vinya i una sénia amb 5 
jornals de regadiu. Al padró de 1811 es repeteixen pareguts béns, sense la sénia, 
encara que a nom de la seua vidua (“viuda de Juan Bautista Pechinat”). Un fill seu, 
anomenat també Juan Bautista i desvinculat totalment dels negocis paterns, ens 
consta com a “advocat de la Vila” el 1820 (“Abogado de los Tribunales Nacionales en 
la Villa de Vinaroz”).

Pel que respecta a la relació de comerciants orïunds del municipi (sense ascendències 
estrangeres), tots ells amb un patrimoni rústic considerable, cal destacar, segons el 
padró de 1790, a Nicolás Ballester, Agustín Juan i Pedro Meseguer. També, encara que 
solament en qualitat de gran propietari i cellerer, al vinarossenc ennoblit Don Juan 
Bautista Febrer de la Torre. A banda, i en estreta relació amb tots els anteriors, no hem 
d’oblidar a quatre famílies de procedència irlandesa assentades al municipi: els Sulivan 
(O’Sullivan), Estrich, Adley i White. La relació de béns i parentius que configuraven el 
patrimoni d’aquests titulars fou la següent:

Nicolás Ballester. Casat amb la també vinarossenca Rosa Vilarroig, el localitzem 
el 1795 com a síndic-personer del consistori vinarossenc165 i el 1797 com a membre 
de la Matrícula o Cuerpo de Comercio de Valencia y su Reyno166. Propietari, entre 
altres béns, de dos magatzems (“uno que fue de Lustau, en el Raval de Santa 
Magdalena, y otro que fue de Lasala, al lado del Alfolí”), una casa-pati destinada a 
“fábrica de toneles, en el mismo arrabal de Santa Magdalena, a espaldas de la Ribera 
del mar” i diverses finques rústiques amb una extensió aproximada de 40 jornals 
(19 de vinya, 8 d’horta i la resta sense especificar).

Agustín Juan. Únicament sabem d’ell, d’acord amb el padró de 1790, que 
constava com a propietari de vuit finques urbanes, un magatzem a la platja de Santa 

163. Barreda (2015), pàg. 136. Cal recordar que en aquella època els escribans complementaven les 
seues funcions com a fedataris públics amb les internes del govern municipal.

164. Borrás (1928), pàg. 347.

165. Borrás (1928), pàg. 263.

166. Baila (2008), pàg. 199. Juntament amb el també comerciant Francisco Traval, sobre el qual res 
hem pogut documentar en cap dels padrons o documents de l’època.

Magdalena, un celler al C/ Sant Nicolau, 10 jornals de vinya i altres 10 de garrofers. 
Pareix ser que el negoci fou continuat per un fill seu, Tomás Juan de Agustín, que 
consta com a comerciant de vins i primer tinent d’alcalde el 1844-1845167.

Pedro Meseguer. A penes hem pogut documentatar la seua titularitat sobre 
dues vivendes ubicades a la places de Sant Antoni i Sant Agustí, un magatzem 
“a orillas del mar” i vuit heretats de secà (amb 17 jornals de vinya, 26 de garrofer 
i la resta sense especificar). El 1790 constava com regidor segón al consistori 
vinarossenc168.

Juan Bautista Febrer de la Torre169. “Ocupá molts anys el lloc de primera Autoritat 
de la Vila i obtingué declaració de Noblesa en 1796”170. Un temps abans, el 1790, 
era propietari a Vinaròs de tres finques urbanes (una d’elles “con lagares, bodegas 
y huerto en el arraval de San Cristóbal”) i 160 jornals de secà plantats de vinya i 
garrofers (al voltant de 60 hectàrees).

Francisco O’Sullivan (Sulivan)/ Antonio Ayguals O’Sullivan. Pareix ser que en 
algun moment al llarg del darrer quart del segle XVIII Antonio Ayguals O’Sullivan, 
natural de Reus, es desplaçà a Vinaròs amb objecte d’administrar la casa comercial 
O’Sullivan y Cia., fundada en aquest darrer municipi pel seu avi matern (o oncle 
matern), Francisco O’Sullivan, d’ascendència irlandesa. De fet, al padró de 1790 
encara consten els béns d’aquesta empresa a Vinaròs a nom del susdit Francisco 
(la defunció del qual, a bon segur, feia anys que s’havia produït): concretament 
una finca rústica (“un huerto en Fora forat”), dos magatzems comercials (situats 
ambdós “en el arraval del Angel, en Fora forat”) i dues finques urbanes (“una casa 
en el arraval del Angel, de espaldas al barranco y con fábrica de aguardientes y 
almacén contiguo, y otra que fue de Josef Clará en la Madalena”). Serà aquí a Vinaròs 
on Antonio Ayguals matrimoniarà, el 1798, amb María Joaquina de Izco Mirán, i 
convertirà la destil·leria familiar, ara sota la raó social Ayguals y O’Sullivan, en una 
de les principals indústries vinícoles del municipi.

Eduardo Estrich Serton (Strich, Estrig o Sestrich). Mort a Vinaròs el 1781 
(“yrlandés y abitante por mas de treinta años en esta”) i casat amb Sara Fitz-Gerald 
(morta també a Vinaròs el 1770, “vecina de esta villa y natural de Dublín”)171. El 
fill d’ambdós, Bonosco Estrich Fitz-Gerald, consta encara al padró de riquesa 
comercial de 1811 amb una empresa (desconeixem a què es dedicava) que girava 
anualment 28.200 rals i soportava una contribució de 463.

167. Fonellosa (2016), pàg. 166.

168. Barreda (2015), pàg. 125.

169. Dues generacions després localitzem a Manuel Febrer de la Torre y Solera (Vinaròs, 1782-1834). 
De professió militar i amb un patrimoni familiar a Vinaròs, segons el padró de 1820, configurat per un 
magatzem a la platja de Santa Magdalena, una vivenda al C/ Socors i quatre finques rústiques de gran 
extensió: entre elles una de 85 jornals a la partida de la Parreta (amb vinyes i garrofers) i altra de 46 
jornals a la partida de la Berlinga (també amb vinyes i garrofers).

170. Borrás (1928), pàg. 258.

171. Gómez Sanjuán (1986), pàgs. 82-83.
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Simón Adley. Consta com a negociante als padrons de 1778-1781 (no el 
documentem als anteriors) i desapareix al de 1811. Ja no el tornem a localitzar enlloc.

Joseph White Vagué. A l’igual que l’anterior solament el documentem com 
a negociante domiciliat a Vinaròs als padrons de 1778-1781. La seua residència 
sempre havia estat a Benicarló, on s’havia afincat el seu pare, Patricio White 
(procedent del comtat de Limerich, a Irlanda), casat amb la valenciana Dorotea 
Vagué. Sabem també que l’esmentat Joseph (Benicarló, 1755) matrimonià amb 
Margarita Terry MacNamara, de l’enllaç del qual nasqueren, entre altres once 
fills, Joseph (mort a Benicarló el 1853) i Luis White Terry (Benicarló, 1792-1874), 
ambdós comerciants i el primer vicecónsol de Bèlgica a Benicarló172.

Segona etapa (darrers anys del segle XVIII i primera meitat del XIX).
Des de finals del segle XVIII i sobretot a partir del primer decenni del segle XIX 

detectem com bona part dels cognoms francesos, ara ja de segona o tercera 
generació, comencen a desaparéixer dels respectius padrons municipals (anys 
1820, 1844 i 1852) i el seu lloc substituït per cases comercials oriündes de Vinaròs. 
Les causes que expliquen aquest relleu cal recercar-les en els diversos episodis 
de xenofòbia i recel contra aquest tipus de families malgrat la seua indubtable 
integració a la societat vinarossenca de l’època. Un “desbordament d’exaltació 
patriòtica”, com assenyalava el propi Borrás Jarque, que arribà a fer “perillar la vida 
no sols dels francesos que estaven per aquí aveïnats, sino de qualsevol que d’alguna 
manera tingués sang francesa”173. Les dues fases en les quals podem dividir el 
procés, quasi correlatives des d’un punt de vista cronològic, foren les següents:

- la Guerra contra la Convenció francesa (anys 1793-1795) en la qual Espanya 
s’enfrontà al règim francés sorgit de la Revolució de 1789. Malgrat que no detectem 
a Vinaròs cap motí o revolta contra els francesos, s’han documentat diverses 
providències restrictives174 que culminaren l’abril de 1793 amb l’ordre d’extradició 
“de todos aquellos individuos franceses domiciliados en este Reyno de Valencia (...), 
procediendo las Justicias de cada lugar a efectuar de oficio el embargo de los bienes 
de todos los extrañados”. Amb independència del major o menor grau d’aplicació 
d’aquesta disposició a Vinaròs, el cert és que la inestabilitat social i la inseguretat 
jurídica així generades hagueren d’influir, a la força, sobre l’abandonament del 
municipi per part d’un bon nombre de famílies.

- l’arribada a Espanya dels exèrcits napoleònics (en l’anomenada Guerra del 
Francés, desenvolupada entre 1808 i 1814) que, pel que respecta a Vinaròs175, 
estigué precedida, al juliol de 1808, per un fort i radicalitzat motí o aldarull de 
caràcter popular dirigit contra aquells veïns de nacionalitat francesa o amb 

172. Vegeu la genealogia dels White a Constante (2012), pàgs. 355 i s.s. També Sanmartín (2001), 
pàgs. 35-36.

173. Borrás (1928), pàg. 320.

174. Ramírez (1985), pàgs. 55-57.

175. Vegeu al respecte Roig (2012), pàgs. 60 i s.s.

ascendències franceses. El mes de juny de 1808 tingueren lloc dues renúncies 
relacionades amb l’ajuntament: la del seu secretari o escribà Juan Bautista Mirán 
i la del seu advocat-assessor Juan Bautista Crozat, ambdós “malmirats pel poble 
per ésser fills de pares francesos i a pesar de tindre mare vinarossenca”. “Els ànims 
populars s’anaren exaltant fins al paroxisme, arrivant a cegar-se les inteligències. I 
aixís, el dia 26 de juliol esclatí una revoltina popular que aná a desfogar-se contra 
l’exsecretari Mirán qui vivia a l’arraval del Socós (…). Els amotinats assaltaren l’edifici 
de Mirán i com s’escapava corregueren darrere d’ell, atrapant-lo al carrer de Sant 
Jaume (…) on una mal ánima assessiná a Mirán, al que van arrastrar pels carrers i li 
van tallar el cap colocantlo en una canya”176.

Relats esgarrifosos com aquest, unit a les contínues extorsions per part de l’exèrcit 
francés entre 1810-1811 i la posterior ocupació definitiva del municipi entre 1811 
i 1813177, ens ajuden a compendre per què al padrons de 1811 i 1820 únicament 
permaneixen com a famílies amb ascendència francesa els Crozat i els Cabadés 
(relacionades encara amb negocis comercials, especialment vitivinícoles). També 
en documentem algunes altres, com els Mirán i Lassala, encara que amb patrimoni 
a la localitat però ja absents d’aquesta (en qualitat d’ hacendados forasteros178).

Respecte als Crozat, sabem que tres dels fills del mercader Simón, Thomás 
Agustín, Manuel i Juan Bautista Crozat Trifú, cursaren estudis superiors. El primer 
constava com a estudiante de Gramática en el moment de la seua defunció a 
Vinaròs el 1775179. Els dos restants estudiaren a la Universistat de València: Manuel 
obtingué el títol de batxiller en Filosofia el 1782, el de doctor en Teologia el 1788 
i el de Cànons el 1796. Juan Bautista aconseguí també idèntic títol en Filosofia el 
1791 i el de Lleis en 1795180. Sobre aquest darrer, que visqué sempre a Vinaròs i 
morí solter el 1850 també a Vinaròs, sabem que compatibilitzà la seua tasca com 
advocat-assessor del consistori, entre altres181, amb el negoci familiar centrat en 
l’explotació de finques rústiques (vinyes i garrofers) i posterior comercialització de 

176. Borrás (1928), pàgs. 321-322.

177. Entre juliol de 1810 i setembre de 1811 tingué lloc l’arribada de columnes franceses al municipi 
amb objecte de saquejar les seues hisendes i abandonar-lo després. Definitivament, des de setembre de 
1811 fins a juliol de 1813, fou ocupda ja de forma permanent la vila.

178. Al Padrón General de Riquezas de 1852 s’inclou a nom de Herederos de Juan Bautista Mirán una 
heretat de secà a la partida de la Closa (amb 12 jornals de garrofers, 3 de vinya i 15 incults) i una finca 
urbana al C/ San Cayetano. Respecte a Manuel Lassala, figura com a propietari d’un extens patrimoni 
urbà i rústic configurat per 2 magatzems (als carrers Traval i Santa Magdalena), una bodega al C/ del 
Pont, una vivenda al C/ Major i multitud d’heretats situades tant al secà com al regadíu: 46 jornals de 
vinya, 34 de garrofer, 9 de sembradura, 3 d’horta i 51 sense especificar.

179. Gómez Sanjuán (1986), pàg. 83.

180. Rodríguez i Sanchís (2008).

181. Nomenat pel general Souchet, dins del context de la Guerra del Francés, Governador de Castelló. 
Posteriorment, el 1818, Síndic Personero al consistori vinarossenc i regidor d’aquest entre 1846-1850.
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productes de la zona. De fet, al padró de 1820 disposava d’un magatzem comercial 
a la Plaça de Sant Antoni (al costat del de Nicolás Ballester), cinc finques urbanes 
(dues al C/ Major, altres dues al C/ Sant Jaume i una a la Plaça de Sant Antoni) i 
altres quatre de rústiques amb 28 jornals de garrofers, 9 de vinya, 3 d’horta i 1,5 
de terra pà.

Quant als Cabadés, detectem al padró de 1820 a Juan Bautista i Francisco Cabadés 
(fills respectius dels Bautista i Domingo Cabadés que apareixien el 1790), tots dos 
amb un patrimoni encara molt considerable relacionat amb el tràfic comercial. 
Juan Bautista amb dos magatzems al C/ Santa Magdalena, dues finques urbanes 
(a la plaça de l’Església i al C/ Socors) i sis de rústiques configurades per vinyes (52 
jornals), garrofers (30 jornals) i una sénia. I Francisco amb tres magatzems (2 a la 
Magdalena i 1 a la Plaça Sant Agustí), sis finques urbanes, multitud de rústiques 
(116 jornals dels quals 80 corresponien a vinya, 10 a garrofers, 6 a oliveres i la resta 
sense determinar) i tres sénies (cadascuna d’1,5 jornals). També ostentà l’esmentat 
Francisco diversos càrrecs al consistori vinarossenc182: regidor el 1821, síndic segon 
el 1838-39 i alcalde pel Partit Moderat entre 1846-49. Durant la segona meitat del 
segle XIX seguirà apareixent algún que altre Cabadés com a important propietari 
rústic encara que desvinculat ja del tràfic comercial183.

Excepció feta d’aquestes dues famílies d’ascendència francesa (i també altres 
dues irlandeses, els Strich i els Kili Kelly), la resta de nissages comercials eren ja 
propiament vinarossenques:

Relació de cases comercials establertes a Vinaròs segons el Padró de 1811
 (quantitats en rals de bilió)

Raó social Capital anual
movilitzat

 Contribució. 
Producte líquid

1 Vidua de Nicolás Ballester “Actividad provisionalmente paralizada por 
fallecimiento de su titular”

2 Srs. Killi Kelly y Cia. 397.033 5.954
3 Francisco Salomó 357.339 5.360
4 Antonio Ayguals O’Sullivan 301.680 4.525
5 Joaquín Meseguer 264.724 3.986
6 Francisco Delmás 247.350 3.667
7 Francisco de Paula Mayó 231.900 3.479
8 Josef Agustín Ballester 208.150 3.123
9 Juan Bautista Reverter 202.695 3.040

10 Francisco Amayra 136.408 2.042
11 Esteban Roca 108.410 1.626

       
Font: A.M.V., Padrón de Vinaroz. Any 1811. Elaboració pròpia.

182. Borrás (1928), pàgs. 357, 366, 369, 382, 388 i 473. Vegeu també Fonellosa (2016), pàg. 67.

183. Com, per exemple, Francisco Cabadés Arnau, un dels principals contribuents per territorial l’any 1888.

Vidua de Nicolás Ballester/ Nicolás Ballester Vilarroig. El 1811, mort ja 
Nicolás Ballester (desconeixem la data), apareix el negoci a nom de la seua vidua, 
titular d’un patrimoni familiar molt paregut al declarat en l’anterior padró de 
1790 (encara que ara amb 57 jornals de terra, dels quals 42 eren de vinya i 15 
de garrofers). Uns anys després, al començament de la dècada dels anys trenta, 
serà un dels fills d’aquest matrimoni, Nicolás Ballester Vilarroig, el qui agafarà les 
regnes del negoci familiar per a mantenir-lo fins a ben entrada la segona meitat 
del segle XIX. Un procés de consolidació que inclourà, més enllà dels propis 
paràmetres econòmics, contínues incursions dels membres d’aquesta nissaga 
en el camp de la política local i provincial, així com el desenvolupament d’una 
prolífica xarxa de connexions familiars dins del sector vitivinícola. En efecte, el 
propi Nicolás fou alcalde de l’ajuntament de Vinaròs el 1844184 i el seu germà José 
(Vinaròs, 1802-Castelló, 1876), entre altres càrrecs, alcalde de la ciutat de Castelló 
el 1840 i 1844-45 (pel Partit Progressista), President de la Diputació Provincial de 
Castelló i Governador Civil interí el 1868185. Respecte a la política de parentius, 
intensa com en cap altra família vinarossenca de l’època, cal que assenyalem els 
següents entroncaments186:

- Nicolás Ballester Vilarroig casà amb Josefa Ballester y del Cacho, natural de 
Castelló, un germà de la qual, Luis Ballester y del Cacho, fou militar i Diputat a Corts.

- la filla de l’anterior, Teresa Ballester Ballester (Vinaròs, 1840-1861), matrimonià 
el 1855 amb el ric propietari i comerciant vinícola benicarlando d’ascendència 
irlandesa Juan Antonio White d’Ellisseche (Benicarló, 1829-1878), també 
vicecònsol britànic a Benicarló, polític consumat187 i propietari, per a més detall, 
dels llaüts San Agustín y Silvino. Vuit anys després de la mort de l’esmentada Teresa 
tornà a casar amb la també vinarossenca Dolores Escrivano Mayó (Vinaròs, 1842), 
filla i germana, respectivament, del propietari José Francisco Escrivano Morales i 
del propietari i comerciant José Francisco Escrivano Mayó. D’ambdós matrimonis 
no arribà a tenir descendència.

- per últim, una germana de Nicolás Ballester Vilarroig, Antonia (Vinaròs, 1808-
1886), casà amb el propietari i cellerer vinarossenc Juan Bautista Escrivano Morales 
(Vinaròs, 1791-1846), fill de l’advocat i propietari també de Vinaròs Francisco 
Escrivano Traginer i pare de José Francisco Escrivano Ballester, alcalde de Vinaròs 
el 1885 (encara que amb renúncia el mateix dia del seu nomenament).

Srs. Killi Kelly y Cia. Una de les mercantils més importants en el tràfic vinícola 
vinarossenc al llarg del darrer quart del segle XVIII i primer del XIX. De procedència 
geogràfica irlandesa, desconeixem el període durant el qual es mantingué en 
actiu. Respecte a la seua identitat no coincideix la nostra font (en què s’especifica 

184. Borrás (1928), pàgs. 384 i 473.

185. Delgado (1996, tom I), pàgs. 203-204.

186. Gómez Sanjuán (1987), pàg. 41 i (1988), pàg. 38. També Romeu (1984), pàg. 12.

187. Diputat provincial pel partit judicial de Vinaròs el 1858, diputat al Congrés durant la legislatura 
1865-1866 i alcalde de Benicarló el 1871. Vegeu Constante (2012), pàgs. 356-357.
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clarament que es tracta d’una societat formada, com a mínim, per dos socis) 
amb l’utilitzada per Piqueras, segons el qual el 1784 operava per l’embarcador 
de Vinaròs, entre els comerciants d´origen estranger, un tal Joan Killi Kelli188. 
De moment no hem trobat altres referències en la documentació per nosaltres 
consultada189.

Herederos de Francisco Salomó. Consten al padró de 1820 els successors de 
Salomó amb cinc magatzems, tots ells al C/ Santa Magdalena, cinc finques urbanes 
i vin-i-quatre finques rústiques amb quasi 90 jornals (dels quals 46 de vinya, 9 
d’horta i la resta garrofers). Desconeixem si algú d’aquests hereus190 té a veure 
amb Antonio Salomó, fundador el 1876 de les drassanes Sorolla continuades 
després pels seus nebots Antonio i Sebastián Sorolla Salomó.

Antonio Ayguals O’Sullivan i fills (Joaquín, Wenceslao i Demetrio Ayguals 
de Izco). El 1811 constava ja Antonio Ayguals com a titular dels mateixos béns 
urbans que uns anys abans havien figurat a nom de Francisco O’Sullivan (els dos 
magatzems comercials al raval de l’Àngel, la casa i fàbrica d’aiguardent al mateix 
raval i la vivenda del C/ de la Magdalena). A banda, i aquesta és la novetat, s’afegia 
ara un important patrimoni rústic conformat per 87 jornals de secà distribuïts 
en 7 heretats: 26 jornals, amb corralisses incloses, a la partida del Portell, 10 a 
la mateixa partida, 16 a la del Puig de la Misericòrdia, altres 16 a Aigua Oliva, 5 
al Campás, 2 a la Bassa i 12 a la Mola. Les sis primeres plantades totes de vinya 
i la darrera de garrofers. Tot i així, però, malgrat que l’esmentat Antonio (Síndic 
de l’Ajuntament de Vinaròs el 1819 i alcalde també, per dues vegades, durant el 
trienni liberal de 1820-23) morí en aquest municipi el 1840, feia ja prou anys que 
el negoci familiar era administrat pels seus fills Joaquín, Wenceslao i Demetrio. 
Respecte a Joaquín, nascut el 1800 i també alcalde de Vinaròs el 1834, el tenim 
documentat al front de la casa comercial Aiguals y O’Sullivan fins el 1835, any en 
que mor de forma tràgica a l’acció carlina d’Alcanar (el 1818 consta com a titular 
de la major destil·leria d’aiguardents de Vinaròs, amb 2 calderes)191. Serà substituït 
al front del negoci, en actiu fins al 1868, pels seus germans Wenceslao i Demetrio. 
Aquell nascut a Vinaròs el 1801 i alcalde del municipi entre 1839-42, any aquest 
darrer en què es desplaça definitivament a Madrid192. I aquest nascut a Vinaròs el 
1814, alcalde també del municipi durant part del sexenni democràtic (1868-73), 

188. Piqueras (1985), pàg. 97.

189. Desconeixem si té relació aquest cognom amb el que apareix al Padrón de la Prestación Personal 
para el Servicio de Caminos de 1853: Josefa M.ª Maquilick, de 28 anys, casada amb Cristóbal Mas-
pons, de 30.

190. Un d’aquests hereus, anomenat també Francisco i de professió comerciant, ocupà la tinença d’alcaldia 
de l’ajuntament de Vinaròs com a mínim el 1850 (regidor entre 1848-1854). Romeu (1976), pàg. 3.

191. Milián (1959), pàg. 3.

192. De fet, al padró de 1852 ja consta Wenceslao com a “hacendado forastero” en qualitat de propie-
tari d’una casa al n.º 36 del C/ Àngel i 2 jornals de vinya a la partida de la Closa. Vegeu també, sobre 
la biografia i patrimoni dels Ayguals, Gómez Sanjuán (1982), pàg. 10, i Pascual (2005), pàgs. 110 i s.s.

fundador de la societat mutualista La Voluntària 193 i autor, per si fos poc, d’un 
opuscle plublicat el 1866 sobre la forma de combatre la plaga de l’oídium que tant 
afectava encara a les vinyes194.

José Joaquín Meseguer. Figura a una escritura de l’any 1818 com a membre 
“del comercio de Vinaroz (…) i apoderado, entre los años 1813-1817”, del noble 
Manuel Febrer de la Torre195. A banda era propietari, segons el padró de 1811, de 
dues vivendes situades al C/ Sant Agustí i Plaça Sant Antoni, tres magatzems al C/ 
Santa Magdalena i quasi trenta jornals de finques rústiques plantades de vinya 
i garrofers. El 1852 ja apareixia com el major propietari i contribuent de Vinaròs 
amb un patrimoni molt diversificat configurat per més d’un vintena de finques 
urbanes (entre cases i magatzems), 23 Hes. de vinya i 21 entre horta i garrofers196. 
Exercí també la professió d’advocat i fou alcalde del municipi, pel Partit Moderat, 
els anys 1843-1844 i 1856197.

Francisco Delmás. El localitzem el 1811, esencialment, com a titular d’un 
magatzem i fàbrica d’aiguardent al C/ Sant Pere i un altre magatzem, amb vivenda 
adossada, al C/ Santa Magdalena. No consta, cosa poc habitual en aquest tipus 
de famílies, com a propietari de cap finca rústica. Nou anys després, al padró de 
1820, és el seu fill, anomenat també Francisco, qui es troba al front del negoci 
familiar, configurat ara, a banda de l’esmentada destil·leria d’aiguardent, per 
quatre finques urbanes, tres sénies i tres jornals de garrofers.

