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No són només dibuixos
Miquel Forns i Fusté
Batlle de Sitges

El carrer que enfilem per anar des de Sant Sebastià

cap a Aiguadolç, tan freqüentat en l’època del Festival
Internacional de Cinema Fantàstic, es diu Emerencià Roig
i Raventós. Una de les sales de la planta baixa del Palau
de Maricel on ocasionalment s’hi fan exposicions de petit
format és coneguda popularment com a “Sala dels vaixells”.
Un dels llibres de referència dels sitgetans que gaudeixen
amb les tradicions locals és el Sitges dels nostres avis.

Els sitgetans relacionem el nom d’Emerencià Roig i
Raventós amb el títol d’aquest darrer llibre que ens és
com de capçalera: Sitges dels nostres avis publicat per
primer cop el 1934 però reeditat vàries vegades pel Grup
d’Estudis Sitgetans. És clar que si tenim en consideració que l’autor va néixer el 1881 i el seu
pare, el pintor luminista Joan Roig i Soler, havia nascut gairebé trenta anys abans, el llibre
està parlant dels nostres rebesavis, una generació que va viure entre el 1850 i el 1880. Però
gairebé tots no sabem gaire que Emerencià Roig, a més d’escriure un dels nostres llibres més
coneguts, és l’autor de dues obres de referència per a la història de la marina catalana i de la
pesca a Catalunya en el segle XIX i que va ser la persona que va nodrir d’entrades marineres
el Diccionari Català-Valencià-Balear de Mossèn Alcover i F. de Borja Moll. Tampoc no és
gaire sabut, generalment, que el seu hereu va donar a l’Ajuntament de Sitges la Col·lecció de
Marineria que havia aplegat al llarg de la vida.
Després de l’èxit de l’exposició Ramon Casas, la modernitat anhelada, produïda pel
Consorci del Patrimoni de Sitges, una exposició que demostra com una aposta decidida per
la difusió del patrimoni dels nostres museus contribueix significativament a mantenir Sitges
en el primer nivell de l’oferta cultural catalana i a fer-ne un reclam per al turisme cultural, ara
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L’estació de Sitges
Joan Roig i Soler (Barcelona, 1852-1909)
Sitges, 1882
Fons Cau Ferrat, núm. inv. 11.084
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se’ns proposa una exposició diferent. Diferent en el format i en la temàtica, però idèntica en
l’ambició de crear coneixement i de difondre el patrimoni, en aquest cas més etnogràfic que
artístic.
Els dibuixos d’Emerencià Roig i Raventós que es mostren en aquesta exposició són obres
d’art. Creacions artístiques que, a més de ser belles, boniques, plaents a la vista i suggerents
per a l’esperit, ens aporten una informació molt valuosa sobre uns oficis i una manera de
viure definitivament passats a la història: els oficis de la navegació i de la pesca.
Els nostres rebesavis sitgetans vivien cara al mar, feien de la platja el seu espai principal de
socialització, vivien del mar. Els vaixells a vela els eren familiars com els ho eren les seves
llars. Coneixien sense esforç la nomenclatura dels pals, les drisses, les veles i els obencs.
També els eren familiars les barques de pesca, els ormeigs i totes les especies de peixos
i mol·luscs, anys enrere més variades que ara, que poblaven el nostre mar. Encara queda
gent, avui, que recorda les xarxes esteses al passeig, assecant-se al sol, i els pescadors i llurs
famílies cosint-les i reparant-les, però tot són imatges ja desaparegudes, de postal en blanc i
negre o més aviat color de sèpia.
Sitges té la sort d’haver comptat amb Emerencià Roig i Raventós, fill del pintor Joan Roig i
Soler i germà del metge i novel·lista Josep Roig i Raventós. Una d’aquestes famílies de les
quals podem estar orgullosos perquè excel·liren no per la fortuna o pels honors civils, sinó
per la creació artística, l’estudi, la implicació cívica. Sitges té la sort, també, d’haver rebut en
donació la col·lecció de marineria d’Emerencià Roig, un petit museu marítim que fou, l’any
trenta-sis, el primer de Catalunya en aquesta matèria. Una part molt principal d’aquest petit
museu està constituïda pels dibuixos que Emerencià Roig va anar fent per documentar els
seus estudis i per il·lustrar els seus llibres.
Mentre el Consorci per al Patrimoni de Sitges, que constituïm la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sitges, va restaurant les peces de la col·lecció i va preparant el projecte per
a reubicar-la, presentar l’exposició EMERENCIÀ ROIG, DE LA MAR AL PAPER que podrem
visitar Can Rocamora des de l’abril a l’octubre d’enguany, és realment il·lusionant.
Com a batlle de Sitges em fa un goig immens recuperar els dibuixos d’aquesta exposició,
mostrar-los als sitgetans i sitgetanes i a tothom que visita els nostres museus i constatar, una
vegada més, com són de riques les col·leccions patrimonials de la nostra Vila i com són d’
útils com a font de difusió de la cultura i de creació de coneixement.
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Dibuix inacabat
Emerencià Roig i Raventós
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La col·lecció de marineria d’Emerencià Roig
(1935-2017). Una història i un futur
Vinyet Panyella
Directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges

“Porque, en la vida pública, heredar una colección implica
continuarla y heredar una tradición de actividad artísticosocial implica proseguirla.” (Folch 1936).
			
L’octubre de 1935, el director del Museu del Cau Ferrat,
Joaquim Folch i Torres, donava compte a les pàgines de
La Vanguardia d’una nova col·lecció que s’integrava a
l’incipient sistema de museus sitgetans: la Col·lecció de
Marineria d’Emerencià Roig. Es tractava, escrivia Folch,
d’una col·lecció fruit de “una vida sencilla, consagrada
a la observación del mar y al estudio de sus cosas,
especialmente aquellas que corresponden a la acción del
hombre en relación con su elemento” (Folch 1935). El seny ordenador de Folch i Torres la va
conceptuar com una nova secció del Cau Ferrat, nucli dur de l’incipient sistema de museus
sitgetans que, des de la mort de Rusiñol i des que Folch s’havia fet càrrec d’encaminar i
gestionar aquesta herència, ja tenia plantejada l’ampliació del museu en relació, sobretot, a
la col·lecció de forja, “Porque, en la vida pública, heredar una colección implica continuarla
y heredar una tradición de actividad artístico-social implica proseguirla.” ( Folch 1936) En
aquells moments ja s’havia plantejat la necessitat d’ampliació del Cau Ferrat considerant
la col·lecció de forja de Rusiñol com a nucli central, de manera que la Junta de Museus hi
destinava la seva col·lecció, així com la necessitat d’aplegar la col·lecció de pintors sitgetans
que s’havia originat el 1911 amb l’adquisició de l’obra Maternitat, del pintor Joaquim Sunyer1.
La idea que un museu havia de ser viu i que el creixement de les col·leccions era un principi
irrenunciable va guiar el Patronat del Cau Ferrat des del moment de la seva constitució.
L’ampliació inaugurada el 14 de juny de 1936, cinc anys després de la mort de Rusiñol i
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de l’obertura del Cau Ferrat com a museu públic el 1933, llogant el Palau de Maricel amb
opció de compra als hereus de Deering, es va assolir gràcies al criteri i la professionalitat de
Folch i a la seva capacitat de decisió i influència. “He aquí los dos deberes que el Patronato
entendió que debían llenar su actuación, y he aquí los frutos que por ésta, así orientada, se
alcanzaron hasta la hora presente” (Folch 1936).
La Col·lecció de Marineria d’Emerencià Roig havia estat oferta pel seu el germà, el metge
i escriptor Josep Roig i Raventós (1883-1966) el 17 de febrer de 1935 en una carta adreçada
a l’Ajuntament de Sitges l’endemà mateix de la mort d’Emerencià: “Benvolgut amic:
Agraïdíssim del telegrama [de condol] El meu germà (a. C. s.), ha deixat una magnífica
col·lecció de vaixells, ormeigs, dibuixos, llibres i quadres de marina. Jo que m’estimo Sitges i
estimo la memòria del meu sant germà, estic disposat a fer-ne donació amb unes condicions
similars a les que regulen el llegat del «Cau Ferrat». Si l’Ajuntament junt amb el Patronat
pogués oferir-me una sala podria formar-se una bella instal·lació similar a la que es féu en
l’Exposició de Barcelona, on se li adjudicà la medalla d’or. Una part de la col·lecció està
en dipòsit a l’Institut Nàutic d’ací. Però fóra fàcil ajuntar-ho tot. Hi ha qui voldria que tot
restés a Barcelona. Però soc sitgetà i primer és Sitges. Una abraçada. Maneu sempre» (Soler
1936)2. L’Ajuntament acceptà l’oferiment i va acordar sol·licitar la col·laboració de la Junta
de Museus per a instal·lar-la, així com dedicar un carrer a Emerencià i fer-li un homenatge.
El Patronat del Cau Ferrat va assumir la petició de l’Ajuntament, en sessió del 2 de maig,
com a un compromís més amb el patrimoni sitgetà i la necessitat de la seva salvaguarda,
comunicació i creixement i des d’aquell moment va formar part dels seus objectius a curt
termini. Aquest, sembla, va ser un dels factors decisius que van determinar la necessitat
del lloguer del Palau de Maricel (Soler 1936). En la mateixa sessió es va nomenar Josep Roig
i Raventós membre del Patronat. Al cap de poc, l’Ajuntament de Sitges rebia la col·lecció
íntegra, ja que també s’hi havia afegit el dipòsit de l’Institut Nàutic de la Mediterrània, i es va
iniciar el projecte museogràfic que va portar a terme la Junta de Museus, sota la direcció de
Joaquim Folch i Torres.
El 14 de juny de 1936, i amb motiu del cinquè aniversari de la mort de Santiago Rusiñol,
tenia lloc la inauguració i obertura al públic del Palau de Maricel com a ampliació del Cau
Ferrat, amb la instal·lació de la col·lecció de forja de la Junta de Museus, a la que s’hi van
sumar diverses adquisicions i donatius; la col·lecció de dibuixos de Rusiñol, Casas, Mas i
Fondevila i Zuloaga, entre altres, “que romanien guardats a les carteres del Cau Ferrat”; la
col·lecció de pintura d’artistes sitgetans, a la que la Junta de Museus hi va aportar en dipòsit
dues obres fundacionals, La processó de Sant Bartomeu, de Felip Massó, i La processó de
Corpus, d’Arcadi Mas i Fondevila, juntament amb tres donacions com dos olis de Joan Roig
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i Soler – per part de les germanes Carreres - i un retrat de Felip Masó, donat per la seva
neboda; la col·lecció de reproduccions artístiques dels museus de Barcelona - escultura
i arts de l’objecte, principalment - i la Col·lecció de Marineria Emerencià Roig. El conjunt
d’infraestructures culturals de Sitges es completava amb la inauguració en aquest conjunt
d’actes de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, una llarga aspiració que finalment es veia
acomplerta. Completava la solemnitat dels actes inaugurals l’exposició dels quadres del
Greco procedents dels museus i col·leccions públiques de Catalunya (Domenech 2013). Dies
abans, el Patronat del Cau Ferrat havia fet una crida pública explicant l’acte i convidant a
assistir-hi la població escolar, les entitats sitgetanes i el públic en general. L’acte inaugural va
comptar amb una multitudinària presència institucional, artística i de públic, entre la que cal
destacar el director general de Belles Arts de la República espanyola, Ricardo de Orueta;
el rector de la Universitat Autònoma, Pere Bosch i Gimpera; Jordi Rubió i Balaguer, director
general de biblioteques de la Generalitat; els familiars de Rusiñol, de Ramon Casas - Manuel
Rocamora -, de Joan Roig i Soler i d’Emerencià Roig i Raventós; els vells amics de Rusiñol,
els escultors Enric Clarasó, Manolo Hugué i Josep Clarà; l’actor Enric Borràs, l’escriptor
Prudenci Bertrana, el col·leccionista i dibuixant Labarta, l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch
i diversos intel·lectuals dels anys trenta, com Josep Janés i Oliver, Carles Capdevila,
Joan Alavedra, Sebastià Juan Arbó o Josep Carner-Ribalta (Inauguració 1936). Per a la
Col·lecció de Marineria, “meravella vivent de les miniatures de vaixells de l’antigor, fruit de
la pacientíssima i erudita tasca del gran amic de la nostra mar i la seva tradició gloriosa en
la marina pesquera i mercant” (Actes 1936:4) va suposar la seva consolidació en el conjunt
museístic de Sitges amb tots els reconeixements. El discurs pronunciat per Josep Roig i
Raventós finalitzava amb una lloança a Sitges: <<“Des d’avui Sitges podrà anomenar-se la vila
dels museus!” i de record a Emerencià i la seva obra: , “I mon germà el pacient marinista que
tant us estimava farà un somriure de beatitud que farà claror per sempre més dins de les
nostres mirades!>> (Inauguració 1936:240). L’escriptor Joan Alavedra, a la seva locució diària
a Ràdio Barcelona, “El fet del dia” evocava la festa inaugural i dedicava una bella i sentida
descripció de la col·lecció de marineria (Alavedra 1936).

Notícia de la Col·lecció de Marineria
Emerencià Roig va anar aplegant la col·lecció de marineria catalana amb paciència, il·lusió i
una total dedicació. La manca de salut li va permetre obviar les obligacions professionals i
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deixar via lliure al que va constituir el gairebé únic interès de la seva vida. Els seus familiars i
amics més propers sabien de la seva dèria i li celebraven. El primer reconeixement públic el
va constituir la medalla d’or que va merèixer la seva aportació a la IV Exposició de treballs
manuals de gent de mar organitzada pel Centre Excursionista Cèsar A. Torras, dins de
l’Exposició de Barcelona 1930 - una perllongació de l’Exposició Internacional de 1929 - al
Palau Alfons XIII. Roig, que constava com a “constructor i col·lector” hi va presentar vint-itres embarcacions, tretze dels quals construïts per ell mateix - entre altres, una col·lecció de
barques de pesca - i de les tres que va presentar el seu germà Josep, ell n’havia construït
dues (Catàleg 1930) .
Una vegada es va oficialitzar la donació, un article de Miquel Utrillo Vidal, de caràcter
genèric i descriptiu (Utrillo 1935) i un altre de Joaquim Folch i Torres (Folch 1935) donaren
notícia del contingut de la col·lecció. Amb tot no va ser fins la publicació de l’estudi de
Xavier Soler (Soler 1936)3 uns mesos abans de la inauguració que no es va conèixer amb més
precisió i amb il·lustracions. L’article de Soler estava relacionat segurament amb els treballs
de classificació i catalogació dels diferents objectes: més d’una seixantena de vaixells
en miniatura entre velers i barques de mitjana; ormeigs i aparells diversos; una col·lecció
d’espècies de la flora costanera catalana procedents de les platges de Sitges i de Blanes...
La col·lecció de dibuixos i la biblioteca especialitzada que Roig utilitzava per als seus estudis
complementaven la col·lecció. Des del primer moment, a més, el Dr. Josep Roig i Raventós es
va proposar complir amb el deure de mantenir i incrementar la col·lecció, de manera que fins
ben entrats els anys seixanta va anar lliurant materials de tot tipus per a incrementar-la.4
L’ideari museogràfic i museològic de Joaquim Folch i Torres no li permetia atorgar el títol
de museu marítim a la col·lecció de marineria de Roig - “esta ilusión que algunos acarician
es probable que en Cataluña quede colgada de algún nombre pomposo” (Folch 1935)
-, convençut del model dels museus marítims d’Amsterdam, Hamburg, Copenhague,
Berlin o París, i, fins i tot, de les col·leccions del Museo Naval de Madrid o de l’Albert and
Victoria de Londres. En canvi, valorava el caràcter extraordinari de la col·lecció de Roig
pel que fa al seu contingut en relació amb la marina i pesca catalanes dels segles XVIII i
XIX en la seva voluntat d’exhaustivitat, des de les miniatures de les embarcacions fins a
la recopilació dels estris i ormeigs i tot el que feia referència a l’imaginari mariner, com els
ex-vots de les ermites de la costa. Valorava, també, el treball amorós i rigorós de Roig en
documentar imatges i història de les embarcacions protagonistes aplegant documentació,
testimonis orals i il·lustrant-ho ell mateix amb els dibuixos que en feia. Tot i les precisions
de Folch, comprensibles per a la seva mentalitat de museògraf, la Col·lecció de Marineria
d’Emerencià Roig va ser considerada de facto com el primer museu marítim de Catalunya.
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Folch va separar els materials i objectes per a exposar de la biblioteca especialitzada i
la documentació, que va ser dipositada a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, amb la
voluntat que configuressin una secció especial de marineria.5
La guerra civil va estroncar l’embranzida institucional dels Museus de Sitges. El 1939 els
canvis del nou règim van comportar, a més de la inhabilitació de per vida de Joaquim Folch
i Torres, un gir dràstic en la concepció dels museus, del seu règim administratiu i de la seva
professionalització. L’exemple de l’evolució del Museu del Cau Ferrat i la seva ampliació a
Maricel n’és una mostra més que evident (Panyella 2013:179-180). Al llarg dels anys quaranta
i cinquanta el Patronat del Cau Ferrat, decapitat pel franquisme, es va anar mantenint poc
o molt d’inèrcia i amb tanta dignitat com el capteniment dels seus membres va manifestar
gràcies al seu voluntarisme, però sense mitjans econòmics, capacitat d’influència institucional
ni de gestió.
Un exemple de la voluntat i estima de la Col·lecció per part del sector cultural de Sitges i
dels membres de l’antic Patronat, especialment del Dr. Josep Roig i Raventós, més enllà de
les continuades donacions que feia per a incrementar la col·lecció va ser l’organització de la
“Fiesta del mar” des de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, impulsada per la bibliotecària
Mercè Bonay el 1951. Va consistir en una visita a la Col·lecció de Marineria, amb un detallat
i ampli comentari de les diverses peces per l’oficial de la marina mercant, periodista i
escriptor Julià Amich Verd (1895-1968) (Visita 1951), i per una conferència d’aquest titulada
El mar de Sitges, presentada per Salvador Soler i Forment (Mar 1951). Salvador Soler i
Forment (1894-1992), escriptor i durant molts anys redactor de El Eco de Sitges donà compte
puntualment de les noves incorporacions de peces de la col·lecció fruit de la generositat
del Dr. Roig i Raventós, fins el punt que alguns dels seus articles substitueixen el que fóra
un inventari sumari dels donatius (Soler 1954). El 1955 publicava un article en una de les
publicacions culturals més interessants de la postguerra sitgetana, Antologia de Sitges
(Panyella 1982, Marsal 2001), a manera de síntesi sobre la col·lecció de Marineria i el seu
contingut, “El gran marinista sitgetán Emerenciano Roig y Raventós” (Soler 1955). També
poeta, Soler i Forment va dedicar a Emerencià Roig un sonet, titulat “Museu Marítim”, que va
ser publicat per primera vegada a El Eco de Sitges acompanyat d’un dels dibuixos de Roig
representant un bergantí en alta mar (Soler 1951).
Quan el 1968 la governança del Cau Ferrat i Maricel van passar a la Diputació de Barcelona,
el Patronat del Cau Ferrat va quedar enterrat definitivament, malgrat les reiterades peticions
de nova constitució per part d’alguns estaments sitgetans, sistemàticament desoïdes.6 La
situació es va agreujar per a la Col·lecció de Marineria i les ampliació del Cau Ferrat a
14

El bricbarca “Bella Subur”
Autor desconegut
Cat. 13

Barca de mitjana o llagut sitgetà
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 140
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Maricel amb l’obertura el 1970 del llavors denominat Museu Maricel de Mar, amb la col·lecció
d’art i antiguitats del Dr. Jesús Pérez Rosales, ja que va comportar el tancament definitiu
del Palau de Maricel com a seu museística i l’arraconament fins 1995 de les col·leccions que
custodiava (Panyella 2013).
Un capítol significatiu de fins a quin punt van arribar la desprofessionalització dels museus i
la descurança que els va afectar va ser el trasllat el 1974 de diverses peces de la Col·lecció
amb destinació al Museu Marítim de Barcelona, realitzat de forma gairebé clandestina, sense
ni tant sols notificar-ho a l’Ajuntament de Sitges. Del fet se’n va fer ressò un acord municipal
de 1975 en el que l’Alcalde, Vicenç Ibàñez Olivella, donà compte que havia arribat al seu
coneixement dit trasllat i que, fent indagacions, existia un escrit d’1 de març de 1974 en el
que se’n donava coneixement a l’Ajuntament, escrit del que aquest no en tenia notícia. “Lo
que es mas incomprensible- según ni existe inventario de las palabras del Alcalde – es que
dichas obras forman parte de dicho legado , ni nadie había autorizado dicha salida del
museo sitgetán.” (Ayuntamiento 1975). La realitat és que, en aquells moments, la situació fins
i tot física de la col·lecció era summament penosa. El febrer de 1977 la comissió de regidors
que s’havia constituït per al restabliment de la Col·lecció informava a la Comissió Permanent
que el lloc més adient per reubicar-la era la planta baixa del Palau de Maricel; constatava
les pèssimes condicions de la col·lecció i la necessitat del trasllat i que, quan aquest hagués
estat acomplert, calia que l’Ajuntament reclamés “enèrgicament i immediatament” el retorn
de les obres integrades llavors a la col·lecció permanent del Museu Marítim de Barcelona, i
que si el consistori així ho acordava es traslladés aquest acord a la Diputació de Barcelona,
propietària del Museu Marítim (Ayuntamiento 1977).7 L’aprovació de la moció va comportar
la instal·lació de la Col·lecció de Marineria a la denominada, des de llavors, “Sala Vaixells”
del Palau de Maricel. Finalment, l’abril de 1978 van retornar les peces que havien estat
traslladades al Museu Marítim de Barcelona (Museu 1978) i es van reintegrar a la Col·lecció
però per poc temps, ja que el 1979 la sala es va tancar perquè l’Ajuntament del moment
va considerar que els museus no eren una prioritat i va orientar el Palau de Maricel a seu
de congressos, obviant el seu caràcter d’edifici patrimonial. El darrer destí de la Col·lecció
de Marineria Emerencià Roig va ser ja en època del Consorci del Patrimoni de Sitges,
el 1995, amb la seva instal·lació a les dependències del segon pis de Can Rocamora que
comunicaven amb la segona planta del Museu Maricel de Mar, on va restar fins que el museu
es tancà el 2010 per al projecte d’obres de rehabilitació.
Els treballs d’inventari i catàleg de la Col·lecció de Marineria Emerencià Roig, iniciats el 1935,
havien quedat interromputs per la guerra. No consta que es reemprenguessin durant la
postguerra, ja que la desprofessionalització dels museus sitgetans va ser dràstica. Per tant,
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el seguiment del contingut i l’evolució de la col·lecció s’efectua per mitjà d’articles i notícies
de premsa (Soler 1936; Soler i Forment 1954, 1955, principalment), alguns aplegant la màxima
informació possible. No és fins dates recents que, des del Consorci del Patrimoni de Sitges,
es portà a terme un inventari-catàleg manual de la Col·lecció de Marineria Emerencià
Roig elaborat amb criteris més descriptius que d’estudi i d’aprofundiment documental i de
recerca, que posteriorment va ser transferit al sistema de catalogació automatitzada. Arran
de la present exposició s’ha determinat adjuntar al present catàleg la relació catalogràfica de
la totalitat del contingut actual de la Col·lecció de Marineria a partir del catàleg automatitzat,
llevat dels materials bibliogràfics i documentals que no estan dipositats als Museus de Sitges.8