Francisco de Paula Mayó. Malgrat que la seua professió fou la de comerciant, 
desenvolupà paral·lelament altres càrrecs de representació social com els de 
Procurador General de l’ajuntament de Vinaròs el 1810, alcalde del municipi el 
1816198 i inclús apoderat en aquest terme del patrimoni del noble Manuel Febrer 
de la Torre199. Casat amb Antonia Sirés, tingueren com a mínim sis fills, tots ells 
nascuts a Vinaròs entre 1806 i 1821: Teresa, Julián, Dolores (casada amb José 
Galiana, de professió advocat i alcalde del municipi el 1851 i 1854), José, Agustín 
Francisco (prestigiós advocat) i Joaquina Mayó Sirés. De tan extensa fillada 
voldríem destacar, per les seues interessants connexions familiars amb el negoci 
vitivinícola, a Julián i Joaquina. El primer, mort amb 51 anys el 1858, consta en tot 
lloc com hacendado amb celler propi i exportador de vins. Matrimonià amb Natàlia 
Sorlí Sangüesa, filla del terratinent, cellerer i comerciant vitivinícola benicarlando 
José Vicente Sorlí Agramunt (Càlig, 1798-Benicarló, 1880). Posteriorment, el 

193. Fonellosa (2016), pàg. 85.

194. Associació Amics de Vinaròs (2008), pàg. 22. També Delgado (1996, tom I), pàgs. 178-202, (1996, 
tom II), pàgs. 332-335, i (2010), pàgs. 22-23.

195. Gómez Sanjuán (1988), pàg. 39.

196. Delgado (2010), pàg. 22.

197. Fonellosa (2016), pàg. 56.

198. Borrás (1928), pàgs. 324 i 351.

199. Gómez Sanjuán (1988), pàg. 39. Com a mínim durant l’any 1818.
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1865, va contraure aquella segones noces amb el també propietari i comerciant 
de vins assentat a Benicarló (encara que súbdit danés) Adolfo Ortembach de 
Janer200. El 1859, un any després de la mort de Julián, pernoctà a la seua vivenda 
familiar del C/ Sant Francesc el propi Maximiliano José de Wittelsbach, duc de 
Baviera201. Respecte a la segona, nascuda el 1821, casà amb el terratinent i cellerer 
vinarossenc José Francisco Escrivano Morales (Vinaròs, 1798-1874), pares de 
Dolores Escrivano Mayó (esposa, com ja hem esmentat al parlar dels Ballester, 
del propietari i comerciant benicarlando José Antonio White d’Ellisseche) i José 
Francisco Escrivano Mayó (Vinaròs, 1852-1914), destacat propietari, cellerer, 
exportador vinícola i politic vinarossenc al llarg de la segona meitat del segle XIX.

Quant al patrimoni d’aquesta família, consta Francisco de Paula Mayó, al padró 
de 1811 i en qualitat de comerciante, com a propietari, ni més ni menys, que de cinc 
magatzems (4 al C/ Santa Magdalena i 1 al de Sant Josep), nou finques urbanes (6 
de les quals al C/ Sant Miquel) i deu finques rústiques amb una extensió total de 
54 jornals (31 de vinya, 17 de garrofers i la resta regadiu). Al padró de 1820 hem 
pogut localitzar, en qualitat d’hereus, a dos dels fills de l’anterior: Julián i Agustín 
Francisco Mayó Sirés. El primer amb quatre magatzems (3 al C/ Santa Magdalena 
i 1 al C/ Sacrament), tres vivendes i quatre finques rústiques (amb 11 jornals de 
garrofers i 2 horts). El segon amb un magatzem al C/ Sant Josep, quatre vivendes 
i quatre finques rústiques (10 jornals de vinya i 4 de garrofers).

Josef Agustín Ballester. Darrer comanador o lloctinent de l’Ordre de Montesa 
a Vinaròs el 1818202. Sobre el caràcter benestant d’aquesta família a Vinaròs, 
solament cal assenyalar que al Padrón de Alojamiento de Tropas confeccionat el 
1833 es considerava la seua vivenda familiar, juntament amb les d’Antonio Ayguals 
i Juan Zanón, com les úniques del municipi “aptas para generales”203. Constava el 
seu patrimoni d’una espaciosa vivenda a la Plaça Sant Agustí, un magatzem al 
C/ Santa Magdalena i 23 jornals de terra configurats, esencialment, per vinyes i 
garrofers.

Francisco Amayra. Amb un patrimoni conformat el 1820 per dos magatzems 
(a la platja de la Madalena i al C/ Sant Josep) i tres finques rústiques de regadiu 
(sénies).

A banda dels anteriors, i en posiciones más endarrerides, cal destacar a Francisco 
Pasqual, amb un capital anual movilitzat de 23.270 rals i una contribució de 345. 
Posseïa una fàbrica d’aiguardent, amb magatzem inclós, al C/ Santa Magdalena, 
tres finques urbanes (al C/ Major, al de Santa Magdalena i una tercera “a orillas del 
mar”) i cinc finques rústiques amb una extensió de 28 jornals (18 de vinya i 8 de 
garrofers).

200. Sanmartín (2001), pàgs. 33-34.

201. Gómez Sanjuán (1996), pàg. 113.

202. Borrás (1928), pàg. 473.

203. Gómez Sanjuán (1983), pàg. 38.

Tercera etapa (segona meitat del segle XIX)
Detectem durant aquesta època la presència, ara ja molt nombrosa i activa, de 

comerciants vinarossencs que, en bona part dels casos, compatibilitzaran aquesta 
tasca amb la de propietaris rústics i colliters (amb celler propi), compradors i 
venedors a l’engrós d’altres productes agrícoles de la comarca (especialment 
garrofes i oli) i, sobretot, en qualitat de grans contribuents204, amb el seu concurs 
en els principals organismes i associacions del municipi (ajuntament, cambra de 
comerç, agències consulars, cambra agrària, sindicat de Polícia Rural, consignataris 
de bucs i cercles destinats al foment i l’esbarjo…). Cal destacar, entre els més 
importants205, als següents, tots ells en actiu al llarg de bona part de la segona 
meitat del segle XIX206:

Luis de Abaria Comelles. Nascut a Tortosa el 1844 i desplaçat després a 
Vinaròs207. Comerciant de vins, consignatari de bucs i amb varis càrrecs a la Cambra 
de Comerç en la darrera dècada del segle XIX. També agent consolar de Veneçola 
(1889) i Itàlia a Vinaròs (1894-1911). A la Matrícula de la Contribució Industrial per 
a l’any econòmic de 1891 a 1892 està donat d’alta ja únicament com a banquero208.

Hilarión Claramunt Ribas. Colliter (amb celler propi) i comerciant de vins 
nascut el 1823 o 1824 a Reus i desplaçat després a Vinaròs209. Casat amb Dña. 
Teresa Forés, natural del municipi, residien a la seua vivenda familiar del C/ Sant 
Jaume210. En qualitat de propietari rústic apareixia el 1878 en la “lista de mayores 
contribuyentes vinicultores de la provincia de Castellon”, i va aconseguir diversos 

204. El 1888 figuraven entre els principals contribuents els següents comerciants vinícoles: Salvador 
Masdemón Durán (amb el n.º 1 de la llista de contribuents i 1.282 pessetes de contribució territorial i 
industrial), Juan Bautista Valanzuela (n.º 7 i 655 pessetes), Eduardo Meseguer Ballester (n.º 17 i 429), 
Luis de Abaria Comelles (n.º 18 i 400), José Francisco Escrivano Mayó (n.º 33 i 218) i Agustín Espar-
ducer (n.º 34 i 206). A.M.V. Lista de los Individuos del Ayuntamiento y vecinos de esta con casa abierta 
que pagan mayor cuota de Contribuciones directas. Vinaròs, 1 de gener de 1888.

205. Entre parèntesi la data en la que apareix el nom a l’Anuari Comercial de torn. Pablo Borrás Gui-
merá o Gimeno (1890 i 1990), també amb fàbrica d’aiguardent, Manuel Comes (1890), Hermanos Fá-
bregues (1890), Florencio Mompou (1900), Miguel Palatsi Puchol (1890 i 1900), Agustín Pla (1911), 
José Redó Gelabert (1908 i 1911), José Salvá (1890) i Manuel Taroncher (1890). Hem d’incloure 
també, en actiu, com a mínim, a principis de la segona meitat del segle XIX, a Ramón Freixes i Juan 
Bautista Uguet.

206. Bailly-Baillière i Riera Solanich. E., Anuarios del Comercio, de la Industria.... Administración 
Principal de Aduanas de la Provincia de Castellón. Anys 1880, 1885, 1888, 1894, 1900, 1905, 1908 i 
1911. També Sanz (2000), Gómez Acebes (2014) i Vinapedia (Vinaròs). Sobre exposicions i expositors 
vegeu Bibliografia.

207. A.M.V., Registro de Cédulas de Vecindad para el año 1880-1881. Caixa 174-10.

208. A.M.V., Matrícula de la Contribució Industrial. Any econòmic de 1891 a 1892. Caixa 149-10.

209. A.M.V., Registro de Cédulas de Vecindad para el año 1880-1881. Caixa 174-10.

210. Segons consta al Padrón de la Prestación Personal para el Servicio de Caminos Vecinales de 
1853. Tenia llavors Hilarión 30 anys i la seua muller Teresa 22.
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premis en exposicions com la Regional de València (1867)211, Vinícola Nacional de 
Madrid (1877)212 , Universal de París (1878) i Regional de Saragossa (1885). Cap 
dels seus dos fills, nascut ambdós a Vinaròs, continuà en el sector: Estela i Hilarión 
(aquest darrer advocat i pintor213).  

José F. Escrivano Mayó. Vinaròs, 1852-1914. Colliter (amb cellers propis) i 
comerciant de vins, garrofes i oli. Aconseguí multitud de premis en exposicions 
com la Vinícola Nacional de Madrid (1877)214, Universal de París (1878), Regional 
de València (1883)215, Regional de Saragossa (1885), Provincial de Castelló 
(1887), Universal de Barcelona (1888) i Universal de Paris (1900)216. Desenvolupà 
diversos càrrecs de representació política i social com alcalde de Vinaròs i diputat 
provincial durant la Restauració i president, entre altres, del Partit Conservador, 
Círculo Agrícola y Comercial i Sociedad Vitícola Vinarocense. El seu pare, el 
propietari i cellerer vinarossenc José Francisco Escrivano Morales (Vinaròs, 1798-
1874)217, constava ja al padró de 1820 com a propietari de deu finques urbanes, 
un magatzem a la platja de Santa Magdalena, dues bodegues al C/ Càlig i finques 
rústiques amb una extensió de setanta cinc jornals (40 de vinya, 30 de garrofes i 5 
d’horta). El 1867 figurava en la posició n.º 27 entre els 50 principals contribuents 
de riquesa rústica, urbana i pecuària de la província de Castelló218. El seu oncle 
patern, Juan Bautista Escrivano Morales (Vinaròs, 1791-1846), també propietari i 
cellerer, posseïa, segons l’esmentat padró, deu finques urbanes, una bodega al C/ 
de l’Àngel, 85 jornals de vinya, 29 de garrofes i 12 d’horta.

Agustín Esparducer Adell. Comerciant de vins i vocal de la Cambra de Comerç el 
1889-90 i 1901-1902. També agent de la duana de Vinaròs i consignatari de vapors.

Germans Llasat. Els documentem l’abril de 1892, mitjançant el Boletín 
de la Estación Enotécnica de España en Londres, sol·licitant adreces de cases 
consignatàries establertes a Anglaterra amb la finalitat “de emprender el comercio 
de vinos y aceites de la región”219 .

211. Medalla de Cobre.

212. Dues Medallas a la Perfección per Carlón Dulce i Oporto i cinc Menciones Especiales per Carlón 
Mesa, Carlón Suave, Macabeo, Oporto Viejo i Mistela Negra.

213. Delgado (1996), pàgs. 283-284.

214. Mención Especial per un Vino Tinto de 1876.

215. Medalla de Bronce por vino-moscatel.

216. Medalla de bronce per vi i Mención Honorífica per vinagre. Vegeu, sobre aquesta Exposició, 
Milián (1959), pàg 7.

217. Fill de l’advocat vinarossenc Francisco Escrivano Traginer (Vinaròs, 1751-1821). Al poc de la 
mort de José Francisco Escrivano Morales, s’allotjaren a la seua casa, l’agost de 1874, els princeps 
Don Alfons i Dña. Blanca de Borbó, fills del príncep carlí Don Juan de Borbón y Braganza. Borrás 
(1928), pàg. 426.

218. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, n.º 48 de 18 d’octubre de 1867, pàg. 1.

219. A.C.M.A., lligall 125, carpeta 1. Estaciones enotécnicas de España en el extranjero.

Germans Martínez Miralles (José i Manuel). Comerciants de vins guardonats 
amb Menció Honorífica a l’Exposició Regional de València el 1867. Fou José el 
primer president de la Cambra de Comerç de Vinaròs el 1886, cònsol d’Uruguai en 
aquest municipi entre 1888-1900 i fundador de la lògia massònica Padilla. Tenien 
el magatzem al C/ Santa Magdalena. El 1891 demanaven a l’Estación Enotécnica 
de España en Sète (França) diverses Memorias Comerciales relatives a cotitzacions 
vinícoles220.

Salvador Masdemón Durán. Natural de Tortellà (Girona), on nasqué el 1823221, 
es desplaçà a Vinaròs per a dedicar-se al conreu de la vinya i al comerç de vins. 
Tenia celler propi i apareix també com a propietari d’una gran finca rústica de 
vinyes i oliveres, junt al Caminàs i Camí Fondo, coneguda encara avuí com el 
Corralet de Masdemón. Liberal i poc amic del clergat, fou dessignat el 1874 alcalde 
del municipi pel general Jovellar mateix. El localitzem també en el sector de la 
banca i en el comerç del ferro i el carbó a l’engròs. El 1880 i el 1888 figurava com a 
agent consolar d’Itàlia a Vinaròs.

Juan Francisco Mengual. Comerciant de vins i vocal de la Cambra de Comerç 
el 1889-90.

Eduardo Meseguer Ballester. Vinaròs, 1844 o 1845222. Principal contribuent per 
rústica, colliter (amb celler propi) i comerciant de vins i garrofes a l’engròs. Tinent 
alcalde de l’ajuntament Vinaròs el 1881. Possibilista republicà, però sense escrupols 
per a formar part de plataformes cossieres. També fou banquer, vicecònsol de 
Portugal a Vinaròs entre 1877-1921 i president del Sindicato de Guarderia y Policia 
Rural el 1921. Segons una nota de premsa del 1883, “se encuentra en Vinaroz el 
acreditado propietario y cosechero de vinos D. Eduardo Meseguer, tan renombrado 
en esta comarca por sus excelentes bodegas. Este año lleva vendidos muchos miles de 
cántaros de vino de 16 reales el decálitro, lo que prueba su excelencia. El Sr. Meseguer 
se propone remitir muestras, tanto de comunes como de añejos, a la próxima 
exposición que proyecta la Sociedad de Amigos del Pais de Valencia. También los va 
a presentar en la Exposición de Amsterdam, lo que dará la importancia que merece a 
nuestros caldos, hoy poco conocidos en aquellos países”223.

Obtingué a l’Exposició Regional de València de 1883 medalla de plata. Pare 
de l’advocat amb el mateix nom i cognoms Eduardo Meseguer Ballester (mort a 
Barcelona el 1924) i també d’Amàlia Meseguer Ballester (Vinaròs, 1880-1954).

220. A.C.M.A., idem.

221. El 1853, segons el Padrón de la Prestación Personal para el Servicio de Caminos Vecinales, tenia 
30 anys i residia a la seua vivenda del C/ Major juntament amb el seu germà Bautista i la criada Josefa 
Balaguer.

222. A.M.V., Registro de Cédulas de Vecindad para el año 1880-1881. Caixa 174-10.

223. Citat per Redó (2005), pàg. 34.
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Luis S. Quer Baldrich. Nascut a Vinaròs el 1841 i fill del també comerciant 
Celedonio Quer (regidor al consistori entre 1848-1851224) i Francisca Baldrich225, 
actuà sempre com a comerciant de vins i consignatari de bucs per a França (Sète, 
Tolon, Marsella, Niza, Rouen i l’Havre). També secretari i president de la Cambra 
de Comerç de Vinaròs el 1888-1889 i 1889-1890, respectivament226. Tenia el 
magatzem al C/ Santa Magdalena, enfront del moll.

Sebastián Rabasa Adell (Vinaròs, 1856-1921). Comerciant de vins amb 
magatzem enfront del moll mateix. Alcalde de Vinaròs el 1900-1901 i 1903.

Redó y Rodrigo (Primo Redó i Joaquín Rodrigo). Comerciants de vins i 
consignataris de vapors cap a França (Sète, Rouen i l’Havre). Oficines centrals a la 
Plaça Jovellar. Tenim documentada, per a l’any 1893, la recriminació duta a terme 
a aquesta casa comercial per part de la Estación Enotécnica de España en Sète 
relativa a l’excés de sulfats i alcohols industrials en els seus vins arribats a aquest 
port francés227. Poseïen també, des de 1888, fàbrica d’alcohols, tant vínics com 
industrials, junt a la carretera de València.

José Francisco Roca. Comerciant de vins i vocal de la Cambra de Comerç de 
Vinaròs el 1889-90. El 1890 apareix la raó social a nom de la seua vidua i amb 
despatx al n.º 33 del C/ Sant Antoni.

Andrés Ronchera Beltrán. Propietari (dels principals contribuents locals) i 
comerciant de vins. Ostentà el càrrec d’alcalde de Vinaròs el 1913.

Juan Bautista Valanzuela. Vinaròs, 1819228. Comerciant de vins i vocal de la 
Cambra de Comerç el 1889-90. Amb magatzem al C/ Sant Tomás. Fou un dels 
fundadors, el 1887, del Círculo Católico de Obreros de Vinaròs229, una societat de 
caràcter interclassista dedicada al mutualisme laboral.

Tot i la relació precedent, amb contínues entrades i sortides del sector, l’únic 
llistat oficial de comerciants vinícoles que hem localitzat data de l’any 1892 i 
es correspon a aquells donats d’alta a la Matrícula de la Contribució Industrial 
per a l’any econòmic de 1891 a 1892. Sobre un total de 17 enumerats, 5 són 
comissionistes francesos amb despatx a Vinaròs, 4 ens surten per primera vegada 
i 8 repeteixen respecte al llistat anterior.

224. Romeu (1976), pàg 3.

225. A.M.V., Padrón de la Prestación Personal para el Servicio de Caminos Vecinales. Any 1853.

226. Cámara de Comercio de Vinaroz (1889), pàg. 15.

227. A.C.M.A., lligall 125, carpeta 1. Estaciones Enotécnicas de España en el extranjero.

228. A.M.V., Registro de Cédulas de Vecindad para el año 1880-1881. Caixa 174-10.

229. Gómez Sanjuán (1996), pàg. 128.

Relació alfabètica de comerciants i comissionistes vinícoles establerts a Vinaròs segons la 
Matrícula de la Contribució Industrial. Any econòmic de 1891 a 1892

Raó social Adreça
1 Agustín Adell Roso Plaça de Sant Agustí
2 Cristóbal Agramunt Brau C/ Càlig
3 Paulin Armand Plaça de bous
4 Jules Beaumont C/ Santa Magdalena
5 Pablo Borrás Guimerá Plaça de l’Astillero
6 Cloyrei et F. Azalbert Plaça Santíssim Sacrament
7 Agustín Esparducer Adell ¿?
8 Hermanos Fábregues C/ Socors
9 Gilet, S.A. Plaça Santíssim Sacrament
10 Clemente Goupille et ses Fills C/ Sant Francesc
11 Hermanos Llasat C/ Santa Magdalena
12 Hermanos Masdemón (Salvador i Bautista) C/ Major
13 Camilo Murciano Plaça de la Constitució
14 Miguel Palatsi Puchol Plaça de l’Astillero
15 Luis Quer Baldrich C/ Santa Magdalena
16 Hijos de Alejo Querol C/ Major
17 Redó y Rodrigo Plaça Jovellar

              
Font: A.M.V., Matrícula de la Contribució Industrial. Any econòmic de 1891 a 1892. Caixa 149-10. 

 Notes: en negreta els 7 que repeteixen i en cursiva els comissionistes francesos.

BOTERS.
La indústria de la boteria, centrada en la fabricació d’envasos de fusta per al 

dipòsit i trasllat del vi (bótes de 1.000 litres, bocois de 650 i pipes de 450), apareix 
com una de les activitats artesanals més importants i arrelades a Vinaròs, tant 
pels treballadors que ocupava com pel moviment comercial que generava 
l’aprovisionament dels seus components.

Pel que fa a la primera qüestió, cal ressenyar que els boters vinarossencs 
s’associaciaren ja en cooperativa el 1870 (la Protectora del Trabajo de Oficios 
Toneleros), i el nombre d’afiliats va passar de 92 el seu any de fundació a 184 el 
1884. Tingué aquesta societat, que rebia dels seus membres una quota mensual 
de 2 rals, una doble finalitat: recaptar fons “para caso de huelga y socorro” i, 
paral·lelament, fixar un jornal mínim diari de 15-17 rals, “no debiéndose trabajar a 
menos de este jornal indicado. El socio que trabaje a menos precio se le impone una 
multa y de no satisfacerla se le expulsa de la sociedad”230.

Quant als components utilitzats per a la confecció d’aquests envasos, 
essencialment dogues de fusta, taules per a fabricar dogues, cèrcols de ferro i 
botam buit, arribaven quasi sempre de fora, normalment via marítima. Servisquen 
d’exemple els més de 5.000 quintals de rotllos de ferro per a cèrcols descarregats 
al port de Vinaròs el 1865, els 1.000 quintals de taules per a dogues el 1879, les 

230. Excepció del socis corresponents a l’any 1884 [Álvarez (1968)], la resta de dades procedeixen de 
l’A.R.S.E.A.P.V., Cuestionarios que reflejan el estado y funcionamiento de las Sociedades Cooperativas 
de Socorros de la provincia de Castellon. Año 1883.



90 91

90 tones de botam buit i 40 tones de dogues el 1887 o les 350 tones de taules 
per a dogues el 1895. Si ens centrem en l’any 1885, sobre el qual disposem de 
la Memoria de la Aduana de Vinaroz elaborada pel seu administrador Ernesto 
Villar, sobresortien de la resta de productes importats els 412 milers de dogues 
de castanyer i roure procedents sobretot del port italià de Civitavecchia. Al 
mateix temps arribaren també quantitats molt importants de bótes de lloguer, 
essencialment de França (una mitjana de 1.400 tones anuals durant el trienni 
1883-85 entre els ports de Vinaròs i Benicarló)231.

El moment àlgid d’aquest ofici, en qualitat d’indústria auxiliar del sector 
vinícola, es localitza a la segona meitat del segle XIX i, més concretament, al llarg 
dels seus darrers trenta anys al coincidir amb el màxim de producció i exportació 
de caldos. No casualment un període durant el qual es consoliden importants 
nissages dedicades al botam com les encapçalades, entre altres, per Francisco 
Rico Morell, Domingo Llàtser (i després Bautista i José Llàtser Jarque)232, Sebastián 
Flos, Francisco Rico Morell, José Miralles, Ramón Polo i Domingo Sabater233.

De forma paral·lela al creixement de la boteria documentem un declivi, continu 
i irreversible, d’un altre ofici artesanal, també en el ram de la fusteria, molt arrelat 
i amb molt prestigi a Vinaròs234. Ens referim als mestres d’aixa o fusters de ribera, 
encarregats, en els seus obradors localitzats en espais oberts vora mar, de projectar, 
construir i reparar embarcacions de fusta. Especialment llaüts tradicionals destinats 
a la pesca i cabotatge de mercaderies, però també vaixells de major tonatge com 
falutxos, bombardes o pollacres per al comerç internacional235. L’evolució de la 
seua activitat al llarg del segle XIX, segons els registres de l’Ajudantia de Marina 
de Vinaròs i pel que respecta a vaixells superiors a 20 tones d’arqueig, passà dels 
222 entre 1820-1860 a a penes 24 entre 1860-1900236. Encara més, en el darrer 
quart del segle XIX no arribà a construir-se a les drassanes de Vinaròs cap buc 
major de 50 tones (el darrer en avarar-se fou el 1875). D’aquí que no ens haja 
de sorpendre que el 1883, any en que es fundà a Vinaròs la societat Protectora 
del Trabajo y Socorros de Oficiales Carpinteros de Ribera, el nombre d’associats 
gairebé arribava a 31, i es fixà com a principal reivindicació la del jornal mínim 
diari de 14 rals237. Les causes d’aquesta crisi, que afectà sobretot a la confecció 

231. Villar (1887), pàg. 9.

232. El 1880 el colliter i exportador de vins benicarlando Miguel Esteller adquiria a Domingo Llàtser 
100 bocois de castanyer per import de 10.800 rals (a 108 rals/unitat). Meseguer (1990), pàg. 71.

233. Amb 2 dipòssits de dogues a Vinaròs, el 1911, a carrec de José Bonet i Hijos de Salvador Güell. 
Encara el 1933 apareixien en actiu els obradors propietat de José Ferrer, José Llàtser i Domingo 
Salazar.