Els dibuixos d’Emerencià Roig: una avançada de futur
“Molts dels seus dibuixos són el resultat precís d’aquestes informacions, traduïts gràficament,
i constitueixen, a vegades, la veritable reconstitució de coses totalment desaparegudes (...)
en els quals apareixen característiques i detalls explicats a l’autor pels vells mariners que els
havien conegut quan eren nois.” (Soler 1936: 1)
Emerencià Roig va deixar palesa la seva vocació de col·leccionista integral, exhaustiu,
amb una obra historiografia i etnogràfica de gran interès cultural pel que de testimoni del
seu temps i d’un món i d’uns oficis sotmesos a un ràpid procés de canvi. Un canvi que
comportava la liquidació del tot el que havia estat una forma de vida que havia durat
dècades i segles. El dibuix va ser una forma precisa de testimoniatge. Roig dibuixava per
documentar i també per a il·lustrar els seus treballs i els seus escrits. També els escrits
d’altres, com el del llibre d’Arturo Masriera, Oliendo a brea (Masriera 1926), un recull de
narracions i records de la marineria catalana, del seus vaixells, dels seus armadors, patrons
i mariners. El traç de Roig és detallista, precís, inconfusible; la modèstia dels materials
pictòrics – llapis carbó , tinta, sanguina... – i el seu delicat tractament converteixen obres
de vocació documental en petites obres d’art. Com les miniatures de vaixells i barques de
mitjana que construïa.
Els dibuixos d’Emerencià Roig han esdevingut un dels puntals de la seva col·lecció. Tenen
el triple valor de constituir les darreres imatges fidedignes de les embarcacions de la costa
catalana - una costa que des dels anys setanta del segle passat va bescanviar el paisatge
natural per un mur de ciment -, una evocació de l’imaginari marítim popular i una pràctica
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artística, com és el dibuix, des de la modèstia vocacional d’un fill d’artista que, també ell, volia
deixar testimoni d’una determinada manera de veure el paisatge, els ésser i els formes de
la vida marinera. Constitueixen, doncs, la síntesi entre la creativitat, l’etnografia i la memòria.
Per aquest motiu ens ha semblat oportú que la posada en valor de nou de la Col·lecció de
Marineria d’Emerencià Roig es focalitzés en una acurada selecció dels dibuixos, acompanyats
d’alguns dels objectes més significatius i de les obres escrites per Roig.
La Col·lecció de Marineria d’Emerencià Roig mereix una millor sort que la que històricament
l’ha caracteritzada; per aconseguir-ho, el primer pas ha estat posar-la novament en valor,
comunicant-la i difonent-la perquè allò que no es coneix no es pot valorar. La Col·lecció ha
patit excessiu desinterès mentre que, per contra, manté tot l’atractiu temàtic, memorialístic,
artesà, artístic i històric amb què la va concebre qui la va configurar. El seu contingut mostra
amb escreix com pot generar memòria, lleure i creació de coneixement.
Per aquest motiu, des del Consorci del Patrimoni de Sitges, des dels Museus de Sitges, hem
volgut dedicar a Emerencià Roig i a la seva col·lecció aquesta exposició amb la idea que
constitueixi una avançada de futur. La instal·lació definitiva de la Col·lecció de Marineria
Emerencià Roig es contempla dins del projecte de rehabilitació integral de Can Falç que
cal portar a terme dins dels propers anys mentre que, provisionalment, s’estudia el seu
emplaçament al Museu Romàntic Can Llopis. Cal acomplir els termes del llegat i, sobretot,
ser fidels al compromís de conservar, difondre i fer créixer el nostre patrimoni que és, al
capdavall, el mirall i el reflex de la nostra història col·lectiva i de la realitat del que som.
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Notes:
1 El 1911 es va adquirir Maternitat, de Joaquim Sunyer, per subscripció popular com a desgreuge a l’atac que l’obra va patir
a l’exposició organitzada per les Galeries Laietanes.
2 L’Institut Nàutic de la Mediterràna es va crear el 1929 a l’antiga Escola de Nàutica per a esdevenir una universitat
marítima, dotada de museu i biblioteca. El fons del museu passà a les Drassanes de Barcelona arran del decret de Josep
Tarradellas del 23 d’octubre de 1936, pel qual es creava el Museu Marítim de Catalunya.
3 Xavier Soler és autor d’un opuscle publicat amb ocasió de la inauguració de la Col·lecció de Marineria d’Emerencià Roig
el 1936 que conté una informació similar a la de l’article (Soler 1936).
4 Les pàgines de El Eco de Sitges entre 1943 y 1966 permeten resseguir els diversos donatius del Dr. Roig i Raventós, sovint
relatats per Salvador Soler i Forment des de les seccions “Destellos” i “Reflejos”.
5 El fons d’Emerencià Roig va passar a formar part de la Col·lecció Local sitgetana. El catàleg informatitzat dels fons de
la Biblioteca no dóna notícia de la seva procedència, per bé que els llibres estan catalogats. No ho estan, en canvi, altres
materials documentals i retalls de premsa.
6 La constitució del Consorci del Patrimoni de Sitges (1994) va obrir una nova etapa que va canviar definitivament la
situació dels Museus de Sitges resolent la problemàtica que s’arrossegava des de 1968.
7 La comissió, nomenada pel Ple municipal, estava integrada pels regidors Jordi Pañella i Virella, Eugeni Farrerons i Josep
M. Soler i Soler.
8 Es possible efectuar una consulta més detallada del fons amb el programa informatitzat que, en un futur, ha de tenir
sortida a internet i, per tant, s’hi accedirà per mitjà de la pàgina web dels Museus de Sitges, www.museusdesitges.cat.
Aquest accés remot és previst en el marc dels actuals projectes de cooperació museística de la Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya.
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Emerencià Roig i Raventós, transmissor de la
memòria
Lluís Jou i Mirabent

Emerencià Roig i Raventós va morir a Barcelona el 16 de

febrer de 1935 a l’edat de 53 anys. Encara no feia un any
que havia aparegut el seu darrer llibre, Sitges dels nostres
avis, que ha esdevingut un clàssic en la literatura local,
potser pel títol, encertat, potser per la manera senzilla,
planera, pràcticament oral, amb que Emerencià Roig va
saber narrar els 34 capítols, que, com si fossin rondalles,
el componen. Potser, també, perquè la primera edició,
publicada per NAGSA i apareguda per la festa del llibre
de 1934, es va exhaurir aviat i es va convertir en un referent
del record d’un Sitges desaparegut al llarg d’un anys en
que semblaven desapareguts moltes més coses. En tot cas,
a la literatura històrica local aquest llibre és, amb l’Assaig
històric sobre la Vila de Sitges, de Llopis i Bofill, el Llibre
de Sitges i El Modernisme a Sitges, aquests dos darrers de
Ramon Planes, els llibres encara avui més coneguts, si més no pel títol, i més recomanables
com a introducció al coneixement històric sobre Sitges.
El Sitges dels nostres avis és un llibre singular. Va tenir una gènesi llarga i, en la ment del
seu autor, va anar canviant de nom al llarg del temps. De fet, Emerencià Roig va començar
a escriure’l cap a 1922 i en va publicar la major part dels quadres o capítols, diríem que per
entregues, a l’Eco de Sitges en una secció genèrica, d’aparició irregular, que intitulava “De
la vida marítima passada”. El primer article fou un escrit en que parlava d’un dels llaguts
més estimats per ell: L’Àguila de Oro, una barca de mitjana construïda a Blanes cap a
1864 per encàrrec de Josep Batlle Pasqual, que va manar gairebé sempre un altre sitgetà,
en Tomàs Almansa.9 Van seguir altres articles a l’Eco de Sitges: Bastiments cèlebres, “La
Villa de Sitges” (13.04.1924), La barca d’en Plats i Olles, (11.05.1924), Barques i pescadors
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Platja de Sitges
Joaquim de Miró i Argenter (Sitges, 1849-1914)
Sitges, 1885
Col. d’Art de la Vila de Sitges, núm. inv. 36
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(20.07.1924), Relíquies Navals (26.10.1924), Mar endins (11.01.1925), A bordo del bergantí
goleta FE (15.02.1925), El Santuari del Vinyet: Ex vots (1.03.1925), Un aconteixement a la
platja (22.03.1925), L’acomiadament de la “Vinyet” (26.04.1925), Els patrons: en “Bernardillo”
(14.06.1925), L’arribada de l’empresa (15.08.1925), El servei de vapors (27.09.1925), Com anaren
a Amèrica antigament els nostres avis (25.10.1925), El naufragi d’un escampavies (15.11.1925),
El temporal del 86 (6.12.1925), La inauguració del tren de Vilanova (1.01.1927).10 També
n’aparegueren altres tres a l’Amic de les Arts, més elaborats que els de l’Eco cal suposar
que a causa del rigor de Josep Carbonell i Gener. L’any 1924, Emerencià Roig ja anunciava
que tenia el projecte de publicar un llibre amb el títol de El mar de Sitges. Cinc anys mes
tard, el títol somniat per l’autor era el de Sitges retrospectiu. Aplec d’impressions de la vida
sitgetana dels anys 1850 al 1880. I, encara l’any abans que fos una realitat, el llibre s’havia de
dir Sitges marítim. Finalment fou Sitges dels nostres avis, i va fer fortuna. Va fer fortuna en
molts aspectes.
Sitges dels nostres avis, la darrera obra d’Emerencià Roig, sintetitza, a parer meu, els temes
que eren del seu interès:
•

la navegació i la pesca a la Catalunya del vuit-cents,

•

la preservació científica de la terminologia catalana dels oficis que s’hi relacionaven i,

•

la conservació del que avui se’n diu memòria històrica dels llocs i de la gent que
vivien a les platges, les barques i els vaixells.

Per a Roig, és clar, les platges per antonomàsia, per definició, per excel·lència, són la de
Sitges i la de Blanes, on el pare havia pintat, i on ell i el seu germà Josep hi havien fet tanta
vida i amistats, entre d’altres, amb Joaquim Ruyra i el grup de Recull. I és que Emerencià
Roig havia nascut a Sitges, a la casa familiar del carrer Parellades número 22, el dia 8 d’agost
de 1881, quan no feia ni un any que el ferrocarril havia arribat a Sitges, episodi que narra
ell en el darrer capítol del llibre. Era fill del pintor Joan Roig i Soler, el gran pintor luminista
(Barcelona 1852-1909), autor d’algunes de les vistes més reeixides de la nostra platja els
darrers anys del segle XIX i, també, del pas del tren per les barreres, llavors a l’entrada
de la Vila, un petit oli que es conserva als nostres museus. No és sobrer de subratllar
que Joan Roig i Soler va arribar a Sitges a principis de 1880 i que fou ell que va cridar-hi a
Mas i Fontdevila (Gràcia 1852-Sitges 1934), el qual es va casar amb una cosina de la dona
d’en Roig. Els primers anys d’Emerencià Roig van transcórrer, doncs, a la platja, on el pare
pintava les cases i les barques, a vegades acompanyat d’altres amics: Joaquim de Miró
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(Sitges 1849 – 1914), Joan Batlle Amell (Sitges, 1855-1927), Antoni Almirall (Sitges, 1860-1905) i
ocasionalment Santiago Rusiñol (Barcelona 1861-Aranjuez 1931) o Eliseu Meifrén (Barcelona
1858-1940) i d’altres. Cal suposar que l’experiència del nen, corrent per la platja, parlant amb
els pescadors que arreglaven ormeigs i amb les dones, sempre esforçades, que cosien les
xarxes, fixant-se en els boters, mirant de reüll el que el pare i els seus amics pintaven, va ser
tan vital, que el va marcar tota la vida.
Joan Roig i Soler va pintar a Sitges i altres indrets de la costa. Vilanova, el port de Barcelona,
Badalona, Blanes, Tossa de Mar i, també, Moià o Camprodon. No sé per què va vendre la
casa del carrer Parellades i va deixar la nostra vila. No es pot descartar que fos, en part,
perquè Sitges canviava massa i per a ell començava a perdre encant. Blanes quedava més
lluny de la civilització.... Així se centrà més en Blanes i Barcelona on els seus dos fills van
estudiar. Emerencià, el gran, Farmàcia, i Josep, el petit, Medecina. Emerencià Roig va obrir
farmàcia, sembla que a la Rambla de Catalunya, el 1906. Josep, més tard, va obrir consulta
a Enric Granados, no massa lluny de la farmàcia del germà. Josep arribà a ser un metge
pediatre reconegut i reputat, però Emerencià va deixar d’exercir el 1917 per raons de salut, i
potser, també, perquè es delia per la llum de la platja i l’atreien els vaixells i les barques i tot
el món que desapareixia.
És bo de contextualitzar el moment. Si la guerra europea de 1914-1918 havia revitalitzat en
certa manera la marina mercant a vela per l’enorme necessitat de transport, també havia
millorat tan considerablement els vaixells de vapor que en va representar el final. A la guerra
del catorze encara van navegar corsaris a vela, i a Emerencià Roig això poc o molt el devia
entusiasmar: entre els llibres de la seva biblioteca no hi falta el clàssic El último corsario del
mític compte Felix de Luckner, comandant del Seeadler un vaixell de guerra amb el qual va
fer cors ensorrant una pila de vaixells aliats als mars del Sud. El llibre, traduït de l’alemany
al castellà, al francès, l’anglès i d’altres llengües, encara avui és un clàssic en la matèria, una
mena de cant del cigne de la navegació a vela.
És aquest doble món que es perd, la navegació a vela, el segle XIX que mor a les trinxeres
d’Europa i la platja de Sitges que el passeig, el “Quiosco”, Maricel i els estiuejants
transformen, el que fascina a Emerencià Roig, el que vol salvar de l’oblit, el que vol
transmetre. A partir de 1919, i fins a la mort, el 1934 (total només quinze anys) es va dedicar
a prendre notes d’un món que s’acabava. No crec que mai busqués una notícia en un
arxiu. En tenia prou amb el llapis i el paper: preguntava, observava, dibuixava, si calia
deduïa o imaginava. I va deixar-nos una obra prou extensa, centrada localment a Blanes i
a Sitges; temàticament, a la marina i la pesca del vuit-cents; metòdicament, en la recerca
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oral i terminològica i en el dibuix tècnic i, sobretot, artístic. Emerencià Roig va comprar
llibres, és clar, i els va llegir i conservar. Les seves obres són La pesca a Catalunya (1926)
i La marina catalana del vuit-cents, (1929) dues obres cabdals en la matèria que tracten,
il·lustrades i amenes, publicades per l’Editorial Barcino dins de la seva Enciclopèdia catalana;
El vocabulari de l’art de la navegació i de la pesca, (1924) el Vocabulari de la pesca (1926)
i Recull de termes aplegats en una terrisseria de Blanes, tots tres publicats als Butlletí de
Dialectologia de l’Institut d’Estudis Catalans, i, finalment, Blanes Marítim (1924) i el seu
Apèndix de 1929 i Sitges dels nostres avis, de 1934, al que m’he referit principalment en
aquest escrit.11
Emerencià Roig va completar la seva tasca d’investigació sobre la marina i la pesca del vuitcents tot aplegant una col·lecció de vaixells i de barques en miniatura i adquirint algunes
notables pintures de velers. Ell mateix es va entretenir a construir petites barques i va fer, o
va fer construir, miniatures de nanses i d’altres ormeigs de pescar.
Quan va morir, el 16 febrer de 1935, era alcalde de Sitges en Salvador Olivella, que va
representar oficialment la nostra vila al funeral, que se celebrà a Barcelona. Emerencià va
morir solter i sense fills. L’hereu era el seu germà, Josep Roig i Raventós, que no va tardar
gens en oferir a l’Ajuntament de Sitges la col·lecció de vaixells i d’objectes de mar del seu
germà, juntament amb una part dels seus dibuixos. Un petit museu marítim, més etnològic
que històric, que va ser el primer a obrir al públic regularment i amb vocació de museu el
juny de 1936, al segon pis de Maricel, just a sobre de la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Fa vuitanta anys que el nom d’Emerencià Roig, els seus llibres i la seva col·lecció naveguen
en una mar gairebé sempre plàcida, però massa sovint en mig de bancs de boira densa que
n’impedeixen la visió i en fan ignorar la situació. Tot d’una apareixen, tot d’una s’obliden.
Pel que fa als llibres, El Sitges dels nostres avis fou reeditat pel Grup d’Estudis Sitgetans
el 1979 amb un pròleg meu i alguns dibuixos extrets de l’Eco de Sitges. Quinze anys més
tard, el 1994 se’n feu una nova edició, ara amb un índex onomàstic obra d’Ignasi Muntaner i
fotografies antigues del temps que el llibre narra, que ha hagut de ser reimpresa perquè les
prèvies s’exhauriren. El 1996 l’Editorial Noray va reeditar La Pesca a Catalunya i La Marina
Catalana del Vuit-cents. Seria bo posar més a l’abast aquestes dues obres.
I, pel que fa a la Col·lecció de Marineria, fou enriquida després de la guerra per donatius
que Josep Roig i Raventós va anar fent gairebé fins a la mort sense que gairebé ningú més
que Salvador Soler Forment se’n fes ressò. Quan es va obrir la Col·lecció Pérez Rosales, les
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dependències museístiques del Palau de Maricel inaugurades el 1936 es van tancar, i el 1972
part de les peces van ser traslladades d’amagat cap al Museu Marítim de Barcelona. En van
tornar el 1977 per quedar instal·lades provisionalment als baixos de Maricel, donant nom a
la Sala Vaixells, per tornar als magatzems dos anys més tard i passar mig amagada a una de
les sales de Maricel al cap de deu anys. Ara sembla que posa proa cap a can Falç de Mar,
davant de la platja, a tocar de La Fragata, no gaire lluny d’aquella caseta de la Ribera número
26 on Emerencià Roig passava els seus hiverns sitgetans i on segurament va enllestir el seu
darrer llibre, en un espai que pot resultar encertat. Si els Falç de Mar foren, abans de res,
navegants sense por que anaven i tornaven d’Alger a vela i a rem si calia, fer de casa seva, si
pot ser al segon pis, on el mar sigui visible, el port de destí d’una part de la nostra història
marítima serà una mena d’Itaca per la Col·lecció de Marineria.
Fa goig pensar que l’exposició dels dibuixos de Roig i Raventós pot contribuir a què els
visitants dels museus de Sitges i els sitgetans en general recuperin la memòria d’Emerencià
Roig, una persona que va contribuir de manera molt significativa a conservar els nostres
mots, els oficis dels nostres rebesavis i la memòria col·lectiva del Sitges.

Notes
9 Vaig tenir ocasió de fer la comprovació documental sobre l’existència de les barques i els patrons a què fa referència E.
Roig els anys setanta. Vegeu, si us interessa, Jou i Mirabent, Lluís. Notes per a l’estudi de la marineria de Sitges 1840-1880,
Pròleg de Ramon Planes. Vilafranca, Museu de Vilafranca, 1977. 87 pàgines. Premi Sant Ramon de Penyafort 1976.
10 Aquestes referències són extretes de l’arxiu o diccionari denominat provisionalment “Gent i llocs de Sitges a la premsa
local” que el meu pare, David Jou Andreu, va construint en els darrers temps tot indexant al seu gust principalment l’Eco de
Sitges.
11 Vegeu per a una bibliografia exhaustiva Jou i Mirabent, Lluís i Panyella Balcells, Vinyet. Biobibliografia d’Emerencià Roig
i Raventòs. Mecanoscrit inèdit. Premi Ramon d’Alós Monner de l’IEC 1973 del qual se’n conserva una còpia a la Biblioteca
Popular Santiago Rusiñol.
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L’home que preguntava: Emerencià Roig i
Raventós (1881-1935)
Enric Garcia Domingo

N’hi havia molts, d’artistes, que anaven a la platja armats

amb els estris de dibuixar o de pintar. Les barques de
pesca atreien molt els pintors i també els fotògrafs
aficionats. Però aquell home era diferent. Aquell no només
dibuixava. També ho preguntava tot: quin tipus de barca
era aquella, quina pesquera feia, perquè tenia aquelles
formes, perquè aquells colors i, si li feien confiança, es
llençava també a preguntar per cada una de les peces o
parts de la barca. Semblava que volia estudiar l’anatomia
de les embarcacions, com un metge estudia el ossos,
els músculs o el òrgans d’un pacient. Hom deia que, a
Barcelona, feia el mateix: anava al moll, dibuixava els
darrers velers que encara hi amarraven, hi pujava a bord
quan el convidaven, i començava a preguntar-ho tot sobre
el bastiment i els seus tripulants. Hi prenia nota, i seguia
preguntant i preguntant, amb una curiositat inesgotable. Qui era aquell home curiós que
semblava fascinat per coses tan vulgars como una barca de pesca o un bergantí vell? Quin
sentit tenien tantes i tantes hores entre gent de mar, escoltant aquells veterans cofois de
repetir històries antigues que potser gairebé ningú volia ja sentir?
Emerencià Roig i Raventós havia nascut el 8 d’agost de 1881 a Sitges, en una família culta i
benestant. El seu pare, Joan Roig Soler, fou un reputat pintor paisatgista, i el seu germà petit
Josep seria metge, escriptor i poeta. Emerencià es va llicenciar en Farmàcia a la Universitat
de Barcelona l’any 1906, però la seva delicada salut el va apartar de la plena pràctica
professional i el va portar (o el fa forçar) a decantar-se pel dibuix i per una activitat que ara
denominaríem de recerca antropològica, tot i que ell segurament no s’hauria identificat amb
aquesta descripció. Per la seva obra gràfica i escrita, i per la seva tasca com a col·leccionista,
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és una de les grans figures de la història marítima catalana. La seva vida comença amb un
nen fascinat pels vaixells i acaba amb un etnòleg impacient per documentar una marina
catalana que s’esvaïa lentament. Caldria molt més que un breu article per analitzar la seva
obra.12
La seva trajectòria investigadora va anar estretament lligada a tres indrets de la nostra costa:
Sitges, Barcelona i Blanes. Tres balcons al mar, tres comunitats marítimes ben diferents,
on la gent de mar li explicava els relats que acabarien recollits en multitud d’articles i en
diversos llibres, entre els quals en destaquen Blanes Marítim (Notes històriques)13; La pesca
a Catalunya14; La marina catalana del vuitcents15, i Sitges dels nostres avis, que va sortir a la
llum un any abans de la seva mort16. A més a més, el seu llegat està format per una llarga llista
d’escrits dispersos en diferents revistes i diaris (Catalunya Marítima, La Marina mercante,
L’Avi Muné, Recull, Revista de Oro, El Eco de Sitges, L’Amic de les Arts, La Mainada, La
Nova Catalunya, Patufet, etc.) i pels vocabularis que es citen més endavant. Tota la seva
obra està escrita en català, i la major part dels seus relats els va produir a partir del 1919,
de forma que en un període relativament curt -va morir relativament jove, amb 53 anys- va
generar una gran quantitat de treballs. Pel que fa a la seva obra gràfica, no només va fer
retrats de vaixells i barques, sinó que també va fer algunes capçaleres de revistes i altres
il·lustracions. És cert que Roig va conrear altres temàtiques no marítimes (inclòs el gènere
humorístic o el món de l’explotació agrícola), però quan s’ocupava de les coses de la mar era
quan el seu talent per a l’observació i la narració destacava.
La seva obra era “un minuciós estudi d’observació i recopilació”, com es diu en el pròleg
de La marina catalana del vuitcents. En el mateix text es dóna també, com de passada, el
que és la clau del valor de l’obra de Roig: el recurs a les fonts orals. Sabem que els seus
informadors eren mestres d’aixa i calafats, capitans, armadors, i també nostramos, mariners
i pescadors. Amb la distància podem veure com s’interessava per les coses importants,
però també per la feina i la vida a bord de la gent treballadora, que se la guanyava pescant
o navegant. També recull històries, cròniques en podríem dir, a partir de persones que
en van ser testimonis o protagonistes, i que fixa per escrit per a què perdurin. El seu estil
contrasta amb una historiografia més tradicional que descansava generalment sobre el
relat de vida de famosos capitans i d’armadors, gent de categoria amb noms i cognoms.
Roig no és historiador; no es capbussa en cap arxiu, sinó que recull el testimoni oral de
gent senzilla que va tenir l’oportunitat de dir la seva a un senyor que, per raons que potser
no comprenien, s’interessava per la seva vida i la seva feina17. Roig va ser un avançat al seu
temps en aquest sentit; tot i que Roig no recolza la seva recerca en cap fonament teòric,
hauríem de considerar que la seva feina (especialment en els estudis vinculats a la pesca i al
27

vocabulari) va contribuir a crear el que ara denominem Antropologia o Etnologia marítima.
La major part de les seves obres anava acompanyada per dibuixos propis, d’un traç
molt personal i fàcilment identificable, que tenien més vocació documental que artística.
No rebutja la fotografia, ni molt menys; els seus llibres incorporen força documentació
fotogràfica, però en detecta les seves limitacions, com ho fan també alguns naturalistes, que
recorren al dibuix a mà alçada per captar matisos que la fotografia no pot capturar. Per tant,
en els seus dibuixos hem de veure més la visió d’un investigador que la d’un pintor.
Va submergir-se en un altre camp molt característic de la recerca etnogràfica: el vocabulari,
en aquest cas, marítim. Amb Joan Amades Gelats (Barcelona, 1890-1959), reconegut etnòleg
i folklorista, va donar a l’impremta dues obres que han estat de vital importància per a
la conservació del vocabulari marítim català. El primer va ser el Vocabulari de l’art de
la navegació i de la pesca, de 1924, premiat per l’Institut d’Estudis Catalans; el segon el
Vocabulari de la pesca, de 1926, ambdós publicats al Butlletí de Dialectologia Catalana, que
publicava l’IEC. Roig va treballar també en vocabularis locals de Blanes i Sitges, i trobem
també la seva empremta en el Diccionari Català-Valencià-Balear de Mossèn Alcover Moll.
Cal dir que no resultava gens fàcil treballar amb la llengua de la gent de mar, especialment
pel que fa a la marina mercant, ja que la frontera entre el mot propi i l’adaptació pràctica
del castellà (idioma dominant en molts àmbits, incloses l’Administració marítima i l’Armada,
on la gent de mar hi feia el servei militar) creaven confusions impossibles de deslligar encara
avui. En l’època de major esplendor de la marina velera catalana (allò que Ricart i Giralt va
denominar el segle d’or de la marina catalana), la gent de mar estava subjecta a la Matrícula
de Mar i havien de fer diferents campanyes en vaixells de guerra o en arsenals de l’Estat,
sovint durant molts anys. La gent de mar catalana es barrejava amb homes de diferents
procedències, i el vocabulari mariner acabava sent finalment una mena de “lingua franca” on
el castellà hi dominava per força. Però de la mateixa forma que existien coneguts vocabularis
marítims en aquesta llengua (per exemple el Diccionario Marítimo Español de Timoteo
O’Scanlan, publicat el 1831, reeditat pel Museo Naval de Madrid el 1974), no existien eines
equivalents per recollir les formes catalanes de la nomenclatura marítima. És per això que
el treball de Roig i Amades adquireix, amb la distància dels anys, un valor inqüestionable.
Només cal revisar tots els diccionaris i vocabularis marítims editats des de llavors per a
trobar l’empremta de Roig i Amades.
Roig va col·laborar també amb un altre etnògraf destacat, Tomàs Carreras i Artau
(Girona, 1879 - Barcelona, 1954), creador de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, i amb
escriptors costumistes com ara Artur Masriera i Colomer (Barcelona, 1860-1929), autor del
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llibre Oliendo a brea, on l’Emerencià Roig hi va tenir una part important. És a dir, que es
movia en l’òrbita dels pioners de l’etnologia catalana, aquells que intentaven fer a Catalunya
el que alguns antropòlegs feien estudiant cultures exòtiques en altres continents. D’aquesta
forma Roig va esdevenir un dels primers investigadors de la cultura popular i tradicional a
casa nostra. La forja d’una idea cultura marítima catalana reposa en gran mesura en el treball
de Roig, que he esdevingut un dels clàssics d’aquesta matèria, d’imprescindible lectura i
estudi encara vuitanta anys després de la seva mort. Tot el què ha vingut desprès de bo, n’és
deutor en gran mesura.
Pel que fa a la seva dimensió de col·leccionista, cal dir que el seu llegat és més aviat una
acumulació de materials d’estudi o de curiositats, que no una tasca conscient en busca de
la peça desitjada, o de varietats específiques que empenyen a la compra compulsiva d’un
cert tipus d’objectes. Al contrari, deixant de banda la voluminosa obra pròpia, al fons Roig
hi trobem moltes coses que tenen una relació directa amb el seu vessant investigadora. Per
exemple, objectes que trobem dibuixats a La pesca a Catalunya, o models d’estudi amb una
funció bàsicament descriptiva, pedagògica fins i tot. La resta són segurament regals d’amics,
records personals i presents lliurats pels seus informants. Fins i tot alguns models són fets
per ell mateix. Finalment, també hi trobem curiositats vinculades a la Historia Natural. En tot
cas el què dona valor al conjunt és el què representa ara per a nosaltres com a esperit d’una
època i com a forma de preservar un patrimoni que llavors ningú no valorava18.
Per cert que en aquesta seva col·lecció hi trobem també dibuixos i pintures de vapors
mixtes, de les embarcacions que combinaven aparell veler i màquina de vapor, i que
representen les primeres dècades de la nova tecnologia, tot i que amb el canvi del segle ja
eren gairebé història. En certa forma, representaven una transició que potser Roig encara va
considerar interessant. Aquells vaixells embarcaven encara mariners experts en la maniobra
de la vela i representaven una bona resposta a les necessitats de la marina mercant.
Però amb la millora constant de les plantes propulsores, els vapors van acabar eliminant
definitivament els aparells. Pel què sembla, ja no tenien cap interès per a en Roig. De la seva
obra no es desprèn un rebuig declarat cap a la nova tecnologia, més aviat una indiferència.
Els vapors no tenien ni la bellesa ni la grandesa dels velers.
És molt important contextualitzar l’obra de Roig. Ell va viure un moment en el qual
cristal·litzava una relectura, una reinterpretació, del món de la vela. Quan aquesta
desapareixia poc a poc, moltes persones idealitzaven una marina vèlica harmoniosa, neta,
on les tripulacions eren com una gran família, lluny dels vapors sorollosos, bruts de greix i
carbó, i tripulats per gent estranya i descontenta. Una visió romàntica que ha donat grans
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obres literàries però que no respon a la realitat. Però per a gent com l’Emerencià, amb la
vela moria una idea de tradició (amb les seves realitats i falsedats, és clar), d’oficis centenaris,
de coses de tota la vida posades en perill per un món industrialitzat, impersonal i mancat
d’èpica.
Emerencià Roig, sord i malalt, va morir a la seva casa de Pedralbes, a Barcelona, el 16 de
febrer de l’any 1935, deixant algunes obres inacabades, entre elles un tercer diccionari
marítim, un relat provisionalment titulat Barcelona marítima. Impressions de la vida de
nostre port des de 1828 a 1853 i algun altre projecte19, així com certa quantitat de notes,
manuscrits i material en brut, conservat avui a la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges. El
seu germà Josep va cedir el seu llegat a l’Ajuntament de Sitges poc dies després, el 22 de
febrer de 1935. El conjunt, un patrimoni marítim, de gran valor, va ser instal·lat ben aviat al
Palau Maricel amb el nom de “Col·lecció de Marineria Catalana”, com a exposició permanent
inaugurada el 14 de juny de 1936. Pocs mesos desprès, quan l’octubre del 1936, en plena
guerra, la Generalitat de Catalunya va crear el Museu Marítim de Catalunya (amb vocació
de museu d’àmbit nacional i amb la missió primera de preservar un patrimoni que estava
en perill per la guerra i la revolució), es va plantejar el trasllat de la col·lecció a Barcelona.
Però hi va haver molta resistència a nivell local i finalment es va rebutjar la proposta20. La
preservació del fons semblava garantida a Sitges i en tot cas es considerava un expoli. De
llavors ha format part del patrimoni de la vila, tot i que no sempre tractat amb el respecte
que mereixia. Afortunadament ara el Consorci del Patrimoni de Sitges el retorna a la societat
en tot el seu esplendor, amb un tractament respectuós i modern que té molt d’homenatge
pendent i merescut. Però aquesta reunió d’objectes i documents no és suficient per a copsar
el valor de l’obra d’Emerencià Roig. Caldria llegir o rellegir els seus llibres i articles, caldria
fullejar els vocabularis que va fer amb Joan Amades, i mirar els seus dibuixos amb ulls nous,
per intentar, per un moment, sentir el mateix que ell va sentir: la urgència de preservar la
memòria d’un món a punt de desaparèixer, d’una marina catalana que baixava el teló. Els
visitants de l’exposició en sortiran amb deures per fer a casa: bàsicament, llegir els principals
textos de Roig, accessibles gràcies a reedicions publicades fa uns pocs anys.
Fora de l’àmbit limitat dels estudiosos i aficionats als temes marítims, la figura d’Emerencià
Roig ha estat injustament oblidada. En un altre país el seu nom segurament seria pronunciat
amb respecte com un dels grans de l’etnologia, i sens dubte com el pare de l’etnologia
marítima catalana. Aquesta exposició ens dóna l’oportunitat de reconèixer a qui ens va saber
indicar un camí, i alhora capbussar-nos en els inicis de l’etnologia marítima catalana.
Barcelona, febrer de 2017
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Notes:
12 El camí iniciat per Lluis Jou Mirabent i Vinyet Panyella l’any 1974 amb la seva Bio-bibliografia d’Emerencià Roig (premi
Ramón d’Alòs-Montaner de l’Institut d’Estudis Catalans), a penes ha tingut continuïtat, llevat del pròleg que el mateix Lluís
Jou va fer a la reedició del Sitges dels nostres avis vint anys més tard.
13 Blanes Marítim. Notes Històriques. Biblioteca de Recull, volum II, Blanes, 1925. Sovint es cita l’any 1924, però fou publicat
a la revista Recull es forma de fulletó, el darrer dels quals datat per l’autor l’abril del 1925 i sabem que l’octubre d’aquell any
la revista oferia per 75 cèntims l’enquadernació amb els full de fotografies.
14 La pesca a Catalunya, Editorial Barcino, 1927 (hi ha una reedició d’Editorial Noray de 1996).
15 La marina catalana del vuitcents, Editorial Barcino, Barcelona, 1929 (hi ha una reedició d’Editorial Noray de 1996)
16 Sitges dels nostres avis. Llibreria Catalonia, 1934 (hi ha una reedició del Grup d’Estudis Sitgetans de 1994).
17 “Per aquests estudis tenia, en primer lloc, la paciència de recercar informacions entre els escassos homes de mar del
segle passat, l’expressió dels quals no sempre és fàcil d’interpretar per la limitació de llurs coneixements generals i per
la mixtificació que, amb el tems, han sofert els mots tècnics d’aquest ram” (Xavier Soler, “La col·lecció Emerencià Roig” a
Butlletí dels Museus de Barcelona. Publicació de la Junta de Museus, núm. 56, vol. 6, gener de 1936)
28 La col·lecció d’Emerencià Roig té alguns punts de connexió amb el desaparegut museu de curiositats marineres de Roig
Toqués, a Vilanova i la Geltrú, tot i que en aquest cas hi mancava el vessant científica.
19 “Emerenciano Roig y Raventós. Un excelente escritor marítimo que desaparece”, La Vanguardia, 7 de marzo de 1935.
20 El Museu Marítim de Catalunya va néixer a partir del petit museu que hi havia a l’Institut Nàutic de la Mediterrània, on
des del 1934 s’hi ja conservaven en dipòsit alguns materials d’en Roig (Enric García Domingo, Història del Museu Marítim de
Barcelona 1929/1939, Edició del Museu Marítim de Barcelona, 2001). Uns anys abans s’havia pogut veure a Barcelona una part
del fons, en el marc de l’Exposició de treballs manuals de gent de mar de 1930.
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Exposar els dibuixos d’Emerencià Roig i Raventós:
una qüestió de llenguatges

Pere Izquierdo i Tugas

Descriure els detalls d’una embarcació amb la precisió

suficient perquè el lector pugui fer-se’n una imatge mental
exacta, és realment molt difícil. Durant molts segles, i fins
a l’època d’en Roig, els vaixells han estat les màquines
més complexes que existien, i tots els seus detalls tenen
importància per al seu perfecte funcionament.
Per acabar-ho de complicar, el llenguatge mariner és ple
d’un lèxic també molt específic, que molt poques persones
coneixen en profunditat i que dóna nom precís a tots
i cadascun dels elements de la nau, de manera que la
comunicació de què cal fer en cada moment sigui possible,
tant a la drassana com durant la navegació. En el cas del
català, a més, bona part d’aquest lèxic ha estat substituït
per barbarismes, sobre tot procedents del castellà i,
darrerament, de l’anglès.
Emerencià Roig i Raventós, es va preocupar, juntament amb Joan Amades, de documentar
i inventariar els mots que feia servir la gent de mar i de salvar-los per a nosaltres en els dos
reculls que van publicar el 1924 i el 1926 al Butlletí de Dialectologia Catalana. Un total de
203 pàgines de mots ben definits, que han estat a la base de molts treballs posteriors.
Però per a descriure una embarcació, difícilment n’hi haurà prou amb les paraules.
Emerencià Roig, fill d’un pintor excel·lent que volia per als seus fills un futur més segur i
estable que el de l’artista de l’època, aplicà a l’etnologia del món nàutic els coneixements de
dibuix apresos, segurament, tot observant el seu pare, el luminista Joan Roig i Soler.
La intencionalitat bàsica dels dibuixos d’Emerencià Roig, no és artística. Això no vol dir que
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no siguin bells, que en molts casos ho són, i força. Allò que pretenen és, fonamentalment,
reflectir tots els detalls de les naus, de les drassanes i dels ports d’un món en extinció. Es
tracta, doncs, d’un il·lustrador científic.
Hi ha diverses ciències que, tradicionalment, i fins i tot en l’actualitat, han de fer recurs
sistemàtic a la il·lustració científica per tal de mostrar exactament allò que cal ensenyar. La
biologia, la medecina, la paleontologia, l’etnologia i l’arqueologia, entre d’altres, no se’n poden
estar. Ni l’abaratiment i generalització de la fotografia no han pogut acabar amb aquesta
necessitat, perquè el bon dibuixant científic selecciona, de tots els detalls que l’ull pot
observar, aquells que són realment significatius, i ens els fa evidents.
Des d’Albert Dürer, Leonardo da Vinci i Giovanni Battista Piranesi, hi ha una llarga tradició
artística vinculada a la ciència que ha donat excel·lents il·lustradors, i magnífiques il·lustracions
que, sense tenir una finalitat estètica, es poden considerar veritables obres d’art.
A Catalunya no hem disposat d’una gran tradició d’il·lustració científica, malgrat algunes
figures notables. Al segle XVIII, tenim dos grans il·lustradors que es dediquen al món marí
i a les embarcacions, Antoni Sáñez Reguant i el botànic i ictiòleg Joan Salvador Riera. Dels
segles XIX i XX, especialment centrats en la història de l’arquitectura, tenim grans dibuixants
com Lluís Domènech i Montaner, Elies Rogent, Lluís Rigalt, Claudi Lorenzale, Antoni Roca
i Sallent, Pau Milà i Fontanals, Josep Puig i Cadafalch (amb la mà oculta, al darrera, d’Emili
Gandia), o el naturalista Jordi Sabaté Pi. En l’actualitat hi ha tota una panòplia de joves
il·lustradors que auguren un futur brillant amb l’aprofitament de les tecnologies de la
informació.
El dibuix d’embarcacions, sempre amb la màxima precisió possible, no naixerà pas de la
voluntat de documentar-les científicament, sinó de la demanda dels armadors i de les
famílies dels capitans dels nostres ports, que desitjaven decorar les cases i els despatxos
amb imatges de les seves naus. Dins d’aquesta tradició, hi excel·lí Josep Pineda Guerra
(Alacant, 1.837-1.907), però també cal remarcar les obres de Joan Monjo i Pons (1816-1884),
Rafael Monjo i Segura, Josep Mongay i Torné (1826-1902), Riera, Giralt, Estapé i Ayné,...
Aquesta escola catalana es diferenciava força de la que es va desenvolupar a Madrid i que
tenia una voluntat més documentalista, amb Rafael Monleón i Torres (1819-1900) o Antonio
de Caula Concejo (1842-1909).
A l’hora de presentar al públic l’obra gràfica d’Emerencià Roig i Raventós, se’ns va fer evident
que no ho havíem d’enfocar com una exposició d’art, perquè no era pas artística la intenció
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de l’autor. És evident que pràcticament tots els dibuixos i pintures que ens n’han pervingut
són, en realitat, notes d’un etnòleg que documenta un món que està desapareixent, a
mesura que la màquina de vapor i el motor d’explosió provoquen l’obsolescència de la
navegació a vela.
Emerencià Roig, criat arran de mar i observador apassionat, vol deixar constància de com
eren aquests bastiments de la darrera florida de la navegació a vela. Ha vist la decadència
accelerada de les drassanes de les nostres platges i sap perfectament que si encara queden
en servei vaixells de construcció catalana, és només perquè la construcció naval autòctona
era pràcticament l’única que posava més èmfasi en la durabilitat que no pas en la lleugeresa
i rapidesa. L’armador català encarregava naus per als seus fills i els seus nets, mentre la resta
del món estava fent embarcacions amb una esperança de vida de vint anys. Com el mateix
Roig indica a la seva obra escrita, al 1929 encara podia contemplar enormes baluernes que
estaven en servei des de 1850.
Tot aquell món estava desapareixent i tenia els dies comptats, i Emerencià Roig era molt
conscient que tot allò que ell no documentés, probablement no hi hauria ningú que arribés a
temps de preservar-ho per a la història i les generacions futures.
L’exposició dels seus dibuixos havia de recollir aquest esperit i contextualitzar-hi l’obra d’en
Roig de manera que es pugui copsar amb facilitat aquesta voluntat etnològica, i la gran
ambició d’aquell savi enamorat de la mar.
És per això que l’hem plantejat en cinc àmbits que ens van presentant el personatge,
aquest món en extinció que el captivava, el seu vessant com a col·leccionista de qualsevol
objecte relacionat amb la mar i la navegació, la voluntat mnemotècnica de la seva obra
gràfica i, finalment, una selecció dels seus dibuixos i pintures dipositats a Sitges al 1935,
endreçada en funció dels diferents espais topogràfics on va desenvolupar el seu talent i el
seu ull d’observador perspicaç: la drassana, allà on neixen les embarcacions; el port, on es
refugien els grans bastiments; la platja, que era encara l’espai de treball per excel·lència dels
pescadors i el lloc on s’aixoplugaven les barques de mitjana que feien el paper dels camions
actuals; i, finalment, un ampli catàleg de les diferents tipologies de naus i els seus respectius
aparells.
En aquesta darrera part, el nostre plantejament inicial pretenia una disposició molt
endreçada que, començant per les construccions més petites i senzilles, els bots, les
barques, els llaguts o barques de mitjana, anés avançant en complexitat i nombre de
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pals i de veles fins arribar als vaixells de propulsió mixta, els primers a incorporar la força
motriu del vapor, encara com a complement de la propulsió a vela. Són, aquestes darreres,
embarcacions ben estranyes que compatibilitzen els aparells tradicionals amb la forma
d’impulsió que els havia de deixar obsolets.
Un cop posats a treballar l’exposició amb el dissenyador Jesús Galdon, aviat ens vam adonar
que valia la pena mantenir els emmarcats originals, que agrupen els dibuixos d’una forma
potser més anàrquica, però que mantenen l’aspecte d’allò que van poder visitar els visitants
del primer, i efímer, museu marítim de Catalunya, instal·lat al Palau de Maricel just abans
de la Guerra d’Espanya. Haurà de ser el visitant qui faci l’esforç d’endreçar mentalment
aquestes representacions per tal de veure-hi aquesta tendència evolutiva cap a una
complexitat cada vegada més gran.
Mantenir aquest emmarcat ens ha obligat també a incloure alguns dibuixos que havien estat
descartats inicialment, però que formen part d’aquests grans quadres compostos, i llavors,
per raons d’espai disponible, a eliminar de la selecció una part dels dibuixos que havien
estat triats per la seva significació o qualitat.
Tot i això, creiem que el conjunt ha quedat suficientment sòlid, comprensible i atractiu, i
esperem que el visitant el podrà interpretar i gaudir sense gaire dificultat.
Un sisè àmbit de l’exposició, simbolitzat per una roda de timó, ens parla del rumb futur,
de la perspectiva de reobertura al públic del conjunt de la col·lecció, que el Consorci
del Patrimoni de Sitges té intenció de reexposar de forma permanent, primer al web dels
Museus de Sitges, i, de seguida que sigui possible, al Museu Romàntic Can Llopis, amb la
perspectiva de traslladar-la a un hipotètic futur centre d’interpretació de la Vila de Sitges
que s’hauria de situar a Can Falç.
La destinació futura de la col·lecció, com la de les embarcacions de vela, dependrà de cap
a on girin els vents en aquests temps tempestuosos que vivim. Però mitjançant aquestes
accions, el Consorci del Patrimoni de Sitges acompleix el seu compromís de donar a
conèixer al públic la vida i obra d’aquest home excepcional, i aquell món que ell va veure a
la mar i va voler fixar sobre el paper, per tal que els nostres ulls, a través dels seus, encara el
puguin contemplar.
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Selecció de textos sobre Emerencià
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Roig

“UN LLOP DE MAR”
“No, no es ben bé això. Ens en fa adonar en Junceda. Fixeu-vos que, en aquest
dibuix, Emerencià Roig i Raventós porta un petit veler a la mà. No és, doncs, els
veler que el porta a ell. Això només vol dir que l’autor del llibre ‘La Marina catalana
del vuitcents’ –que mereix totes les campanes o tots els corns marins, si voleu, no és
un llop de mar perquè és alguna cosa més. Perquè té aquest i tots els altres velers a
la mà.”
“Hem fet, alhora, la coneixença del llibre i de l’autor. L’hem vist a Pedralbes. Casa
seva dóna a una mica de plaça i per la galeria al mar. N’és més a prop del què
sembla. Els seus ulls salten la ciutat d’una gambada i ja hi són. Us adoneu que tota la
casa se’n ressent o se’n perfuma d’aquesta proximitat. D’aquesta proximitat i de la
presència dels vaixells miniatura – cordill de pescar, tela de debò i bona fusta.”
“Emerencià Roig -el poblador d’aquest coval marí- ha fet amb trenta anys un llibre.
L’ha fet amb trenta anys perquè li ha calgut tot aquest temps per a viure’l.”
“Era un marrec que al nostre port s’enlluernava davant els velers de dos o tres pals.
No en va tenir prou de l’actitud de simple badoqueria. Un dia pren un llapis. I, de
fet, és aquell dia que comença el llibre. Dibuixa velers per fora, els visita per dins
i pren notes, segueix platges, tracta mestres d’aixa i capitans; pregunta, dibuixa,
escriu. Escorcolla la tècnica, vol conèixer l’aventura, els perills i les gràcies del mar. I
no para fins a fer-se velers miniaturats. La vella passió, una mica enternida de veure
que ja no corre cap veler pel mar i que n’hi ha a penes dos o tres d’ancorats al port
de Barcelona, el decideix a prendre la ploma.”
“De velers dels nostres ja no en queda cap. Per això és tan engrescador embarcarse ara en les pàgines d’aquest llibre. Tot hi és apunt. Ens embarquem confiats –que
consti!- per la bona cara d’aquest mascaró de proa que es diu Emerencià Roig i
Raventós, mascaró, patró i grumet i avi de les sirenes.”
La Veu de Catalunya, 3 de març de 1929, p. 6.
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“A força d’un engrescament desvetllat en l’autor, minyó encara, davant els velers
de dos o tres pals que veia ancorats al nostre port, començà per seguir cada dia el
moviment marítim a les pàgines del “Brusi”. Anava a veure els velers de la riba de
la Barceloneta i els que hi havia a la Dàrsena Nacional. I així anava coneixent velers.
Conèixer-los volia dir haver-se anotat la silueta del casc, l’arboradura, el tonatge, la
matrícula i el navilier. No va tardar, doncs, a tenir, completa, la llista dels velers de
tota la costa catalana, des de la Ràpita a Cadaqués.”
“Aquesta mena de coneixença, però, era insuficient. Calia intimar-hi per dins.
Cercà capitans, pilots i nostramos, entusiastes de l’ofici de bon caràcter, per poder
visitar fragates, bricbarques, pollacres i bergantins. A través d’aquestes converses
començà a ensinistrar-se a propòsit de la missió dels càrrecs de la dotació de la nau,
de la vida a bord, de la meteorologia, dels instruments nàutics, de les maniobres i
del complicat mecanisme de l’arboradura.”
“Només així, armat d’investigació i d’observació, després d’haver-se ensinistrat a
fer velers miniaturats ell mateix, per no haver-se de situar imaginàriament, en el
moment que dels nostres velers ja no en corre cap, quan en resten a penes tres o
quatre d’ancorats al port de Barcelona”.
Emerencià Roig i Raventós: Advertiment a “La marina del vuit-cents”, 1929.