234. Gómez Acebes (2015), pàgs. 27-31 i 58-59.

235. Ferrer (2001), pàgs. 34-35 i Baila (2008), pàgs. 205-206.

236. Sanz (2000), pàgs. 110 i s.s.

237. A.R.S.E.A.P.V., Cuestionarios que reflejan el estado y funcionamiento de las Sociedades Coopera-

d’embarcacions de cabotatge (molt abundants a la matrícula vinarossenca i amb 
una mitjana de 25-30 tones d’arqueig), s’ha de buscar en la progressiva llibertat 
de transport de mercaderies espanyoles per part de bucs estrangers i en el cas de 
Vinaròs, de forma particular, a la més que important competència provocada pel 
ferrocarril des del 1866 en endavant.

ESTIBADORS/MARINERS
Aquest col.lectiu, que agrupava els estibadors del port i els mariners mercants 

(s’exclouen els pescadors perquè gaudien d’associació pròpia), apareixia a la segona 
meitat del segle XIX com un dels oficis més importants de Vinaròs, sobretot des de la 
reconversió de l’embarcador en port a partir de 1875 i, especialment, amb l’increment 
substancial del tràfic vinícola a partir d’aquestes mateixes dates (“pues se nota un 
gran movimiento en las plazas de Vinaroz y Benicarló donde se están cargando grandes 
cantidades de vino”)238. És per això, i de forma no casual, que haurem d’esperar el 
1883239 per a assistir a la fundació de la Sociedad-Cooperativa San Telmo de Marinos 
Ciudad de Vinaroz, amb 600 socis registrats (enfront de, per exemple, als 350 de la 
seua societat homòloga benicarlanda creada un any abans) i amb dos tipus de 
treballadors diferents: “los marinos trabajadores terrestres y los marinos navegantes (…), 
que dejan a favor de la sociedad el 5 % del jornal que ganan según tarifa establecida”. 
Amb els primers se’ns fa referència als estibadors dedicats a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies i amb els segons a tots aquells mariners embarcats en naus destinades al 
tràfic de mercaderies, sobretot mitjançant el comerç de cabotatge. El treball d’ambdós 
col·lectius s’establia “por rigurosos turnos entre los socios trabajadores”, que rebien, 
en cas d’enfermetat, 4 rals diaris i en cas de defunció, les seus vidues, 2 rals diaris 
“siempre y cuando no contraigan segundas nupcias”240. Ens trobem, sens cap dubte, 
amb la societat de resistència més important de Vinaròs fonamentada en l´estricte 
control de la contractació laboral (torns de treball repartits de forma rotatòria), gràcies 
al qual “s’eliminaven tensions entre els treballadors, es distribuïa de manera solidària i 
equitativa les possibilitats de guanyar un jornal, s’impedien favoritismes i es protegia els 
menys afavorits físicament”241. La seua dependència directa del tràfic portuari, sobretot 
vinícola, convertirà els seus associats en el col·lectiu que, com veurem en el darrerr 
capítol, més directament patirà els efectes de la crisi amb l’entrada del segle XX.

tivas de Socorros de la provincia de Castellon. Año 1883.

238. Així s’assenyala, el 15 de juny de 1883, a la fitxa corresponent a aquesta societat-cooperativa de 
Vinaròs. A.R.S.E.A.P.V., Cuestionarios que reflejan …

239. Aquesta és la data que s’inclou a la fitxa d’aquesta societat existent a l’A.R.S.E.A.P.V. Tot i així, 
però, Albiol (2007), pàg. 39, ens assenyala que el 1872 es creà la Societat de Mariners San Telmo i el 
1883 la Societat de Mariners El Progreso.

240. A.R.S.E.A.P.V., Cuestionarios que reflejan el estado y funcionamiento de las Sociedades Coopera-
tivas de Socorros de la provincia de Castellon. Año 1883.

241. Puig (2015), pàg. 113.
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CÒNSOLS, VICECÒNSOLS I AGENTS CONSOLARS
La importància del tràfic comercial agafada pel port de Vinaròs al llarg de la 

segona meitat del segle XIX com a lloc de sortida i entrada de mercaderies de 
tota procedència comportà la presència de seus consolars destinades a defendre 
els interessos i serveis del seu país a Vinaròs, especialment pel que fa referència al 
comerç vinícola. Contribuí també a aquesta nova dinàmica la presència al municipi 
de tres organismes estretament relacionats amb aquesta nova conjuntura: una 
duana marítima de primera categoria i principal de la província entre els anys 
1864-1903242, la capitalitat de província marítima (i Comandància de Marina) entre 
1867-1890 amb una de les matrícules valencianes més destacades en hòmens i 
embarcacions i, sobretot, l’activitat ininterrompuda de la Cambra de Comerç des 
de 1886 fins a 1914 (sobre el seu caràcter pioner solament cal recordar que la de 
Castelló es fundà el 1901)243.

Respecte al cos consolar propiament dit, hem detectat al llarg del quasi mig 
segle transcorregut entre 1877 i 1921 a un total de 23 titulars (entre cònsols, 
vicecònsols i agents consolars) que representaren a 13 països diferents (entre 
parèntesi l’any en què apareix registrat a la Guía o Anuari comercial i el tipus de 
càrrec): Argentina, Leopoldo Querol (1888 i 1908, vicecònsol); Aústria, Julián 
Mayó (1877, 1880, 1888 i 1894, agent consolar); Xile, Leopoldo Querol (1900, 1905, 
1908, 1911 i 1921, vicecònsol); República Dominicana, Jaime Ratto (1905 i 1908, 
cònsol) i Agustín Ratto (1911 i 1921, cònsol); França, Clement Goupille (1888, 
agent consolar), Albert Goupille (1894, agent consolar), Florencio Mompou (1900 
i 1908, agent consolar), Arturo Jiménez (1905, agent consolar) i Emilio Fressinier 
(1911 i 1921); Anglaterra, Pedro Atsara (1888, vicecònsol); Itàlia, José J. Meseguer 
(1877, agent consolar), Salvador Masdemón Durán (1880 i 1888, agent consolar), 
Luis de Abaria (1894, 1900, 1905, 1908 i 1911, agent consolar), Domingo Tosca 
Agramunt (1915-1921, agent consolar), Emilio Fressinier (1922-1928) i Alberto 
Gianni (1929-1931) ; Païssos Baixos, Demetrio Ayguals de Izco (1880, agent 
consolar) i Juan Bautista Delmás (1888, vicecònsol); Paraguai, Muñoz Jover (1921, 
vicecònsol); Portugal, Eduardo Meseguer Ballester (1877, 1880, 1888, 1894, 1900, 
1905, 1908, 1911 i 1921, vicecònsol); Suècia/Noruega, José J. Meseguer (1877, 
1880 i 1888, vicecònsol)244; Uruguai, José Martínez Miralles (1888, 1894 i 1900, 
cònsol)245 i Veneçola, Luis de Abaria (1888, 1894, 1900, 1905 i 1911, cònsol)246.

242. Albiol (2007), pàg. 27. El 1886 proporcionà la duana de Vinaròs a Hisenda el 74 % dels ingressos 
totals procedents de les 4 duanes provincials (Vinaròs, Benicarló, Castelló i Borriana). Els seus ingres-
sos foren, respectivament, de 252.953 pessetes, 54.577, 17.636 i 17.078.

243. Cámara de Comercio de Vinaroz (1889), pàgs. 1-23. Sanz (2000), pàgs. 50-51 i Baila (2008), 
pàg. 215. Controlada primer pels propis comerciants vinaters i posteriorment, des de començament del 
segle XX, amb la crisi vitícola, pels seus homòlegs arrossers.

244. Ja consta com a vicecònsol de Suècia el 1844.

245. Anomenat el 18 de març de 1881 i substituït durant un breu període de temps per Agustín Roso 
Porcar.  Sanz (2000), pàg. 96.

246. Vegeu, varis anys, Guía Oficial de España, Anuario del Comercio Bailly-Baillière, Anuario del 

CAPÍTOL IV

LES LIMITACIONS DEL CREIXEMENT: LA IMPOSSIBILITAT DE 
CONSOLIDAR EL PORT DE VINARÒS COM A PORT COMERCIAL

La funcionalitat comercial del port de Vinaròs començà a esvair-se a penes uns 
anys després d’haver-se completat les obres (el 1885). Exactament en el moment 
en que el tràfic vinícola i els sectors auxiliars depenents d’aquest entraren en 
crisi, de forma irreversible, a partir del primer decenni del segle XX. A banda, 
contribuí també a agreujar encara més aquest afebliment el funcionament 
previ del ferrocarril del litoral, la competència introduïda pel qual, si bé mai 
abassagadora, anà absorbint progressivament part del comerç marítim. “Aquella 
via férrea -assenyalava el 1928 Borrás Jarque- seria una enemiga de la prosperitat 
de la Vila. El gran progrés del ferrocarril passava per Vinaròs com burlant-se del port, 
que ja no anava a tindre la utilitat que haguera tingut anys arrere (…). Els efectes 
d’eixa incompatibilitat es vegueren ben prompte en la marina vinarossenca, a causa 
de què el tràfec marítim fugía per les majors facilitats ferroviàries”247. Per últim, cal 
no oblidar, conjuntament a les esmentades raons, la impossibilitat de convertir 
en realitat el sempre somniat ferrocarril de l’Aragó (que hagués aportat noves 
mercaderies al port) i, en darrera instància, la incapacitat dels poders locals, i els 
recels entre ells, a l’hora d’articular, malgrat les propostes existents, un autèntic 
eix o districte comercial marítim entre Vinaròs i Benicarló.

Ni la importació de blat i arrossos i la seua posterior confecció i exportació de 
farines i sèmoles des de meitat de la dècada dels vuitanta, ni tan sols la irrupció 
d’un important sector químic a partir de 1910 varen permetre el manteniment 
d’un tràfic suficient per a seguir considerant aquest port des d’un punt de vista 
comercial. Tampoc els avanços en la dècada dels vuitanta del segle passat, en 
plena democràcia (des de la perllongació del dic de ponent fins al dragat general 
del port, passant pel projecte de connexió amb l’estació), varen possibilitar el 

Comercio Riera i Albiol (2007), pàgs. 28-30.

247. Borrás (1928), pàg 410.
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seu revifament comercial248.“Nuestro puerto -com assenyalava un patró mercant 
vinarossenc el 1998- tiene ya desde hace muchos años su faceta comercial 
prácticamente nula (…), reverdeciendo únicamente su pasado esplendor durante la 
zafra de la anchoa y la sardina”249. Anem per parts...

FINALITZACIÓ DEL BOOM VITIVINÍCOLA: CRISI DE SOBREPRODUCCIÓ 
PRIMER I CRISI FIL·LOXÈRICA DESPRÉS

Crisi de sobreproducció
Assenyala molt encertadament Miquel A. Baila que l’esplendor vitivinícola 

experimentat per Vinaròs al llarg de la segona meitat del segle XIX cal inserir-
lo “dins d’un model econòmic poc sòlid, subsidiari i especulatiu”250. De fet, no hem 
d’oblidar, com ja hem esmentat en diverses ocasions, que la conquesta dels 
mercats europeus per part dels nostres vins, especialment mercats francesos, mai 
tingué lloc en un context de lliure competència sinó per situacions excepcionals 
lligades a les dues crisis patides pel vinyet europeu com a conseqüència de les 
plagues primer de l’oídium (1852-62) i després de la fil·loxera (a partir de 1868). 
El dèficit de caldos així produït explica per què en el darrer terç del segle XIX la 
nostra comarca es convertí en un dels majors abastidors del mercat internacional 
de vins, amb el consegüent increment de plantacions, exportacions i preus. 
Finalitzades, però, les excepcionalitats i, per tant, recuperada la producció vinícola 
en els mercats europeus, baixaren dràsticament les exportacions, l’oferta superà a 
la demanda i, en conseqüència, es desplomaren els preus.

Aquesta greu crisi de sobreproducció es concretà a casa nostra en dues fases 
diferents encara que correlatives:

- la primera tingué lloc abans de finalitzar el Tractat de Comerç amb França, 
que ho havia de fer el 1892 i que reservava els seus mercats als nostres vins. 
De fet, la Junta Provincial de Agricultura de Castelló ja havia començat a 
detectar aquesta crisi el 1890, any en què, malgrat seguir mantenint-se les 
exportacions,“manifiestan los precios una tendencia a la baja al ir recuperándose 
ya las cosechas en la República vecina”. I advertia tot seguit que, en una província 
com la nostra,“esencialmente productora de frutos que consumen otras naciones, 
la interrupción de las adquisiciones por aquéllas podría ser en un futuro inmediato 
la causa de su ruína”251. Paral.lelament a aquest procés, els productors francesos, 

248. Encara plantejava Josep Emili Fonollosa el 1988 la “possibilitat del port de ser, en un futur, 
zona comercial que done eixida als productes industrials procedents de l’interior d’Espanya (Generals 
Motors de Saragossa, per exemple) a través de la carretera nacional 232”. Fonollosa (1988), pàg. 22.

249. Batiste (1988), pàg. 150. Tant que el 1984 “era el primer de tot el País en nombre d’embarcacions 
pesqueres, amb un total de 180 unitats”, Burguet, Cardona i Pardo (1991), pàg. 20. Sobre l’activitat 
pesquera a Vinaròs, així com les seues tècniques i la seua evolució, vegeu López (1968), especialment 
pàgs. 27 i s.s.

250. Baila (2008), pàg. 212.

251. Junta Provincial de Agricultura de Castellón (1890), pàgs. 180-191.

que ja havien recuperat part important de les seues collites, començen no sols a 
demanar al seu govern el trencament del Tractat sinó també a entorpir o destruir 
l’arribada de vins espanyols. Tant que el març de 1890, segons informació remesa 
pel cònsol d’Espanya a Sète, a l’Escola d’Agricultura de Montpellier “se han reunido 
más de 2.000 agricultores con objeto de organizar una violenta protesta con respecto 
a la llegada de vinos españoles, a los que atribuyen los concurrentes la ruína de su 
viticultura. La resolución a la que han llegado es que se abandone ya el Tratado de 
Comercio y que al vino español se le aplique un derecho no inferior a 13 francos a 
partir de los 12 grados”. Uns dies després seguia informant l’esmentat cònsol que 
“continúan celebrándose meetings revolucionarios en Béxieres, Nimes, Gard y otros 
muchos sitios (…). No es sinó el prólogo de la obra de oposición que no han de tardar 
en iniciar contra la llegada a Francia de los vinos españoles”252.

- la segona i definitiva de les fases començà el 1892, moment en què finalitzà 
el Tractat Comercial amb França (signat deu anys abans, el 1882) i, per tant, el 
tracte aranzelari preferent per als vins espanyols. Des d’aquest mateix moment 
la nova tarifa a pagar començava a aplicar-se a partir dels 12º (i no dels 15º) i 
amb un increment de 2,20 francs per cada grau d’alcohol (en lloc dels 0,28 
anteriors)253. Com assenyalava el vicecònsol d’Espanya a Burdeus, “la nueva escala 
alcohólica no solo no defiende ya los intereses vinícolas españoles, sino que prohibe 
las importaciones de vino que, cual los nuestros, tienen una graduación superior a los 
12”254. Les conseqüències, concatenades totes elles, no es deixaren esperar: l’excés 
de producció mai pogué ser absorbit pel mercat interior, la minva dels preus 
arribà a quasi un 50 % en relació al decenni precedent i, com a resultat final, la 
regressió o tancament de tots aquells negocis lligats al sector vitivinícola. Aquesta 
situació de crisi es concretarà a Vinaròs, segons una Memoria Médico-Topográfica 
que sobre el municipi es publicà el 1894, en la “paralización de aquellos vastos 
almacenes para la elaboración y trasiego de vinos (…) y en el malestar y miseria de 
la benemérita clase obrera”. Tant que “si no se pone pronto un término a esta larga 
crisis (…) esta ciudad, antes floreciente, acabará por despoblarse”255. “El malestar 
-ens afegeix ara Borrás Jarque- no podia ésser ja mes gran (…). A l’afonament de 
la marina seguí el decaiment de l’agricultura, els dos braços, mar i terra, que havien 
fet gran a Vinaròs. El raim, principal collita, s’aplegá a pagar a una pesseta l’arròva, 
preu roinós que exacerbá els ánims dels colliters contra els comerciants, els quals es 
concertaven entre ells per a comprar a baix prèu”256.

252. Ministeri d’Hisenda (1890), pàgs. 151-153.

253. 12 francs/hectolitre per al vi de 12º, 14,2 francs per al de 13 º, 16,4 per al de 14 º i així successi-
vament.

254. Sánchez (1906), pàg. 1.130.

255. Oliver (2005), pàg. 113.

256. Borràs (1928), pàg. 465. Servisca com a mostra l’informació proporcionada per la revista El Eco-
nomista corresponent al primer semestre de l’any 1901 (pàg. 998): “los vinos españoles ya no tienen 
aceptación alguna en Francia a pesar de que la baja en los precios llega ya a lo inverosímil (…). En 
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Manifestacions, proclames i conferències començaren a fer-se habituals a la 
nostra comarca, centrant-se totes elles en la defensa d’un sector vitivinícola que ja 
mai tornaria a aconseguir, ni de lluny, l’esplendor d’abans. Entre aquest tipus d’actes 
voldríem destacar, pel seu caràcter comarcal i la seua nombrosa concurrència, la 
manifestació pacífica celebrada a Vinaròs el 1895. L’acta, que a manera de resolució 
fou enviada al Govern central, no té res que es puga desaprofitar quan assenyala 
amb tota la seua cruesa la situació de crisi per la qual es travessava:“Vinaroz y 
su comarca, que no hace mucho tiempo veían nadar por su suelo la riqueza y la 
abundancia, porque siendo esencialmente agrícola y especialmente viticultora, 
sus productos alcanzaban buenos precios y por ende el industrial, el comerciante, 
el obrero y el colono trabajaban cuanto querían, consiguiendo que en sus hogares 
reinase la paz y la tranquilidad, han visto ahora por desgracia lamentable ensuciarse 
aquel límpido cielo, llegando negros nubarrones de espantosa crisis económica 
anunciadora de la horrorosa tempestad del hambre, la cual ha invadido ya nuestros 
hogares, arrastrando en su impetuosa corriente nuestro bienestar (…).

Las casas quedan abandonadas, la emigración al estranjero impera como único 
recurso y si este mal no remite en breve la mas espantosa ruina será la consecuencia 
lógica de tal estado de cosas. Nosotros estamos sumamente convencidos de que si se 
estudian bien las causas bastantes de los remedios a estos males estarán al alcance 
de los gobernantes, pudiendo volver las cosas, sino al estado que tenían en la época 
floreciente, sí al menos que nuestros productos agrícolas alcancen justo precio y no 
nos veamos en la espantosa necesidad de dejar que nuestros campos se yermen y 
cargue el fisco con sus improductivos esqueletos, ya que los propietarios no pueden 
satisfacer sus tributos.

Por ello, pues, hoy hemos contemplado en la hermosa ciudad de Vinaroz un 
imponente espectáculo que siempre quedará gravado en nuestros corazones: miles 
de hombres que han venido con sus autoridades al frente de todos los pueblos de 
la comarca, juntamente con un sinnúmero de hijos de Vinaroz, se han reunido en 
asamblea y sin que hayan habido divergencias (…) han acordado pedir al Gobierno 
las siguientes proposiciones:

Primera. Reforma de las vigentes cartillas evaluatorias de la riqueza vinícola por 
haber bajado los actuales precios del vino mas de un 50 por ciento.

Segunda. Supresión del impuesto de consumos en lo que se refiere al vino y sus 
derivados.

Tercera. Persecución rigurosa de la adulteración del vino.
Cuarta. Rebaja de las tarifas de los ferrocarriles para todos los productos agrícolas, 

abonos y maquinaria de toda clase.
Quinta. Imposición de grandes derechos a la fabricación e importación de alcoholes 

industriales.
Sexta. Declarar libre de todo impuesto, fiscalización y monopolio a la fabricación de 

alcohol vínico y sus aguardientes.
Séptima. Protección a todos los productos agrícolas, elevando el arancel de aduanas a los 

similares que se importen hasta tanto que se evite la competencia ruinosa de los nuestros.

Cette quedan muchísimas existencias, teniéndose que almacenar las pocas que llegan”.

Octava. Declarar libre la introducción de nuestros vinos en la isla de Cuba y demás 
colonias españolas.

Novena. Prohibir el embargo de las tierras rústicas por débito de contribución, 
llevándose esta medida solo a los productos de las fincas.

Décima. Firmar tratados de comercio con las naciones con las cuales carecemos 
ahora de ellos. Particularmente con Francia y Alemania, partiendo siempre de la base 
que la riqueza agrícola es la principal.

Si con urgencia adopta el gobierno estas medidas no estará lejano el día en que esta 
comarca y partido judicial de Vinaroz (…) vea desaparecer con júbilo y placer la crisis 
que nos agobia y vuelva a su estado normal la vida de nuestros abatidos pueblos (…). 
Vinaroz, a 7 de abril de 1895”257.

Crisi fil·loxèrica
Cal no oblidar, com hem pogut observar a l’apartat anterior, que quan la fil·loxera 

es presentà al Maestrat ja feia un decenni, com a mínim, que el sector vitivinícola 
travessava una forta crisi de sobreproducció que suposaria, a la pràctica, la quasi 
total paralització del sector. En conseqüència, per tant, el que comportà aquesta 
malaltia criptogàmica fou un agreujament de la crisi ja existent, la qual igual 
s’hagués produït en cas de no haver arribat aquella. Anem per parts.

Desconeguda la fil·loxera a Europa fins a 1865, any en què arribà procedent 
dels Estats Units d’Amèrica, s’extengué tant ràpidament pel vell continent que 
el 1868 ja començava a destruir de forma ràpida les grans extensions de vinyet 
situades al sud de França, un dels principals enclaus europeus productor de 
caldos. Pel que fa referència a Espanya, es localitzaren els primers focus el 1878 
a la frontera portuguesa del Duero, Màlaga i Girona, no fent acte de presència 
a la nostra província fins a l’any 1902258. Previament, el 1885, s’havia publicat la 
Ley Nacional de Defensa contra la Filoxera, que establia, entre altres mesures, la 
creació de comissions provincials en defensa contra l’enfermetat (declarada 
“calamitat pública”), la prohibició d’importar tot tipus de plantes procedents de 
zones infectades i l’obligacó de cada Diputació provincial de constituir un fons per 
a sufragar la vigilància preventiva.

El problema, però, és que, contrariament a altres plagues, la fil·loxera no era una 
malaltia més del vinyet, donat que matava i destruïa completament la totalitat de 
plantacions que trobava al seu pas. Les plantes, abans verdejants, començaven 
a oferir ara un tó mig vermellós mig groguent i en a penes dos anys, destruïdes 
progressivament les arrels, acabaven per assecar-se. El criptògam abandonava els 
vinyets ja consumits i es traslladava a uns altres de sans. I axí successivament fins 
acabar amb tot.

Pel que respecta a la província de Castelló detectem els primers crits d’alarma 
el 1882 quan s’observà al municipi de Borriana una malaltia desconeguda en les 
vinyes i identificada de forma incorrecta i precipitada amb la fil·loxera. Traslladada 

257. A.C.M.A., lligall 61.

258. Sobre la difussió espacial de la fil·loxera a Espanya vegeu Piqueras (2005), pàgs. 101-136.
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la Comissió Provincial a la zona afectada va concloure que es tractava d’una 
colònia d’insectes coneguda amb el nom d’”alticas o altissas (…), asentados desde 
hace tiempo en algunos viñedos de este término y combatidos por los propietarios 
de imperfecta manera”259. Tot i així, però, aquesta tranquil·litat finalitzà a la nostra 
comarca el 1888 quan Tarragona fou declarada província fil·loxerada. Al tractar-se 
d’una província cofrontant a la de Castelló, la Comissió Provincial en Defensa contra 
la Filoxera organitzà contínues inspeccions als nostres municipis, i s’han pogut 
documentar les efectuades als termes municipals de Vinaròs i Benicarló el 3 de 
setembre de 1891, la de Rossell el dia 16 del mateix mes o l’escrupolós i perllongat 
reconeixement de juny de 1892 pels municipis de Vinaròs, Benicarló, Rossell, 
la Pobla de Benifassar, Xert, Sant Mateu, Alcalà, Albocàsser, Cervera, La Jana, 
Traiguera, Càlig i Coves260. A banda es celebraren també diverses conferències a 
les esmentades localitats amb l’objecte d’instruir el llaurador en el reconeixement 
de la plaga i mesures a prendre en cas de ser detectada261.