“Els nostres pescadors són gent molt amable i de tracte agradós. Llur caràcter franc
i expansiu és proverbial. Els pescadors vells (i també molts de joves) fan passar
belles estones explicant aventures de l’ofici, coses de la pesca i de la mar.”
Emerencià Roig: La pesca a Catalunya, 1927.
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“El present llibre és resultat d’un minuciós estudi sobre la vida dels nostres
pescadors, fet principalment a les platges de Blanes i Sitges. Les particularitats de
l’art de pescar i la terminologia dels pescadors blanencs són també pròpies dels de
les viles de Calella, Pineda, Malgrat, Lloret i Tossa. Les dels pescadors sitgetans ho
són així mateix dels de Garraf, Vilanova i Calafell.”
“Ultra aquestes dues enquestes bàsiques, n’hem fet de complementàries a quasi
totes les poblacions marítimes de la Catalunya estricta: hi hem recollit les clarícies
necessàries per al coneixement de les especialitats tècniques i lèxiques de
cadascuna en tant que les distingeixen de Sitges i de Blanes.”
“Creiem, doncs, que el nostre material és suficient per a descriure els diversos
sistemes de pesca usats a la costa del Principat. Hem hagut de prescindir de les
altres regions de la nostra llengua, car no hem tingut avinentesa d’obtenir-ne la
deguda informació.”
Emerencià Roig: Advertiment a La pesca a Catalunya, 1927.

“A mesura que anava introduint-se la navegació a vapor, anaven liquidant (amb
brillants beneficis, això sí) les cases navilieres de Barcelona. Algunes vengueren
els velers i continuaren el negoci, decidits a explotar, en endavant, la navegació a
vapor. D’altres es posaren a explotar la carrera d’Amèrica amb vaixells de correu,
de passatge i de mercaderies. (...) Després d’explotar durant alguns anys el negoci
marítim, plegaren per diverses causes i així desaparegué (fora del cas de la
Transatlántica) aquesta força que ens féu famosos en el passat segle.”
Emerencià ROIG: La marina del vuit-cents, 1929
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“Barco: Nom que el poble i la gent de mar donen a tota embarcació una mica gran
(Cat., Bal., Val.)”
Joan Amades i Emerencià Roig: “Vocabulari de l’art de la navegació i de la pesca”,
dins Butlletí de dialectologia catalana, 12, 1924

REFRANYS
“Pescador d’ham, moridor de fam.
Pescador de canya, moridor de gana.
Pescador de canya, la fam l’enganya.
Pescador de canya, lladre de raïms.
A pescador de canya i moliner de vent, no els cal pas notari per fer testament.
Pescador de canya, perd més que no guanya.
No tothom que pesca és pescador.
De mariner, no tothom n’és.
Fer una cosa a tot rem i vela.
Barca parada, no guanya nòlits.
A barca vella, tothom hi fa estella.
Tirar aigua a mar.
40

Vent en popa i mar bonança, navegava en Xanxo Panxa.
La ventura de la barca : quan és jove, a treballar, i quan es vella, a cremar.
El mariner, a la mar; el pagès, a la terra, i el soldat, a la guerra.
Qui barca té de passar, fornada no ha de comptar.
Embarcar-se en barca de canya.
En bona mar tothom és mariner.
La mar, com més té més brama.
De la mar, el bon peixó, i de la terra, el bon moltó.
Pescador d’un peix, pescador és.
Pescador de nyinya, tard és quan dina.
Com més mar, més peix.”
Emerencià ROIG i Joan AMADES: Vocabulari de la pesca, 1926.

“Probablement, temps a venir, l’únic record en peu dels antics velers que feren
gloriós el nom de Catalunya, seran aquests tipus de vaixells que acabem de
descriure. Penjats dalt de les voltes de les ermites com en un museu d’art naval,
hom, en contemplar-los, pensarà en llur història, tan daurada.”
Emerencià ROIG: La marina del vuit-cents, 1929
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Roig

EmerenciÀ
estudios de la mar

Emerencià Roig i Raventós nasqué a Sitges, al carrer de
les Parellades, el 8 d’agost de l’any 1881, fill del pintor Joan
Roig i Soler. L’any 1886, la família es traslladà a prop del
mar, al carrer de la Ribera, 38, entre els carrers de Sant
Pere i de Bonaire. Llicenciat en Farmàcia a la Universitat
de Barcelona al 1906, al cap d’onze anys es va haver de
retirar a causa de l’asma. Va dedicar la vida a estudiar el
patrimoni marítim català i la marina catalana del segle XIX,
fent molt de treball de camp amb gent de mar i intentant
recollir tota la informació possible sobre la navegació prèvia
a l’impacte que representà la màquina de vapor. El seu
treball de recerca precipità en una sèrie de publicacions que
conserven el màxim interès, malgrat els anys transcorreguts:
en destaquen La Pesca a Catalunya (1926) i La Marina
catalana del vuitcents (1929). Juntament amb Joan Amades,
publicà un Vocabulari de l’art de la navegació i de la pesca
(1924) i un Vocabulari de la pesca (1926). Contribuí a la
confecció del diccionari general de la llengua catalana amb
llistes de paraules marineres, i fou el col·laborador número
1585 de Mn. Antoni Maria Alcover en la composició del
Diccionari Català-Valencià-Balear. El 1923 fou premiat per
l’Institut d’Estudis Catalans com a autor del millor vocabulari
marítim. Un any abans de morir publicà Sitges dels nostres
avis (1934). Morí als 53 anys, el 16 de febrer de 1935.

Un llop de mar. Caricatura
d’Emerencià Roig
Joan García Junceda i Supervia
(Barcelona 1881 - Blanes 1948)
Cat. 83
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“Pablo Sensat” o “Villa de Sitges”
Ignasi Socias
Cat. 52

“Blanes Marítim
(Notes Històriques) 1860-1925”
Emerencià Roig i Raventós. Impremta Masó.
Girona, 1924
Cat. 92

“Carmen”
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 246
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Port de Barcelona
Joan Roig i Soler (Barcelona, 1952-1909)
Barcelona, 1895
Col. d’Art de la Vila de Sitges, núm. inv. 38
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Tot un món en extiNció

Al segle XIX, la flota mercant catalana va assolir el seu
màxim desenvolupament. Impulsades pel comerç amb
Amèrica, l’activitat naviliera i de construcció naval van florir
als pobles del litoral. Les naus catalanes eren reputades
arreu del món per les seves línies i la seva solidesa. Però era
el cant del cigne. La indústria naval no fou capaç d’adaptarse a la introducció de les embarcacions fetes de ferro i
propulsades amb vapor. En poques dècades es van perdre,
simultàniament, les naus que havien protagonitzat aquella
època daurada i els coneixements necessaris per a construirles i governar-les. Emerencià Roig, conscient que aquell
món s’acabava, dedicà la seva vida a recollir-ne els darrers
testimonis.

Octant
J. Rosell
Cat. 85

El bergantí “León”
J. de Silva
Cat. 62

La goleta “Navidad”
Josep Pineda i Guerra
Cat. 63
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“La marine moderne cuirassée”
Louis Le Breton
Cat. 61
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Cuadro de banderas de las potencias
marítimas del globo
Dirección de Hidrografía (servicio semafórico)
Cat. 66
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“Santa Amalia”
Autor desconegut
Cat. 67
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Bossell
Cat. 105

Enferidura d’ham
Autor: Rafel Domingo Torres
Cat. 109

Bossell, quadernal
Cat. 104
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La col·lecció

Roig

Al llarg de la seva vida, Emerencià Roig va anar recollint
objectes relacionats amb la marina tradicional catalana, i
representacions d’embarcacions de tota mena, moltes de les
quals van ser dibuixades pel mateix Roig. La col·lecció fou
exposada a Barcelona l’any 1930. Després de la mort de Roig,
el seu germà Josep va acordar-ne la cessió a l’ajuntament
de Sitges, que fou formalitzada el 22 de febrer de 1935.
Instal·lada al Palau de Maricel amb el nom de Col·lecció de
Marineria Catalana, fou oberta al públic el 14 de juny de
1936, i s’hi va mantenir fins al 1971. Reoberta parcialment el
1977, fou presentada de nou al públic el 1995 i fins als inicis
de les obres de remodelació del Cau Ferrat, Museu de
Maricel i Can Rocamora.
La col·lecció d’Emerencià Roig custodiada pel Consorci del
Patrimoni de Sitges consta de més de tres-centes objectes,
entre els quals hi ha 64 models de nau de diversos tipus;
elements relacionats amb la navegació, l’orientació i la
vida a bord; arts de pesca i estris dels pescadors; quadres
amb mostres biològiques acompanyades dels seus noms
dialectals; i nombroses representacions de vaixells i quadres
de tema nàutic.

Model de barca de mitjana o falutx
Autor desconegut
Cat. 80
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Inauguració de la Col·lecció de
Marineria d’Emerencià Roig al Maricel
14 de juny de 1936
Arxiu Nacional de Catalunya - Fons Brangulí
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La marina catalana del vuit-cents

Sitges dels nostres avis

Emerencià Roig i Raventós
Ed. Barcino - Enciclopèdia Catalunya
Barcelona, 1929

Emerencià Roig i Raventós
Llibreria Catalònia
Barcelona, 1934
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La Pesca a Catalunya
Emerencià Roig i Raventós
Ed. Barcino - Enciclopèdia Catalunya
Barcelona, 1927
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“Recull”
Impremta Blandonia, Blanes, 23 de febrer de 1935
Esquela d’Emerencià Roig i Raventós
Cat. 94

“Exposició de Barcelona 1930. Catàleg de la IV
Exposició de treballs manuals de gent de mar
organitzada pel Centre Excursionista Cèsar A. Torras”
Josep Roig i Raventós i Joan Sacs
Impremta Nagsa, Barcelona, 1930
Cat. 95

62

Fecha histórica
L’Eco de Sitges, 2615, 21 de juny de 1936
Ressenya de la primera inauguració a Sitges
de la Col·lecció Roig
Arxiu de L’Eco de Sitges
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Los actos del domingo en Sitges
La Vanguardia, 16 de juny de 1936
Hemeroteca de La Vanguardia
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Dibuixar per recordar

A les primeries del segle XX, la fotografia era encara un
instrument imperfecte per a recollir informació detallada
d’objectes complexos, com ho són les embarcacions. Per a
prendre imatges clares i nítides, calia una bona il·luminació
i la immobilitat absoluta tant de la càmera com de l’objecte
fotografiat, cosa difícil d’obtenir quan es tractava de
documentar embarcacions. El dibuix era, doncs, una opció
molt més interessant, ja que permetia representar i ressaltar
detalls que en una fotografia haurien passat desapercebuts,
i també recollir els colors emprats a l’hora de decorar
les naus. Quan era possible, Emerencià Roig recollia
directament els objectes, o aconseguia miniatures dels
objectes. Sinó, els dibuixava.

Exemplars malacològics de Sitges
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 317

Varador Bofill
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 26
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1

2

4

5

3

1 Exemplars malacològics de Sitges
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 261

6

2 Exemplar de flora marina de Sitges
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 263

3 Exemplars de rajada i de tres
campanetes de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 264

4 Exemplars de flora marina i
malacològics de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 265

5 Exemplars de flora marina de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 272

6 Exemplars d’estrelles de mar i
malacològics de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 279
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2

3

1 Goleta entrant a port
Autor desconegut
Cat. 294

2 Argue o cabrestant en miniatura
Cat. 117

3 Bigota
Cat. 214
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Entre documents i
obres d’ art

“Joan Roig i Soler tenia horror d’imaginar tan sols que
algun dels seus fills volgués ser pintor” (Vicenç COMA: “En
homenatge a Joan Roig i Soler”, Baluard de Sitges, 1934).
Això no obstant, malgrat la seva professió de farmacèutic,
Emerencià Roig i Raventós tenia sensibilitat artística i va
produir alguns quadres, i nombrosos dibuixos, gairebé tots
amb pretensions més documentals i etnogràfiques que no pas
artístiques. Les seves composicions amb menys pretensions
científiques són composicions fetes amb llapis, amb carbonet
o a l’oli, que ens mostren l’ambient de les drassanes, dels ports
i de les platges del seu temps. Mirant-les, es respira l’ambient
de la gent de mar de l’època i l’aparent desordre dels espais
nàutics. La resta de la seva obra són alçats d’embarcacions
de totes les tipologies de l’època, vistes en norma lateral,
semblants a les representacions que els mestres d’aixa
presentaven als seus clients abans de començar un bastiment.
Normalment estan acolorides, amb llapis de colors o a la cera,
per tal de recollir també el cromatisme que s’aplicava sobre
cada nau concreta.

Port de Barcelona
Autor Emerencià Roig i Raventós
Cat. 19
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LA DRASSANA

Construcció d’un falutx a la drassana
Baguer de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 162
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Falutx de Blanes carregant a Malgrat
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 164
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EL PORT

Pollacra goleta “Seis de Enero”, fondejada a la
rada de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 16

76

Port de Barcelona
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 14
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El bergantí rodó “Joven” al port de
Barcelona
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 28

78

Bricbarca davant de Colom
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 34

79

Port de Barcelona
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 29

80

El bergantí goleta “Alfredo” al port de
Barcelona
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 31

81

El bricbarca “Pablo Sensat” al port de Barcelona
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 30

82

El bergantí “Soberano”
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 27

83

La corbeta “Cocodrilo” al port de
Barcelona, davant de Montjuïc
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 36

84

Vaixell al port
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 120

85

El bricbarca “Lorenzo” carenant al moll
Nou o de Vulcano
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 32

86

El bergantí goleta “Anton” al port
de Barcelona
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 35

87

LA PLATJA

Barques amb llagut
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 121
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Barca a la platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 122

89

Barca avarada
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 123

90

El llagut “San Juan” a la platja de Sitges
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 165

91

Llagut a la platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 205

92

Platja amb llaguts
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 163

93

Barques a la platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 160

94

Platja de Blanes
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 251

95

Bot de llum
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 206

96

Barques a la platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 204
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Llagut a la platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 171

Sitges
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 196

Sitges
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 200

98

Blanes, 15 d’agost
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 203
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Llaguts a la platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 202
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Platja
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 252
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NAUS I APARELLS

1

2

1 Bergantí goleta al paire
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 127

2 Llagut barceloní
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 141

3 Pollacra goleta
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 139

4 Bricbarca a vapor
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 150

5 Fragata al paire
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 159

6 Xabec
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 201
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3

1 El bergantí pollacra
“Cisne”
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 125

2 Místic goleta
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 129

3 Goleta
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 131
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4 Xabec pollacra
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 145

5 Barca de mitjana
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 151

6 Goleta a vapor,
fondejada
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 153
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1

4
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1 Pollacra goleta a la
calma
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 124

2 Llagut
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 141

3 Balandra
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 138

6

4 Fragata a vapor
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 154

5 Bergantí goleta a vapor
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 158

6 Místic amb la mitjana
petita
Emerencià Roig i Raventós
Cat. 199
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Un futur per a
la colecció Roig

El Consorci del Patrimoni de Sitges, conscient de la
importància de la col·lecció d’Emerencià Roig i Raventós
com a testimoni de nostre passat mariner i com a primer
museu marítim permanent presentat al públic al nostre país,
té la voluntat de posar-la en valor i de difondre-la per tots
els mitjans possibles. Aquest és l’objectiu de l’exposició que
heu visitat, dels nous espais que hi dediquem a la pàgina
web i del projecte d’instal·lació que aviat permetrà mostrarla al Museu Romàntic i, quan sigui possible, de manera
permanent a Can Falç.

Roda de timó
Autor desconegut
Cat. 25
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Esquema del projecte museogràfic:
I. Emerencià Roig:
a. Biografia
b. Un llop de mar: Emerencià Roig, etnòleg, 		
			 filòleg i escriptor
c. Una drassana a Pedralbes: Emerencià Roig, 		
			 artista, dibuixant, pintor i maquetista
II. Naus i navegants:
a. Concepte de nau
b. Les drassanes
c. Navegació:
		
i. Veles i vents: la impulsió
		
ii. Els navegants
		
iii. Govern, orientació i rutes
		
iv. Tipus de naus
		
v. Llaguts, els camions del segle XIX
d. La llengua dels mariners
III. Pesca:
a. Ormeigs
b. Barques de pesca
IV. Sitges mariner:
a. Sitges i la marina mercant
		
i. El cabotatge: els llaguts
		
ii. Armadors sitgetans
b. Sitges i la pesca
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Catàleg de la col·lecció de marineria Emerencià Roig i Raventós dels Museus de Sitges
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1

Títol: El bricbarca “Virtuosa”
Autor: Francesc Martorell
Cronologia: 19 de setembre de 1875
Material / tècnica: pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 60,7 x 81 cm

3

4

Títol: El bergantí “Pepe”
Autor: desconegut
Cronologia: 1865
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, guaix i aquarel·la sobre paper
Dimensions: 45,8 x 61,1 cm

Títol: El bergantí “Felipe”
Autor: Louis-Jean Baptiste Pellegrin
(1808-?)
Cronologia: 1856
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, guaix i aquarel·la sobre paper
Dimensions: 53,2 x 70,3 cm
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Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 15 x 53,5 x 0,7 cm

Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 16,7 x 68,5 x 2 cm

Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 15,2 x 57 x 1 cm
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Títol: La fragata “Doña María de Molina”
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: dibuix a llapis, llapis
de colors, tinta i aquarel·la sobre paper
Dimensions: 48,6 x 64,9 cm

Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 17,1 x 57 x 0,7 cm

Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 21 x 77,5 x 1,5 cm

Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 16,5 x 57 x 1 cm
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Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 16,6 x 63 x 1 cm

Títol: El bricbarca “Bella Subur”
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: dibuix a llapis, tinta
i aquarel·la sobre paper
Dimensions: 57,4 x 85,3 cm
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Títol: Pailebot de tres pals
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
aquarel·la sobre paper
Dimensions: 19,7 x 27,7 cm
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Nom de l’objecte: model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIXprimer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 17,8 x 71 x 1 cm

Títol: Port de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 37,5 x 27,6 cm
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Títol: Pollacra goleta “Seis de Enero”,
fondejada a la rada de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 38,9 x 29,7 cm

18

Títol: Goleta a quatre pals
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
aquarel·la sobre paper
Dimensions: 19 x 28,8 cm

Títol: El bergantí goleta “Presidente”
Autor: desconegut
Cronologia: 1865
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, guaix i aquarel·la sobre paper
Dimensions: 45,7 x 61,2 cm

19

20

Títol: Port de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a tinta sobre
paper
Dimensions: 14,9 x 22 cm

Títol: El bergantí goleta “Clotilde”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta sobre
paper
Dimensions: 14,2 x 20 cm
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Títol: El bergantí “Pepito”
Autor: Josep Pineda i Guerra (Alacant,
1837 – Barcelona, 1907)
Cronologia: març de 1891
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: fibuix a tinta,
aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 50 x 70,8 cm

Nom de l’objecte: model d’armador o
de drassana. Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle
XIX – primer terç de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
envernissada
Dimensions: 9 x 36 x 4,8 cm

Nom de l’objecte: Roda de timó
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat del segle XIX
Material / tècnica: fusta tallada,
tornejada i envernissada, i metall
Dimensions: ø 170 x 33,5 cm

Títol: El bergantí “Soberano”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’excecució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 46,4 x 31,9 cm

Títol: Port de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31,8 x 46,1 cm
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Títol: El bricbarca “Faro”
Autor: Josep Pineda i Guerra (Alacant,
1837 – Barcelona, 1907)
Cronologia: 19 de gener de 1876
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 50,6 x 70,2 cm

Nom de l’objecte: model d’armador o
de drassana, Model de mig casc
Autor: Salvador Busquets
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: Fusta tallada i
pintada, i metall
Dimensions: 28 x 119 x 13,8 cm

Títol: Varador Bofill
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 46,4 x 31,8 cm

Títol: El bergantí rodó “Joven” al port de
Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 32,1 x 46,8 cm

Títol: El bricbarca “Pablo Sensat” al port
de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31 x 46,2 cm
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Títol: El bergantí goleta “Alfredo” al port
de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 32 x 48 cm

Títol: Corbeta al port de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31,3 x 43 cm
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Títol: El bricbarca “Lorenzo” carenant al
moll Nou o de Vulcano
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 30,9 x 46,1 cm

Títol: Bricbarca davant de Colom
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 32,1 x 46 cm
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Títol: El bergantí goleta “Anton” al port
de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis blau i
cera sobre paper
Dimensions: 31,9 x 46,3 cm

Títol: La corbeta “Cocodrilo” al port de
Barcelona, davant de Montjuïc
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31,8 x 46,3 cm
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Nom de l’objecte: fanal de posició
Cronologia: finals de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 52 x 26 x 29 cm

Nom de l’objecte: fanal portàtil de
mariner
Cronologia: finals de segle XIX primer quart de segle XX
Lloc d’execució: Glasgow
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 45 x 19,5 x 16 cm

Nom de l’objecte: fanal portàtil de
mariner
Cronologia: finals de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 33 x 18 x 10 cm

Nom de l’objecte: fanal portàtil de
mariner
Cronologia: Finals de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 33 x 18 x 10 cm
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Nom de l’objecte: fanal de posició
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 52 x 26 x 29 cm
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Nom de l’objecte: fanal de posició
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 54 x 32 x 28 cm
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Nom de l’objecte: fanal de posició
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 47,5 x 26 x 24 cm

Nom de l’objecte: fanal portàtil de
mariner
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: metall i vidre
Dimensions: 51 x 23 x 23 cm

45

46

47

48

49

50

Nom de l’objecte: fanal de posició
Cronologia: primer quart segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 47,5 x 26 x 24 cm

Nom de l’objecte: caixa de mariner
Cronologia: segona meitat de segle XVIII
Lloc d’execució: Catalunya
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada, amb pany i aplicacions de
ferro forjat
Dimensions: 40,5 x 107 x 43 cm
(tancada)
77 x 107 x 43 cm (oberta)

Nom de l’objecte: caixa de mariner
Cronologia: 1833-1866
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada, amb pany i frontisses de
ferro forjat
Dimensions: 41 x 95 x 42,3 cm
(tancada)
79,3 x 95 x 42,3 cm (oberta)
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Nom de l’objecte: fanal de posició
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: llautó i vidre
Dimensions: 45 x 29 x 25 cm

Nom de l’objecte: caixa de cabals
Cronologia: tercer quart de segle XIX
Material / tècnica: ferro forjat i reblat
Dimensions: 111 x 72 x 54,5 cm (oberta)

Nom de l’objecte: model de bergantí
rodó
Títol: “Soberano”
Autor: Antoni Amargós
Cronologia: tercer quart de segle XIX
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: Fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 145 x 199,5 x 35 cm
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Nom de l’objecte: model de pailebot
Títol: “San Juan”
Autor: desconegut
Cronologia: Últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 162 x 223 x 42,6 cm

Nom de l’objecte: model de corbeta o
bricbarca
Títol: “Pablo Sensat” o “Villa de Sitges”
Autor: Ignasi Socias
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit i fil
Dimensions: 130 x 201 x 38,6 cm
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60 Títol: “Plan de señales para el
telégrafo de Montjuich, aprobado por Real
Orden de 28 de abril de 1858 y ampliado
en noviembre de 1884”
Autor: taller de litografia P. Cairell
Cronologia: novembre de 1884
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: cromolitografia
sobre paper
Dimensions: 55,8 x 65,9 cm

Nom de l’objecte: model de pollacra
Títol: “Acancia”
Autor: desconegut
Cronologia: c. 1894
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 62 x 89 x 16,7 cm

Nom de l’objecte: model de corbeta o
bricbarca
Títol: ”Habana”
Autor: Josep Vieta i Pons (1893 - ?)
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta de cedre,
metall, teixit i fil
Dimensions: 88 x 141 x 23 cm

Nom de l’objecte: model de bergantí
goleta
Títol: “María Teresa”
Autor: Pius Riberas
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 54 x 84 x 13 cm

Nom de l’objecte: model de bergantí
goleta
Títol: “Clotilde”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges 1881 - Barcelona 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 50 x 66 x 11,5 cm

Nom de l’objecte: model de bergantí
goleta
Títol: “Timoteo 3º”
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 61 x 92 x 17 cm

Nom de l’objecte: model de bergantí
goleta
Títol: “Pepita”
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 56 x 82,5 x 13 cm

Nom de l’objecte: model de bergantí
goleta
Títol: “Soberano Tercero”
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 65 x 97 x 16,5 cm
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Títol: El bergantí “León”
Autor: J. de Silva
Cronologia: 1873
Material / tècnica: pintura a l’oli sobre
tela
Dimensions: 60,7 x 106,5 cm
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Títol: La goleta “Navidad”
Autor: Josep Pineda i Guerra (Alacant,
1837 – Barcelona, 1907)
Cronologia: agost, 1882
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 50,6 x 70,4 cm

Títol: El vapor correu “Isla de Puerto Rico”
Autor: Ramon Martí Alsina
(Barcelona, 1826-1894)
Cronologia: tercer quart de segle XIX
Material / tècnica: pintura a l’oli sobre
tela
Dimensions: 51,4 x 76,2 cm
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Títol: El vapor mixt “Joven Pepe”
Autor: Josep Pineda i Guerra (Alacant
1837 – Barcelona 1907)
Cronologia: Març 1880
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 51 x 71,1 cm

Títol: Cuadro de banderas de las
potencias marítimas del globo
Autor: Dirección de Hidrografía
(servicio semafórico)
Cronologia: 1874
Lloc d’execució: Madrid
Material / tècnica: cromolitografia
sobre paper
Dimensions: 63,9 x 85,3 cm
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Nom de l’objecte: model d’escola
nàutica. Model de pollacra goleta.
Model de mig casc
Títol: “Santa Amalia”
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: fusta, metall, cotó
i fil
Dimensions: 177,2 x 268 x 4 cm

Nom de l’objecte: Model d’armador o
de drassana. Model de vapor
Títol: “Sierra Belgrano”
Autor: desconegut
Cronologia: 1920
Lloc d’execució: Newcastle
(Anglaterra)
Material / tècnica: fusta, metall i fil
Dimensions: 39,5 x 131 x 15,5 cm
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Nom de l’objecte: model de vapor
Títol: “Río Ter”
Autor: desconegut
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: llauna i fil
Dimensions: 39 x 87 x 12 cm

118

62

Títol: “La marine moderne cuirassée”
Autor: Louis Le Breton (Douarnenez
(França), 1818 – 1866)
Cronologia: segon quart segle XIX
Lloc d’execució: París
Material / tècnica: cromolitografia
sobre paper
Dimensions: 53 x 71,5 cm

Nom de l’objecte: model d’escola
nàutica. model de barca de mitjana o
falutx. Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: finals de segle XIX principis de segle XX
Material / tècnica: fusta i fil
Dimensions: 174,5 x 148 x 4,5 cm
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Nom de l’objecte: model de bussi o
gussi
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 4 x 12,5 x 5,5 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Títol: “Josep”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta, teixit i fil
Dimensions: 8 x 10 x 3 cm
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Nom de l’objecte: model de barca
palangrera
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 4,5 x 12 x 4 cm
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Nom de l’objecte: pot d’apotecari
Cronologia: segona meitat de segle XVIII
Lloc d’execució: Catalunya
Material / tècnica: pisa esmaltada en
blau
Dimensions: 28 x ø 13 cm
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Nom de l’objecte: rajola d’arts i oficis
Lloc d’execució: Catalunya
Cronologia: segona meitat de segle XVIII
Material / tècnica: pisa esmaltada i
policromada
Dimensions: 13 x 13 x 1,2 cm
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Nom de l’objecte: Caixa
Títol: Exemplar de flora marina de Sitges, acompanyat
per una volta de maniobra i una enferidura d’ham
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges, 1881 Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935. Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues i eines de pesca encolades
sobre paper.
Dimensions: 44,6 x 32,5 x 4,6 cm
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Nom de l’objecte: pot d’apotecari
Cronologia: segona meitat de segle XVIII
Lloc d’execució: Catalunya
Material / tècnica: Pisa esmaltada en
blau
Dimensions: 29 x ø 12 cm

Nom de l’objecte: ullera de llarga vista
Cronologia: c. 1858
Material / tècnica: metall, vidre i cuir
Dimensions: 70,3 x 5 cm (oberta)
39,5 x 5 cm (tancada)
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Nom de l’objecte: sabre
Autor: Frederic Barnes & Co.
Cronologia: últim quart de segle XIX
Lloc d’execució: Londres
Material / tècnica: acer, llautó, cuir i
pedreria
Dimensions: 85 x 9 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 14,3 x 20 x 3,7 cm
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Nom de l’objecte: model de góndola
Autor: desconegut
Cronologia: tercer quart de segle XIX
Lloc d’execució: Venècia
Material / tècnica: fusta, metall i vellut
Dimensions: 16 x 68 x 8,5 cm

Títol: Un llop de mar. Caricatura
d’Emerencià Roig
Autor: Joan García Junceda i Supervia
(Barcelona, 1881 - Blanes, 1948)
Cronologia: 1929
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a tinta sobre
paper
Dimensions: 20 x 16 cm

Nom de l’objecte: octant
Autor: J. Rosell
Cronologia: segle XIX
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: fusta, metall, vidre
i ivori
Dimensions: 30,5 x 25 x 12,5 cm

Nom de l’objecte: model de veler de
dos pals
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 7 x 9,5 x 2,5 cm
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Nom de l’objecte: model de iot
Autor: desconegut
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, teixit i fil
Dimensions: 18 x 14 x 3 cm
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Nom de l’objecte: model de sàndal
venecià
Títol: “Pepilla”
Autor: Tomasso Menecotto
Cronologia: c. 1870
Lloc d’execució: Venècia
Material / tècnica: fusta i vellut
Dimensions: 11,5 x 45 x 9 cm

Nom de l’objecte: ullera de llarga vista
Autor: Blatchford & Co.
Cronologia: segle XIX
Lloc d’execució: Londres
Material / tècnica: metall, vidre i cuir
Dimensions: 51,5 x ø 6,5 cm (tancada)
91,5 x 6,5 cm (oberta)

Nom de l’objecte: octant
Autor: desconegut
Cronologia: segle XIX
Material / tècnica: fusta, metall, vidre
i ivori
Dimensions: 30,3 x 25 x 9,5 cm

Nom de l’objecte: model de barca
palangrera
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 9,3 x 26,5 x 9 cm
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Nom de l’objecte: premsa, setmanari
Títol: “El Borinot”
Cronologia: 21 de gener de 1926
Lloc d’execució: Impremta Altés,
Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 22,7 x 16,5 cm

91

Nom de l’objecte: premsa, opuscle
Títol: “Les Encantàries de Blanes. Romanso nou: relació
verídica d’una excursió que, de Barcelona a Santa
Cristina, va durar un any i un dia”
Cronologia: 1935
Lloc d’execució: Impremta Blandonia, Blanes
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 22,5 x 16 cm

93

Nom de l’objecte: Premsa, revista
Títol: “Recull”
Cronologia: 8 de juliol de 1923
Lloc d’execució: Impremta Blandonia,
Blanes
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 27,5 x 19,5 cm

95

Nom de l’objecte: catàleg d’exposició
Títol: “Exposició de Barcelona 1930. Catàleg de la IV
Exposició de treballs manuals de gent de mar organitzada
pel Centre Excursionista Cèsar A. Torras”
Autor: Josep Roig i Raventós (Sitges, 1883 –
Barcelona, 1966), Joan Sacs (pseudònim de Feliu
Elias i Bracons, Barcelona, 1878 - 1948).
Cronologia: 1930. Lloc d’execució: Impremta Nagsa,
Barcelona. Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 22,1 x 15,8 x 0,3 cm

92

Títol: “Blanes Marítim (Notes Històriques)
1860-1925”
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges,
1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1924
Lloc d’execució: impremta Masó, Girona
Material / tècnica: paper imprès i relligat
Dimensions: 19,1 x 14,2 x 1 cm

94

Nom de l’objecte: Premsa, revista
Títol: “Recull”
Autor: Impremta Blandonia
Cronologia: 23 de febrer de 1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: Paper imprès
Dimensions: 32,4 x 22,2 cm

96

Nom de l’objecte: premsa, setmanari
Títol: “El Eco de Sitges”
Cronologia: 22 d’octubre de 1933
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: paper imprrès
Dimensions: 44 x 30,4 cm

97

98

99

100

Nom de l’objecte: premsa, revista
Títol: “En Patufet”
Cronologia: 22 d’octubre de 1927
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 21,3 x 15 cm

Nom de l’objecte: premsa, revista
Títol: “La Mainada”
Cronologia: 21 de juliol de 1922
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 22,5 x 16 cm

Nom de l’objecte: premsa, revista
Títol: “La Nova Catalunya”
Cronologia: 23 de novembre de 1895
Lloc d’execució: La Voz de Sitges,
Sitges
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 26,5 x 18,5 cm

Nom de l’objecte: sàssola
Cronologia: finals segle XIX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 4,5 x 20,5 x 5,6 cm

121

101

Nom de l’objecte: bordaiola de
bitàcola
Cronologia: segle XIX
Material / tècnica: metall i vidre
Dimensions: 32 x ø 31,6 cm

103

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 11,2 x 0,7 cm

104

Nom de l’objecte: bigota
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 22 x 4,5 x 2 cm

Nom de l’objecte: bossell, quadernal
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 45 x 4 x 2 cm

105

106

Nom de l’objecte: bossell
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 15,9 x 6 x 5 cm

107

Nom de l’objecte: bossell
Cronologia: primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 37 x 3,7 x 3,5 cm

109

Nom de l’objecte: enferidura d’ham
Autor: Rafel Domingo Torres
Cronologia: 1924
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: ferro i corda
Dimensions: 13,5 x 2,5 x 1,7 cm

122

102

Nom de l’objecte: Bossell
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 18 x 2,7 x 2,5 cm

108

Nom de l’objecte: caixa de compàs de
marcació
Cronologia: 1865
Material / tècnica: fusta i metall
Dimensions: 23 x 36 x 32 cm

110

Nom de l’objecte: agulla nàutica
Autor: J. Rosell
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: fusta, metall, vidre
i cartó
Dimensions: 6,8 x 11 cm (sense tapa)
7,5 x 11,5 cm (amb tapa)
ø 11,5 cm

111

112

Nom de l’objecte: agulla nàutica
Autor: J. Rosell
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: fusta, metall, vidre
i cartó
Dimensions: 7,4 x 16,5 cm
ø 16,5 cm

Nom de l’objecte: corredora mecànica
Autor: Bliss & Creighton / John Bliss &
son / John Bliss & Co.
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: metall i corda
Dimensions: 11,5 x 105,5 x 10 cm

113

114

115

116

117

118

119

120

Nom de l’objecte: bordaiola de
bitàcola
Cronologia: últim quart de segle XIX
Material / tècnica: coure i vidre
Dimensions: 27 x 36 cm
ø 36 cm

Nom de l’objecte: rems en miniatura
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 2 x 90 x 3 cm (cadascun)

Nom de l’objecte: argue o cabrestant
en miniatura
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 7,5 x 16 cm

Títol: Barques i argue a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis i
aquarel·la sobre paper
Dimensions: 24,1 x 31,2 cm

Nom de l’objecte: bordaiola de
bitàcola
Autor: Thomas S. Negus / T.S. Negus
& Co. / T.S. & J.D. Negus
Cronologia: últim quart de segle XIX
Lloc d’execució: Nova York
Material / tècnica: metall i vidre
Dimensions: 32,5 x 34 cm; ø 34 cm

Nom de l’objecte: model de barca
palangrera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall i corda
Dimensions: 9,6 x 29 x 9 cm

Nom de l’objecte: model de bot
Cronologia: primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta de cedre i
metall
Dimensions: 3,2 x 14,5 x 5 cm

Títol: Vaixell al port
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 32,7 x 22,6 cm

123

121

Títol: Barques amb llagut
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 28 x 44,5 cm

123

Títol: Barca avarada
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 23,2 x 32 cm

125

124

Títol: Pollacra goleta a la calma
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18,6 x 25,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

126

Títol: El bergantí pollacra “Cisne”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19 x 26,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

Títol: Tartana francesa
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,7 x 27,5 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

127

128

129

130

Títol: Bergantí goleta al paire
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18,5 x 20,8 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

Títol: Místic goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18,8 x 26,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

124

122

Títol: Barca a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis
grafit, llapis carbó i cera sobre paper
Dimensions: 13,2 x 18,5 cm

Títol: Pollacra goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,2 x 26,4 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

Títol: El bergantí goleta “Lista”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20,5 x 26,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

131

Títol: Goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20 x 26,5 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 124 i 131, tots dos inclosos)

133

132

Títol: Pollacra a vapor
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,1 x 24,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

134

Títol: Pailebot
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,4 x 24,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

Títol: Pollacra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20,4 x 25,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

135

136

137

138

139

140

Títol: Llagut
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,2 x 25 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

Títol: Xabec
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 15,3 x 28,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

Títol: Pollacra goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,3 x 24,2 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

Títol: Xabec pollacra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 15,7 x 25,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

Títol: Balandra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,5 x 25,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 132 i 139, tots dos inclosos)

Títol: Barca de mitjana o llagut sitgetà
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19 x 28 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

125

141

142

143

144

Títol: Llagut barceloní
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19 x 27,2 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

Títol: Pollacra catalana
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
llapis grafit sobre paper
Dimensions: 14,6 x 19,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

145

Títol: Naufragi
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a cera sobre paper
Dimensions: 12,1 x 18,3 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

146

Títol: Xabec pollacra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: ,ibuix a tinta i llapis
de colors sobre paper
Dimensions: 15 x 23 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

Títol: Bricbarca de Barcelona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 14 x 22,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

147

148

Títol: Barques a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 12,2 x 18 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

149

Títol: Pollacra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta sobre
paper
Dimensions: 11,1 x 15,1 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

126

Títol: L’aparició de la “Virgen del Cobre”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 12,2 x 17,9 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

Títol: Goleta a vapor
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 14,7 x 28,1 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

150

Títol: Bricbarca a vapor
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,2 x 27 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

151

152

153

154

Títol: Barca de mitjana sitgetana
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,2 x 28,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 140 i 151, tots dos inclosos)

Títol: Goleta a vapor, fondejada
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,5 x 27,5 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

155

Títol: Goleta a vapor, fondejada
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,5 x 25,1 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

157

Títol: Pollacra a vapor
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16 x 28,3 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

Títol: Fragata a vapor
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18,5 x 20,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

156

Títol: Vapor de pales
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 15,4 x 22,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

158

Títol: Fragata a vapor, amb pales
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 12,7 x 22,3 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

Títol: Bergantí goleta a vapor
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,5 x 26 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

159

160

Títol: Fragata al paire
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,6 x 26,5 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 152 i 159, tots dos inclosos)

Títol: Barques a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31 x 46,3 cm

127

161

162

163

164

Títol: Llaguts a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
i cera sobre paper
Dimensions: 31,9 x 46,1 cm

Títol: Platja amb llaguts
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1922
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31,3 x 45,9 cm

165

Títol: El llagut “San Juan” a la platja de
Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 32,3 x 46,7 cm

167

Títol: Bergantí
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,9 x 22,6 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

169

Títol: Llagut construït a Vilanova
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 10,4 x 12,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

128

Títol: Construcció d’un falutx a la
drassana Baguer de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1898
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31,2 x 46,5 cm

Títol: Falutx de Blanes carregant a
Malgrat
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Malgrat
Material / tècnica: dibuix a llapis carbó
sobre paper
Dimensions: 31,9 x 46,2 cm

166

Títol: Exvot de bergantí rodó
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i cera
sobre paper
Dimensions: 17,1 x 22,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

168

Títol: Bricbarca al paire
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 22 x 33,7 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

170

Títol: Barca de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 9,2 x 15,6 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

171

Títol: Llagut a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i aiguada sobre paper
Dimensions: 12,3 x 18 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

173

Títol: Místic
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
llapis de colors sobre paper
Dimensions: 14 x 17 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

175

Títol: Fragata al paire
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20,5 x 31,7 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

177

172

Títol: Goleta a vapor de pales
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 12,4 x 21,9 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

174

Títol: Pailebot de tres pals
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20 x 30 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 166 i 175, tots dos inclosos)

176

Títol: Pollacra bergantí
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,5 x 27 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

178

Títol: Pollacra rodona
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20,5 x 28 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

Títol: Bergantí rodó
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20,4 x 28,2 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

179

180

Títol: Goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,7 x 29 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

Títol: Bricbarca fondejat
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18,7 x 29 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)
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181

Títol: Bergantí pollacra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,5 x 28,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

183

184

Títol: La pollacra fragata “Arístide”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
llapis de colors sobre paper
Dimensions: 20 x 28,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

185

Títol: La pollacra corbeta “Carolina”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,4 x 24,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

186

Títol: “Trois-mâts goëlette à hunier”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20 x 24,6 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

Títol: Bombarda
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19 x 24 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

187

188

189

190

Títol: Pollacra goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 19,2 x 24,7 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

Títol: Bricbarca francès al paire
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18 x 24,5 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)
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182

Títol: Pailebot
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
llapis de colors sobre paper
Dimensions: 19,2 x 28,1 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 176 i 183, tots dos inclosos)

Títol: Quetx
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18 x 24 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

Títol: Veler
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,7 x 25,1 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

191

192

Títol: Barca de mitjana d’altura
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18,1 x 25,1 cm
113,5 x 83,3 x 2 cm (comparteixen marc
els dibuixos inventariats entre els
números 184 i 191, tots dos inclosos)

Títol: Místic goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 18 x 26,4 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

193

194

Títol: Balandra
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 20,1 x 24 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

195

Títol: Xabec al paire
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 11,6 x 25,4 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

197

Títol: Barca a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 9,7 x 14,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

196

Títol: Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935.
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i aiguada sobre paper
Dimensions: 12,3 x 17,2 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

198

Títol: Barca de pesca construïda a Vilassar
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935.
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 12,3 x 18 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

Títol: Xabec goleta
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta i
llapis de colors sobre paper
Dimensions: 16,5 x 22,3 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

199

200

Títol: Místic amb la mitjana petita
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 17,1 x 26,8 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

Títol: Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 12,3 x 15,5 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)
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201

Títol: Xabec
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a tinta, llapis
de colors i cera sobre paper
Dimensions: 16,2 x 26,7 cm
113,8 x 83,7 x 2,2 cm (comparteixen
marc els dibuixos inventariats entre els
números 192 i 201, tots dos inclosos)

203

Títol: Llaguts a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis i
aquarel·la sobre paper
Dimensions: 17,8 x 26,4 cm

204

Títol: Blanes, 15 d’agost
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 13,2 x 17,2 cm

Títol: Barques a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis i
aquarel·la sobre paper
Dimensions: 18,8 x 31 cm

205

206

Títol: Llagut a la platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 24 x 16,6 cm

207

Títol: Bot de llum
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: dibuix a llapis grafit
i cera sobre paper
Dimensions: 18,1 x 13,4 cm

208

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Títol: “Rápido de Malgrat”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta, metall, teixit i fil
Dimensions: 59,8 x 103 x 8,5 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx, model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada, i llautó
Dimensions: 18,4 x 63,4 x 0,5 cm

209

210

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx, Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: Fusta tallada i
pintada, i llautó
Dimensions: 17 x 61,2 x 1,4 cm
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202

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx, Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada, i llautó
Dimensions: 16,7 x 60,9 x 0,8 cm

211

212

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx, Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada, i llautó
Dimensions: 15,7 x 58,7 x 1,2 cm

Nom de l’objecte: galotxa o
guardamenes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 6 x 79 x 4,5 cm

213

214

215

216

217

218

219

220

Nom de l’objecte: bossell
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall i corda
Dimensions: 7,5 x 77 x 4,4 cm

Nom de l’objecte: bigota
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 7 x 93 x 2,5 cm

Nom de l’objecte: salabret
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 17 x 63,5 x 1 cm

Nom de l’objecte: cel de pesca
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: ferro i corda
Dimensions: 87 x ø 35 cm

Nom de l’objecte: bigota
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 6,5 x 88 x 2,5 cm

Nom de l’objecte: arganell
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i ferro
Dimensions: 21 x 6 x 4 cm

Nom de l’objecte: cel de pesca
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: ferro i corda
Dimensions: 55 x 34 cm
ø 34 cm

Nom de l’objecte: nansa xuclera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: jonc trenat
Dimensions: 44,5 x ø 56 cm
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221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

Nom de l’objecte: nansa sepiera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: jonc trenat
Dimensions: 36 x ø 37 cm

Nom de l’objecte: nansa xuclera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: jonc trenat
Dimensions: 25,5 x ø 28 cm

Nom de l’objecte: fanal portàtil de
mariner
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: metall i vidre
Dimensions: 54 x 36 x 36 cm

Nom de l’objecte: rampogoll
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, plom i corda
Dimensions: 82 x ø 27 cm

Nom de l’objecte: bornoi
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: suro i corda
Dimensions: 59 x 8 ø cm

134

Nom de l’objecte: gambina
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: jonc trenat
Dimensions: 22 x ø 41 cm

Nom de l’objecte: Ffnal portàtil de
mariner
Cronologia: 1840-1910
Lloc d’execució: R.E. Dietz Company,
Nova York
Material / tècnica: metall i vidre
Dimensions: 47 x 20 x 15 cm

Nom de l’objecte: gall
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: suro, fusta, teixit
i corda
Dimensions: 77 x 32 x 28,5 cm

Nom de l’objecte: rampogoll
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, ferro, plom
i corda
Dimensions: 34 x ø 14,5 cm

Nom de l’objecte: bornoi
Cronologia: primer quart segle XX
Material / tècnica: suro i corda
Dimensions: 50 x ø 8 cm
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232

233

234

235

236

237

238

239

240

Nom de l’objecte: cistella
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: vímet i corda
Dimensions: 21 x 57 x 57 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx. Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: c. 1870
Material / tècnica: fusta de cedre
tallada, envernissada i pintada
Dimensions: 20 x 97 x 16 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
sardinal. Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: c. 1870
Material / tècnica: fusta de cedre
tallada, envernissada i pintada
Dimensions: 14 x 48,5 x 8,7 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 8 x 22 x 7 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
sardinal
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 7,5 x 22 x 7 cm

Nom de l’objecte: xarxa de pesca, amb
gall
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fibra tèxtil, suro i
fusta
Dimensions: 18,5 x 14 x 13 cm

Nom de l’objecte: model d’armador
o de drassana. Model de barca de
mitjana o falutx. Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX
Material / tècnica: fusta tallada,
envernissada i pintada
Dimensions: 11 x 66 x 8,7 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
sardinal
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 6,5 x 16,5 x 5,3 cm

Nom de l’objecte: model de barca
palangrera
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 7 x 25,5 x 9,5 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
sardinal
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 7,5 x 22 x 7 cm
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241

242

243

244

Nom de l’objecte: model de barca
palangrera
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 7,4 x 21 x 7,2 cm

Nom de l’objecte: bossell amb trossa
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 172 x 7 x 3,5 cm

245

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 6,5 x 45 x 9,4 cm

246

Nom de l’objecte: model de barca de
sardinal
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart segle XX
Material / tècnica: fusta i corda
Dimensions: 23 x 33,3 x 8,3 cm

Nom de l’objecte: model de quillat
Títol: “Carmen”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta, metall i corda
Dimensions: 29,3 x 46 x 11,5 cm

247

248

249

250

Nom de l’objecte: model de barca
palangrera
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
pintada
Dimensions: 9 x 29,5 x 10 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Títol: “Esteban Garriga”
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Material / tècnica: fusta, metall i corda
Dimensions: 28 x 48 x 9 cm

136

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Títol: “Trinidad”
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: Fusta, metall, teixit i fil
Dimensions: 96 x 146 x 24 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Títol: “Montserrat”
Autor: Josep Arniges
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall i corda
Dimensions: 22,5 x 39 x 7 cm

Nom de l’objecte: model de barca de
mitjana o falutx
Títol: “Isabel”
Autor: Josep Giralt i Xapellí
Cronologia: c. 1930
Material / tècnica: Fusta, metall, teixit
i fil
Dimensions: 45,5 x 81,5 x 15,5 cm

251

Títol: Platja de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: primer quart de segle XX
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: pintura a l’oli sobre
tela
Dimensions: 18,1 x 29,9 cm

253

252

Títol: Platja
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: pintura a l’oli sobre
tela
Dimensions: 17 x 23,5 cm

254

Títol: La fragata “Napoleón”
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: cromolitografia
sobre paper
Dimensions: 25 x 30,8 cm

Títol: Nostra Senyora del Carme
Autor: desconegut
Cronologia: segle XIX
Material / tècnica: litografia sobre
paper
Dimensions: 29,1 x 20,7 cm

255

256

Títol: El vapor “Joven Pepe”
Autor: Josep Pineda i Guerra (Alacant,
1837 – Barcelona, 1907)
Cronologia: abril 1880
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 50,3 x 69,5 cm

257

Títol: Tempesta
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: pintura a l’oli sobre
cartó
Dimensions: 44 x 63,5 cm

258

Títol: Fragata cuirassada
Autor: Josep Isern i Truch
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 39,2 x 55,7 cm

Títol: El vapor “Castilla”
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle
XIX
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 41,5 x 58,8 cm

259

260

Títol: Desarborant
Autor: desconegut
Cronologia: segona meitat de segle XIX
Material / tècnica: Dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 31,5 x 43,4 cm