Malgrat tota aquesta tasca preventiva, es confirmaren l’aparició dels primers 
focus fil·loxèrics el maig de 1902 a Cervera del Mestre (Baix Maestrat), quan diversos 
agricultors del municipi detectaren una certa debilitat en els seus vinyets impròpia 
de la temporada. El Govern Civil de Castelló, en data 4 de juny, ordenava a l’enginyer 
agrònom de la provínca, Antonio Maylín, el seu desplaçament al municipi, el 
qual, uns dies després, el 24, emetia el corresponent i categòric informe:“Según 
los reconocimientos practicados, la causa de la enfermedad observada en las cepas 
del término de Cervera del Maestre es la filoxera, importada posiblemente por los 
braceros que van a Tarragona a efectuar la vendimia y la cual ha invadido ya, entre 
zonas destruídas y filoxeradas, 32,27 hectáreas”262. Aprovat aquest dictàmen l’11 de 
juliol per la Secció Provincial de Plagues, fou remés immediatament al Ministeri de 
Foment (Direcció General d’Agricultura) qui, el 7 de novembre de 1902, redactà 
l’informe definitiu:

“Su Majestad el Rey, que Dios guarde, ha tenido a bien lo siguiente: 1.º Que se declare 
oficialmente invadida por la filoxera la provincia de Castellón a efectos de la Ley de 18 
de junio de 1885 y del Convenio Internacional de Berna de 3 de noviembre de 1881. 
2.º Que se proceda a organizar en todos los pueblos de la provincia las Comisiones 
de defensa contra la plaga según previene el art. 3.º de la citada Ley. 3.º Que por el 
Ingeniero de ese servicio agronómico se formule en el plazo más breve posible un 
proyecto de viveros de vides americanas, expresando el terreno del Estado, provincia, 
municipio o particular en que deba instalarse, consignado su extensión, coste de las 

259. A.C.M.A., lligall 18, carpeta 4. Es tractava d’una malaltia perfectament coneguda a la nostra 
província sota el nom de “claveta”, la qual també havia estat detectada al Baix Maestrat uns mesos 
abans, concretament als termes de la Jana, Salsadella, Sant Mateu i Canet.

260. A.C.M.A., lligall 18, carpeta 4.

261. A.C.M.A., lligalls 165 (carpeta 14) i 168 (carpeta 13). A manera d’exemple il·lustratiu podem 
citar la conferència celebrada a Càlig el 9 d’octubre de 1899 titulada “Aparición de la filoxera en el 
Ampurdán y plantaciones de vides americanas”.

262. A.C.M.A., lligall 250, carpeta 3.

estacas o barbados y demás gastos de instalación. 4.º Que por el mismo funcionario 
se practique un detenido reconocimiento en los términos municipales invadidos y en 
aquellos en los que se sospecha la existencia de la filoxera, para que con la mayor 
aproximación posible se forme y remita a este Ministerio un estado donde por 
partidos judiciales y términos municipales se exprese la cantidad del viñedo invadido, 
destruido y sospechoso, aparte de cuantas observaciones se juzguen convenientes 
para atenuar el mal. 5.º Que la Diputación Provincial de Castellón manifieste a 
este Ministerio la cantidad que tiene ingresada en al Sucursal del Banco de España 
procedente del impuesto autorizado a cobrar según el art. 12 de a Ley de Defensa 
contra la Filoxera de 1885.

Lo que de la propia Real Orden traslado a Vuestra Excelencia para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde a Usted muchos años. Madrid, 7 de noviembre de 
1902. El Director General (p.o.), Vicente Herrero Salamanca”263.

Respecte al recorregut geogràfic dibuixat per la plaga abans i després d’arribar 
al Maestrat tenim documentada la seua entrada a la provincia de Tarragona el 
1888, a Gandesa el 1899, a Tortosa el 1900 i definitivament al nord de Castelló, 
per Cervera, el 1902. Dos anys després, el 1904, feia acte de presència a Vilafamés 
i a tota la Plana i per últim s’internava a l’interior-sud castellonenc, per la Vall del 
Palància, el 1912. Més difícil, però, serà avaluar els seus efectes sobre la superficie 
vitícola castellonenca al dependre tant el nombre d’hectàrees existents, així com 
les destruïdes i reconstituïdes, del tipus de font utilitzada (malgrat ser totes elles 
de naturalesa primària i caràcter oficial):

- d’acord amb els butlletins oficials de la província pertanyents als anys 1901 i 
1912 (amb dades procedents de l’Administración de Contribuciones y Rentas), la 
superficie vitícola provincial ascendí a 40.446 i 34.630 Hes., respectivament. En 
conseqüència, i almenys teòricament (donat que, com ja hem vist, la fil·loxera 
arribà a la provincia el 1902), la superficie vitícola destruïda entre ambdues dates 
mai superà les 5.816 Hes. (la diferència) Tot i així, però, hem d’introduir aquí dos 
elements correctors: un a la baixa (donat que part d’aquesta superfície afectada 
difícilment pot atribuir-se a una plaga que encara el 1912 no havia fet acte de 
presència en determinades comarques castellonenques) i un altre a l’alta (hauríem 
de sumar a la superficie destruïda aquella part ja replantada).

- paral.lelament a la precedent font de caràcter fiscal, però, en disposem 
d’altra procedent ara de la Junta Consultiva Agronómica provincial depenent 
del Ministeri de Foment264. Segons aquesta, el nombre d’hectàrees afectades 
per la fil·loxera a la província de Castelló ascendí a 17.040 fins l’any 1909 (front 
a les 5.816 recomptades pels butlletins fins a 1912), encara que sobre un total 
de 51.130 existents l’any 1902 (front a les 40.446 registrades pel Butlletí). Les 
hectàrees encara en producció, per tant, ascendien a 34.090, de les que 30.331 es 
trobaven lliures del criptògam, 3.470 envaïdes però encara en producció i a penes 
289 replantades amb peu americà.

263. A.C.M.A., lligall 250, carpeta 3.

264. A.C.M.A., Junta Consultiva Agronòmica de Castellón. Any 1911.
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Per al cas present hem optat per utilitzar, amb totes les precaucions del món, 
la primera de les fonts (anys 1901 i 1912) donat que, a banda de proporcionar-
nos les superficies corresponents a municipis i partits judicials, són aquestes prou 
coincidents amb les registrades als Avanços Cadastrals encara conservats avuí en 
alguns municipis del Maestrat265. També hem d’advertir, sense voler desmerèixer 
per això la importància de la fil·loxera en determinats llocs, que part important 
de la reducció de la superficie vitícola es produí molt abans de l’arribada de la 
plaga, encara que se li ha atribuït a aquesta, a manera de mite i per transmissió 
popular, una responsabilitat que no li pertanyia. D’entrada, i d’acord amb aquestes 
advertències, podem distinguir a escala provincial dues etapes respecte a la 
reducció de la superficie vitícola: 

- una primera, i la més important, que es produeix com a conseqüència no de la 
fil·loxera, que encara no havia arribat, sinó de la crisi de sobreproducció de vins i 
baixada consegüent de preus que tingué lloc durant la dècada dels anys vuitanta-
noranta: es passà de 62.500 Hes. el 1887 a 40.449 el 1901, amb una reducció de 
15.172 Hes. al llarg de catorze anys. 

- una segona, amb l’arribada de la fil·loxera a partir de 1902, en la que el descens 
de la superficie vitícola alcança unes dimensions prou inferiors a les del període 
precedent: un total de quasi 6.000 Hes. entre 1901 i 1912, encara que part de les 
quals difícilment atribuibles a l’esmentada plaga (amb comarques castellonenques 
encara no afectades) i amb repercussions territorials molt desiguals inclús en 
termes municipals confrontats.

Superfície conreada de vinya (en hectàrees) a la província de Castelló abans i després de 
l’arribada de la fil·loxera. Distribució per partits judicials

Partits judicials 1887 1889 1901 1912 1922
Albocàsser - 8.044 3.924 4.113 918
Viver - 7.589 7.206 6.080 753
Sant Mateu - 7.358 6.370 4.664 7.460
Vinaròs - 6.116 7.147 5.270 4.057
Sogorb - 4.809 4.752 3.753 908
Nules - 4.518 2.869 1.990 385
Llucena - 4.183 3.847 4.055 843
Castelló - 4.173 4.251 4.524 2.242
Morella - 538 80 181 173
Totals 62.500 47.328 40.446 34.630 17.739

Fonts: Any 1887, Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Castelló (Castelló, 
29 d’octubre de 1887). Any 1889, Avance Estadístico sobre el cultivo y producción de la vid en España/
Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio (1891), pàg. 9. Anys 1901 i 1912, Boletín Oficial 
de la Provincia de Castellón de 6 de novembre de 1901 (pàg. 2) i 25 de novembre de 1912 (pàg. 3), 
respectivament. Any 1922, Avance Estadístico de la Producció Agrícola en España/Servicio Agronómico 
Provincial (1923), pàg. 335. Elaboració pròpia.

265. Com, per exemple, el de Cervera del Maestre.

Si traslladem l’escala de l’anàlisi als partits judicials, i segons les dades del quadre 
precedent, podem establir dos grups territorials segons el major o menor retrocés 
de la superficie vitícola:

- un conjunt de 5 partits en els quals, entre 1901 i 1912, es redueix l’àrea 
plantada de vinya en un total de 6.590 Hes. (1.880 al de Vinaròs, 1.706 al de 
Sant Mateu, 1.126 al de Viver, 999 al de Sogorb i 879 al de Nules). Tot i així, però, 
aquesta reducció pot atribuir-se a la fil·loxera en els dos primers (es detecten els 
primers focus el 1902) i en el darrer dels partits (el 1904), però difícilment en els 
de Viver i Sogorb on la plaga no arribà fins el 1912 (i, per tant, amb un descens de 
la superficie vitícola provocat únicament per la substitució de les vinyes per altres 
conreus més competitius, entre ells la taronja, abans de fer acte de presència els 
criptògams). D’acord amb aquestes xifres, per tant, les pèrdues provocades per 
la fil·loxera, deduïda la part procedent d’ambdós partits, es concretaren en una 
quantitat no superior a les 5.000 Hes. (encara que en realitat en podrían ser més si 
sumarem a les destruïdes les ja reconstituïdes, aspecte aquest que desconeixem).

Si ens centrem en la comarca del Baix Maestrat (partits judicials de Sant Mateu i 
Vinaròs), detectem termes municipals on la destrucció del vinyet per la plaga fou 
molt ràpida i contundent: al partit judicial de Sant Mateu foren significatius els 
casos de Cervera (es passà de 1.144 Hes. a tan sols 69 entre 1902 i 1912), la Jana 
(de 525 a 159) i Traiguera (de 1.468 a 834). I al partit de Vinaròs succeí el mateix 
amb Peníscola (de 1.106 a 34) i de forma més moderada al de Benicarló (de 1.773 
a 1.248). Però també, paral·lelament, casos on succeeix justament el contrari: no 
sols no es reduí la part cultivada dedicada a vinya sinó que aquesta, malgrat la 
fil·loxera, s’incrementà. Els casos dels termes municipals d’Alcalà, Canet i Sant 
Mateu al partit judicial de Sant Mateu i els de Vinaròs, Càlig i Sant Jordi al partit de 
Vinaròs són ben il·lustratius (vegeu quadre següent). Significa això que en aquests 
llocs els efectes de la fil·loxera foren anecdòtics? Tot el contrari. El Maestrat fou 
la primera zona de la província en arribar la plaga i, a més a més, una de les més 
afectades per aquesta266. Tant és així que encara el 1913-1914, onze anys després 
de la seua presència, el propi enginyer agrònom provincial, Francisco Palacios 
Granell, reconeixia “los daños de importancia que la filoxera está causando en los 
viñedos de la provincia, especialmente en la zona del Maestrazgo (…). Empezaron 
hace tiempo los trabajos de reconstitución, pero mal dirigidos no dieron los resultados 
que se esperaban, procediéndose en la actualidad, con más acierto y estudio del 
terreno y variedades a él adaptables, la reconstitución de los viñedos destruidos”267. 
Uns anys després, el 1929, amb motiu del Congreso Internacional de la Viña y del 
Vino que havia de celebrar-se a Barcelona aquest any, l’Ajuntament de Benicarló, 

266. Podrien donar-se casos, encara que de forma aïllada, on el tipus de sòl dominant, amb abundàn-
cia de graves i arenes, va poder actuar, com succeí en altres llocs, de barrera de fre per a l’avanç de 
la plaga. De fet, encara subsisteixen importants superficies vitícoles (a la Manxa, Múrcia i la meseta 
del Duero) que no han estat afectades encara avuí per la fil·loxera. Vegeu al respecte Piqueras (2005), 
pàgs. 102 i s.s.

267. Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura. Junta Consultiva Agronómica. Avan-
ce Estadístico (1915).
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en la seua contestació a l’Interrogatori formulat per la Comissió organitzadora, ens 
recordava vàries qüestions d’especial relevància per a l’objecte d’aquest treball268:

- “tardose bastante tiempo en salir del aplanamiento y desorientación que tal 
desastre produjera [la fil·loxera], pero al fin diose comienzo a la replantación con la 
viña americana.

- aunque en la actualidad la producción dista mucho de ser lo abundante que fue en 
otros tiempos por haberse dedicado gran parte de las tierras a otros cultivos, no por 
ello deja de tener su importancia, obteniéndose clases, especialmente el característico 
coupage, que mantiene sin desdoro la fama que siempre han gozado estos vinos.

- las primeras viñas americanas reconstituidas cuentan actualmente con unos 18 
años de existencia y su estado actual es bueno y lozano, habiendo dado el mejor 
resultado los portainjertos Rupestris Lot y Murviedro.

- sobre los mismos se han injertado vides del país, entre las blancas las denominadas 
Macabeo y Escañadella, variedades importadas desde Cataluña, y entre las negras 
las llamadas Morenillo, Monastrell y Garnacha, de procedencia local o comarcal”.

Per tant, i d’acord amb les cites precedents, podem concloure, almenys per al 
Baix Maestrat, que:

- encara el 1913-1914 la fil·loxera estava destruïnt superficie vitícola a la nostra 
comarca en quantitats prou importants, una part de la qual, lluny de replantar-se, 
s’havia utilitzat per a assentar nous cultius.

- no podem relacionar els ja esmentats termes municipals en els que s’incrementà 
la superficie vitícola malgrat la fil·loxera (i també en aquells altres on la reducció 
fou moderada) amb escassa presència de la plaga. En aquests casos l’augment 
de la superfície vitícola cal atribuir-la als treballs de reconstitució mitjançant 
portainjertos o peus americans, els quals començaren a utilizar-se a partir de la 
segona meïtat del primer decenni del segle XX (entre 1905-1911 aproximadament),  
encara que amb resultats prou dubtosos al principi i amb més èxit des d’aquestes 
dates cap endavant. Pareix ser que els terrenys utilitzats, majoritariament, foren 
aquells localitzats en bancals esglaonats on ja no existía cap altra alternativa de 
cultiu. A penes degués replantar-se vinyet en els millors terrenys dels termes (a la 
seua part plana), donat que aquests estaven ja ocupats per cultius més rendibles 
com ametllers, garrofers i tarongers des de la crisi de sobreproducció que havia 
tingut lloc a finals dels anys vuitanta i principis del noranta del segle anterior. 

268. Cid (1976).

Superfície conreada de vinya (en hectàrees) als partits judicials de Sant Mateu i Vinaròs 
abans (any 1901) i després (anys 1912 i 1922) de l’arribada de la fil·loxera. 

Distribució per termes municipals
Partit judicial 
de Sant Mateu

Partit judicial 
de Vinaròs

1901 1912 1922 1901 1912 1922
Alcalà Xivert 995 1.244 - Benicarló 1.773 1.248 -
Canet 811 901 - Càlig 849 1.424 -
Cervera 1.144 69 - Peníscola 1.106 343 -
La Jana 525 159 - Rossell 783 350 -
Salzadella 388 326 - Sant Jordi 338 396 -
Sant Mateu 719 824 - Sta. Magdalena 820 0 -
Traiguera 1.468 834 - Vinaròs 1.478 1.509 -
Xert 320 307 -
Totals 6.370 4.664 7.460 7.147 5.270 4.057

 Fonts: Anys 1901 i 1912, Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 6 de novembre de 1901 (pàg. 2) 
i 25 de novembre de 1912 (pàg. 3), respectivament. Any 1922, Avance Estadístico de la Producció Agrícola 
en España/Servicio Agronómico Provincial (1923), pàg. 335. Elaboració pròpia.

 Nota: Amb assignació de municipis corresponent a l’any 1913 (uns mesos abans, per Reial Ordre 
d’octubre de 1912, el municipi de Santa Magdalena s’havia segregat del partit de Sant Mateu i incorporat 
al de Vinaròs).

- un altre conjunt de 4 partits judicials en els que, contrariament als anteriors, es 
produeix un increment de l’extensió superficial del vinyet (el 1912 respecte a l’any 
1901) malgrat la presència de la plaga: un total de 771 Hes. distribuïdes entre els 
partits judicials de Castelló (273), Llucena (208), Albocàsser (109) i Morella (101). 
En tots ells té lloc una certa reconstitució que s’explica per la manca d’alternatives 
a la vinya, donat que fou aquesta, localitzada en les zones més abruptes dels 
seus termes, l’única planta viable i capaç de subsistir amb independència de les 
conjuntures de mercat. No casualment es donà aquesta pervivència en partits 
judicials de l’interior castellonenc on més enllà de la vinya solament subsistía com 
a cultiu el blat i altres cereals. Inclús en un partit judicial com el de Castelló, on 
foren els municipis d’interior, sense altres alternatives, els únics en experimentar 
un creixement de la superficie vitícola (Vilafamés i Cabanes, per exemple, passaren 
entre 1901 i 1912 de 1.392 i 483 Hes. a 1.937 i 732, respectivament). Per contra, als 
seus homòlegs de Castelló i Vila-real mai tingué lloc cap tipus de reconstitució (es 
reduïren les hectàrees de vinyet de 173 i 400 a 14 i 292, respectivament), a l’existir 
cultius alternatius més rendibles des de feia anys (entre ells la taronja).

En cas de comparar l’evolució de la superficie vitícola provincial entre 1912 
i 1922 (en lloc de fer-ho entre 1901 i 1912) s’observa una clara continuació del 
descens iniciat a principis de segle, encara que moltíssim més acusat (de 5.816 
Hes. entre 1901-1912 a 16.891 entre 1912-1922) i provocat ara per les darreres 
fuetades fil·loxèriques i, sobretot, per la poca rendabilitat d’un sector vitivinícola 
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residual ja inclús en llocs on a penes existien altres alternatives. Tot i així, però, cal 
que destaquem com a excepció el partit judicial de Sant Mateu, l’únic de tota la 
província en el que té lloc un procés prou ampli de replantació amb peu americà i, 
en conseqüència, amb un increment molt considerable de la superficie dedicada 
a vinya (es passa de 4.664 Hes. el 1912 a 7.460 el 1922). En la resta dels partits (el 
retrocés arriba quasi a les 20.000 Hes.) les pèrdues són tan significatives que, a 
excepció de Morella, oscil·len aquestes entre un mínim de 1.213 Hes. al de Vinaròs 
i un màxim de 5.327 al de Viver (1.605 al de Nules, 2.282 al de Castelló, 2.845 al de 
Sogorb, 3.195 al d’Albocàsser i 3.212 al de Llucena).

Amb independència de la major o menor afecció de la plaga i de la major o 
menor intensitat de la reconstitució, el cert és que les xifres en qüestió, de forma 
global, ens assenyalen que a les comarques castellonenques la reconstitució de 
la vinya mai fou paral·lela a l’avanç de la invasió. Tot el contrari: no es replantà en 
proporció al que la plaga anava destruïnt i no poca de la superfície reconstituïda 
es va fer amb mètodes incorrectes (amb excepcions puntuals com la del partit 
judicial de Sant Mateu a partir de 1912). La raó, segons l’enginyer Janini, coetani 
dels fets, no fou altra que “los propios precios bajos de los vinos desde que Francia 
cerró sus puertas a los caldos españoles. Ni la situación del mercado de vinos, ni la 
situación económica de muchos viticultores es la más propicia para que éstos puedan 
emprender la reconstitución de viñedos”269. A banda, hem d’afegir nosaltres al 
raonament anterior, com ja hem exposat, la irrupció d’altres cultius substitutius 
tant al regadíu (taronger) com al secà (garrofer, olivera i ametller) amb rendibilitats 
més que contrastades:

Comparació de diversos cultius (en hectàrees) a la província de Castelló l’any 1922. 
Distribució per partits judicials

Partits judicials Garrofers Oliveres Vinya Tarongers Ametllers
Albocàsser 2.946 2.784 918 0 1.029
Viver 70 2.773 753 0 0
Sant Mateu 6.314 7.843 7.460 133 1.123
Vinaròs 5.408 2.700 4.057 420 751
Sogorb 907 7.100 908 46 78
Nules 15.700 2.802 385 7.471 50
Llucena 2.931 2.210 843 188 59
Castelló 13.800 2.656 2.242 8.110 1.005
Morella 0 6 173 0 0
Totals 47.262 30.874 17.739 16.368 4.095

        
Font: Any 1922, Avance Estadístico de la Producció Agrícola en España/Servicio Agronómico 

Provincial (1923), pàg. 335. Elaboració pròpia.

269. Janini (1912), pàg. 5.

Siga com siga, el cert és que aquestes dues crisis correlatives270, la de 
sobreproducció primer i la fil·loxèrica després (encara que més important la 
primera que la segona), provocaren una paralització del sector il·lustrada, 
esencialment, en l’empobriment i endeutament dels petits propietaris vitícoles, 
la caiguda contínua del tràfic en ports i estacions ferroviàries i el tancament de 
part dels cellers, tallers de boteria, carreteria i calafats. “Vinaròs havia estat un 
indret tradicionalment receptor de mà d’obra, sobretot en l’etapa en què la viticultura 
era motor econòmic de la ciutat, però l’arribada de la recessió desvià els moviments 
migratoris a indrets més llunyans com Barcelona o Amèrica. Les conseqüències 
de la crisi del vi es traduïren en una massa important de mà d’obra sense faena 
i això va comportar la proletarització forçada de jornalers i xicotets propietaris 
rurals que havien dedicat la major part de terra a la producció de raïm”271. L’acta 
del mateix ajuntament vinarossenc corresponent a setembre de 1910 resulta 
concloent al respecte: “Vinaroz atraviesa una situación muy difícil (…) por haberse 
enseñoreado la emigración que, a modo de sangría, va evacuando progresivamente 
a sus habitantes para tierras muy lejanas en busca de mejor suerte y de pan para sus 
familias que aquí no encuentran (…). Y de continuar así solo permanecerán los más 
pudientes e indispensables a la vida de un pueblo, ya que en la actualidad ascienden 
los habitantes a unos 7.000 escasamente”272.

A banda, cal no oblidar que serà en aquest context de crisi vitívinícola, amb 
la consegüent recessió general de tot tipus d’activitat econòmica, on es 
generaran les condicions de reorganització dels treballadors vinarossencs, els 
quals iniciaren un ràpid període de transició des d’un corporativisme gremial 
de caràcter mutualista i interclassista a una nova estructura sindical de classe 
concretada en l’anomenada Federación de Sociedades Obreras, fundada el 1900 
(cinc mesos abans de constituir-se a València) a partir de les principals societats 
locals. Aquesta nova classe sindical, paral·lelament, utilitzarà el port i els sectors 
laborals relacionats amb ell com a punta de llança i resistència enfront del capital. 
Com encertadament assenyala Puig, que és qui més i millor ha analitzat aquesta 
qüestió, “el port vinarossenc es convertirà, donada la vinculació del tràfec marítim a 
les conjuntures econòmiques, en un gran espai de concentració obrera i trànsit laboral 
sotmès a un irregular i temporal mercat de mà d’obra (…) on els treballs, malgrat 
estar més remunerats que a la resta dels sectors, resultaven extraordinariament durs 

270. Unit als continus atacs del míldeu i altres inclemències meteorològiques com fortes sequeres (la 
de 1902) o gelades.

271. Puig (2015), pàg. 79. Sobre l’emigració de vinarossencs a Amèrica (essencialment Argentina i, 
dins d’ella, poblacions de l’interior com Mendoza o Río Cuarto) i Barcelona, vegeu, respectivament, 
Redó (2005) i (2008). També Baila (1987), pàg. 65. Assenyala acertadament aquest autor que la causa 
principal del corrent emigratori fou “la recessió econòmica centrada en la crisi del vi i en el de la 
construcción naval”.

272. Acta de la sessió de Ple de l’Ajuntament del 2 de setembre de 1910. Citat per Redó (2005), pàg. 48. 
La població de Vinaròs passà dels 9.926 habitants el 1887 als 7.520 vint-i-tres anys després.
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en una època de poca innovació tecnològica i intens ritme laboral”273.
És per això que no ens ha de resultar res ni mica estrany que “la vaga més 

intensa i llarga de la història del moviment obrer vinarossenc”274 tingués com a 
principals protagonistes els treballadors portuaris o estibadors, els quals sempre 
arrossegaren altres sectors laborals amb estrets lligams com els boters, carreters, 
calafats o jornalers eventuals275. Desenvolupada entre abril de 1904 i març de 
1905, l’origen de la disputa no fou altre que el control de la contractació laboral 
al port, enfrontant-se al respecte dos posicionaments radicalment oposats: el 
sistema de torns ja en funcionament i controlat per la Federación de Sociedades 
Obreras (amb què es garantia el repartiment del treball entre els associats) enfront 
de l’intent del sector comercial, representat per la Cambra de Comerç local, 
d’imposar un sistema de lliure contractació sense restriccions. Després de nou 
mesos de conflicte, amb un mort i diversos ferits inclosos, suspensió de societats 
obreres i multitud de cossos i forçes de seguretat concentrats a la vila, tot acabà 
en una claudicació sense pal·liatius per part dels obrers i en el triomf consegüent 
de la patronal276.

LA COMPETÈNCIA DEL FEROCARRIL AL TRÀFIC MARÍTIM
A la comarca del Maestrat la sortida del vi cap als centres consumidors i 

redistribuidors, tant nacionals com estrangers, sempre tingué lloc per les localitats 
de Vinaròs i Benicarló. La primera amb infraestructures portuàries operatives per 
a l’embarcament des de 1875 (dic de Llevant) i ambdues connectades amb la 
xarxa ferroviària del litoral277 des de 1865. Tot i així, però, i amb independència de 
l’excepcionalitat que comporta el transport d’un producte com el vi278, cal diferenciar 
dins d’aquí diverses combinacions, no necessàriament complementàries:

273. Puig (2015), pàg. 35. Encara el 1923, en el Manifest de reivindicacions signades per a l’1 de maig, 
es destaca com a principal queixa “el abandono del puerto como causa de la crisis de trabajo por ser 
uno de los principales factores del comercio”. Citat per Romeu (1980), pàg. 4.

274. Per a una anàlisi pormenoritzada d’aquesta vaga, vegeu Puig (2015), pàgs. 99 i s.s.

275. Encara el 1930 apareixien censades a Vinaròs diverses societats relacionades amb el tràfic ma-
rítim: Sociedad Marítima El Progreso (càrrega i descàrrega portuària), Sociedad de Carreteros La 
Protectora del Trabajo, Sociedad Protectora del Trabajo de Oficios Toneleros, Sociedad Protectora del 
Trabajo de Oficiales Carpinteros de Ribera, Sociedad de Oficiales Veleras i la Social, Relingadoras y 
Remendistas de Velas. Vegeu Cámara Oficial… de Castellón (1930), pàg. 222.

276. Altres dues vagues destacades, encapçalades ara pels mariners, tingueren lloc el 1919-1920 i 
1931-1932. Sobre la primera Borrás (1928), pàg. 521 i respecte a la segona Vicent (2006), pàgs. 94-96.

277. Es tracta del ferrocarril Almansa-València-Tarragona, de via ampla, propietat de la Companyia 
del Nord i amb un total de 14 estacions al llarg de la província: entre elles, pel que respecta a la nostra 
comarca i com a més destacades, les de Vinaròs, Benicarló i Alcalà de Xivert. Amb el pas del temps 
es convertiria aquesta línia perifèrica en l’espina dorsal del litoral mediterrani i en una de les més 
rendibles d’Espanya. Vegeu, al respecte, Piqueras (1997), pàgs. 516 i s.s.

278. Al concentrar-se temporalment el seu transport entre els mesos de desembre i febrer (durant la 
resta de mesos a penes havien operacions) feien sempre falta més carros, matxos, vapors i trens.

- contrariament al que succeí en altres llocs279, per a traslladar el vi des dels 
municipis de producció de l’interior fins als punts de sortida del litoral (Vinaròs i 
Benicarló) s’utilitzaren sempre com a mitjans de transport els carros i caballeries 
d’acord amb la major o menor qualitat dels camins. Únicament s’optà pel ferrocarril, 
encara que de forma minoritària, en el cas de localitats costaneres amb estació 
pròpia i properes als punts de sortida. Tant és així que la pròpia Direccio Provincial 
d’Agricultura de Castelló reconeixia el 1891 que “en esta provincia el transporte 
por ferrocarril, que se verifica con regularidad, tiene una importancia mucho menor 
que el transporte por carretería, que es la forma en que se practica desde los puntos 
productores hasta los puntos de embarque, que son Castellón, Vinaroz y Benicarló, 
transporte que se realiza con bastantes dificultades por la falta de carros”280.

- una vegada arribat el vi als punts de sortida, fou el transport marítim, enfront 
del ferroviari, el mitjà més utilitzat i, a més a més, amb independència de les majors 
o menors infraestructures existents a les platges de Vinaròs (amb ampliació de les 
obres el 1885 amb un segón dic a la part de Ponent) i Benicarló (sense cap tipus 
de moll de càrrega fins a 1932). Servisca com a prova fefaent d’aquest dinamisme 
comercial el caràcter categòric i concloent de les xifres d’embarcament de vi 
registrades per ambdós llocs281: entre 1862 i 1911 arribaren a expedir-se tant per 
comerç d’exportació (amb destí a l’estranger) com de cabotatge (destí nacional) 
un total de 7,4 milions d’hectolitres de vi, dels quals 3,2 ho feren per la platja 
de Benicarló (que monopolitzà la sortida de vins fins a l’any 1886 malgrat la 
inexistència de port) i la resta, 4,2, pel port de Vinaròs (que replega el monopoli 
des de 1887 cap endavant). Paral·lelament sortiren carregats per ambdós ports, 
entre 1872-1911, una mitjana anual de 556 vaixells, dels quals 384 ho feren pel 
de Vinaròs (328 per cabotatge i 56 per exportació) i 172 pel de Benicarló (127/45).

- assenyalava Llorente el 1887 que “los trenes de ferro-carril y los barcos costaneros 
se disputan hoy las pipas y los bocoyes del famoso Benicarló”282. En efecte. Tot i el 
predomini del vaixell com a mitjà de transport, no és menys cert que l’arribada 
del ferrocarril a la comarca el 1865 (i sobretot amb la seua connexió directa amb 
Tarragona i Barcelona el 1868 i amb França, per Portbou, el 1882) comportarà, en 
un context de canvi del concepte de trànsit283, un nou factor de competència per 
al comerç marítim vinarossenc que, fins la data, havia gaudit d’un total monopoli 
mitjançant el cabotatge o l’exportació. Vegem’ho amb xifres concretes:

1.- pel que fa al vi, i per al quinquenni 1882-1886 (recordem que la principal 
mercaderia comercialitzada i en el període de màxima comercialització), es traduí 

279. Al port d’Alacant arribaren, mitjançant la companyia M.Z.A. Madrid-Alacant, més de les ¾ parts 
del vi procedents d’Almansa, Caudete, Villena, Sax, Monover i Novelda. Vegeu Piqueras (1997), pàgs. 
519 i s.s.

280. A.C.M.A., lligall 69, carpeta 1. Castelló, 10 de desembre de 1891.

281. A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje y Exterior. Anys 1862-1911.

282. Llorente (1887), pàg. 196.

283. Oliver (2000), pàg. 122.
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aquesta competència en els següents percentatges: dels 124.709 hectolitres 
sortits de mitjana anual per Vinaròs, 84.703 ho varen fer pel port284 (el 67,9 %) i 
40.006 per l’estació ferroviària (el 32,1 %). O dit d’altra forma: al Maestrat, malgrat 
les dificultats per a reunir més dades relatives al transport ferroviari, podem 
concloure que les quantitats de vi sortides des de les estacions (al voltant d’una 
tercera part) sempre foren prou inferiors respecte al volum embarcat. Tot i així, 
però, dins d’aquest volum cal distinguir dos tipus de destí: el del vi enviat a 
l’estranger (comerç d’exportació) i el destinat cap a altres ports espanyols (comerç 
de cabotatge). Per al primer cas sempre fou majoritari el transport marítim 
enfront del ferroviari (72.119 Hls. enfront de 40.006), mentre que per al segón 
succeïrà justament el contrari (12.584 Hls. enfront de 40.006). Per tant, i almenys 
per a aquest període, fou el tràfic ferroviari superior al de cabotatge (del 35,6 % 
enfront del 11,2) però molt inferior respecte al d’exportació (del 35,6 % enfront 
del 64,3). Siga com siga, i amb independència de les conjuntures, el cert que 
el ferroviari fou un transport a tenir en compte, donat que, com assenyalava la 
Societat de Ferrocarrils d’Almansa a Valencia y Tarragona el 1886, “las exportaciones 
de vinos de la línea Tarragona nacen por lo general en Valencia, Sagunto, Castellón, 
Benicarló y Vinaroz (…), principales centros donde se forman las grandes unidades 
de exportación”285.

2.- pel que respecta a les garrofes, el producte més embarcat per cabotage, 
experimentà el seu tràfic un declivi progressiu i irreversible a partir de finals dels 
anys seixanta del segle XIX, tot just quan la xarxa ferroviària comunicava ja sense 
interrupcions Vinaròs amb Tarragona i Barcelona. El mateix succeirà amb el vi, 
encara que, com ja hem expossat, amb no tanta intensitat donat el seu component 
bàsicament exportador (destinat a Europa):  

Quantitat de vi (en hectolitres) i garrofes (quintars mètrics) sortides per cabotatge pel port 
de Vinaròs. Anys 1857-1904 (mitjanes anuals)

Any Garrofes Vi
1857-68 23.363 27.290
1869-80 16.143 14.857
1881-92 11.429 19.165
1893-04 3.507 20.910

Font: A.F.T.N.B., Estadística General del Comercio de Cabotaje. Anys 1857-1904.  
       Elaboració pròpia. 

Notes: 1 Hectolitre = 100 litres/ 1 Quintar mètric = 100 quilograms.

En darrera instància cal no oblidar tampoc l’important paper desenvolupat pel 
ferrocarril en la redistribució de mercaderies: tant pel que fa a la reexpedició per 
ferrocarril de productes arribats pel port, com a l’arreplegada en origen d’aquests 
via ferrocarril per a després reexpedir-los pel port. Ambdues casuístiques, a títol 

284. 72.119 Hls. exportats i 12.584 per cabotatge.

285. Citat per Meseguer (1990), pàgs. 33-34.

d’exemple, les podem il·lustrar, per a l’any 1885286, en l’arribada al port de Vinaròs 
de 21.954 taulons de pi i avet procedents de Finlàndia, dels quals quasi 10.000 foren 
transportats per ferrocarril a Tortosa. Paral.lelament sortien pel port 596 tones de 
sansa amb destinació a Marsella (per a la fabricació de sabó), les quals havien arribat a 
l’estació de ferrocarril de Vinaròs procedents de la seua homòloga de Tortosa.

Posteriorment, durant la dècada dels anys vint del segle passat, també fou el 
ferrocarril aquell que més i millor facilità la distribució entre els principals mercats 
del peix procedent de la llotja, amb una facturació propera, segons Albiol, a les dues 
tones diàries287.

DOS SOMMIS MAI EXECUTATS: EL DISTRICTE COMERCIAL MARÍTIM  
VINARÒS-BENICARLÓ I EL FERROCARRIL DE L’ARAGÓ  

A l’Arxiu Municipal de Vinaròs288 es troba registrat, en data d’1 de gener de 1877, 
el somni-projecte de l’industrial tortosí Bernat Secanella i Vidal, mitjançant el qual 
un tramvia de tracció animal pretenia unir, al voltant del port vinarossenc i del 
tràfic vinícola, a dues poblacions tan properes físicament. Les raons esgrimides, 
totes amb una lògica i coherència indubtables, es centraven essencialment en 
quatre elements:

- “dar fácil y económica salida a los vinos almacenados en Benicarló por el puerto 
de Vinaroz y que ahora los temporales no permiten cargar en muchos dias del año289.

- abaratar el flete de su transporte en razón a que la carga podrá verificarse en un 
puerto resguardado y, en consecuencia, desapareciendo para los buques los peligros 
inherentes a una playa abierta y los retardos que esta misma causa ocasiona al 
embarque con grave perjuicio de los intereses del comercio.

- prestar también el servicio de viajeros que si hoy no es de gran importancia lo 
será en el porvenir, aparte de la reconocida ventaja que se obtendrá en comodidad y 
rapidez en el viaje, que no será menor que la que se obtenga en el precio del transporte 
comparado con el que hoy se exige.

- la imposibilidad que desde la via férrea actual [ferrocarril del litoral] pueda 
prestarse jamás este servicio en razón a la gran distancia que media entre las 
poblaciones de Vinaroz y Benicarló y las respectivas estaciones, además del grave 
riesgo (…) de que las locomotoras pudiesen atravesar las calles sin grave riesgo de 
los transeuntes”.

Mai hem pogut documentar la resposta del consistori benicarlando, malgrat ser 
aprovat el projecte per unanimitat al seu homòleg vinarossenc el mes de juliol 

286. Oliver (2005), pàgs. 10-14.

287. Albiol (2007), pàg. 50.

288. A.M.V., lligall S-15. Any 1877. Expediente para la construcción de un tram-vía de Benicarló a Vi-
naroz. Veure també sobre aquest tema, encara que des de la perspectiva dels interessos benicarlandos 
de l’època, Meseguer (1986), pàgs. 59-66.

289. Respecte als problemes que presentava la platja e Benicarló a l’hora de carregar el vi, vegeu 
Sanmartín (1989).
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(amb una lleugera variació de l’itinerari que havia d’anar des del moll, passant 
per les drassanes i la plaça de bous, a la carretera nacional) i malgrat presentar-se 
al mateix consistori un nou planejament urbanístic per a la zona per part d’un 
comerciant particular290. La rivalitat i recels existents entre ambdues poblacions 
veïnes, unit, uns anys abans, a la decepció dels de Benicarló per la “malhadada 
idea de hacer un puerto en Vinaroz, villa insignificante y sin importancia alguna”, 
ens pot ajudar a entendre per què mai arribà a materialitzar-se el projecte en 
qüestió. “El sectarismo y el egoismo de unos y otros -assenyala encertadament 
Meseguer- acentuaron ese antagonismo social hasta el punto de que pudiéndose 
ambas poblaciones beneficiar de la construcción del puerto de Vinaròs no fue posible 
el entendimiento (…). El comercio de Benicarló tenia por entonces otro objetivo que 
en cierto modo justifica esta actitud: la de construir a sus expensas su propio puerto 
y a fe que lo hubieran conseguido de no mediar la política y de resultar víctima de los 
sucios manejos de los caciques locales”291.

Respecte als diversos projectes de ferrocarril de l’Aragó, sempre havien estat 
considerats com l’única oportunitat de Vinaròs i el seu port per convertir-se en 
sortida natural del Maestrat interior, comarca dels Ports i contrades aragoneses.  
Tant que el propi Borrás Jarque encara seguia advertint el 1928 que qualsevol 
ferrecarril, “per a no ésser enemic del port, haguera tingut que vindre de l’Aragó. Ara, 
per contra, l’actual tren [el del litoral] desplaça cab a altres ports lo que havia d’haver 
enriquit el nostre”292.

És per això que sóm del parer, seguint de nou Borrás Jarque, que les millors 
oportunitats al respecte es varen perdre el juny de 1885 i el juny de 1889 amb 
les concessions de ferrocarril de via estreta atorgades en el primer dels anys a 
la companyia Contel y Marqués i en el segon a Gurguí y Fontanilla. En el primer 
dels projectes havia de partir la línia de la província de Terol (Utrillas) per a 
desembocar a Vinaròs després de passar per les estacions de Morella, la Serafina, 
la Jana, Traiguera i Sant Jordi. En el segon, menys ambiciós ell, començava el camí 
de ferro per Sant Mateu i havia de concloure a Vinaròs o Benicarló, “dos de los 
principales centros del comercio marítimo de la provincia (…) y receptores de los 
productos agrícolas e industriales de los municipios circunvecinos”. En aquestes 
dates, no casualment coincidents amb el boom vitivinícola, si que hagués estat 
possible la construcció d’un ferrocarril donada la seua rendabilitat econòmica 
tant a l’Aragó (transport de mineral, sobretot carbó de pedra293) com ja entrat 

290. Un revolucionari projecte d’alineacions per a aquella època presentat i sufragat, en part, pel 
comerciant vinícola benicarlando Juan Antonio White d’Ellisseche, casat en primeres noces amb la 
vinrossenca Teresa Ballester Ballester i en segones amb la també vinarossenca Dolores Escrivano 
Mayó. Vegeu el projecte a Gómez Sanjuán (1986), pàgs. 49-54.

291. Meseguer (1986), pàg. 66.

292. Borrás (1928), pàg 410.

293. Cal recordar que l’extracció de carbó mineral o atzabeja per l’embarcador de Vinaròs està ja 
perfectament documentada al segle XVIII, sobre la qual Antonio Arteta, al seu Discurso Instructivo 

a la província de Castelló (des dels ramats i teixits dels Ports al transport del vi 
dels pobles del Maestrat). Tots els projectes posteriors, com Ojos Negros-Utrillas-
Vinaròs (any 1901), Castellote-Vinaròs (1902) o Alcañiz-Morella-Vinaròs (1908-
1924) ja no tenien cap sentit al concentrar-se únicament en el vessant miner 
i, sobretot, inserir-se en un context de crisi i recessió general... Plantejaments i 
supòsits aquests, no obstant, que superen els objectius del present treball i, en 
conseqüència, deixem ja per a futures investigacions.

publicat el 1783, ens assenyala que “en Utrillas, partido de Alcañiz, se hallan minas de esta materia, 
las que no reciben otros beneficios de sus naturales que el de estraer el metal en bruto por el puerto de 
Binaroz a Francia, en donde lo benefician”. Citat per Baila (2008), pàg. 198.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

Document n.º 1.  

Interrogatorio contestado por la JUNTA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y CO-
MERCIO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN al Consejo Superior de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Castelló, 14 de gener de 1885. El Comissari-Presi-
dent, Catalino Alegre. El Secretari, Antonio Maylín.

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa provincia y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. De los datos suministrados por los 42 Ayuntamientos 
que han informado solo se deduce una extensión de 20.346 hectáreas destinadas 
al cultivo de la viña. Pero a consecuencia de no haber contestado al interrogatorio 
la inmensa mayoría de los pueblos que lo han recibido (…), nos vemos precisados 
a tomar los datos que obran en esta Secretaría que hacen subir aquella cifra a la 
cantidad de 45.863 hectáreas aproximadamente. 

El término medio de la producción consideramos que está exagerada en 
algunos interrogatorios y sobradamente deficiente en otros, por lo que se calcula 
prudencialmente en 6 hectolitros anuales por hectárea. Solo se alcanzan los 20 en el 
viñedo de regadío.

2.- Cantidad de vino producido en esa provincia como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. También los 
datos suministrados en contestación a esta pregunta aseveran notoria inexactitud 
(…), elevándose la cantidad producida a la cifra de 275.178 Hectólitros, siendo de 
advertir que esta producción ha disminuido de una manera bastante importante 
a causa del Oidium, hallándose cubiertos hoy de naranjos y algarrobos muchos 
terrenos antes dedicados a la vid, especialmente en las costas. La producción en el 
ultimo quinquenio puede estimarse aproximadamente en 1.200.000 Hectólitros.

3.- Qué clases de vinos produce la provincia y grados de alcohol. Con el doble 
objeto de consumos en grande y de la exportación, solo se cosecha el vino tinto de 
pasto. Las demás clases se obtienen por algunos cosecheros sin miras lucrativas y 
para su consumo particular en pequeñas cantidades.

Los grados de alcohol, según las informaciones, son muy variables, pero en general 
oscilan ó varían entre los 12 y 14 grados.
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Pocos son los puntos en donde se emplea la uva blanca en la elaboración de los 
vinos y allí donde se emplea entra en la proporción de un 1 á un 2 por %.

4.- Qué marcas de esa provincia tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. La inmensa mayoría de los pueblos exportan sus vinos a 
los pueblos próximos sin que haya casas productoras a gran escala que den nombre 
a sus productos, los cuales son adquiridos cuando son de buena calidad por las casas 
de la exportación. De éstas las mas importantes de la provincia son, en la capital, 
“Sres. Hijos de Huguet”. En Benicarló “Pascual Febrer Barceló”, “J.V. Sorlí e Hijos” y “J.E. 
O’Connor” (antes MacDonnell y Cia.), siendo estos últimos los que mas aceptación 
alcanzan en los mercados extranjeros.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa provincia. De los datos se desprende 
que la cantidad de vino que se consume anualmente en esta provincia es de 31.237 
Hectólitros, pero si se tiene en cuenta que solo una tercera parte escasamente de los 
pueblos han respondido a la información y que entre los pueblos que no han informado 
los hay muy importantes, ya sean considerados como centro de producción ya como 
de consumo, no es aventurado aumentar esta cantidad en un triplo próximamente ó 
sea en 92.000 Hectólitros y aun mas si tenemos en cuenta las inevitables ocultaciones 
en las entradas de consumo.

6.- Qué vinos de esa provincia resisten á la conservación sin previa 
preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. Todos ó casi todos los pueblos conducen sus caldos recien 
elaborados, aun aquellos que se consideran de mayor producción. En algunas 
localidades, por efecto sin duda de las malas condiciones en que se hace la vendimia y 
la elaboración, se afirma que no puede resistir su conservación sin previa preparación, 
pero en general los vinos que aquí se producen resistirían mas la conservación si se 
pensara hacer la vendimia en el momento  razonado y se hiciera la elaboración con 
esmero, exceptuando los que proceden de majado, de terrenos húmedos y de zonas 
frías, pues estos necesitan el encabezamiento para resistir a la conservación.

La fecha de la cosecha se verifica entre mediados de setiembre y parte de octubre.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa provincia para 

el extranjero y cuáles son los preferidos. La mayoría de los pueblos que informan 
envían sus vinos a la Capital, Vinaroz y Benicarló, principales centros de la Provincia 
de exportación al extranjero. No se exporta mas que vino tinto y respecto a las marcas 
son las iniciales de las casas exportadoras que hemos informado en contestación a la 
4ª pregunta de la Sección de estadística.

La cantidad que se considera exportable en cada año asciende a 180.000 Hectólitros 
aproximadamente sin que hasta ahora se haya notado preferencia por unas ni 
otras marcas. La Capital exporta a París unos 20.000 Hectólitros y en cantidad casi 
insignificante a Inglaterra y Alemania.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Las comunicaciones que existen para dar salida hasta las 
estaciones de la linea férrea de Valencia a Tarragona ó puertos de Mar son las carreteras 
y caminos vecinales, algunos en malísimo estado de conservación lo que dificulta en 
algunos casos ó imposibilita en otros el acarreo, teniendo que valerse en algunas 

localidades del transporte en caballerías y estas con cargas evidentemente menores 
de las que podrían soportar si fuera otro el estado de las vías de comunicación. De 
aquí la variedad que notamos en los precios de arrastre, cuyo término medio puede 
calcularse en 1 peseta 50 céntimos por hectólitro hasta el punto de embarque.

Desde Benicarló hasta la frontera francesa cuesta 16 ptas. cada tonelada.
La mayor de las ventajas de la producción vinícola de la zona mediterránea de la 

provincia es la baratura del transporte hasta París, pues desde Castellón hasta dicha 
Capital no se paga más que 42 ptas. por cada 1.000 litros.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Como se ve por las diferencias que presentan los precios 
de transporte desde los diferentes pueblos del interior, unos por las malísimas vías 
de comunicación y por la gran distancia que han de recorrer hasta las Estaciones del 
ferrocarril, quedan ya muy perjudicados respecto á otros que por las circunstancias 
expuestas pueden verificar el transporte en mejores condiciones.

Reparación de los caminos y construcción de carreteras son las reformas más 
apremiantes. Por otra parte es una necesidad, hace muchísimo tiempo sentida, una 
reforma radical en la actualmente arbitraria aplicación de las tarifas especiales, 
merced a las que unas comarcas se creen perjudicadas respecto a otras, pues no 
es equitativo que el transporte de una tonelada cueste mas desde las Estaciones 
intermedias de un trayecto que lo que cuesta esta misma tonelada de una a otra 
estación límite del trayecto. No creemos que la unificación de las tarifas resuelva el 
problema tan favorablemente como el establecimiento de tarifas remuneradoras.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Son tan deficientes los datos obtenidos en la información, que nos vemos 
imposibilitados de consiguar las cantidades precisas que de este producto se exportan 
á otros territorios españoles y extranjeros. La mayor parte de los pueblos envían sus 
vinos á los puestos de embarque de Vinaroz, Benicarló, Castellón y Valencia, y de estos 
puertos se exporta al extranjero la casi totalidad de la producción, excepción hecha 
del que se destina al consumo dentro de ella.

5.- Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. El precio que los vinos tienen en las diferentes 
localidades varia entre 20 y 27 ptas. el Hectolitro y según la facilidad en el transporte 
por la bondad en los caminos y distancia que media entre los pueblos que se cosecha 
y las Estaciones ó Puertos. Hay que agregar a este precio el de transporte hasta los 
puntos de embarque ó la Frontera Francesa, variables los mismos, como ya hemos 
dicho, por el mal estado en que en su mayoría se encuentran las vías de comunicación.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. Los aguardientes 
de 19 grados en la actualidad alcanzan un precio variable que oscila entre 49 y 64 
pesetas Hectólitro, según la cantidad que se produce en las destilaciones y según los 
puntos donde con mas conveniencia se pueden adquirir los vinos que se destinan 
a la fabricación. Los espíritus y alcoholes de 40 grados por término medio pueden 
calcularse al precio de 130 pesetas el Hectólitro.

Solo dos ingenios existen en la Provincia, propiedad uno de ellos de los Srs. Miguel 
Puchol y Cia., que radica en el termino de esta Capital, se dedican al refino de azúcares 
y de los residuos obtienen alcohol.
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7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la provincia, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. El numero de estas 
fabricas, que se conocen como simples alambiques, son varias sin que se pueda precisar 
su número por falta de datos y en distintos pueblos, pero solo se fabrican para el 
consumo de los mismos y de algunos otros limítrofes donde no existen tales aparatos.

De los pocos datos reunidos se deduce la cantidad de 374 Hectólitros de producción, 
empleándose aproximadamente 1.262 Hectólitros en la destilación.