Títol: Navili espanyol
Autor: desconegut
Cronologia: Segle XIX
Material / tècnica: dibuix a llapis,
tinta, aquarel·la i guaix sobre paper
Dimensions: 31,1 x 43,6 cm
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261

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina i malacològics
de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges,
1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935. Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: petxines i algues
encolades sobre paper
Dimensions: 35,7 x 28,1 x 4,6 cm
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264

265

266

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplar de flora marina de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: Alga encolada sobre
paper
Dimensions: 35,5 x 28,3 x 4,5 cm

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina i
malacològics de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues i petxines
encolades sobre paper
Dimensions: 35,6 x 28,2 x 4,5 cm

267

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de rajada i de tres campanetes
de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges,
1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935. Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: Rajada i algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,6 x 28,2 x 4,6 cm

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges,
1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues encolades sobre
paper
Dimensions: 35,5 x 28,3 x 4,5 cm

268

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,5 x 28,2 x 4,6 cm

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges,
1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues encolades sobre
paper
Dimensions: 35,6 x 28,3 x 4,6 cm

269

270

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de
Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,6 x 28,2 x 4,6 cm
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262

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars malacològics de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: petxines encolades
sobre paper
Dimensions: 35,7 x 28,2 x 4,5 cm

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós (Sitges,
1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues encolades sobre
paper
Dimensions: 35,5 x 28,3 x 4,6 cm

271

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 36 x 28,5 x 4,5 cm

273

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,6 x 28,1 x 4,4 cm

275

272

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,7 x 28 x 4,5 cm

274

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina i
malacològics de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues i petxines
encolades sobre paper
Dimensions: 35,4 x 28,3 x 4,6 cm

276

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars d’estrelles de mar i
malacològics de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: petxines i i estrelles
de mar encolades sobre paper
Dimensions: 35,7 x 28,3 x 4,7 cm

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina i
malacològics de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: petxines i algues
encolades sobre paper
Dimensions: 35,4 x 28,3 x 4,8 cm

277

278

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de
Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,5 x 28,5 x 4,6 cm

279

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars d’estrelles de mar i
malacològics de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: estrelles de mar i
petxines encolades sobre paper
Dimensions: 35,5 x 28,1 x 4,5 cm

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplar de flora marina de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,6 x 28,3 x 4,5 cm

280

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina de Blanes
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Blanes
Material / tècnica: algues encolades
sobre paper
Dimensions: 35,7 x 28,3 x 4,5 cm
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281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplar de cavall de mar i
malacològics de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica: cavallet de mar i
petxines encolades sobre paper
Dimensions: 35,7 x 28,3 x 4,6 cm

Nom de l’objecte: carta nàutica
Títol: “Carta Esférica de la costa de
España, desde cabo San Vicente hasta
Punta de Europa”
Autor: Vicente Tofiño de San Miguel y
Wanderiales (Cadiz, 1732-1795)
Cronologia: Primera edició 1788
Lloc d’execució: Madrid
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 65,7 x 88,8 cm. E: 1:454.000

Nom de l’objecte: nansa xuclera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: Jonc trenat
Dimensions: 16 x ø 13 cm

Nom de l’objecte: nansa sepiera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: Jonc trenat
Dimensions: 32 x ø 29,5 cm

Títol: “Regatta New York Yatch Club.
The Start”
Autor: James Edwar. Butterworth
(1817-1894)
Cronologia: tercer quart de segle XIX
Lloc d’execució: York
Material / tècnica: cromolitografia
sobre paper
Dimensions: 54,3 x 79,8 cm
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Títol: Tres romanços mariners
Autor: desconegut
Cronologia: primer terç de segle XIX
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 15,5 x 22,5 cm (cada
publicació)
23,9 x 49,2 x 1,2 cm (marc)

Nom de l’objecte: carta nàutica
Títol: “Carta Esférica de la costa del Reino
de Galicia”
Autor: Vicente Tofiño de San Miguel y
Wanderiales (Cadiz, 1732-1795)
Cronologia: Primera edició 1788
Lloc d’execució: Madrid
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 95,8 x 63,4 cm
E: 1:275.000

Nom de l’objecte: nansa xuclera
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: Jonc trenat
Dimensions: 31 x ø 25 cm

Nom de l’objecte: carta nàutica
Títol: “Carta Esférica de la Costa de Galicia”
Autor: Vicente Tofiño de San Miguel y
Wanderiales (Cadiz, 1732-1795)
Cronologia: primera edició 1788
Lloc d’execució: Madrid
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 64,4 x 90,6 cm
E: 1:257.000

Títol: El vapor espanyol “Alegría”
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart segle XIX
Material / tècnica: cromolitografia
sobre paper
Dimensions: 45,3 x 62,2 cm

291

Títol: Exvot de l’ermita de Sant Sebastià
a Palafrugell
Autor: desconegut
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fotografia en blanc
i negre
Dimensions: 16,8 x 22,5 cm

293

Títol: Fragata xilena
Autor: desconegut
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fotografia en blanc
i negre
Dimensions: 13,8 x 22,6 cm

295

Nom de l’objecte: premsa, revista
Títol: “Agricultura”
Cronologia: 20 de juliol de 1921
Lloc d’execució: Editorial Catalana,
S.A., Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 24,2 x 16 cm

297

292

Títol: Goleta
Autor: desconegut
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fotografia en blanc
i negre
Dimensions: 24,2 x 29,3 cm

294

Títol: Goleta entrant a port
Autor: desconegut
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fotografia en blanc
i negre
Dimensions: 16,5 x 21 cm

296

Nom de l’objecte: premsa, revista
Títol: “Las Obras Públicas”
Cronologia: abril de 1923
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 27 x 19 cm

298

Nom de l’objecte: premsa, periòdic
Títol: “Aires Lloretencs”
Cronologia: 1 d’octubre de 1934
Lloc d’execució: Lloret de Mar
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 32 x 22 cm

Nom de l’objecte: premsa, periòdic
Títol: “La Montanya”
Autor: La Montanya
Cronologia: 21 de juny de 1921
Lloc d’execució: camprodon
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 40,5 x 28 cm

299

300

Nom de l’objecte: premsa, setmanari
Títol: “La Punta”
Cronologia: 22 de juny de 1930
Lloc d’execució: Impremta La
Moderna, Sitges
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 38,7 x 28,3 cm

Nom de l’objecte: premsa, diari
Títol: “La Veu de Catalunya”
Cronologia: 15 de febrer de 1928
Lloc d’execució: La Veu de Catalunya,
Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 60 x 44,5 cm
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301

Nom de l’objecte: premsa, diari
Títol: “La Publicitat”
Cronologia: 9 d’agost de 1928
Lloc d’execució: Impremta C. Barbarà,
Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 58 x 42,2 cm

303

304

305

306

307

308

309

310

Nom de l’objecte: premsa, suplement
de revista
Títol: “Esplai”
Cronologia: 26 de març de 1933
Lloc d’execució: Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 51 x 34 cm

Títol: Fotografia de model de navili de
dos ponts
Autor: desconegut
Cronologia: primer terç de segle XX
Material / tècnica: Fotografia en blanc
i negre
Dimensions: 23 x 29 cm

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 9 x 1,3 cm

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i corda
Dimensions: 29,5 x 2 cm
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302

Nom de l’objecte: premsa, periòdic
Títol: “Excursionisme”
Cronologia: 16 d’agost de 1929
Lloc d’execució: Impremta Sant Pau,
Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 45 x 32,5 cm

Nom de l’objecte: premsa, diari, retall
de premsa
Títol: “La Veu de Catalunya”
Cronologia: 3 de març de 1929
Lloc d’execució: La Veu de Catalunya,
Barcelona
Material / tècnica: paper imprès
Dimensions: 59,7 x 43,5 cm

Nom de l’objecte: Regle
Cronologia: Primer terç de segle XX
Material / tècnica: Fusta tallada
Dimensions: 15,5 x 0,8 cm

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 22 x 1,6 cm

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 24 x 1,7 cm

311

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 20,2 x 1,5 cm

313

312

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 17,5 x 1,1 cm

314

Nom de l’objecte: agulla per fabricar i
adobar xarxes
Cronologia: primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada
Dimensions: 11 x 0,6 cm

Nom de l’objecte: aodel de corbeta o
bricbarca. Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta, metall i fil
Dimensions: 44,8 x 56,2 x 12,5 cm

315

316

Nom de l’objecte: model de goleta.
Model de mig casc
Autor: desconegut
Cronologia: últim quart de segle XIX primer quart de segle XX
Material / tècnica: fusta tallada i
envernissada
Dimensions: 35 x 44 x 5,5 cm

317

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars malacològics de Sitges
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges, 1881 - Barcelona, 1935)
Cronologia: 1900-1935
Lloc d’execució: Sitges
Material / tècnica:petxines encolades
sobre paper
Dimensions: 44,4 x 32,8 x 4,7 cm (marc)

Nom de l’objecte: caixa
Títol: Exemplars de flora marina i
malacològics de Sant Pol de Mar
Autor: Emerencià Roig i Raventós
(Sitges 1881 - Barcelona 1935)
Cronologia: 1925
Lloc d’execució: Sant Pol de Mar
Material / tècnica: petxines i algues
sobre fusta
Dimensions: 59,1 x 55,2 x 9,2 cm (marc)

318

Nom de l’objecte: armilla salvavides
Cronologia: c. 1920
Material / tècnica: fibra sintètica, seda
i llautó
Dimensions: 57 x 38 x 2,8 cm
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No son solo dibujos
Miquel Forns i Fusté
Alcalde de Sitges
La calle que tomamos para ir desde Sant Sebastià
hacia Aiguadolç, tan frecuentada en las fechas
del Festival Internacional de Cine Fantástico, se
llama Emerencià Roig i Raventós. Una de las salas
de la planta baja del Palacio de Maricel, donde
ocasionalmente se realizan exposiciones de
pequeño formato, es conocida popularmente como
«Sala de los barcos». Uno de los libros de referencia
de los sitgetanos que disfrutan con las tradiciones
locales es Sitges dels nostres avis (Sitges de
nuestros abuelos).
Los sitgetanos relacionan el nombre de Emerencià
Roig i Raventós con el título de este libro que para
nosotros es «de cabecera». Fue publicado por
primera vez en 1934, pero ha sido reeditado varias
veces por el Grupo de Estudios Sitgetanos. Está
claro que, considerando que el autor nació en 1881 y
su padre, el pintor luminista Joan Roig i Soler, había
nacido unos treinta años antes, de quienes habla el
libro son nuestros tatarabuelos, una generación que
vivió entre los años 1850 y 1880. Sin embargo, casi
nadie sabe que Emerencià Roig, además de escribir
uno de nuestros libros más conocidos, es autor de
dos obras de referencia para la historia de la marina
catalana y de la pesca en Cataluña en el siglo
xix, ni que fue la persona que nutrió de entradas
marineras el Diccionari Català-Valencià-Balear de
Mosén Alcover i F. de Borja Moll. Tampoco es muy
sabido que su heredero donó al Ayuntamiento de
Sitges la Colección de Marinería que había reunido
a lo largo de su vida.
Después del éxito de la exposición Ramón Casas, la
modernidad anhelada, producida por el Consorcio
del Patrimonio de Sitges, la cual ha demostrado que
una apuesta decidida por la difusión del patrimonio
de nuestros museos contribuye de manera
significativa a mantener Sitges en el primer nivel
de la oferta cultural catalana y a ser un reclamo
para el turismo de cultura, ahora se propone una

exposición diferente; diferente en el formato y
en el tema, pero idéntica en la ambición de crear
conocimiento y de difundir el patrimonio, en este
caso más etnográfico que artístico.
Los dibujos de Emerencià Roig i Raventós que se
muestran en esta exposición son obras de arte.
Creaciones artísticas que, además de ser bellas,
bonitas, placenteras a la vista y sugestivas para el
espíritu, nos aportan una información muy valiosa
sobre unos oficios y una manera de vivir que
definitivamente han pasado a la historia: los oficios
de la navegación y de la pesca.
Nuestros tatarabuelos sitgetanos vivían de cara
al mar, hacían de la playa su principal espacio de
socialización, vivían del mar. Los barcos de vela les
eran familiares como sus propias casas. Conocían
sin esforzarse los nombres de los palos, las
drizas, las velas y los obenques. También les eran
familiares las barcas de pesca, los aparejos y todas
las especies de peces y moluscos, años atrás más
variadas que ahora, que poblaban nuestro mar. Aún
hoy queda gente que recuerda las redes extendidas
en el paseo, secándose al sol, y a los pescadores
y sus familias cosiéndolas y reparándolas, pero
estas son imágenes ya desaparecidas, de postal en
blanco y negro, o más bien de color sepia.
Sitges tiene la suerte de haber contado con
Emerencià Roig i Raventós, hijo del pintor Joan
Roig i Soler, y hermano del médico y novelista
Josep Roig i Raventós. Una de esas familias de las
que podemos estar orgullosos porque destacaron,
no por su fortuna ni por honores civiles, sino por
la creación artística, el estudio y la implicación
cívica. Sitges tiene la suerte, también, de haber
recibido en donación la Colección de Marinería
de Emerencià Roig, un pequeño museo marítimo
que fue, en el año 1936, el primero de Cataluña
sobre esta materia. Una parte muy importante de
este pequeño museo la constituyen los dibujos que
Emerencià Roig fue realizando para documentar sus
estudios e ilustrar sus libros.
Mientras el Consorcio del Patrimonio de Sitges,
constituido por la Diputación de Barcelona y el
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Ayuntamiento de Sitges, va restaurando las piezas
de la colección y preparando el proyecto para
reubicarla, presentar la exposición Emerencià
Roig, de la mar al papel, que podremos visitar en
Can Rocamora de abril a octubre de este año, es
realmente ilusionante.
Como alcalde de Sitges me produce una inmensa
alegría recuperar los dibujos de esta exposición,
mostrarlos a los sitgetanos y sitgetanas, y a todas las
personas que visitan nuestros museos, y constatar,
una vez más, lo ricas que son las colecciones
patrimoniales de nuestra Villa y su utilidad como
fuente de difusión de la cultura y de creación de
conocimiento.

La colección de marinería de
Emerencià Roig (1935-2017).
Historia y futuro
Vinyet Panyella
Directora-gerente del Consorcio del Patrimonio
de Sitges

«Porque, en la vida pública, heredar una colección implica
continuarla, y heredar una tradición de actividad artísticosocial implica proseguirla.» (Folch 1936).
		
En octubre de 1935, el director del Museo del Cau
Ferrat, Joaquim Folch i Torres, informaba en las
páginas de La Vanguardia de una nueva colección
que se incorporaba al incipiente sistema de
museos sitgetanos: la Colección de Marinería de
Emerencià Roig. Se trataba, escribía Folch, de una
colección fruto de «una vida sencilla, consagrada
a la observación del mar y al estudio de sus cosas,
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especialmente aquellas que corresponden a la
acción del hombre en relación con su elemento»
(Folch 1935). El juicio ordenador de Folch i Torres
la conceptualizó como una nueva sección del
Cau Ferrat, núcleo duro de los museos sitgetanos
que, desde la muerte de Rusiñol y desde que
Folch se había hecho cargo de dirigir y gestionar
esta herencia, ya estaba previsto ampliar, sobre
todo en cuanto a la colección de forja, «porque,
en la vida pública, heredar una colección implica
continuarla, y heredar una tradición de actividad
artístico-social implica proseguirla» (Folch 1936).
En aquellos momentos ya se había planteado la
necesidad de ampliar el Cau Ferrat considerando la
colección de forja de Rusiñol como núcleo central,
de manera que la Junta de Museos destinaba a ella
su colección, así como la necesidad de reunir la
colección de pintores sitgetanos que se originó en
1911 con la adquisición de la obra Maternidad, del
pintor Joaquim Sunyer. La idea de que un museo
debía ser algo vivo, y de que el crecimiento de las
colecciones era un principio irrenunciable, guio al
Patronato del Cau Ferrat desde el momento de
su constitución. La ampliación inaugurada el 14 de
junio de 1936, cinco años después de la muerte
de Rusiñol y de la apertura del Cau Ferrat como
museo público en 1933, alquilando el Palacio de
Maricel con opción a compra a los herederos
de Deering, se consiguió gracias al criterio y la
profesionalidad de Folch, y a su capacidad de
decisión e influencia. «He aquí los dos deberes
que el Patronato entendió que debían llenar su
actuación, y he aquí los frutos que por ésta, así
orientada, se alcanzaron hasta la hora presente»
(Folch 1936).
La Colección de Marinería de Emerencià Roig
fue ofrecida por su hermano, el médico y escritor
Josep Roig i Raventós (1883-1966), el 17 de febrero
de 1935, en una carta dirigida al Ayuntamiento
de Sitges al día siguiente de morir Emerencià:
«Querido amigo: Muy agradecido por el telegrama
[de pésame] Mi hermano (Q.E.P.D.) ha dejado
una magnífica colección de barcos, aparejos,
dibujos, libros y cuadros de marina. Yo que amo
Sitges y honro la memoria de mi santo hermano,
estoy dispuesto a donarla con unas condiciones

similares a las que regulan el legado del “Cau
Ferrat”. Si el Ayuntamiento, junto con el Patronato,
pudiese ofrecerme una sala, podría formarse una
bella instalación parecida a la que se hizo en la
Exposición de Barcelona, donde se le adjudicó
la medalla de oro. Una parte de la colección
está en depósito en el Instituto Náutico de aquí.
Sin embargo, sería fácil juntarlo todo. Hay quien
querría que todo se quedase en Barcelona. Pero
soy sitgetano y primero es Sitges. Un abrazo. A tu
disposición.» (Soler 1936). El Ayuntamiento aceptó
la oferta y acordó solicitar la colaboración de la
Junta de Museos para instalarla, así como dedicar
una calle a Emerencià y hacerle un homenaje. El
Patronato del Cau Ferrat asumió la petición del
Ayuntamiento, en sesión del 2 de mayo, como un
compromiso más con el patrimonio sitgetano y
la necesidad de su salvaguarda, comunicación y
crecimiento, y desde ese momento formó parte de
sus objetivos a corto plazo. Parece que este fue
uno de los factores decisivos que determinaron la
necesidad de alquilar el Palacio de Maricel (Soler
1936). En la misma sesión se nombró a Josep Roig i
Raventós miembro del Patronato. Al poco tiempo,
el Ayuntamiento de Sitges recibió la colección
íntegra, ya que se añadió el depósito del Instituto
Náutico del Mediterráneo, y se inició el proyecto
museográfico que llevó a cabo la Junta de Museos,
bajo la dirección de Joaquim Folch i Torres.
El 14 de junio de 1936, con motivo del quinto
aniversario de la muerte de Santiago Rusiñol,
tuvo lugar la inauguración y apertura al público
del Palacio de Maricel como ampliación del Cau
Ferrat, con la instalación de la colección de forja
de la Junta de Museos, a la que se sumaron
diversas adquisiciones y donaciones; la colección
de dibujos de Rusiñol, Casas, Mas i Fondevila y
Zuloaga, entre otros, «que estaban guardados en
las carteras del Cau Ferrat»; la colección de pintura
de artistas sitgetanos, a la cual la Junta de Museos
aportó en depósito dos obras fundacionales, La
procesión de Sant Bartolomé, de Felip Massó, y La
procesión de Corpus, de Arcadi Mas i Fondevila,
junto con las donaciones de dos óleos de Joan
Roig i Soler –por parte de las hermanas Carreres– y
un retrato de Felip Masó, donado por su sobrina;

la colección de reproducciones artísticas de los
museos de Barcelona –escultura y artes del objeto,
principalmente– y la Colección de Marinería
Emerencià Roig. El conjunto de infraestructuras
culturales de Sitges se completó con la
inauguración de la Biblioteca Popular Santiago
Rusiñol, una larga aspiración que finalmente se
vio cumplida. Culminó la solemnidad de los actos
inaugurales la exposición de los cuadros del Greco
procedentes de los museos y colecciones públicas
de Cataluña (Domènech 2013). Unos días antes,
el Patronato del Cau Ferrat hizo un llamamiento
público explicando el acto e invitando a asistir a
la población escolar, las entidades sitgetanas y el
público en general. El acto inaugural contó con una
multitudinaria presencia institucional, artística y
de público, entre la que cabe destacar al Director
General de Bellas Artes de la República Española,
Ricardo de Orueta; el rector de la Universidad
Autónoma, Pere Bosch i Gimpera; Jordi Rubió i
Balaguer, Director General de Bibliotecas de la
Generalitat; los familiares de Rusiñol, de Ramon
Casas –Manuel Rocamora–, de Joan Roig i Soler y
de Emerencià Roig i Raventós; los viejos amigos de
Rusiñol, los escultores Enric Clarasó, Manolo Hugué
y Josep Clarà; el actor Enric Borràs, el escritor
Prudenci Bertrana, el coleccionista y dibujante
Labarta, el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, y
varios intelectuales de los años treinta, como Josep
Janés i Oliver, Carles Capdevila, Joan Alavedra,
Sebastià Juan Arbó y Josep Carner-Ribalta
(Inauguración 1936). Para la Colección de Marinería,
«maravilla viviente de las miniaturas de barcos
antiguos, fruto de la pacientísima y erudita labor
del gran amigo de nuestro mar y de su tradición
gloriosa en la marina pesquera y mercante» (Actas
1936:4), supuso su consolidación en el conjunto
museístico de Sitges con todos los reconocimientos.
El discurso pronunciado por Josep Roig i Raventós
finalizó con una loa a Sitges: «¡Desde hoy Sitges
podrá llamarse la villa de los museos!»; y al
recuerdo de Emerencià y su obra: «Y mi hermano,
el paciente marinista que tanto os quería, con una
sonrisa de beatitud iluminará para siempre el fondo
de nuestras miradas» (Inauguración 1936:240). El
escritor Joan Alavedra, en su locución diaria El fet
del día (El hecho del día) en Radio Barcelona, evocó