Respecto a las fabricas de espíritus, no existen mas que 3 ó 4 de los mismos 
comerciantes de vino y que tan solo destilan para encabezar los vinos que ellos 
mismos elaboran y exportan. Como hemos dicho, la cantidad de vinos que se destilan 
no se puede precisar, pues hay que tener en cuenta que se destinan a dicho objeto los 
vinos que por su poca fuerza no pueden destinarse al comercio, pues de destilar vinos 
buenos saldrían perjudicados en sus intereses. Esta industria derivada de la vinícola 
se halla en decadencia por la competencia que hacen los alcoholes industriales 
extranjeros, especialmente los de Francia, por la elevada cuota de contribución 
señalada a la maquinaria, aun cuando solo funciona por ciertas temporadas, y por el 
excesivo impuesto de Consumos.

En la destilación emplean alambiques sencillos para los aguardientes anisados y 
alambiques del sistema Derome para los espíritus que se destinan al encabezamiento 
de los vinos.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. La carencia absoluta de laboratorios en donde se 
practiquen las operaciones mas apropiadas hace que la mayoría de los pueblos 
no informe sobre esta pregunta y los que lo hacen suministran datos que acusan 
inexactitud en el procedimiento empleado.

Esta junta provincial está ya hace tiempo gestionando para el establecimiento de 
un laboratorio que responda a las necesidades de este como otros ramos importantes 
de la producción agrícola.

2.- Qué medios se emplean para la producción del vino. Desde mediados de 
Setiembre hasta fines de octubre se verifica la vendimia utilizándose la navaja ó tijera 
de limpiar y, sin hacer clasificaciones de las distintas variedades, se conduce la uva á 
los lagares en carros forrados de lona ó en portadoras de madera cuya cabida es de 
50 a 60 Kilogramos y también en canastos de mimbre.

Los lagares son de forma rectangular, construidos con ladrillos y su cabida de 20 á 
40.000 Kilogramos. Se hallan cubiertos con tapas de madera sobre las que se pisa la 
uva con los pies desnudos.

La fermentación se verifica en lagares cubiertos añadiendo al mosto de 19 al 20 
% de escobajo y hollejo, resultando vinos de mucho color color y un poco astringentes. 

A los pocos días, aspecto que varia en las diferentes localidades, se hace el trasiego 
poniendo el vino en botas y cubas de roble de 6 a 20 Hectólitros de capacidad. 

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación 
y el trasiego. Varía según las localidades, habiendo algunas en que lo trasiegan 
inmediatamente después de fermentado y otras en que transcurre un plazo de ocho, 
diez, doce y hasta quince días.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad 
y motivos por que se encabezan. Por regla general solo se encabezan los vinos de 
menos fuerza con un uno y medio o dos % de aguardiente. En algunos puntos como 
Benicarló y Vinaroz se encabezan con espíritu de vino y los procedentes de la industria, 
dando a los vinos una graduación distinta según los puntos a donde se exportan: los 
vinos para Francia a 15º, para Alemania y Holanda a 17º, para Buenos Aires a 18º y para 
Rusia a 20º. Se realiza esta práctica para corresponder a las exigencias del mercado.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. Los 
procedimientos que se emplean para el trasiego son variables: a mano con pequeños 
cubos de forma cónica o por medio de sifones, pellejos o bombas y mangas.

Las clarificaciones se hacen por la mayor parte de los cosecheros dejando que por 
reposo depositen los residuos y cuerpos extraños y algunos emplean para este objeto 
las claras de huevo.

El azufrado es poco empleado y cuando se emplea se consigue por medio de las 
mechas y con el solo objeto de destruir los fermentos de mala índole producidos por 
las heces que se adhieren en las paredes del recipiente cuando la desecación de dichos 
residuos no es bastante rápida. La época en que se verifican estas operaciones son en 
otoño e invierno.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la 
calidad de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han 
indicado ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Pocas 
son las observaciones que reciben los grandes Centros productores de los mercados 
extranjeros; exigiendo tan solo que no enyesen los vinos; razón por la cual que son 
muy pocos los cosecheros que observan esta practica. Por lo general los Centros 
consumidores estiman que la uva se vendimia en sazón y que se plantan los viñedos 
en terrenos silíceos preferibles a los terrenos arcillosos y calcáreos por ser aquellos 
mas aptos para retener el calor en las fases vegetativas.

7.- Qué clase de envases se usan en la provincia para la conservación y 
trasporte de los vinos. Las cubas para la conservación suelen ser grandes cubas de 
capacidad variable, desde 200 hasta 1.200 Hls. Se emplean también toneles de menor 
capacidad y tinajas de barro; aquéllos dan mejores resultados.

Para el transporte se emplean dos clases de envases: las pipas ó bocoyes de castaño 
o roble cuando se verifica por medio del acarreo ó pellejos de pequeña capacidad 
cuando la conducción es por caballerías”.



124 125

Document n.º 2.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de ALBOCÁCER al Consejo Supe-
rior de Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2294. Albocàsser, 23 de desembre de 1884. L’Alcalde, 
Vicente Ferrando.

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. Un total de 912, con un término medio de producción por 
hectárea de 10 hectólitros.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en 
el último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. La cantidad 
media en el último quinquenio ha sido de 9.000 hectólitros. En el año pasado ascendió 
a 11.500 hectólitros.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. Los vinos 
que produce este pueblo son todos tintos y los grados que alcanzan oscilan entre 
los 12 y 15. Son raras las calidades de dulces, por lo cual, en la realidad, no existen. 
Tampoco existen uvas blancas.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. En el año 1881 y 1882 tuvo bastante aceptación el vino de 
esta villa en los mercados de Benicarló y Vinaroz que es donde se transportan.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. La cuarta parte del que 
se produce en la localidad.

6. Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 
preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. La falta de costumbre y el poco interés de los vinicultores de 
esta no ha permitido poder comprobar si los vinos se conservarían sin preparación, 
no habiendo por tanto ninguna existencia de años anteriores. La recolección del vino 
en esta villa es desde el primero al quince de octubre.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. Al estrangero no se transporta nada, 
dado que esta operación se hace en los puntos de embarque de la costa.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Existe una carretera de tercer orden desde esta población a 
Alcalá. El transporte de vino desde esta villa a Benicarló cuesta por hectólitro unas dos 
pesetas con setenta y cinco céntimos

294. A l’Arxiu Central del Ministeri d’Agricultura (A.C.M.A.) únicament hem documentat, de la comarca 
del Maestrat, la contestació a l’Interrogatori corresponent a 10 municipis: 4 del partit judicial de Sant 
Mateu (Cervera, La Jana, Salsadella i Sant Mateu), 3 del d’Albocàsser (Albocàsser, Culla i Tírig) i altres 3 
del de Vinaròs (Peníscola, Rossell i Sant Jordi).

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. No se conoce pueda hacerse ninguna reforma, pues 
podemos transportar nuestros vinos por carreta a Alcala de Chivert, Benicarló y 
Vinaroz, pueblos con via férrea y puerto.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. La cantidad de vino esportado de este pueblo es de 6.250 hectólitros, el 
cual cuasi lo ha sido todo a Beinicarló y Vinaroz.

5.-Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. El precio por hectólitro es el de unas 10 pesetas 
puesto en Benicarló o Vinaroz.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. No existe fabricación 
de espíritus en esta, puesto que una fábrica que existe es de poca capacidad y apenas 
trabaja.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. No consta más que una 
fábrica de aguardientes, pero es tan insignificante su producción que apenas trabaja. 
La causa no es otra que los alcoholes y aguardientes que traen de otras comarcas 
son mucho más baratos. Por ello únicamente durante la recolección funciona una 
temporada, empleando los residuos de los vinos y produciendo en todo unos15 
hectólitros de aguardientes.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Se ignora.
2.-Qué medios se emplean para la producción del vino. Llevada la uva que es 

al lagar es pisoteada por hombres y depositándose el caldo así obtenido en el mismo. 
Hecha esta operación se tapa lo mejor posible, en cuya disposición se deja fermentar 
tres días, al cabo de los cuales se revuelve con el fin de que la fermentación sea igual 
en todo él. A los 3 o 4 dias más ya se empieza la extracción del vino, que se coloca en 
pipas de las cuales ya no se toca mas que para la venta. Las máquinas que se emplean 
para esta operación son prensas de madera.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Se ha constatado en las preguntas anteriores.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. No se encabeza ningún vino en esta población.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. No 
se efectua nada.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación 
y trasporte de los vinos. Pipas de una capacidad de sobre 10 a 12 hectólitros de 
madera de castaño o roble con aros de hierro.
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Document n.º 3.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de CERVERA DEL MAESTRE al 
Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Cervera del Maestre, 22 de diciembre de 1884. 
L’Alcalde, Sebastián Ballester.

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. 2.800 en el término municipal, produciendo cada una por 
término medio 125 decálitros. Todas son de secano.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. 180.000 decálitros 
cada año.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. Aquí solo 
se elaboran vinos tintos que resultan generalmente de 12 a 15 grados. La uva blanca 
es para comer en el acto para conservarla y, por consiguiente, se emplea poca para la 
producción del vino tinto.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. No se usan marcas.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. 30.000 decálitros.
6.- Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 

preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. No puede decirse si resisten a la conservación por no haber 
costumbre de guardarlos de un año para otro. El que ahora existe es de la cosecha 
última, habiéndose vendido todavía pequeña cantidad. Además, este año, con 
motivo de las lluvias, no es de clase superior.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población para 

el extranjero y cuáles son los preferidos. Todo el vino, excepto el que se consume 
en esta localidad, es conducido a Benicarló y Vinaroz para exportarlo al extranjero.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Caminos carreteros únicamente. EL precio de arrastre hasta la 
estación de Benicarló o hasta el punto embarque en el mar son 5 pesetas por pipa de 
60 decálitros.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Por ahora ninguna.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, 
y al extranjero. Remitido por los comerciantes todo al extrajero, excepto el que se 
consume en la localidad.

5.- Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. El precio medio del vino es de 2 pesetas con 25 
céntimos el decálitro. Así se paga por los vecinos que lo compran para el consumo de 
sus casas y a igual precio lo obtienen los comerciantes para embarcarlo.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la 
casca, especificando las materias utilizadas en esta fabricación. El precio del 
aguardiente fabricado en la localidad es de 6 pesetas con 50 céntimos el decálitro. Se 
emplea siempre el vino.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. Hay una que produce 
100 decálitros al año, destilándose unos 400 decálitros de vino.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. No se han hecho aquí experimentos.
2.-Qué medios se emplean para la producción del vino. Los racimos se cortan 

de la cepa con un instrumento en forma de pequeña podadera o con tijeras y se 
depositan en un montón sobre una estera de esparto o palma para evitar su contacto 
con la tierra. Luego se colocan en portaderas, si el acarreo es a lomo, o en telas 
impermeables, si es con carro, y se trasladan así al lagar.

La pisa se verifica con los pies sobre los tablones del lagar, tirándose todo dentro de 
éste cuando las uvas están bien machacadas. Después se saca el vino por filtración, 
colocándolo enseguida en los toneles o cubas. Por último, la pasta resultante se 
coloca en prensas de madera o hierro para la completa estracción del vino.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Tres días.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. Ninguno.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. 
Hecha la primera fermentación del vino en el lagar, se va sacando con un cubo o 
pozal y se coloca en las cubas o toneles. Únicamente algunos cosecheros el dia que 
queda vacía la cuba por haber vendido el vino, queman dentro una mecha de azufre 
suspendida en el centro por medio de un alambre que se sujeta con el tapón.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. Para la conservación de los vinos se usan cubas o toneles 
de 100 decálitros de cabida y para transporte las pipas de unos 60 decálitros. 
Desconocemos si hay otro yipo de envases que den mejores resultados”.
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Document n.º 4.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de CULLA al Consejo Superior de 
Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Culla, 23 de desembre de 1884. L’Alcalde, Juan Climent.

“Sección Estadística.
1.-  Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. 250 hectáreass y 7 hectólitros por hectárea de media.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. 1.750 hectólitros 
en cada año.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. El tinto con 
medias de 13-14 grados.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros.  El tinto.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. 450 hectólitros.
6. Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 

preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. En corta cantidad.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. Ningunas.
2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 

á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Una parte camino de carro y en otro de herradura.

5.-Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. Entre 2 y 2,8 pesetas decálitro.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. No existen en esta.

Sección Técnica.
2.-Qué medios se emplean para la producción del vino. Por medio de pisa y 

prensa.
3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 

el trasiego. El de ocho días.
4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 

motivos por que se encabezan. Ninguno.
6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 

de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. En pipas y tinajas”.

Document n.º 5. 

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de LA JANA al Consejo Superior de 
Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. La Jana, 22 de desembre de 1884. L’Alcalde, Tomás 
Simó. El Secretari, Tomás Eroles.

“Sección Estadística.
1.-  Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. Trescientas noventa y siete hectáreas con una producción 
media por hectárea de 105 decálitros.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. 45.000 decálitros 
por término medio del quinquenio. En el último año 50.000 decálitros.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. La villa 
produce únicamente vinos tintos y sin ninguna uva blanca. Estos alcanzan de 12 a 
13 grados.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. Los mencionados vinos tintos son sin marca.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. Sobre veinte mil 
seiscientos decálitros.

6. Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 
preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. Únicamente resisten la conservción durante el año y por 
ello no hay ninguna existencia de años anteriores.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. Como únicamente se elaboran 
vinos tintos, es solo esta clase la que se baja a Vinaroz y Benicarló.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta 
el puerto de embarque. Que como pasa la carretera de Zaragoza a Castellón y a 
Vinaroz por esta villa, se da salida por medio de carros al precio de cinco pesetas y 
llevan sobre setenta decálitros hasta el punto de embarque de Vinaroz o Benicarló.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Ninguna, con excepción del ferro-carril si pasase por esta 
jurisdicción.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Los vinos tintos se esportan a los embarcaderos de Vinaroz y Benicarló.
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5.-Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. En los años anteriores a 2 pesetas el decálitro y en 
el corriente a setenta y cinco céntimos de peseta.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. Ninguno, por la no 
fabricación.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. Ninguna.

Sección Técnica.
2.-Qué medios se emplean para la producción del vino. Se transporta la uva 

con carros y caballerías. Se pisa por hombres sin calsado.  Se prensa con viga antigua. 
Las cepas aquí utilizadas son la monastrell y vernara.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Se dejan transcurrir sobre 10 dias.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. Ninguno.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. Se 
verifican tres azufradas, a saber: una al nacer la uva, otra al florecer y la tercera al 
pintar.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. Toneles de madera para la conservación y pipas también de 
madera para el trasiego”.

Document n.º 6.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de PEÑÍSCOLA al Consejo Superior 
de Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2.  Peníscola, 22 de desembre de 1884. L’Alcalde, Ra-
fael Albiol.

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. Sobre ochocientas hectáreas que producen cada una por 
término medio noventa decálitros. Solo se cultiva la viña en secano.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en 
el último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. En el último 
quinquenio se han cosechado sobre trescientos mil decálitros, o sea, sesenta mil 
decálitros en término medio en cada año. En el último pasado año se recolectaron 
veinte mil hectólitros.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. Solo se 
produce el vino tinto, que suele tener sobre 15 grados. No se emplea la uva blanca.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. Los vinos de este término se venden sin ninguna marca al 
comercio de Benicarló.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. Tres mil decálitros.
6.- Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 

preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando 
las fechas de las cosechas. En esta localidad no se les hace a los vinos ninguna 
preparación. Quedan existentes doce mil decálitros en el dia y ninguna de años 
anteriores.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. Los vinos de esta ciudad se venden 
al comercio de Benicarló y, por tanto, solo en esta localidad pueden responder.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. La única comunicación hasta Benicarló, que es donde se 
compra el vino de esta localidad, es un camino vecinal en mal estado. El precio de 
arrastre hasta Benicarló, donde hay estación de ferro-carril y punto abilitado, es el de 
10 céntimos por decálitro. Se ignora lo demás.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Mejorar el camino vecinal indicado o establecer una 
aduana en el puerto de esta ciudad con facultades para remitir el embarque de vino 
para el extranjero.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Todos van a Benicarló.
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5.- Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. El de dos pesetas cincuenta céntimos por decálitro 
y término medio. Sobre el resto debe dar razón el comercio de Benicarló.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. El del aguardiente es 
de cinco pesetas cincuenta céntimos para el de dieciocho-dieciniueve grados, y el de 
veinticinco grados alcanza el de nueve pesetas. No hay fábricas de aguardiente en la 
localidad.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. No existe ninguna 
fábrica en esta localidad. 

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Alcanza sobre catorce grados el mosto y el vino que 
se obtiene ordinariamente el de quince.

2.- Qué medios se emplean para la producción del vino. El cultivo de las viñas 
consiste en labrarlas, podarlas, cabarlas, estercolarlas y azufrarlas. Se cortan las 
ubas cuando están en sazón, que es desde medios de Setiembre hasta últimos del 
mismo. En la vendimia se transportan las ubas a los lagares por medio de portaderas 
de tonelería, con cestas o por medio de carros con lienzos impermeables. La pisa se 
hace por medio de personas descalzas, pero se pisan muy poco. Las prensas que se 
usan son las primitivas de madera, pero ya comienzan a conocerse las de hierro. Para 
la cria y mejora del vino no se emplea ningún procedimiento, solo se coloca en los 
toneles hasta que se vende.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Siete ú ocho días.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. No se encabezan.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. Se 
saca el vino del lagar por medio de portaderas y se coloca en seguida en los toneles. 
Al mismo tiempo se lleva el orujo a las prensas en donde, después de esprimirlo, el 
vino que sale se mezcla con el que se lleva puesto en los toneles sacado del lagar. No 
se emplea ningún medio de clarificación. Se azufra la viña hechando el azufre con las 
manos. Se trasiega de quince a treinta de setiembre, después de estar la vendimia en 
el lagar ocho o diez días del modo que se lleva indicado al principio de esta respuesta. 
Se azufra por vez primera en cada año a principios de Mayo, cuando tiene un palmo 
de brote la viña, por segunda vez cuando florece y por tercera al empezar a pintar la 
uba.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Se ignora el 
preguntado. Solo se sabe que los comerciantes no quieren que al vino se le añadan 
cuerpos extraños.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. Pipas o bocois para transportar el vino a Benicarló”.

Document n.º 7.

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de ROSELL al Consejo Superior de 
Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Rossell, 18 de desembre de 1884. L’ Alcalde, Manuel Martí.

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. El número de hectáreas de viñedo, todas de secano, 
asciende a 783 y su producción por término medio lo es de 745 litros por hectárea.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. Como término 
medio en el último quinquenio 472.300 litros y en el año pasado 502.000 litros.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. Solo tintos 
y alcanzan de 13 a 14 grados de alcohol. En los vinos tintos no entra uva blanca.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. No existe ninguna marca.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. La mitad de la 
producción.

6.- Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 
preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. Los vinos resisten la conservación sin previa preparación 
hasta el segundo año, pues pasado este periodo de tiempo ya no quedan existencias. 
En la actualidad existe toda la cosecha de este año y se ha recolectado desde el 15 
septiembre al 10 de octubre.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. La exportación es solo de vinos 
tintos, pues es la única clase que se recolecta en esta localidad. La mitad de la cosecha 
se esporta a los pueblos de Vinaroz y Benicarló.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Las vías de comunicación son malísimas y el precio de arrastre 
hasta la via férrea es de 12 céntimos por decálitro.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Abrir una carretera provincial hasta enlazar con la del 
Estado de Valencia a Barcelona.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. La mitad de la cosecha, después de almacenada en Vinaroz y Benicarló, 
la transportan al estrangero.
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5.- Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. En el quinquenio último se han pagado a 3 pesetas 
y 25 céntimos el decálitro.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. No existen fábricas de 
destilación.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. No existe ninguna.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Los mostos suelen marcar de 10 a 11 grados 
sacarimétricos y después de fermentados alcanzan de 12 a 13 grados alcohólicos.

2.- Qué medios se emplean para la producción del vino. En esta localidad no 
se emplea para la producción del vino ningún medio científico, concretándose a 
la recolección de la uva en la época ya citada, pisándola con los pies en el lagar y 
después de fermentada se embasa sin practicar ninguna otra operación.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Únicamente se verifica el trasiego del lagar a los embases.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad 
y motivos por que se encabezan. No se verifica encabezamiento alguno en la 
población. Solo en los lugares de preparación y embarque.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. 
Ninguno.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en la conservación y trasporte de los vinos. 
Toneles de madera de roble”.

Document n.º 8.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de SALSADELLA al Consejo Supe-
rior de Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. No s’inclou ni la data ni el sotasignant.

“Sección Estadística.
1.-  Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. Sobre 400 hectáreas en terreno secano y cada una 
produce por término medio 14 hectólitros de vino.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. Se han cogdo en 
el último quinquenio 25.000 hectólitros, de los cuales 5.500 se recogieron en el pasado 
año.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. En este 
pueblo solo se recoge vino tinto que tiene genralmente once grados.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. El vino de este pueblo tiene igual aceptación pues no hay 
marca conocida.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. Unos 800 hectólitros 
anuales.

6. Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 
preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. Se ignora porque no se prueba, pues todo el vino se vende 
antes de la cosecha inmediata o siguiente.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. Todo el vino se conduce a los 
comerciantes de Vinaroz y Benicarló, razón por la cual se ignora el que se exporta al 
estrangero.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Se comunica el pueblo con Vinaroz y Benicarló por carretera. 
El arrastre del vino cuesta hasta estos pueblos 2,25 pesetas por hectólitro.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Construyendo una via férrea que comunicase este pueblo 
con los dos arriba espresados.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Se ignora el destino que dan a los vinos los comerciantes de los citados 
pueblos de Vinaroz y Benicarló.
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5.-Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. En el último quinquenio puede fijarse a 2 pesetas 
el decálitro y se ignora a cuanto resultan puestos a bordo o en la frontera.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. Apenas se fabrican en 
este pueblo.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. Solo existe en este 
pueblo un pequeño alambique que funciona muy poco a lo largo del año.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Se ignora este preguntado.
2.-Qué medios se emplean para la producción del vino. Para la vendimia los 

ordinarios de la agricultura que se acostumbran en el país. Para la pisa por medio de 
hombres en los lagares. Para el prensado las mismas vigas que se usan para el aceite. 
Y para la cria de los vinos nada se emplea porque no se crian.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Generalmente ocho días.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. No se encabezan aquí.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. Solo se usan las cubas y bocoyes”.

Document n.º 9.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de SAN JORGE al Consejo Superior 
de Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. Sant Jordi, 21 de desembre de 1884. L’Alcalde, 
Francisco Esteller.

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. 100 hectáreas, produciendo cada una por termino medio 
cien decálitros. Todo secano. 

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. Diez mil decálitros 
por término medio y en la cosecha última unos ocho mil.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. Todos 
tintos, con unos de ocho a catorce grados de alcohol.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. Se reconoce en estos mercados el vino de este término por 
la marca de Vinaroz y Benicaró.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. Unos seis mil decálitros.
6.- Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 

preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando 
las fechas de las cosechas. Todos. Hay en existencias sobre cuatro mil decálitros, 
procedentes tres mil de la última cosecha y mil de las anteriores.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población para 

el extranjero y cuáles son los preferidos. No se exportan mas que vinos tintos, los 
únicos que se cosecha en este término.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Carretera de 2.ª orden. Precio de arrastre hasta la estación 
mas próxima (Vinaroz)consiste en 0,06 céntimos de peseta por decálitro y hasta la 
frontera 0,50 céntimos.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Ninguna.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Unos cinco mil decálitros. De estos 3.000 a Vinaroz y Benicarló y los 2.000 
restantes a Tarragona para el extranjero.

5.- Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. En la localidad desde cuatro a ocho reales el 
decálitro, resultando a la frontera desde seis a diez.
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6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos 
que se fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y 
nombre de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni 
la casca, especificando las materias utilizadas en esta fabricación. No existen 
fabricaciones.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. Ninguna.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Cuando se observa diferencia consiste en uno o uno 
y medio grados.

2.- Qué medios se emplean para la producción del vino. Prensas antiguas 
llamadas de viga o chin.

3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 
el trasiego. Unos ocho días.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. No se encabezan. Se guardan aquí de forma natural.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. Con 
vasijas o portaderas desde el lagar a las cubas. La operación se practica a los ocho 
días de la primera fermentación y con buena circunstancia.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Los preferidos los 
naturales: empero para mejorar las calidades se indica el alcohol.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos.  Pipas o bocoyes con idénticos resultados”.

Document n.º 10.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de SAN MATEO al Consejo Superior 
de Agricultura, Industria y Comercio. 

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. No s’inclou ni la data ni el sotasignant. 

“Sección Estadística.
1.- Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. Se cultivan sobre 1.000 hectáreas de secano, con un 
término medio de producción por hectárea de 140 decálitros.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en el 
último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. Por el quinquenio 
una producción media de 120.000 decálitros. En el pasado año, en la cosecha de 1883, 
se recogieron 180.000 decálitros.

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. La únca 
clase que produce es el vino tinto común o de pasto, de sobre 13 grados de alcohol.

4.- Qué marcas de esa población tienen mayor aceptación en los mercados 
nacionales y extranjeros. No se tienen marcas en esta localidad porque el comercio 
se hace en los puertos de Vinaroz y Benicarló.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. Sobre 16.000 decálitros.
6.- Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 

preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. La única clase de vino que se produce en este término es 
únicamente durante el año y sin preparación alguna.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. No existen tipos ni marcas porque 
su esportación se hace solo hasta los puertos de Vinaroz y Benicarló.

2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 
á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. No puede darse razón de ello por lo manifestado en la anterior 
pregunta.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Como todo el vino se conduce a los puertos de Vinaroz y Benicarló, se 
ignora la cantidad que el comercio esporta al extranjero.

5.- Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. El vino tinto que se produce en este término 
tiene por precio medio el de 2 pesetas con 25 céntimos el decálitro y 25 céntimos de 
transporte hasta los almacenes de Vinaroz y Benicarló.
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6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. El aguardiente que se 
fabrica es de orujo y su precio de 18 a 20 grados es de 3 pesetas el decálitro.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. Existe un alambique de 
aguardiente que solo destila orujo en la temporada de la vendimia.

Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Nada existe.
2.-Qué medios se emplean para la producción del vino. La vendimia se hace con 

cortadores a mano y conduciendo la uva en el acto a los lagares. La pisa se ejecuta por 
hombres en los lagares sobre las tablas y, hecha esta operación, se introduce el orujo 
dentro del lagar el cual se cubre con las tablas evitando la ventilación en lo posible. 
Aunque permanece sobre ocho días en este estado, en los intermedios se remueve dos 
o tres veces. El prensado se hace con prensas ordinarias de antiguo uso y en las vigas 
de los molinos aceiteros. No se hace cria de vinos.

4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 
motivos por que se encabezan. No se encabezan los vinos en esta localidad.

5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 
de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. No 
se emplea procedimiento alguno, pues no se acostumbra a hacer clarificación.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la 
calidad de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han 
indicado ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Solo el 
comercio de los puertos de Benicarló y Vinaroz ha hecho alguna indicación sobre la 
conveniencia de que los vinos naturales de mejor estima son los de mas subido color.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. Para la conservación de los vinos se usan toneles de roble o 
castaño y para su transporte pipas de madera de roble”.

Document n.º 11.  

Interrogatorio contestado por el Ayuntamiento de TIRIG al Consejo Superior de 
Agricultura, Industria y Comercio.

A.C.M.A., lligall 83, carpeta 2. No s’inclou ni la data ni el sotasignant.

“Sección Estadística.
1.-  Qué número de hectáreas se cultivan para viñedo en esa población y 

término medio de producción por hectárea, expresando las que sean de secano 
y las que sean de regadío. 160 hectáreas y por cada hectárea produce sobre 11 
hectólitros. De regadío no hay.

2.- Cantidad de vino producido en esa población como término medio en 
el último quinquenio y especialmente en el próximo pasado año. En el último 
quinquenio una media de 1.777 hectólitros y en el pasado año 1.833,

3.- Qué clases de vinos produce esa población y grados de alcohol. Vinos tintos 
de 12 grado. Ninguna producción de dulces y generosos.

5.- Qué cantidad de vino se consume en esa población. 583 hectólitros.
6. Qué vinos de esa población resisten á la conservación sin previa 

preparación, y qué existencia de ellos hay en la actualidad, especificando las 
fechas de las cosechas. No existen preparaciones previas.

Sección Comercial.
1.- Qué tipos, qué marcas y en qué cantidad se exportan de esa población 

para el extranjero y cuáles son los preferidos. No hay marcas.
2.- Qué clases de comunicaciones existen en cada localidad para dar salida 

á sus productos, precio de arrastre hasta la estación del camino de hierro más 
próxima y precio del transporte de vino hasta la frontera francesa ó hasta el 
puerto de embarque. Pocas y todas en mal estado.

3.- Qué reformas ó modificaciones podrán hacerse para que el precio de 
transporte fuese menor. Via férrea o carretera directa para San Mateo a Benicarló.

4.- Qué cantidad, de los diferentes vinos que se produzcan en la provincia, 
han sido exportados á otros territorios españoles, con expresión de éstos, y al 
extranjero. Siempre van al estrangero.

5.-Qué precio tienen los diferentes vinos en la localidad y á cómo resultan 
puestos á bordo o en la frontera. A 22 pesetas con 50 céntimos el hectólitro y 
puestos abordo tres pesetas más.

6.- Qué precio tienen los aguardientes, espíritus y alcoholes de vinos que se 
fabriquen según los grados que contengan. Indíquese el número y nombre 
de las fábricas que no empleen para obtener el alcohol, ni el vino, ni la casca, 
especificando las materias utilizadas en esta fabricación. Nada.

7.- Qué número de fábricas de aguardientes y espíritus existen en la población, 
qué cantidad producen y qué cantidad de vinos destilan. Ninguna.
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Sección Técnica.
1.- Relación entre los grados sacarimétricos del mosto empleado y los 

alcohólicos del vino obtenido. Ninguna.
2.- Qué medios se emplean para la producción del vino. Vendimia, pisa y 

prensado con el sistema antiguo.
3.- Tiempo que trascurre por término medio entre la primera fermentación y 

el trasiego. Sobre 10 dias.
4.- Qué vinos se encabezan, con qué género de espíritus, en qué cantidad y 

motivos por que se encabezan. Nada.
5.- Qué procedimientos se emplean para el trasiego, clarificación y azufrado 

de los vinos. Épocas y circunstancias en que se verifican estas operaciones. No 
se emplea ninguno.

6.- Qué observaciones han recibido de los puntos de consumo sobre la calidad 
de los vinos, tanto naturales como encabezados, y qué medios les han indicado 
ó estiman ellos más convenientes para la mejora de su calidad. Ninguna.

7.- Qué clase de envases se usan en esa población para la conservación y 
trasporte de los vinos. Cubas”.

Document n.º 12. 

Estadística General del Comercio de Cabotaje i Estadística General del Comercio de 
Exportación.  

A.F.T.N.B., anys 1857-1916. Elaboració pròpia.
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TAULA   N.º 1
Quantitat total de mercaderies entrades i sortides per cabotatge als ports de Vinaròs, 

Benicarló i total província de Castelló.  Anys 1857-1912 (Evolució en Qm.)

ANY VINARÒS BENICARLÓ TOTAL PROVÍNCIA
CASTELLÓ 

1857 193.940 157.072 562.093
1858 286.450 186.545 737.757
1859 233.874 219.195 700.504
1860 248.482 380.456 802.770
1861 239.673 255.332 716.890
1862 228.844 238.713 685.093
1863 108.241 116.827 322.805
1864 97.712 133.240 364.655
1865 92.261 102.371 290.555
1866 64.694 101.002 287.488
1867 84.594 98.012 284.450
1868 66.140 79.864 233.102
1869 68.911 69.982 191.681
1870 69.564 63.391 180.478
1871 45.890 84.654 164.857
1872 73.218 96.660 216.921
1873 88.121 146.016 308.006
1874 87.758 54.507 246.289
1875 153.924 96.501 346.948
1876 156.541 118.378 285.755
1877 71.256 101.988 226.273
1878 61.082 70.022 168.634
1879 74.777 65.256 188.253
1880 51.039 47.651 140.371
1881 50.358 44.318 143.005
1882 48.943 52.208 170.571
1883 56.298 38.952 135.862
1884 62.627 15.934 116.724
1885 56.714 6.436 91.707
1886 75.542 10.183 118.397
1887 117.659 11.856 167.816
1888 105.978 13.315 162.992
1889 102.855 7.441 161.890
1890 90.574 3.752 155.583
1891 65.170 10.143 154.199
1892 42.144 4.946 140.254
1893 64.660 7.473 134.893
1894 78.134 2.157 165.469
1895 63.012 588 179.047
1896 83.983 886 184.508
1897 140.400 1.460 235.266
1898 79.624 494 176.702
1899 99.054 434 201.383
1900 172.273 2.718 282.935
1901 137.769 0 226.914
1902 109.664 1.172 194.575
1903 67.421 1.916 162.184
1904 99.556 1.290 183.730
1905 134.960 290 211.560
1906 158.673 454 286.916
1907 188.409 0 237.286
1908 223.747 0 304.244
1909 241.552 0 388.159
1910 136.149 0 325.243
1911 106.152 0 168.756
1912 85.771 0 118.577
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TAULA  N.º 2
Quantitat total de mercaderies entrades i sortides per cabotatge als ports de Vinaròs, 

Benicarló i total província de Castelló.  Anys 1857-1912 
(Evolució: valor de les mercaderies en Pts.)  

ANY VINARÒS BENICARLÓ TOTAL PROVÍNCIA
CASTELLÓ

1857 3.020.105 1.166.265 7.303.925
1858 4.153.841 1.374.742 8.611.946
1859 3.069.847 1.199.328 7.734.374
1860 3.426.699 2.256.114 9.038.771
1861 4.264.611 2.122.355 9.949.244
1862 3.569.430 1.967.188 9.188.534
1863 3.123.093 2.153.311 9.101.879
1864 3.073.137 2.366.795 10.666.601
1865 1.729.005 1.234.025 8.311.622
1866 1.602.497 1.057.932 5.627.372
1867 1.573.170 966.082 4.941.805
1868 1.201.472 1.050.732 4.657.147
1869 1.560.305 1.570.125 5.141.955
1870 1.257.072 1.140.124 3.848.027
1871 557.576 1.090.073 2.568.390
1872 1.268.468 2.122.786 4.004.087
1873 2.237.060 3.171.482 7.037.149
1874 2.318.332 1.260.900 7.500.617
1875 3.977.159 2.262.432 11.442.524
1876 3.425.620 2.602.236 5.486.711
1877 1.112.370 2.591.985 4.475.021
1878 1.011.093 1.642.252 3.303.190
1879 1.135.861 1.820.162 3.509.690
1880 874.417 2.627.249 4.475.021
1881 1.317.192 1.234.282 2.977.680
1882 832.254 1.239.736 2.948.495
1883 1.169.250 1.092.302 2.706.935
1884 1.336.954 330.300 2.226.745
1885 1.455.759 150.281 1.912.423
1886 1.808.167 119.830 2.395.266
1887 2.404.784 190.937 3.128.289
1888 2.184.359 235.682 2.855.084
1889 2.393.709 145.373 3.105.988
1890 2.057.889 74.754 3.110.892
1891 1.409.030 181.178 2.950.229
1892 840.552 54.713 4.446.921
1893 1.272.520 199.287 2.790.464
1894 2.184.317 32.321 4.101.655
1895 1.905.406 17.108 3.054.520
1896 1.593.418 11.090 2.734.637
1897 3.668.311 24.210 4.779.272
1898 1.660.047 9.179 2.769.734
1899 2.635.660 37.800 3.398.291
1900 4.179.807 14.833 5.059.924
1901 3.555.967 0 4.325.438
1902 2.934.659 19.220 3.635.954
1903 1.942.050 2.030 2.780.433
1904 2.058.023 1.548 2.614.261
1905 4.333.161 3.480 5.806.641
1906 6.480.449 12.032 8.017.824
1907 9.220.166 0 11.028.623
1908 11.860.300 0 15.977.865
1909 8.868.168 0 15.723.302
1910 7.634.198 0 17.483.158
1911 4.657.614 0 7.163.577
1912 3.245.169 0 5.275.395

TAULA  N.º 3
Evolució de les mercaderies sortides i entrades per cabotatge als ports de Benicarló i 

Vinaròs. Anys 1857/1912 ( Evolució en Qm.)
BENICARLÓ VINARÒS

ANYS Sortides Entrades Sortides Entrades
1857 102.517 54.555 120.622 73.318
1858 133.537 53.008 168.779 117.671
1859 150.239 68.956 138.364 95.510
1860 319.956 60.500 154.646 93.836
1861 199.491 55.841 154.921 85.027
1862 167.811 70.902 118.299 110.545
1863 80.626 36.201 58.370 49.871
1864 87.101 46.139 44.063 53.649
1865 78.263 24.108 51.875 40.386
1866 84.874 16.128 47.231 17.463
1867 72.237 25.775 68.202 16.312
1868 67.893 11.971 47.625 18.515
1869 56.305 13.677 50.200 18.711
1870 51.924 11.467 43.782 25.782
1871 71.545 13.109 30.915 14.975
1872 81.312 15.348 43.055 30.163
1873 117.054 28.972 60.360 27.761
1874 38.612 15.895 57.599 30.159
1875 81.247 15.254 108.003 45.291
1876 105.233 13.165 110.401 46.167
1877 88.951 13.037 40.155 31.101
1878 62.818 7.240 36.864 24.218
1879 51.572 13.684 31.189 43.588
1880 36.676 10.975 30.762 20.277
1881 38.662 5.656 37.348 18.007
1882 44.079 8.129 27.734 21.209
1883 28.345 10.607 29.105 27.193
1884 8.800 7.139 25.223 37.404
1885 4.132 2.304 18.649 38.065
1886 5.750 4.433 29.064 46.478
1887 6.898 4.958 63.425 54.234
1888 8.770 4.545 52.513 53.465
1889 4.865 2.576 53.017 49.838
1890 1.763 1.989 42.046 48.528
1891 4.937 5.206 20.208 44.962
1892 4.058 888 22.057 20.057
1893 5.287 2.186 30.368 34.292
1894 1.819 338 48.142 30.239
1895 155 433 28.701 34.311
1896 460 426 39.896 44.087
1897 890 570 72.820 67.580
1898 494 0 41.752 32.940
1899 0 434 55.844 38.640
1900 695 2.023 92.385 64.159
1901 0 0 77.307 56.605
1902 138 377 66.050 46.614
1903 0 1.916 13.956 60.240
1904 1.290 0 39.318 60.238
1905 290 0 66.544 68.416
1906 454 0 290 75.222
1907 0 0 88.757 99.652
1908 0 0 108.597 115.150
1909 0 0 147.751 93.801
1910 0 0 52.722 83.427
1911 0 0 68.574 38.078
1912 0 0 19.656 66.115
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TAULA  N.º 4
Quantitat i valor total de vi sortit per cabotatge als ports de Benicarló i Vinaròs.  

Anys 1857-1912 (Evolució en Qm. i Pts.)              
BENICARLÓ VINARÒS

ANY Quantitat/Qm. Valor/Pts. Quantitat/Qm. Valor/Pts.
1857 32.951 664.836 36.203 362.030
1858 41.287 720.143 53.742 268.710
1859 40.006 540.081 56.266 562.660
1860 53.114 796.710 45.397 453.970
1861 51.097 817.552 32.796 327.960
1862 52.108 833.728 35.308 353.080
1863 26.185 1.139.026 15.819 343.890
1864 24.291 953.412 1.578 34.327
1865 23.327 658.990 14.543 363.575
1866 28.724 811.452 16.870 253.050
1867 21.515 680.300 6.796 118.930
1868 24.816 701.040 12.164 273.940
1869 29.727 839.800 6.456 161.450
1870 24.946 698.480 5.391 134.767
1871 40.641 602.967 4.508 98,55
1872 47.953 1.118.789 4.654 99.180
1873 67.410 1.425.068 8.640 160.982
1874 18.610 408.417 11.308 226.560
1875 52.298 1.307.460 47.908 1.197.700
1876 71.754 1.793.871 71.628 1.793.877
1877 52.303 1.569.095 6.126 130.311
1878 29.141 964.420 5.372 111.238
1879 8.003 194.395 3.950 90.010
1880 20.243 496.707 2.345 51.235
1881 25.928 777.840 25.928 777.840
1882 30.909 758.829 11.287 227.665
1883 15.769 353.987 14.685 338.910
1884 800 24.600 11.122 328.030
1885 510 15.260 10.174 253.300
1886 697 21.608 15.652 473.785
1887 1.865 40.692 38.258 766.104
1888 2.049 40.980 34.981 699.620
1889 0 0 30.661 919.833
1890 213 6.390 18.091 542.730
1891 3.250 97.500 5.886 176.580
1892 2.976 59.520 13.264 265.280
1893 3.018 54.840 9.801 157.997
1894 705 11.238 30.576 505.887
1895 0 0 25.008 400.001
1896 384 768 11.133 37.586
1897 0 0 35.119 776.362
1898 363 7.100 10.418 208.361
1899 0 0 23.119 476.758
1900 0 0 38.294 773.289
1901 0 0 30.281 605.625
1902 0 0 24.899 522.882
1903 1.560 49.946 3.831 122.742
1904 0 0 8.449 270.382
1905 0 0 13.586 434.767
1906 0 0 23.623 755.963
1907 0 0 30.199 905.996
1908 0 0 33.939 848.478
1909 0 0 6.757 168.929
1910 0 0 4.959 123.189
1911 0 0 4.163 104.088
1912 0 0 1.319 32.988

TAULA  N.º 5
Quantitat i valor total de garrofes sortides per cabotatge als ports de Benicarló i 

Vinaròs. Anys 1857-1912 (Evolució en Qm. i Pts.)
ANY Quantitat/Qm. Valor/Pts. Quantitat/Qm. Valor/Pts.

1857 64.417 407.928 19.296 77.184
1858 79.120 368.728 24.801 99.204
1859 88.262 442.399 27.403 137.015
1860 251.764 1.258.820 46.671 70.006
1861 95.770 572.060 38.591 192.955
1862 63.701 407.206 26.981 134.905
1863 34.799 374.084 19.926 216.585
1864 40.700 437.528 20.402 178.517
1865 38.113 330.490 18.090 180.900
1866 46.921 410.557 9.336 70.020
1867 38.001 334.502 13.837 86.480
1868 34.890 280.432 15.029 150.290
1869 18.626 162.980 9.773 122.162
1870 21.955 241.510 8.836 241.510
1871 23.755 226.887 10.764 118.559
1872 25.020 230.796 9.247 89.400
1873 39.055 354.147 16.635 130.840
1874 16.262 153.570 18.777 170.560
1875 23.485 235.860 35.461 419.218
1876 27.752 269.772 27.649 269.788
1877 30.213 302.133 19.377 193.830
1878 29.018 282.456 15.923 167.115
1879 21.028 262.730 13.000 140.200
1880 7.630 87.630 8.284 90.460
1881 6.893 137.860 6.893 137.860
1882 10.207 97.711 10.497 122.525
1883 10.240 118.927 8.848 90.460
1884 6.504 70.975 9.452 92.120
1885 2.440 36.600 4.365 47.160
1886 3.623 36.230 8.281 85.270
1887 4.108 44.010 20.700 190.560
1888 5.690 56.900 16.246 162.710
1889 3.820 42.020 19.158 229.891
1890 1.510 18.120 20.783 249.392
1891 1.705 17.050 11.802 118.020
1892 0 0 128 2.560
1893 0 0 0 0
1894 0 0 0 0
1895 0 0 0 0
1896 0 0 0 0
1897 0 0 0 0
1898 21 671 137 4.110
1899 0 0  703 21.110
1900 40 1.200 40.629 446.824
1901 0 0 0 0
1902 0 0 623 18.826
1903 0 0 0 0
1904 0 0 0 0
1905 0 0 0 0
1906 0 0 421 15.184
1907 0 0 0 0
1908 0 0 3.269 120.549
1909 0 0 3.264 122.538
1910 0 0 1.720 74.460
1911 0 0 0 0
1912 0 0 0
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TAULA  N.º 7
Quantitat i valor total de vi sortit per cabotatge als ports de Borriana i Castelló. Anys 

1857-1912 (Evolució en Qm. i Pts.)
ANY Quantitat/Qm. Valor/Pts. Quantitat/Qm. Valor/Pts.

1857 4.771 6.053 5.772 80.246
1858 12.331 62.610 9.794 89.585
1859 5.976 74.700 8.502 98.766
1860 7.339 91.738 11.695 146.187
1861 12.589 125.890 12.892 153.137
1862 14.566 163.871 5.165 61.650
1863 2.540 31.745 2.168 47.160
1864 3.085 42.414 1.587 34.327
1865 1.377 18.942 760 16.342
1866 340 3.560 0 0
1867 384 7.200 0 0
1868 1.999 24.987 0 0
1869 5.689 116.110 0 0
1870 1.034 13.437 0 0
1871 0 0 0 0
1872 252 6.040 0 0
1873 1.984 31.710 3.035 60.710
1874 1.525 33.510 2.156 58.810
1875 0 0 0 0
1876 862 21.251 1.050 26.250
1877 529 15.142 332 7.740
1878 466 12.271 0 0
1879 859 24.310 718 14.363
1880 2.500 120.367 1.603 140.160
1881 0 0 0 0
1882 0 0 0 0
1883 2.100 59.471 825 17.372
1884 0 0 0 0
1885 1.503 37.575 0 0
1886 392 19.800 690 20.700
1887 207 7.245 0 0
1888 116 6.580 0 0
1889 1.375 41.244 0 0
1890 481 14.430 385 11.550
1891 1.240 37.200 920 27.600
1892 1.406 28.120 588 11.760
1893 35 23.780 5.577 73.021
1894 6 96 4.317 69.082
1895 0,5 1.000 1.048 20.960
1896 0 0 1.462 29.240
1897 0 0 1.376 30.272
1898 0 0 852 17.040
1899 0 0 926 18.534
1900 0 0 0 0
1901 0 0 0 0
1902 0 0 0 0
1903 0 0 0 0
1904 0 0 0 0
1905 0 0 3.040 94.462
1906 0 0 6.215 198.893
1907 0 0 0 0
1908 0 0 1.736 43.407
1909 0 0 0 0
1910 0 0 3.891 97.292
1911 0 0 2.274 56.964
1912 0 0 1.853 46.327

TAULA   N.º 6
Quantitat i valor total de l’ oli sortit per cabotatge als ports de Benicarló i Vinaròs.  

Anys 1857-1912 (Evolució en Qm. i Pts.)            
BENICARLÓ VINARÒS

ANY Quantitat/Qm. Valor/Pts. Quantitat/Qm. Valor/Pts.
1857 607 24.958 7.357 370.350
1858 5.902 205.776 35.729 1.429.160
1859 438 19.182 2.318 115.900
1860 151 6.040 2.168 142.090
1861 3.370 168.500 20.753 1.245.180
1862 188 10.528 3.030 181.800
1863 381 41.374 708 69.300
1864 3.347 334.321 0 0
1865 2.770 301.237 2.874 287.400
1866 2.102 228.567 960 108.000
1867 2.089 275.340 462 60.060
1868 428 465.625 614 92.100
1869 4.494 488.770 1.378 173.325
1870 1.116 121.587 43 121.587
1871 1.616 64.148 146 13.876
1872 0 0 0 0
1873 3.821 363.658 1.312 97.600
1874 0 0 0 0
1875 0 0 0 0
1876 337 27.746 329 27.589
1877 117 14.052 98 8.270
1878 426 51.093 33 3.290
1879 28 3.240 0 0
1880 79 9.420 80 8.205
1881 36 0 36 3.958
1882 0 0 0 0
1883 0 0 0 0
1884 0 0 0 0
1885 0 0 169 15.900
1886 0 0 71 6.485
1887 0 0 69 6.900
1888 0 0 94 8.640
1889 0 0 100 8.500
1890 0 0 29 2.552
1891 0 0 74 6.660
1892 0 0 0 0
1893 0 0 167 17.792
1894 0 0 1.598 169.491
1895 0 0 1.435 152.163
1896 0 0 0 0

1897 0 0 557 59.045
1898 0 0 0 0
1899 0 0 1.483 126.115
1900 0 0 1.454 138.197
1901 0 0 842 84.231
1902 0 0 944 94.491
1903 0 0 647 61.788
1904 0 0 1.194 119.415
1905 0 0 1.562 156.267
1906 0 0 2.106 210.650
1907 0 0 1.420 142.050
1908 0 0 14.823 1.482.311
1909 0 0 2.642 264.291
1910 0 0 2.879 287.990
1911 0 0 494 49.480
1912 0 0 424 42.400
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TAULA  N.º 8
Valor de les mercaderies exportades als ports de Benicarló, Vinaròs, Borriana i Castelló.  