151

la fiesta inaugural e hizo una bella y sentida descripción
de la colección de marinería (Alavedra 1936).
Noticia de la Colección de Marinería
Emerencià Roig fue reuniendo la colección de
marinería catalana con paciencia, ilusión y total
dedicación. La falta de salud le llevó a obviar las
obligaciones profesionales y dejar vía libre a lo
que prácticamente constituyó su único interés
en la vida. Sus familiares y amigos más próximos
conocían su obsesión y le animaban. El primer
reconocimiento público fue la medalla de oro
que mereció su aportación a la IV Exposición de
trabajos manuales de gente de mar organizada
por el Centro Excursionista Cèsar A. Torras, en el
marco de la Exposición de Barcelona de 1930 –una
prolongación de la Exposición Internacional de
1929– en el Palacio Alfonso XIII. Roig, que constaba
como «constructor y coleccionador», presentó
veintitrés embarcaciones, trece de ellas construidas
por él mismo –entre otras, una colección de barcas
de pesca–, y de las tres que presentó su hermano
Josep, él había construido dos (Catálogo 1930).
Una vez oficializada la donación, un artículo
de Miquel Utrillo Vidal de carácter genérico y
descriptivo (Utrillo 1935), y otro de Joaquim Folch
i Torres (Folch 1935), dieron noticia del contenido
de la colección. Aun así, no fue hasta la publicación
del estudio de Xavier Soler (Soler 1936), unos meses
antes de la inauguración, que se conoció con más
precisión y con ilustraciones. El artículo de Soler
seguramente estaba relacionado con los trabajos
de clasificación y catalogación de los diferentes
objetos: más de sesenta barcos en miniatura entre
veleros y barcas de mesana; aparejos y aparatos
diversos; una colección de especies de la flora
costera catalana procedentes de las playas de
Sitges y de Blanes... La colección de dibujos y la
biblioteca especializada que Roig utilizaba para sus
estudios completaban la colección. Además, desde
el primer momento el Dr. Josep Roig i Raventós
se propuso cumplir con el deber de mantener e
incrementar la colección, de manera que hasta bien
entrada la década de 1960 fue entregando material
de todo tipo para aumentarla.
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El ideario museográfico y museológico de Joaquim
Folch i Torres no le permitía otorgar el título
de museo marítimo a la colección de marinería
de Roig –«esta ilusión que algunos acarician es
probable que en Cataluña quede colgada de algún
nombre pomposo» (Folch 1935) –, convencido del
modelo de los museos marítimos de Ámsterdam,
Hamburgo, Copenhague, Berlín o París, e incluso
de las colecciones del Museo Naval de Madrid
o del museo Albert and Victoria de Londres. En
cambio, valoraba el carácter extraordinario de la
colección de Roig en cuanto a su contenido en
relación con la marina y la pesca catalanas de los
siglos xviii y xix por su voluntad de exhaustividad,
desde las miniaturas de embarcaciones hasta la
recopilación de utensilios, aparejos y todo lo que
se refería al imaginario marinero, como los exvotos
de las ermitas de la costa. Valoraba también el
trabajo amoroso y riguroso de Roig al documentar
imágenes y la historia de las embarcaciones
protagonistas reuniendo documentación y
testimonios orales, e ilustrándolo él mismo con
sus propios dibujos. A pesar de las precisiones
de Folch, comprensibles por su mentalidad
de museógrafo, la Colección de Marinería de
Emerencià Roig fue considerada de hecho como el
primer museo marítimo de Cataluña. Folch separó
los materiales y objetos a exponer de la literatura
especializada y la documentación, que fueron
depositadas en la Biblioteca Popular Santiago
Rusiñol, con la voluntad de constituir una sección
especial de marinería.
La Guerra Civil truncó el ímpetu institucional de los
Museos de Sitges. En 1939, los cambios del nuevo
régimen comportaron, además de la inhabilitación
de por vida de Joaquim Folch i Torres, un giro
drástico en la concepción de los museos, de su
régimen administrativo y de su profesionalización. El
ejemplo de la evolución del Museo del Cau Ferrat
y su ampliación a Maricel es una muestra más que
evidente de ello (Panyella 2013:179-180). Durante los
años cuarenta y cincuenta, el Patronato del Cau
Ferrat, decapitado por el franquismo, se mantuvo
con más o menos inercia y con tanta dignidad como
el proceder de sus miembros manifestó gracias
a su voluntarismo, pero sin medios económicos,

capacidad de influencia institucional ni posibilidad
de gestión.
Un ejemplo de la voluntad y del aprecio a la
Colección por parte del sector cultural de
Sitges y de los miembros del antiguo Patronato,
especialmente del Dr. Josep Roig i Raventós,
aparte de las continuas donaciones que hacía para
aumentar la colección, fue la organización de la
«Fiesta del mar» en la Biblioteca Popular Santiago
Rusiñol, impulsada por la bibliotecaria Mercè Bonay
en 1951. Consistió en una visita a la Colección de
Marinería, con un detallado y amplio comentario de
las diversas piezas por parte del oficial de la marina
mercante, periodista y escritor Julià Amich Verd
(1895-1968) (Visita 1951), y una conferencia de este
mismo titulada El mar de Sitges, que fue presentada
por Salvador Soler i Forment (Mar 1951).
Salvador Soler i Forment (1894-1992), escritor y
durante muchos años redactor de El Eco de Sitges,
dio extensa cuenta de las nuevas incorporaciones
de piezas a la colección fruto de la generosidad
del Dr. Roig i Raventós, hasta el punto de que
algunos de sus artículos sustituyen a lo que fuera
un inventario sumario de los donativos (Soler
1954). En 1955 publicó un artículo en una de las
publicaciones culturales más interesantes de la
posguerra sitgetana, Antología de Sitges (Panyella
1982, Marsal 2001), a manera de síntesis sobre la
Colección de Marinería y su contenido, «El gran
marinista sitgetano Emerenciano Roig y Raventós»
(Soler 1955). También poeta, Soler i Forment dedicó
a Emerencià Roig un soneto, titulado Museo
Marítimo, que fue publicado por primera vez en El
Eco de Sitges acompañado de uno de los dibujos
de Roig, un bergantín en alta mar (Soler 1951).
Cuando en 1968 el gobierno del Cau Ferrat
y Maricel pasó a la Diputación de Barcelona,
el Patronato del Cau Ferrat quedó enterrado
definitivamente, a pesar de las reiteradas peticiones
de una nueva constitución por parte de algunos
estamentos sitgetanos, sistemáticamente desoídas.
La situación se agravó para la Colección de
Marinería y las ampliaciones del Cau Ferrat en
Maricel con la apertura en 1970 del entonces

denominado Museo Maricel de Mar, con la
colección de arte y antigüedades del Dr. Jesús
Pérez Rosales, pues comportó el cierre definitivo
del Palacio de Maricel como sede museística y el
arrinconamiento hasta 1995 de las colecciones que
custodiaba (Panyella 2013).
Un capítulo demostrativo de hasta qué punto
llegaron la desprofesionalización de los museos y el
descuido que les afectó fue el traslado de diversas
piezas de la Colección, en 1974, al Museo Marítimo
de Barcelona, realizado de forma casi clandestina,
sin tan siquiera notificarlo al Ayuntamiento de
Sitges. Del hecho se hizo eco un acuerdo municipal
de 1975 en el que el alcalde, Vicenç Ibàñez Olivella,
informó de que se había enterado de dicho
traslado y de que, haciendo indagaciones, existía
un escrito del 1 de marzo de 1974 en el cual se
informaba al Ayuntamiento, escrito del cual no tenía
noticia. «Lo que es más incomprensible es que
dichas obras forman parte de dicho legado, ni nadie
había autorizado dicha salida del museo sitgetano»
(Ayuntamiento 1975). La realidad es que, en aquellos
momentos, incluso la situación física de la colección
era sumamente penosa. En febrero de 1977, la
comisión de regidores que se había constituido
para restablecer la Colección informó a la comisión
permanente de que el lugar más adecuado per
reubicarla era la planta baja del Palacio de Maricel;
constataba las pésimas condiciones de la Colección
y la necesidad del traslado, y que, cuando este
se hubiera completado, el Ayuntamiento debería
reclamar «enérgicamente e inmediatamente» el
retorno de las obras integradas en la colección
permanente del Museo Marítimo de Barcelona, y
que si el consistorio así lo aceptaba se trasladara
este acuerdo a la Diputación de Barcelona,
propietaria del Museo Marítimo (Ayuntamiento
1977). La aprobación de la moción comportó la
instalación de la Colección de Marinería en la
denominada desde entonces «Sala de los barcos»
del Palacio de Maricel. Finalmente, en abril de 1978
volvieron las piezas que habían sido trasladadas
al Museo Marítimo de Barcelona (Museo 1978)
y se reintegraron a la Colección, pero por poco
tiempo, pues en 1979 la sala se cerró porque el
Ayuntamiento del momento consideró que los
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museos no eran una prioridad y destinó el Palacio
de Maricel a ser sede de congresos, obviando su
carácter de edificio patrimonial. El último destino
de la Colección de Marinería Emerencià Roig ya
fue en la época del Consorcio del Patrimonio
de Sitges, en 1995, con su instalación en las
dependencias del segundo piso de Can Rocamora,
que comunicaban con la segunda planta del Museo
Maricel de Mar, donde estuvo hasta que el museo
fue cerrado en 2010 para el proyecto de las obras
de rehabilitación.
Los trabajos de inventario y catálogo de la
Colección de Marinería Emerencià Roig, iniciados
en 1935, habían quedado interrumpidos por la
guerra. No consta que se reemprendieran durante
la posguerra, ya que la desprofesionalización de
los museos sitgetanos fue drástica. Por tanto, el
seguimiento del contenido y la evolución de la
colección se realizó mediante artículos y noticias
de prensa (Soler 1936; Soler i Forment 1954, 1955,
principalmente), reuniendo la máxima información
posible. No ha sido hasta fechas recientes que el
Consorcio del Patrimonio de Sitges ha realizado
un inventario-catálogo manual de la Colección
de Marinería Emerencià Roig, elaborado con
criterios más descriptivos que de estudio y de
profundización documental y de investigación,
que ha sido transferido al sistema de catalogación
automatizada. Con motivo de la presente
exposición se decidió adjuntar al presente catálogo
la relación catalográfica de todo el contenido actual
de la Colección de Marinería a partir del catálogo
automatizado, excepto los materiales bibliográficos
y documentales, que no están depositados en los
Museos de Sitges.

Los dibujos de Emerencià Roig: un anticipo del
futuro
«Muchos de sus dibujos son el resultado preciso de
estas informaciones, traducidas gráficamente, y a
veces constituyen la certera reconstitución de cosas
totalmente desaparecidas (...) en ellos aparecen
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características y detalles explicados al autor por los
viejos marineros que los habían conocido cuando
eran jóvenes.» (Soler 1936: 1).
Emerencià Roig dejó patente su vocación de
coleccionista integral, exhaustivo, con una obra
historiografía y etnográfica de gran interés cultural
por lo que tiene de testimonio de su tiempo y de
un mundo y unos oficios sometidos a un rápido
proceso de cambio; un cambio que comportaba la
liquidación de aquello que había sido un modo de
vida durante siglos. El dibujo fue una forma precisa
de dar testimonio. Roig dibujaba para documentar
e ilustrar sus trabajos y escritos, y también los
escritos de otros, como el libro de Artur Masriera
Oliendo a brea (Masriera 1926), una recopilación de
narraciones y recuerdos de la marinería catalana,
sus barcos, armadores, patrones y marineros. El
trazo de Roig es detallista, preciso, inconfundible;
la modestia de los materiales pictóricos –lápiz de
carbón, tinta, sanguina...– y su delicado tratamiento
convierten unas obras de vocación documental en
pequeñas obras de arte. Igual que las miniaturas de
barcos y barcas de mesana que construía.
Los dibujos de Emerencià Roig se han convertido
en uno de los puntales de la Colección. Tienen
el triple valor de constituir las últimas imágenes
fidedignas de las embarcaciones de la costa
catalana –una costa que en la década de 1960
empezó a cambiar el paisaje natural por un muro
de cemento–, una evocación del imaginario
marítimo popular y una práctica artística, como es
el dibujo, desde la modestia vocacional del hijo
de un artista que quería dejar constancia de una
determinada manera de ver el paisaje, el modo de
ser y las formas de la vida marinera. Constituyen,
pues, una síntesis de creatividad, etnografía y
memoria. Por este motivo nos pareció oportuno
que la revalorización de la Colección de Marinería
de Emerencià Roig se centrara en una esmerada
selección de los dibujos, acompañados de algunos
de los objetos más significativos y de las obras
escritas por Roig.
La Colección de Marinería de Emerencià Roig
merece mejor suerte que la que históricamente

la ha caracterizado; para conseguirlo, el primer
paso ha sido reconocer su valor, darla a conocer
y difundirla, porque lo desconocido no puede
valorarse. La Colección ha sufrido un inexplicable
desinterés, cuando, por contra, mantiene íntegro el
atractivo temático, memorístico, artesano, artístico
e histórico con que fue concebida por quien la
reunió. Su contenido muestra con creces que
puede generar memoria, ocio y conocimiento.
Por este motivo, desde el Consorcio del Patrimonio
de Sitges, desde los Museos de Sitges, hemos
querido dedicar a Emerencià Roig y su colección
la presente exposición con la idea de que sea
un anticipo del futuro. La instalación definitiva
de la Colección de Marinería Emerencià Roig se
contempla dentro del proyecto de rehabilitación
integral de Can Falç que se llevará a cabo en los
próximos años, mientras que provisionalmente
se considera su emplazamiento en el Museo
Romántico Can Llopis. Debemos cumplir los
términos del legado y, sobre todo, ser fieles al
compromiso de conservar, difundir y hacer crecer
nuestro patrimonio, que es, al final, el espejo y el
reflejo de nuestra historia colectiva y de la realidad
de lo que somos.

Emerencià Roig i Raventós,
transmisor de la memoria
Lluís Jou i Mirabent
Emerencià Roig i Raventós murió en Barcelona
el 16 de febrero de 1935 a la edad de 53 años.
Aún no hacía un año de la aparición de su último
libro, Sitges dels nostres avis (Sitges de nuestros
abuelos), hoy un clásico de la literatura local,
quizá por el título, acertado, quizá por la manera
sencilla, campechana, prácticamente oral, con
que Emerencià Roig supo narrar los 34 capítulos
que, como si fuesen cuentos, lo componen. Quizá,
también, porque la primera edición, publicada

por NAGSA y aparecida para la fiesta del libro
de 1934, se agotó pronto y se convirtió en un
referente del recuerdo de una Sitges desaparecida
a lo largo de unos años en que parecían haber
desaparecido muchas más cosas. En cualquier caso,
en la literatura histórica local este libro es, junto
con Assaig històric sobre la Vila de Sitges (Ensayo
histórico sobre la Villa de Sitges) de Llopis i Bofill,
el Llibre de Sitges (Libro de Sitges) y El Modernisme
a Sitges (El Modernismo en Sitges), estos dos últimos
de Ramon Planes, los libros aún hoy más conocidos,
aunque solo sea por su título, y más recomendables
como introducción al conocimiento histórico de Sitges.
El Sitges dels nostres avis es un libro singular. Tuvo
una génesis larga y, en la mente de su autor, fue
cambiando de nombre con el tiempo. De hecho,
Emerencià Roig empezó a escribirlo hacia 1922 y
publicó la mayor parte de los cuadros o capítulos
por entregas, en el Eco de Sitges, en una sección
genérica, de aparición irregular, que se titulaba
«De la vida marítima pasada». El primer artículo
fue un escrito en el que hablaba de uno de los
laúdes más queridos por él: el Águila de Oro,
una barca de mesana construida en Blanes hacia
1864 por encargo de Josep Batlle Pasqual, que
gobernó prácticamente siempre otro sitgetano,
Tomàs Almansa9. Le siguieron otros artículos
en el mismo semanario: Bastiments cèlebres
(Navíos célebres), La Villa de Sitges (13.04.1924),
La barca de en Plats i Olles (La barca de Platos
y Ollas) (11.05.1924), Barques i pescadors (Barcas
y pescadores) (20.07.924), Relíquies navals
(Reliquias navales) (26.10.1924), Mar endins (Mar
adentro) (11.01.1925), A bordo del bergantí goleta
FE (A bordo del bergantín goleta FE) (15.02.1925),
El Santuari del Vinyet: Ex vots (El Santuario de
Vinyet: exvotos) (1.03.1925), Un aconteixement a la
playa (Un acontecimiento en la playa) (22.03.1925),
L’acomiadament de la “Vinyet” (La despedida de la
“Vinyet”) (26.04.1925), Els patrons: en “Bernardillo”
(Los patrones: “Bernardillo”) (14.06.1925), L’arribada
de l’empresa (La llegada de la empresa) (15.08.1925),
El servei de vapors (El servicio de vapores)
(27.09.1925), Com anaren a Amèrica antigament els
nostres avis (Cómo fueron a América antiguamente
nuestros abuelos) (25.10.1925), El naufragi de un
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escampavies (El naufragio de una escampavía)
(15.11.1925), El temporal del 86 (El temporal del 86)
(6.12.1925) y La inauguració del tren de Vilanova
(La inauguración del tren de Vilanova) (1.01.1927).10
También aparecieron otros tres en Amic de les Arts,
más elaborados que los del Eco, cabe suponer que
por el rigor de Josep Carbonell i Gener. En 1924,
Emerencià Roig ya anunció que tenía el proyecto de
publicar un libro con el título de El mar de Sitges.
Cinco años después, el título soñado por el autor
era Sitges retrospectiu. Aplec de impressions de
la vida sitgetana dels anys 1850 al 1880 (Sitges
retrospectivo. Reunión de impresiones de la vida
sitgetana de los años 1850 a 1880). Y todavía el
año anterior a que el libro se hiciera realidad,
iba a llamarse Sitges marítim (Sitges marítimo).
Finalmente, el título fue Sitges dels nostres avis, y
tuvo mucho éxito. Triunfó en muchos aspectos.
Sitges dels nostres avis, la última obra de Emerencià
Roig, sintetiza, en mi opinión, los temas que le
interesaban:
• la navegación y la pesca en la Cataluña de
los años 1800,
• la preservación científica de la terminología
catalana de los oficios relacionados con ellas,
y
• la conservación de lo que hoy llamamos
memoria histórica de los lugares y de la
gente que vivían en las playas, las barcas y
los barcos.
Está claro que para Roig las playas son, por
antonomasia, per definición, por excelencia, la
de Sitges y la de Blanes, donde su padre había
pintado y donde él y su hermano Josep habían
hecho tanta vida y amistades, entre otras la de
Joaquim Ruyra y el grupo de Recull. Y es que
Emerencià Roig nació en Sitges, en la casa familiar
del número 22 de la calle Parellades, el día 8 de
agosto de 1881, cuando aún no hacía un año que el
ferrocarril había llegado a Sitges, episodio que él
mismo narra en el último capítulo del libro. Era hijo
del pintor Joan Roig i Soler, el gran pintor luminista
(Barcelona 1852-1909) autor de algunas de las
vistas más logradas de nuestra playa en los últimos
años del siglo xix, y también del paso del tren por
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las barreras, entonces a la entrada de la Villa, en
un pequeño óleo que se conserva en nuestros
museos. Cabe señalar que Joan Roig i Soler llegó
a Sitges a principios de 1880 y que fue él quien
llamó a Mas i Fontdevila (Gràcia 1852-Sitges 1934),
que se casó con una prima de la mujer de Roig. Los
primeros años de Emerencià Roig transcurrieron,
pues, en la playa, donde su padre pintaba las casas
y las barcas, a veces acompañado por algunos
amigos: Joaquim de Miró (Sitges 1849-1914), Joan
Batlle Amell (Sitges, 1855-1927), Antoni Almirall
(Sitges, 1860-1905) y en ocasiones Santiago Rusiñol
(Barcelona 1861-Aranjuez 1931) o Eliseu Meifrén
(Barcelona 1858-1940) y otros. Es de suponer que
la experiencia del niño, corriendo por la playa,
hablando con los pescadores que arreglaban
aparejos, y con las mujeres, siempre esforzadas, que
cosían las redes, fijándose en los boteros, mirando
de reojo lo que su padre y sus amigos pintaban,
debió ser tan vital que le dejó marcado de por vida.
Joan Roig i Soler pintó en Sitges y otros lugares de
la costa, como Vilanova, el puerto de Barcelona,
Badalona, Blanes, Tossa de Mar y, también, Moià
y Camprodon. No sé por qué vendió la casa de
la calle Parellades y abandonó nuestra villa. No
puede descartarse que fuera, en parte, porque
Sitges estaba cambiando demasiado y para él
comenzaba a perder encanto. Blanes quedaba
más lejos de la civilización... Así, se centró más en
Blanes y Barcelona, donde sus dos hijos estudiaron;
Emerencià, el mayor, Farmacia, y Josep, el pequeño,
Medicina. Emerencià abrió una farmacia, parece
que en la Rambla de Catalunya, el año 1906.
Josep, más tarde, abrió consulta en la calle Enric
Granados, no muy lejos de la farmacia de su
hermano. Josep llegó a ser un pediatra reconocido
y reputado, pero Emerencià dejó de ejercer en 1917
por razones de salud, y puede que también porque
deseara la luz de la playa y le atrajeran los barcos y
las barcas, y ese mundo que desaparecía.

Hay que contextualizar el momento. Aunque la
guerra europea de 1914-1918 revitalizó en cierto
modo la marina mercante a vela por la enorme

necesidad de transporte, también mejoró tan
considerablemente los barcos de vapor que ello
representó el final. En la guerra del catorce aún
navegaron corsarios a vela, y esto a Emerencià Roig
le debió entusiasmar en alguna medida, pues entre
los libros de su biblioteca se encuentra el clásico El
último corsario del mítico conde Félix de Luckner,
comandante del Seeadler, un barco de guerra
con el cual anduvo al corso y hundió un montón
de navíos aliados en los mares del Sur. El libro,
traducido del alemán al español, al francés, al inglés
y otros idiomas, aún hoy es un clásico en la materia,
una especie de canto de cisne de la navegación a vela.
Es este doble mundo que se pierde, la navegación
a vela, el siglo xix que muere en las trincheras
de Europa y la playa de Sitges que el paseo, el
«Quiosco», Maricel y los veraneantes transforman,
lo que fascina a Emerencià Roig, que quiere salvarlo
del olvido, que quiere transmitirlo. A partir de
1919 y hasta su muerte en 1934 (tan solo quince
años) se dedicó a tomar nota de un mundo que se
acababa. No creo que buscase ni una noticia en
un archivo. Tenía bastante con el lápiz y el papel:
preguntaba, observaba, dibujaba y, si hacía falta,
deducía o imaginaba. Y nos dejó una obra muy
extensa, centrada localmente en Blanes y Sitges;
temáticamente, en la marina y la pesca de los
años 1800; y metódicamente, en la búsqueda oral
y terminológica, y en el dibujo técnico y, sobre
todo, artístico. Está claro que Emerencià Roig
compró libros, los leyó y los conservó. Sus obras
son La pesca a Catalunya (La pesca en Cataluña)
(1926) y La marina catalana del vuit-cents (La
marina catalana en los años 1800) (1929), dos obras
capitales en la materia que tratan, ilustradas y
amenas, publicadas por la Editorial Barcino en su
Enciclopèdia catalana; El vocabulari de l’art de la
navegació i de la pesca (Enciclopedia Catalna; El
vocabulario del arte de la navegación y de la pesca)
(1924), el Vocabulari de la pesca (Vocabulario de
la pesca) (1926) y Recull de termes aplegats en una
terrisseria de Blanes (Recopilación de términos
recogidos en una alfarería de Blanes) (1925), los
tres publicados en el Butlletí de Dialectologia
(Boletín de Dialectología) del Instituto de Estudios
Catalanes, y finalmente Blanes Marítim (Blanes

marítimo) (1924) y su Apèndix (Apéndice) de 1929,
y Sitges dels nostres avis, de 1934, al que me he
referido principalmente en este escrito.11
Emerencià Roig completó su labor de investigación
sobre la marina y la pesca de los años 1800
reuniendo una colección de barcos y barcas en
miniatura, y adquiriendo algunas notables pinturas
de veleros. Él mismo se entretuvo en construir
pequeñas barcas e hizo, o mandó construir,
miniaturas de nasas y de otros aparejos de pesca.
Cuando murió, el 16 febrero de 1935, era alcalde
de Sitges Salvador Olivella, que representó
oficialmente a nuestra villa en el funeral, celebrado
en Barcelona. Emerencià murió soltero y sin
hijos. Su hermano, Josep Roig i Raventós, que
era su heredero, no tardó nada en ofrecer al
Ayuntamiento de Sitges la colección de barcos y
de objetos del mar de Emerencià, junto con una
parte de sus dibujos. Un pequeño museo marítimo,
más etnológico que histórico, que fue el primero
en estar abierto al público regularmente y con
vocación de museo en junio de 1936, en el segundo
piso de Maricel, justo encima de la Biblioteca
Santiago Rusiñol.
Hace ochenta años que el nombre de Emerencià
Roig, sus libros y su colección navegan en una mar
casi siempre plácida, pero bastante a menudo por
bancos de densa niebla que impiden la visión y
hacen ignorar la situación. De pronto aparecen, de
pronto se olvidan.
En cuanto a los libros, El Sitges dels nostres avis fue
reeditado por el Grupo de Estudios Sitgetanos en
1979, con prólogo mío y algunos dibujos tomados
del Eco de Sitges. Quince años después, en 1994,
se hizo una nueva edición, en esta ocasión con un
índice onomástico realizado por Ignasi Muntaner
y fotografías antiguas de los tiempos que el libro
narra, que ha tenido que reimprimirse porque se
agotó. En 1996, Editorial Noray reeditó La Pesca a
Catalunya y La Marina Catalana del Vuit-cents.
Sería bueno tener más abasto de estas dos obras.
Y en cuanto a la Colección de Marinería,
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después de la guerra se vio enriquecida por los
donativos que Josep Roig i Raventós fue haciendo
prácticamente hasta su muerte, sin que casi nadie
más que Salvador Soler Forment se hiciera eco de
ello. Cuando se abrió la Colección Pérez Rosales,
las dependencias museísticas del Palacio de Maricel
inauguradas en 1936 fueron cerradas, y en 1972
parte de las piezas se trasladaron de tapadillo al
Museo Marítimo de Barcelona. Volvieron en 1977 y
quedaron instaladas provisionalmente en los bajos
de Maricel, dando nombre a la «Sala de los barcos»,
para dos años después volver a los almacenes
y pasar medio escondidas a una de las salas de
Maricel al cabo de diez años. Ahora parece que
la colección pone proa hacia Can Falç de Mar,
delante de la playa, al lado de La Fragata, no muy
lejos de la casita del número 26 de la Ribera donde
Emerencià Roig pasaba sus inviernos sitgetanos
y donde seguramente terminó su último libro, en
un lugar que puede resultar acertado. Si los «Falç
de Mar» fueron, por encima de todo, navegantes
sin miedo que iban y volvían de Argel a vela y
a remo si era necesario, hacer de su casa, si es
posible en el segundo piso, desde donde se ve el
mar, el puerto de destino de una parte de nuestra
historia marítima, será una especie de Ítaca para la
Colección de Marinería.
Es una satisfacción pensar que la exposición de
los dibujos de Roig i Raventós puede hacer que los
visitantes de los museos de Sitges y los sitgetanos
en general recuperen la memoria de Emerencià
Roig, una persona que contribuyó de manera muy
importante a conservar nuestras palabras, los oficios
de nuestros tatarabuelos y la memoria colectiva de
Sitges.
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El hombre que preguntaba:
Emerencià Roig i Raventós
(1881-1935)
Enric Garcia Domingo
Había muchos artistas que iban a la playa cargados
con los utensilios de dibujar o de pintar. Las barcas
de pesca atraían mucho a los pintores y también
a los fotógrafos aficionados. Pero aquel hombre
era diferente. Aquel no solo dibujaba. También lo
preguntaba todo: qué tipo de barca era aquella,
qué pesca hacía, por qué tenía esas formas, por
qué esos colores y, si le daban confianza, se lanzaba
también a preguntar por cada una de las piezas o
partes de la barca. Parecía que quería estudiar la
anatomía de las embarcaciones, como un médico
estudia los huesos, los músculos o los órganos de
un paciente. Se decía que, en Barcelona, hacía lo
mismo: iba al muelle, dibujaba los últimos veleros
que allí amarraban, subía a bordo cuando le
invitaban, y empezaba a preguntarlo todo sobre
el navío y sus tripulantes. Tomaba nota, y seguía
preguntando y preguntando, con una curiosidad
inagotable. ¿Quién era aquel hombre curioso que
parecía fascinado por cosas tan vulgares como
una barca de pesca o un viejo bergantín? ¿Qué
sentido tenían tantas y tantas horas entre gente de
mar, escuchando a aquellos veteranos contentos
de repetir viejas historias que ya casi nadie quería
escuchar?
Emerencià Roig i Raventós nació el 8 de agosto de
1881 en Sitges, en una familia culta y acomodada.
Su padre, Joan Roig Soler, fue un reputado pintor
paisajista, y su hermano pequeño, Josep, fue
médico, escritor y poeta. Emerencià se licenció
en Farmacia en la Universidad de Barcelona el
año 1906, pero su delicada salud le apartó de la
plena práctica profesional y le llevó (o le forzó)
a decantarse por el dibujo y por una actividad
que ahora denominaríamos de investigación
antropológica, aunque seguramente él no se habría
identificado con esta descripción. Por su obra
gráfica y escrita, y por su labor como coleccionista,