Anys 1857-1912 (Evolució: valor de les mercaderies en Pts.)
ANY BENICARLÓ VINARÒS BORRIANA CASTELLÓ

1857 1.597.808 366.465 508.416 48.335
1858 924.838 238.285 657.281 0
1859 266.896 65.193 412.938 6.250
1860 867.125 9.730 728.928 8.066
1861 1.112.181 224.811 580.160 48.750
1862 931.482 32.107 22.852 0
1863 611.676 21.250 1.074.029 0
1864 363.546 317.615 355.267 0
1865 815.267 90.647 583.640 0
1866 180.287 54.032 764.985 137.830
1867 611.022 143.940 1.177.200 208.620
1868 900.635 183.065 680.117 162.615
1869 1.551.647 477.985 477.985 130.452
1870 675.299 34.773 753.991 222.172
1871 960.306 83.938 856.600 173.671
1872 1.699.725 143.045 1.949.770 268.108
1873 2.325.017 700.410 1.659.030 678.489
1874 1.583.665 404.320 1.538.488 1.076.995
1875 378.684 622.825 780.794 406.316
1876 896.243 49.898 3.579.046 266.839
1877 1.943.106 320.447 2.975.617 205.485
1878 2.503.327 751.421 3.426.418 114.411
1879 2.397.161 543.242 3.088.588 346.122
1880 3.410.702 1.387.949 2.455.610 888.765
1881 2.783.830 1.205.483 2.906.719 795.148
1882 6.042.066 1.877.011 8.909.274 2.440.605
1883 5.652.464 1.520.981 6.081.062 1.750.633
1884 6.415.020 2.526.367 4.647.522 2.406.830
1885 4.280.652 4.280.483 2.747.096 2.140.962
1886 3.289.718 3.169.813 3.042.650 2.869.928
1887 2.211.641 3.743.998 3.401.004 2.338.619
1888 3.217.911 5.893.252 4.158.366 3.824.120
1889 3.548.193 8.728.653 3.246.843 3.771.489
1890 5.320.546 11.884.212 1.990.249 3.108.874
1891 3.808.411 13.027.341 921.590 2.193.110
1892 1.731.971 6.118.472 1.760.114 1.570.830
1893 1.789.537 3.930.062 1.796.805 1.588.129
1894 683.644 1.363.542 2.672.865 2.657.549
1895 713.148 3.929.746 3.944.415 9.469.851
1896 427.112 4.827.277 4.165.123 7.645.475
1897 800.223 3.478.874 4.065.196 9.616.927
1898 777.944 5.119.153 3.765.410 2.707.199
1899 539.167 4.848.593 7.815.565 5.165.216
1900 565.151 2.031.957 6.566.934 4.380.515
1901 472.211 1.222.047 6.153.367 4.609.649
1902 242.056 298.709 11.225.770 7.171.250
1903 325.436 257.027 10.333.701 8.416.183
1904 408.299 655.920 10.735.430 7.861.503
1905 546.516 294.390 10.566.070 7.920.246
1906 1.147.070 668.336 19.349.092 5.098.830
1907 574.688 674.305 12.412.501 9.173.288
1908 468.598 338.633 13.961.293 7.724.661
1909 168.767  337.831 9.281.899 7.569.788
1910 329.923 236.600 11.259.620 7.217.451
1911 244.091 878.908 9.893.492 6.598.525
1912 146.161 655.647 13.057.111 8.766.691

TAULA   N.º 9
Quantitat i valor del vi exportat pels ports de Benicarló i Vinaròs. 

Anys 1861-1916 (Evolució en litres i Pts.)
BENICARLÓ VINARÒS

ANY Quantitat/litres Valor/Pts. Quantitat/litres Valor/Pts.
1861 2.743.355 1.093.976 316.751 127.881
1862 1.538.802 620.100 71.645 28.925
1863 1.147.247 458.898 0 0
1864 891.693 356.677 67.097 26.838
1865 1.294.121 715.650 0 0
1866 543.378 95.155 0 0
1867 1.790.050 490.900 0 0
1868 2.785.040 786.300 411.520 97.550
1869 3.491.770 1.107.500 580.630 129.270
1870 1.934.330 483.583 40.548 10.137
1871 1.708.161 427.040 0 0
1872 304.590 1.015.540 136.800 34.200
1873 7.581.461 1.895.366 1.403.994 350.998
1874 6.122.073 1.530.508 1.321.213 330.303
1875 1.109.360 277.340 1.611.306 402.826
1876 2.204.952 661.486 82.920 24.876
1877 4.661.731 1.398.520 738.462 221.539
1878 7.114.913 2.134.474 1.933.675 580.102
1879 7.421.645 2.226.493 1.653.800 496.144
1880 11.228.500 3.368.550 3.407.200 1.022.160
1881 8.889.917 2.628.291 3.983.257 1.194.978
1882 16.480.507 5.768.177 5.138.557 1.798.495
1883 16.956.408 5.936.742 5.698.406 1.992.622
1884 17.796.879 6.415.020 7.013.855 2.524.988
1885 10.655.128 4.262.051 10.541.840 4.216.736
1886 8.178.920 3.271.568 7.666.716 3.066.687
1887 6.874.929 2.062.478 12.385.072 3.715.522
1888 10.591.969 3.177.591 19.353.285 5.805.985
1889 9.942.811 2.982.843 23.452.304 7.035.691
1890 14.971.654 4.491.496 31.668.611 9.500.584
1891 15.228.127 3.807.031 45.306.930 11.326.733
1892 7.868.840 1.416.391 26.830.706 4.829.527
1893 7.707.940 1.156.191 16.660.706 2.499.105
1894 3.069.268 491.083 3.670.045 587.207
1895 2.408.259 481.652 15.827.826 2.386.624
1896 1.146.510 229.502 11.918.120 3.165.565
1897 2.884.617 634.616 12.097.580 2.661.467
1898 2.358.931 471.786 16.198.650 3.239.730
1899 2.651.934 530.387 22.461.055 4.492.211
1900 2.533.336 506.667 8.336.296 1.667.259
1901 2.127.319 425.464 866.000 173.000
1902 1.115.089 234.169 234.800 49.308
1903 978.828 313.225 3.117.040 997.452
1904 1.223.526 391.528 1.571.800 502.976
1905 1.627.990 520.956 668.830 214.026
1906 3.560.148 1.139.247 219.070 70.102
1907 1.471.483 441.445 474.000 142.000
1908 1.808.486 452.121 689.000 172.250
1909 592.801 148.200 447.680 111.920
1910 1.295.557 323.888 3.872.550 968.138
1911 931.540 232.884 2.458.350 614.588
1912 567.080 141.770 1.806.000 451.500
1913 652.886 163.221 1.220.700 305.175
1914 266.070 66.517 6.891.920 1.722.980
1915 305.415 76.354 0 0
1916 190.700 47.675 0 0
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TAULA  N.º 10
Quantitat i valor del vi exportat pels ports de Borriana i Castelló.  

Anys 1861-1915 (Evolució en litres i Pts.)
                              BORRIANA GRAU DE CASTELLÓ

ANY Quantitat/litres Valor/Pts. Quantitat/litres Valor/Pts.
1861 20.323 8.180 24.115 9.750
1862 322 330 0 0
1863 936 374 0 0
1864 41.776 16.710 0 0
1865 36.800 20.232 0 0
1866 115.000 20.125 0 0
1867 0 0 6.900 1.225
1868 50.240 16.102 368 80
1869 17.224 2.152 46.960 10.155
1870 6.930 1.733 0 0
1871 55.184 13.796 960 240
1872 0 0 0 0
1873 369.400 92.350 642.950 160.738
1874 57.500 14.375 521.600 130.400
1875 0 0 136.100 34.025
1876 51.400 15.420 118.866 35.599
1877 15.700 4.710 160.950 48.285
1878 119.839 35.952 233.475 70.043
1879 0 0 419.623 125.882
1880 34.200 10.260 1.541.600 462.480
1881 0 0 1.112.779 333.840
1882 88.842 31.095 832.170 291.260
1883 38.640 14.420 746.698 266.481
1884 0 0 1.785.457 642.765
1885 0 0 1.984.410 793.764
1886 0 0 1.826.045 730.418
1887 2.217.310 665.193 1.223.206 366.962
1888 1.490.674 447.202 3.925.340 1.177.602
1889 0 0 1.802.988 540.846
1890 0 0 3.590.236 1.077.071
1891 0 0 2.531.403 632.850
1892 344.220 61.960 840.205 151.237
1893 0 0 1.884.386 282.658
1894 0 0 1.067.078 170.732
1895 0 0 354.000 70.800
1896 0 0 2.469.276 493.855
1897 0 0 2.884.617 634.616
1898 0 0 509.800 101.960
1899 0 0 0 0
1900 0 0 0 0
1901 0 0 88.190 17.638
1902 0 0 0 0
1903 0 0 0 0
1904 43.060 13.779 347.600 111.232
1905 0 0 0 0
1906 45.000 14.000 0 0
1907 0 0 135 40
1908 0 0 0 0
1909 0 0 0 0
1910 0 0 0 0
1911 0 0 0 0
1912 0 0 0 0
1913 0 0 0 0
1914 0 0 0 0
1915 0 0 0 0

TAULA  N.º 11
Quantitat i valor de les garrofes exportades pels ports de Benicarló i Vinaròs. 

Anys 1862-1916 (Evolució en quilograms i Pts.)
BENICARLÓ VINARÒS

ANY Quantitat/
quilograms Valor/Pts. Quantitat/

quilograms Valor/Pts.
1862 39.606 3.690 0 0
1863 70.150 8.768 0 0
1864 0 0 73.600 9.200
1865 377.320 56.597 323.663 48.550
1866 421.800 36.907 206.950 18.107
1867 1.372.802 120.122 985.550 73.917
1868 795.386 67.295 0 0
1869 303.359 26.540 0 0
1870 394.570 78.914 97.012 19.402
1871 1.179.230 235.846 372.195 74.439
1872 304.590 48.733 678.632 108.581
1873 663.200 132.640 333.700 66.740
1874 220.400 44.080 307.000 61.400
1875 500.100 100.020 747.915 149.583
1876 0 0 0 0
1877 762.436 152.488 378.250 75.650
1878 240.625 48.125 302.000 60.400
1879 1.000 200 1.000 200
1880 0 0 0 0
1881 235.000 47.000 2.000 400
1882 418.600 75.348 222.570 40.063
1883 0 0 0 0
1884 0 0 0 0
1885 0 0 0 0
1886 0 0 0 0
1887 23.000 2.530 44.800 4.949
1888 186.000 22.320 279.150 33.498
1889 11.700 1.404 3.000 360
1890 700 70 0 0
1891 0 0 0 0
1892 0 0 0 0
1893 203.000 20.300 579.860 57.986
1894 0 0 227.859 22.786
1895 528 53 1.176 118
1896 712.750 72.156 0 0
1897 0 0 0 0
1898 0 0 1.558.490 174.734
1899 0 0 1.553.323 170.866
1900 2.400 264 273.000 30.030
1901 0 0 0 0
1902 0 0 0 0
1903 84.500 10.140 245.000 29.400
1904 0 0 183.670 22.040
1905 0 0 0 0
1906 0 0 0 0
1907 0 0 0 0
1908 0 0 0 0
1909 0 0 0 0
1910 0 0 0 0
1911 0 0 0 0
1912 0 0 72.000 8.640
1913 0 0 0 0
1914 0 0 56.000 6.798
1915 0 0 0 0
1916 0 0 68.656 8.264
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TAULA   N.º 12
Quantitat i valor de l’oli exportat pels ports de Benicarló i Vinaròs. 

Anys 1862-1916 (Evolució en quilograms i Pts.)
BENICARLÓ VINARÒS

ANY Quantitat/
quilograms Valor/Pts. Quantitat/

quilograms Valor/Pts.
1862 0 0 0 0
1863 0 0   0 0
1864 5.846 6.859 144.239 169.480
1865 6.302 6.270 0 0
1866 0 0 0 0
1867 0 0 41.078 49.637
1868 2.162 2.350 19.093 15.000
1869 263.576 286.657 341.630 296.915
1870 43.805 43.805 0 0
1871 1.907 1.907 0 0
1872 3.825 2.676 0 0
1873 8.000 5.600 83.415 58.390
1874 5.090 3.563 16.700 11.692
1875 0 0 0 0
1876 4.890 4.401 5.352 4.817
1877 0 0 0 0
1878 0 0 62.400 56.160
1879 9.200 8.556 9.200 8.556
1880 0 0 123.100 114.250
1881 65.290 60.720 3.100 2.883
1882 19.500 17.550 16.600 14.490
1883 0 0 0 0
1884 0 0 540 459
1885 15.439 14.667 0 0
1886 0 0 0 0
1887 20 17 2.440 2.074
1888 0 0 860 732
1889 0 0 2.060 1.813
1890 0 0 0 0
1891 0 0 4.681 4.353
1892 0 0 143.711 137.962
1893 5.500 5.830 196.219 207.992
1894 0 0 352 374
1895 0 0 785.772 832.871
1896 0 0 795.130 842.837
1897 0 0 36.902 39.116
1898 0 0 848.589 721.301
1899 0 0 150.781 128.164
1900 0 0 217.724 224.640
1901 0 0 44.455 44.455
1902 0 0 3.000 3.000
1903 0 0 1.495 1.495
1904 1.200 1.200 39 39
1905 0 0 0 0
1906 0 0 80 80
1907 0 0 0 0
1908 0 0 376.480 376.480
1909 0 0 0 0
1910 0 0 98.689 98.689
1911 0 0 0 0
1912 0 0 0 0
1913 0 0 159.560 159.560
1914 0 0 0 0
1915 42.000 42.000 256.000 256.000
1916 0 0 0 0

 TAULA  N.º 13
Quantitat i valor de les taronges exportades   pels ports de Benicarló i Vinaròs.

 Anys 1862-1912 (Evolució en millars –fins a 1884-, quilograms –a partir de 1885- i Pts)
BENICARLÓ VINARÒS

ANY Quantitat/millars
i quilograms Valor/Pts. Quantitat/millars

i quilograms Valor/Pts.
1862 0 0 0 0
1863 1 29,5 0 0
1864 0 0 2.454 61.350
1865 0 0 1.811 40.474
1866 1.929 48.425 0 0
1867 0 0 0 0
1868 0 0 3.331 40.605
1869 0 0 0 0
1870 0 0 0 0
1871 389 5.835 5.750 1.495
1872 130 6 0 0
1873 0 0 0 0
1874 344 5.504 0 0
1875 0 0 0 0
1876 0 0 1 16
1877 1.152 18.432 2 32
1878 315 4.725 0 0
1879 450 7.200 450 7.200
1880 0 0 0 0
1881 0 0 0 0
1882 11.060 2.765 0 0
1883 460 7.642 298 4.529
1884 37.037 8.144 0 0
1885 7.763 1.553 3.573 714
1886 78.434 15.687 250 50
1887 807.750 145.395 0 0
1888 90.000 18.000 259.061 51.812
1889 34.000 6.800 44.152 8.830
1890 14.560 2.261 1.804 235
1891 0 0 2.427 388
1892 30.000 4.800 285 45
1893 0 0 340 54
1894 0 0 0 0
1895 0 0 0 0
1896 0 0 0 0
1897 1.150 242 0 0
1898 2.822.026 282.203 0 0
1899 0 0 0 0
1900 0 0 0 0
1901 0 0 0 0
1902 0 0 0 0
1903 0 0 0 0
1904 0 0 0 0
1905 0 0 0 0
1906 0 0 516.520 77.478
1907 0 0 0 0
1908 0 0 388.250 46.590
1909 0 0 8.600 960
1910 0 0 0 0
1911 0 0 0 0
1912 0 0 228.610 27.433
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TAULA  N.º 14
 Comerç exterior (imporació i exportació). Moviment d’entrada i sortida de bucs 

carregats realitzat pels ports de Benicarló i Vinaròs. 
Anys 1857-1912 (Evolució en nombre de bucs)

BENICARLÓ VINARÒS
ANY Bucs entrats Bucs sortits Bucs entrats Bucs sortits

1857 2 50 21 36
1858 7 24 7 7
1859 0 19 7 10
1860 15 28 4 3
1861 8 32 9 11
1862 4 16 6 3
1863 5 135 0 0
1864 2 12 4 2
1865 0 0 7 145
1866 0 0 4 180
1867 3 30 8 5
1868 34 86 27 7
1869 42 87 50 29
1870 11 44 11 10
1871 4 44 11 10
1872 22 61 13 18
1873 72 111 39 55
1874 23 48 38 36
1875 52 60 60 41
1876 23 48 38 36
1877 28 67 38 30
1878 45 50 49 51
1879 24 55 39 34
1880 46 86 84 62
1881 41 66 56 52
1882 93 87 85 77
1883 75 50 71 61
1884 22 27 72 45
1885 25 58 25 45
1886 9 1 2 4
1887 18 46 41 57
1888 26 77 66 91
1889 31 73 76 99
1890 26 20 37 38
1891 64 119 161 198
1892 18 28 59 49
1893 41 64 57 119
1894 13 64 50 41
1895 11 27 50 95
1896 5 24 84 81
1897 9 28 53 60
1898 5 18 84 198
1899 6 33 122 107
1900 21 43 57 71
1901 2 32 35 42
1902 0 54 17 19
1903 1 22 38 36
1904 1 19 33 23
1905 0 18 24 24
1906 0 23 28 22
1907 0 19 21 13
1908 0 18 26 38
1909 0 13 21 6
1910 0 14 33 24
1911 0 15 34 22
1912 0 13 34 20

TAULA  N.º 15
Tràfic comercial pel port de Vinaròs. Anys 1930-1967 (evolució en Tones)

ANY Mercaderies
descarregades

Mercaderies
carregades

Total
mercaderies

1930 17.168,6 19.676,2 36.844,8
1931 14.706,2 15.395,3 30.101,5
1932 23.859,3 26.975,5 50.834,8
1933 16.550,4 15.618,5 32.168,9
1934 15.005,7 13.925,5 28.931,2
1935 15.402,1 17.204 32.606,1
1936 -- -- --
1937 -- -- --
1938 -- -- --
1939 8.390 7.527,2 15.917,2
1940 8.604,8 922,5 9.527,3
1941 5.416,4 1.911,2 7.327,6
1942 4.017,9 314,5 4.332,4
1943 -- -- --
1944 6.485 1.205 7.690
1945 6.480 3.474 9.954
1946 6.289 892 7.181
1947 -- -- --
1948 8.392 2.542 10.934
1949 7.003 1.117 8.120
1950 8.598,8 1.478,3 10.077,1
1951 8.966,7 2.057,6 11.024,3
1952 7.147,6 8.609,8 16.027,4
1963 8.360,2 504,8 8.901
1954 7.868,6 100 7.968,6
1955 7.624,6 486 8.110,6
1956 13.982 482 14.465
1957 11.865 1.054 12.919
1958 8.910 971 9.881
1959 -- -- --
1960 -- -- --
1961 14.913 28 14.941
1962 10.735 -- 10.735
1963 6.505 -- 6.505
1964 10.301 221 10.522
1965 7.621 2.922 10.543
1966 8.319 2.412 10.731
1967 17.192 1.013 18.205

FONT: Estadística General del Comercio Exterior y de Cabotage. Elaborat per Gómez (1968), pàg. 91
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Dibuix de la façana marítima de Vinaròs confeccionat l’any 1871 pel pintor i gravador Rafael Monleón 
y Torres. Procedència: Biblioteca Digital Hispànica (Biblioteca Nacional).

ÀNNEX GRÀFIC

Plànol del port i rada de Vinaròs “levantado en 1878 por la Comisión Hidrgráfica al mando del Capitán de 
Fragata Don Rafael Pardo de Figueroa”. Procedència: Biblioteca Digital Hispànica (Biblioteca Nacional).

TAULA  N.º 16
Comerç exterior: quantitat i valor de les mercaderies comercialitzades pel port de 

Vinaròs. Anys 1950-1967.

ANY
Importacions Exportacions

Tones Pts. Tones Pts.
1950 65 12.784 38 22.382
1951 -- -- -- --
1952 -- -- 287 79.175
1953 -- -- -- --
1954 641 154.692 -- --
1955 86 57.932 -- --
1956 2.230 679.454 300 36.000
1957 3.000 573.236 -- --
1958 1.494 224.110 -- --
1959 480 55.925 -- --
1960 4.434 9.523.831 -- --
1961 4.594 10.393.202 -- --
1962 3.160 6.471.000 -- --
1963 1.970 3.618.215 -- --
1964 5.974 12.518.232 -- --
1965 7.926 17.793.309 -- --
1966 4.573 13.631.000 -- --
1967 26.905 61.149.000 -- --

FONT: Estadística General del Comercio Exterior. Elaborat per Gómez (1968), pàg. 96.



162 163

Suggerent títol del llibre escrit pel barceloní 
Lorenzo Presas el 1855 amb objecte de 

combatre amb calç l’enfermetat de l’oidium. 
Procedència: A.C.M.A.

Publicitat relativa a diversos tipus de 
pulveritzadors manuals amb els que 
fer front a les diverses enfermetats 

criptogàmiques de la vinya. Any 1856. 
Procedència: A.C.M.A.

Manual del Viñador publicat 
el 1861 a Tuy (Pontevedra). 

Procedència: A.C.M.A.

Capçalera oficial corresponent al Consejo Pro-
vincial de Agricultura, Industria y Comerció de 
Castellón. Any 1887. Procedència: A.C.M.A.

Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Castellón. Contestació enviada a 
Madrid el 29 d’octubre de 1887 i signada pel seu President Catalino Alegre relativa a les dades 
del vinyet castellonenc. Respecte a les enfermetats criptogàmiques llavors existents s’inclou, al 

marge inferior dret, el següent text: “no puede precisarse el n.º de Hect. de viñedo invadido por las 
distintas plagas. Estas las constituyen el Oidium, estendido en toda la provincia, la Peronóspora 

vitícola, de la cual se presentan algunos manchones en los términos de Castellón, Villafamés, Beni-
carló y Vinaroz y la Altica ampelóphaga estendida en los viñedos del litoral y en pequeña parte de 

la montaña”. Procedència: A.C.M.A.
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Dibuix sobre les formes d’enramar la vinya per a protegir el raïm. Inserit al tom I del Tratado sobre el 
Cultivo de la Vid y Elaboración de Vinos d’Antonio Blanco Fernández. Madrid, 1863.

La vid, del dibuixant i gravador francés Jacques Callot. Any 1646. 

Butlletí setmanal de l’Estación Enotécnica de España en París corresponent al 14 de març de 1891. Pot 
apreciar-se a la Nota de Precios la cotització del Benicarló a 32-38 francs l’hectolitre. Procedència: 

A.C.M.A.
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Butlletí setmanal de l’Estación Enotécnica de España en Londres corresponent al 22 de juliol de 1898. 
Procedència: A.C.M.A.

La fil•loxera es detectada al terme de Cervera. El Director General d’Agricultura, Industria y Comercio 
del Ministeri de Foment “ha acordado remitir á informe de la Sección de Plagas el adjunto emitido por el 
Ingeniero agrónomo de Castellón acerca de la enfermedad que padecen los viñedos del término municipal 

de Cervera del Maestre”. Madrid, 27 de juny de 1902. Procedència: A.C.M.A.
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Primera i darrera página del Manifest enviat al Govern central “por la dirección del meeting celebrado 
en Vinaroz en defensa de la riqueza agrícola de la provincia”. Vinaròs, 7 d’abril de 1895. Procedència: 

A.C.M.A.

Encapçalament corresponent a la Comisión Provincial de Defensa Contra la Phylloxera de la província 
de Castelló. Any 1880. Procedència: A.C.M.A.

Mapa sobre la difusió de la fil•loxera a Catalunya, la Vall de l’Ebre i el nord de la província de Castelló. 
Procedència: Joan Piqueras (2005).

Platja de la 
Magdalena. 

Astillero Sorolla. 
Any 1917. 

Procedència: Arxiu 
fotogràfic Juan 

Manuel Coll Foix.

Port de Vinaròs. 
Faro. Al fons vapor 

carregant.
Procedència: Arxiu 

fotogràfic Juan 
Manuel Coll Foix.
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Obres del dic 
transversal. Any 1928.

Procedència: Arxiu 
fotogràfic Juan Manuel 

Coll Foix.

Platja de la Magdalena. 
Segona dècada del segle XX.

Procedència: Arxiu fotogràfic 
Juan Manuel Coll Foix.

Port. Imatge presa des del 
Contramoll. Anys 20.
Procedència: Arxiu 

fotogràfic Juan Manuel 
Coll Foix.

Platja de la Magdalena amb llaüts 
varats. Anys 20.

Procedència: Arxiu fotogràfic Juan 
Manuel Coll Foix.

Platja de la Magdalena. Al fons 
l’alcoholera. Anys 20.

Procedència: Arxiu fotogràfic 
Juan Manuel Coll Foix.

Treballs de construcció del dic 
transversal. Anys 1928/29.

Procedència: Arxiu fotogràfic 
Juan Manuel Coll Foix.

Pailebot Antonio Salomó, construït a 
les drassanes Sorolla.

Procedència: Arxiu fotogràfic Juan 
Manuel Coll Foix.

Platja de la Magdalena. 
Drassanes. Al fons 

l’ermita de la Magdalena.
Procedència: Arxiu 

fotogràfic Juan Manuel 
Coll Foix.
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Vapor de línea Francolí. 
(Barcelona-Dènia)

Procedència: Arxiu fotogràfic Juan 
Manuel Coll Foix.

Platja del Fortí (Fora Forat).
Procedència: Arxiu fotogràfic Juan 

Manuel Coll Foix.

Vapor Vicente Salinas. 
Carregament de 

mercaderies.
Procedència: Arxiu 

fotogràfic Juan Manuel 
Coll Foix.

Platja de Fora Forat. Foto de 1901. Procedència: Amics de Vinaròs.

Pailebot Ayguals de Izco. 
Procedència: Amics de Vinaròs.

Obres del port. Procedència: Amics de Vinaròs.

Dic de llevant. Procedència: 
Amics de Vinaròs.

Esperant el vapor de Barcelona. Procedència: Amics de Vinaròs .
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José F. Escrivano Mayó (Vinaròs, 1852-1914). Propietari, cellerer i comerciant de vins.
Procedència: Arxiu Particular Gómez Acebes.

Anàlisi de vins de la collita de 
José F. Escrivano Mayó. Exposició 

Nacional Vinicola de 1877.
Procedència: Arxiu Particular 

Gómez Acebes.

Menció Honorifica corresponent a la Exposició Universal de París de 1900.
Procedència: Arxiu Particular Gómez Acebes.

Medalla corresponent a la Exposició Universal de Barcelona de 1888.
Procedència: Arxiu Particular Gómez Acebes.
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