es una de las grandes figuras de la historia marítima
catalana. Su vida comienza con un niño fascinado
por los barcos y acaba con un etnólogo impaciente
por documentar una marina catalana que se
extinguía lentamente. Haría falta mucho más que un
breve artículo para analizar su obra.12
Su trayectoria investigadora estuvo estrechamente
ligada a tres lugares de nuestra costa: Sitges,
Barcelona y Blanes. Tres balcones al mar, tres
comunidades marítimas muy diferentes, donde la
gente de mar le explicaba los relatos que acabarían
recogidos en multitud de artículos y diversos libros,
entre los que destacan Blanes Marítim (Notes
històriques) (Blanes marítimo. Notas históricas),13
La pesca a Catalunya14 (La pesca en Cataluña), La
marina catalana del vuitcents15 (La marina catalana
de los años 1800) y Sitges dels nostres avis (Sitges
de nuestros abuelos), que vio la luz un año antes de
su muerte.16 Además, su legado está formado por
una larga lista de escritos dispersos en diferentes
revistas y diarios (Catalunya Marítima, La Marina
mercante, L’Avi Muné, Recull, Revista de Oro, El Eco
de Sitges, L’Amic de les Arts, La Mainada, La Nova
Catalunya, Patufet, etc.), y por los vocabularios
que más adelante se citan. Toda su obra está
escrita en catalán, y la mayor parte de los relatos
los escribió a partir de 1919, de forma que en un
periodo relativamente corto −murió con 53 años−
produjo una gran cantidad de trabajos. En cuanto
a su obra gráfica, no solo hizo representaciones de
barcos y barcas, sino también algunas cabeceras
de revistas y otras ilustraciones. Es cierto que Roig
trató otros temas no marítimos (incluso el género
humorístico y el mundo de la explotación agrícola),
pero cuando se ocupaba de las cosas de la mar era
cuando destacaba su talento para la observación y
la narración.
Su obra era «un minucioso estudio de observación
y recopilación», como se dice en el prólogo de La
marina catalana del vuitcents. En el mismo texto
se menciona también, como de pasada, lo que es
la clave del valor de la obra de Roig: el recurso a
las fuentes orales. Sabemos que sus informadores
eran carpinteros de ribera y calafates, capitanes,
armadores, y también contramaestres, marineros

y pescadores. Con la distancia podemos ver que
se interesaba por las coses importantes, pero
también por el trabajo y la vida a bordo de la
gente trabajadora, que se la ganaba pescando o
navegando. También recoge historias, podríamos
decir crónicas, de personas que fueron testigos
o protagonistas, y que él fija por escrito para que
perduren. Su estilo contrasta con una historiografía
más tradicional basada generalmente en el relato
de la vida de famosos capitanes y de armadores,
gente de categoría con nombres y apellidos. Roig
no es historiador; no bucea en ningún archivo, sino
que recoge el testimonio oral de gente sencilla
que tuvo la oportunidad de contar cosas a un
señor que, por razones que quizá no comprendían,
se interesaba por su vida y su trabajo.17 En este
sentido, Roig fue un avanzado a su tiempo; aunque
no sustenta su búsqueda en ningún fundamento
teórico, debemos considerar que su trabajo
(especialmente los estudios vinculados a la pesca
y al vocabulario) contribuyó a crear lo que ahora
denominamos antropología o etnología marítima.
La mayor parte de sus obras iban acompañadas
de dibujos propios, de un trazo muy personal y
fácilmente identificable, que tenían más vocación
documental que artística. No rechaza la fotografía,
ni mucho menos; sus libros incorporan bastante
documentación fotográfica, pero detecta sus
limitaciones, como hicieron también algunos
naturalistas que recurrían al dibujo a mano alzada
para captar matices que la fotografía no puede
capturar. Por tanto, en sus dibujos hemos de
descubrir más la visión de un investigador que la de
un pintor.
Se sumergió en otro campo muy característico
de la investigación etnográfica: el vocabulario,
en este caso marítimo. Con Joan Amades
Gelats (Barcelona, 1890-1959), reconocido etnólogo
y folklorista, llevó a imprenta dos obras que han
sido de vital importancia para la conservación
del vocabulario marítimo catalán. La primera fue
el libro Vocabulari de l’art de la navegació i de
la pesca (Vocabulario del arte de la navegación
y de la pesca), de 1924, premiado por el Instituto
de Estudios Catalanes (IEC); y la segunda fue
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Vocabulari de la pesca (Vocabulario de la pesca),
de 1926. Las dos obras aparecieron en el Butlletí de
Dialectologia Catalana (Boletín de dialectología
catalana), que publicaba el IEC. Roig también
trabajó en vocabularios locales de Blanes y Sitges,
y asimismo encontramos su huella en el Diccionari
Català-Valencià-Balear de Mosén Alcover Moll.
Cabe decir que no resultaba nada fácil trabajar
con el lenguaje de la gente de mar, especialmente
de la marina mercante, pues la frontera entre
la palabra propia y la adaptación práctica del
castellano (idioma dominante en muchos ámbitos,
incluidas la Administración marítima y la Armada,
donde la gente de mar hacía el servicio militar)
creaba confusiones imposibles de desligar aún
hoy. En la época de mayor esplendor de la marina
velera catalana (lo que Ricart i Giralt denominó el
siglo de oro de la marina catalana), la gente de
mar estaba sujeta a la Matrícula de Mar i debían
hacer diferentes campañas en barcos de guerra
o en arsenales del Estado, a menudo durante
muchos años. La gente de mar catalana se mezclaba
con hombres de muy diversas procedencias,
y el vocabulario marinero acababa siendo una
especia de «lingua franca» en la que, por fuerza,
dominaba el castellano. Y así como existían
conocidos vocabularios marítimos en esta lengua
(por ejemplo, el Diccionario Marítimo Español de
Timoteo O’Scanlan, publicado en 1831 y reeditado
por el Museo Naval de Madrid en 1974), no había
herramientas equivalentes para recoger las formas
catalanas de la nomenclatura marítima. Por ello
el trabajo de Roig y de Amades adquiere, con la
distancia de los años, un valor incuestionable. Solo
hay que revisar los diccionarios y los vocabularios
marítimos editados desde entonces para encontrar
la huella de Roig y de Amades.
Roig colaboró también con otro etnógrafo
destacado, Tomàs Carreras i Artau
(Girona, 1879 - Barcelona, 1954), creador del
Archivo de Etnografía y Folklore de Cataluña, y
con escritores costumbristas como Artur Masriera
i Colomer (Barcelona, 1860-1929), autor del libro
Oliendo a brea, en el que Emerencià Roig tuvo una
parte importante. Es decir, se movía en la órbita
de los pioneros de la etnología catalana, aquellos
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que intentaban hacer en Cataluña lo que algunos
antropólogos hacían al estudiar culturas exóticas
en otros continentes. De este modo Roig fue uno
de los primeros investigadores de nuestra cultura
popular y tradicional. La forja de una idea de la
cultura marítima catalana reposa en gran medida
en el trabajo de Roig, que se ha convertido en un
clásico en la materia, de imprescindible lectura
y estudio, aun pasados ochenta años desde su
muerte. Todo lo bueno que ha venido después le es
deudor en gran medida.
En cuanto a su dimensión de coleccionista, cabe
decir que su legado es más bien una acumulación
de materiales de estudio o de curiosidades
que una tarea consciente en busca de la pieza
deseada, o de variedades específicas, que lleva a
la compra compulsiva de un cierto tipo de objetos.
Al contrario, aparte de la voluminosa obra propia,
en el fondo Roig encontramos muchas cosas
que tienen una relación directa con su vertiente
investigadora. Por ejemplo, objetos dibujados
en La pesca a Catalunya, o modelos de estudio
con una función básicamente descriptiva, incluso
pedagógica. El resto seguramente son regalos
de amigos, recuerdos personales y presentes de
sus informantes. Algunos modelos están hechos
por él mismo. Finalmente, también encontramos
curiosidades relacionadas con la historia natural.
De todos modos, lo que da valor al conjunto es lo
que representa ahora para nosotros como espíritu
de una época y como modo de preservar un
patrimonio que entonces nadie valoraba.18
En su colección hay también dibujos y pinturas de
vapores mixtos, las embarcaciones que combinaban
la vela y la máquina de vapor, y que representan
las primeras décadas de la nueva tecnología,
aunque con el cambio del siglo prácticamente
ya eran historia. En cierta forma, representaban
una transición que quizá Roig aún consideró
interesante. Aquellos barcos todavía enrolaban
marineros expertos en la maniobra de la vela y
eran una buena respuesta a las necesidades de
la marina mercante. Pero con la constante mejora
de la propulsión los vapores acabaron eliminando
definitivamente el velamen. Por lo que parece, ya

no tenían ningún interés para Roig. De su obra no
se desprende un rechazo declarado a la nueva
tecnología, sino más bien indiferencia. Los vapores
no tenían la belleza ni la grandeza de los veleros.
Es muy importante contextualizar la obra de Roig.
Él vivió un momento en el que cristalizaba una
relectura, una reinterpretación, del mundo de
la vela. Cuando esta desaparecía poco a poco,
muchas personas idealizaban una marina de vela
armoniosa, limpia, en la cual las tripulaciones
eran como una gran familia, algo muy alejado de
los ruidosos vapores, sucios de grasa y carbón, y
tripulados por gente extraña y uraña. Una visión
romántica que ha dado grandes obras literarias,
pero que no responde a la realidad. Sin embargo,
para la gente como Emerencià, con la vela moría
una idea de tradición (con sus realidades y
falsedades), de oficios centenarios, de cosas de
toda la vida puestas en peligro por un mundo
industrializado, impersonal y falto de épica.
Emerencià Roig, sordo y enfermo, murió en su
casa de Pedralbes, en Barcelona, el 16 de febrero
del año 1935, dejando algunas obras inacabadas,
entre ellas un tercer diccionario marítimo, un relato
provisionalmente titulado Barcelona marítima.
Impressions de la vida de nostre port des de
1828 a 1853 (Barcelona marítima. Impresiones
de la vida de nuestro puerto de 1828 a 1853) y
algún otro proyecto,19 así como cierta cantidad
de notas, manuscritos y material en bruto que
hoy se conserva en la Biblioteca Santiago Rusiñol
de Sitges. Su hermano Josep cedió el legado al
Ayuntamiento de Sitges pocos días después, el
22 de febrero de 1935. El conjunto, un patrimonio
marítimo de gran valor, pronto fue instalado en el
Palacio de Maricel con el nombre de «Colección de
Marinería Catalana», como exposición permanente
inaugurada el 14 de junio de 1936. Pocos meses
después, cuando en octubre de 1936, en plena
guerra, la Generalitat de Cataluña creó el Museo
Marítimo de Cataluña (con vocación de museo de
ámbito nacional y la principal misión de preservar
un patrimonio que se encontraba en peligro por la
guerra y la revolución), se planteó el traslado de la
colección a Barcelona, pero hubo mucha resistencia

local y finalmente se rechazó la propuesta.20
La preservación del fondo parecía garantizada
en Sitges, y aquello se consideraba un expolio.
Desde entonces ha formado parte del patrimonio
de la villa, aunque no siempre se le trató con el
respeto que merecía. Afortunadamente, ahora el
Consorcio del Patrimonio de Sitges lo devuelve a la
sociedad en todo su esplendor, con un tratamiento
respetuoso y moderno que tiene mucho de
homenaje pendiente y merecido. Sin embargo, esta
reunión de objetos y documentos no es suficiente
para entender por completo el valor de la obra de
Emerencià Roig. Habría que leer o releer sus libros
y artículos, mirar los vocabularios que realizó con
Joan Amades, y ver sus dibujos con ojos nuevos,
para intentar, por un momento, sentir lo mismo que
él sintió: la urgencia de preservar la memoria de
un mundo a punto de desaparecer, de una marina
catalana que bajaba el telón. Los visitantes de la
exposición saldrán de ella con deberes para hacer
en casa: básicamente, leer los principales textos de
Roig, accesibles gracias a las reediciones publicadas
hace pocos años.
Fuera del limitado ámbito de los estudiosos y los
aficionados a los temas marítimos, la figura de
Emerencià Roig ha sido injustamente olvidada.
En otro país, seguramente su nombre sería
pronunciado con respeto como uno de los grandes
de la etnología, y sin duda como el padre de la
etnología marítima catalana. Esta exposición nos
brinda la oportunidad de reconocer a quien supo
indicarnos un camino, así como de zambullirnos en
los inicios de la etnología marítima catalana.
Barcelona, febrero de 2017
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Exponer los dibujos de
Emerencià Roig i Raventós:
una cuestión de lenguajes
Pere Izquierdo i Tugas

Describir los detalles de una embarcación con
la precisión suficiente para que el lector pueda
hacerse una imagen mental exacta es realmente
muy difícil. Durante muchos siglos, y hasta la
época de Roig, los barcos eran las máquinas
más complejas que existían, y todos los detalles
siguen siendo de importancia para su perfecto
funcionamiento.
Para acabar de complicarlo, el lenguaje marinero
está lleno de un léxico también muy específico, que
muy pocas personas conocen en profundidad y que
da un nombre preciso a todos y cada uno de los
elementos de una nave, de modo que sea posible
la comunicación de qué debe hacerse en todo
momento, tanto en las atarazanas como durante
la navegación. En el caso del catalán, además,
buena parte de este léxico ha sido sustituido por
barbarismos, sobre todo procedentes del castellano
y, últimamente, del inglés.
Emerencià Roig i Raventós se preocupó, junto
con Joan Amades, de documentar e inventariar
las palabras que utilizaba la gente de mar y
salvarlas para nosotros en las dos recopilaciones
que publicaron en 1924 y 1926 en el Butlletí de
Dialectologia Catalana (Boletín de Dialectología
Catalana); un total de 203 páginas de palabras bien
definidas que han sido la base de muchos trabajos
posteriores.
Pero para describir una embarcación, difícilmente
serán suficientes las palabras. Emerencià Roig, hijo
de un excelente pintor que quería para sus hijos un
futuro más seguro y estable que el del artista de la
época, aplicó a la etnología del mundo náutico los
conocimientos de dibujo aprendidos, seguramente,
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observando a su padre, el luminista Joan Roig i
Soler.
La intención básica de los dibujos de Emerencià
Roig no es artística. Esto no quiere decir que no
sean bellos, que en la mayoría de los casos lo son,
y mucho. Lo que pretenden es, fundamentalmente,
reflejar todos los detalles de las naves, de las
atarazanas y de los puertos de un mundo en
extinción. Se trata, pues, de un ilustrador científico.
Hay diversas ciencias que, tradicionalmente,
e incluso en la actualidad, han de recurrir a la
ilustración científica para mostrar con exactitud
aquello que hay que enseñar. La biología, la
medicina, la paleontología, la etnología y la
arqueología, entre otras, no pueden renunciar a ello.
El abaratamiento y la generalización de la fotografía
no han podido acabar con esta necesidad porque
el buen dibujante científico selecciona, entre todos
los detalles que el ojo puede observar, aquellos que
son realmente importantes, y los hace evidentes.
Desde Alberto Durero, Leonardo da Vinci y
Giovanni Battista Piranesi ha habido una larga
tradición artística vinculada a la ciencia que
ha dado excelentes ilustradores, y magníficas
ilustraciones que, sin tener una finalidad estética,
pueden considerarse verdaderas obras de arte.
En Cataluña no hemos tenido una gran tradición
de ilustración científica, aparte de algunas figuras
notables. En el siglo xviii tenemos dos grandes
ilustradores que se dedicaron al mundo marino
y a las embarcaciones: Antoni Sáñez Reguant y
el botánico e ictiólogo Joan Salvador Riera. De
los siglos xix y xx, especialmente centrados en
la historia de la arquitectura, tenemos grandes
dibujantes como Lluís Domènech i Montaner, Elies
Rogent, Lluís Rigalt, Claudi Lorenzale, Antoni Roca i
Sallent, Pau Milà i Fontanals, Josep Puig i Cadafalch
(con la mano oculta, por detrás, de Emili Gandia) y
el naturalista Jordi Sabaté Pi. En la actualidad hay
una panoplia de jóvenes ilustradores que auguran
un futuro brillante aprovechando las tecnologías de
la información.

El dibujo de embarcaciones, siempre con la máxima
precisión posible, no nació de la voluntad de
documentarlas científicamente, sino de la demanda
de los armadores y de las familias de los capitanes
de nuestros puertos, que deseaban decorar sus
casas y despachos con imágenes de sus naves.
Dentro de esta tradición destaca Josep Pineda
Guerra (Alacant, 1837-1907), pero también cabe
señalar las obras de Joan Monjo i Pons (1816-1884),
Rafael Monjo i Segura, Josep Mongay i Torné (18261902), Riera, Giralt, Estapé i Ayné... Esta escuela
catalana era muy diferente de la que se desarrolló
en Madrid con Rafael Monleón y Torres (1819-1900)
o Antonio de Caula Concejo (1842-1909), que tenía
una voluntad más documentalista.
Al presentar al público la obra gráfica de Emerencià
Roig i Raventós tuvimos claro que no debíamos
enfocarlo como una exposición de arte, porque
la intención del autor no era artística. En realidad,
es evidente que prácticamente todos los dibujos
y pinturas que con tanto esfuerzo nos han llegado
son, en realidad, notas de un etnólogo que
documenta un mundo que va desapareciendo
a medida que la máquina de vapor y el motor
de explosión provocan la obsolescencia de la
navegación a vela.
Emerencià Roig, criado junto al mar y observador
apasionado, quiere dejar constancia de cómo
eran esos navíos de la última floración de la
navegación a vela. Ha visto la decadencia acelerada
de las atarazanas de nuestras playas y sabe
perfectamente que si aún quedan en servicio
barcos de construcción catalana es solo porque la
construcción naval autóctona era prácticamente
la única que ponía más énfasis en la durabilidad
que en la ligereza y la rapidez. El armador catalán
encargaba naves para sus hijos y sus nietos,
mientras el resto del mundo hacía embarcaciones
con una esperanza de vida de veinte años. Como el
mismo Roig señala en su obra escrita, en 1929 aún
podía contemplar enormes baluernas que estaban
en servicio desde 1850.
Ese mundo estaba desapareciendo y tenía los días
contados, y Emerencià Roig era muy consciente

de que para todo aquello que él no documentase,
probablemente, no habría nadie que llegase
a tiempo de preservarlo para la historia y las
generaciones futuras.
La exposición de sus dibujos tenía que recoger este
espíritu y contextualizar la obra de Roig de manera
que puedan atraparse con facilidad la voluntad
etnológica y la gran ambición de este sabio
enamorado de la mar.
Por ello la hemos planteado en cinco ámbitos
que nos van presentando al personaje, ese
mundo en extinción que le cautivaba, su vertiente
de coleccionista de cualesquiera objetos
relacionados con la mar y la navegación, la voluntad
mnemotécnica de su obra gráfica y, finalmente, una
selección de sus dibujos y pinturas legados a Sitges
en 1935, dispuestos en función de los diferentes
lugares topográficos donde desarrolló su talento
y su ojo de observador perspicaz: las atarazanas,
donde nacen las embarcaciones; el puerto, donde
se refugian los grandes navíos; la playa, que aún
era el espacio de trabajo por excelencia de los
pescadores y el lugar donde se guarecían las
barcas de mesana que cumplían la función de los
camiones actuales; y finalmente un amplio catálogo
de los diferentes tipos de naves y sus respectivos
aparejos.
En esta última parte, nuestro planteamiento inicial
pretendía una disposición muy ordenada que,
comenzando por las construcciones más pequeñas
y sencillas, los botes, las barcas, los laúdes o barcas
de mesana, fuese avanzando en complejidad y
número de palos y de velas hasta llegar a los barcos
de propulsión mixta, los primeros que incorporaron
la fuerza motriz del vapor, aún como complemento
a la vela. Son estas últimas embarcaciones tan
extrañas que combinan los velámenes tradicionales
con la impulsión las que los iban a dejar obsoletos.
Cuando empezamos a trabajar la exposición con el
diseñador Jesús Galdón, pronto nos dimos cuenta
de que valía la pena mantener los enmarcados
originales, que agrupan los dibujos de un modo
quizá más anárquico, pero que mantienen el
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aspecto de aquello que vieron los visitantes del
primer, y efímero, museo marítimo de Cataluña,
instalado en el Palacio de Maricel justo antes de
la Guerra Civil. Tendrá que ser el visitante quien
haga el esfuerzo de ordenar mentalmente estas
representaciones para poder ver la tendencia
evolutiva hacia una complejidad cada vez mayor.
Mantener el marco nos ha obligado también a
incluir algunos dibujos que inicialmente fueron
descartados, pero que forman parte de estos
grandes cuadros compuestos, y entonces, por
razones de espacio, a eliminar de la selección parte
de los dibujos que habían sido escogidos por su
significado o calidad.
Aun así, creemos que el conjunto ha quedado
suficientemente sólido, comprensible y atractivo, y
esperamos que el visitante pueda interpretarlo y
disfrutarlo sin dificultad.
Un sexto ámbito de la exposición, simbolizado por
una rueda de timón, nos habla del rumbo futuro,
de la deseada reapertura al público del conjunto
de la colección, que el Consorcio del Patrimonio
de Sitges tiene la intención de reexponer de
forma permanente, primero en la web de los
Museos de Sitges y, en cuanto sea posible, en el
Museo Romántico Can Llopis, con la perspectiva
de trasladarla a un hipotético futuro centro de
interpretación de la Villa de Sitges que debería
estar situado en Can Falç.
El futuro destino de la colección, como el de las
embarcaciones de vela, dependerá de hacia dónde
giren los vientos en estos tempestuosos tiempos
que vivimos. Sin embargo, mediante estas acciones
el Consorcio del Patrimonio de Sitges cumple su
compromiso de dar a conocer al público la vida
y la obra de este hombre excepcional, y aquel
mundo que él vio en la mar y quiso fijar en el papel
para que nuestros ojos, a través de los suyos, aún
puedan contemplarlo.
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Notes
1 En 1911 se adquirió Maternidad, de Joaquim Sunyer,
por subscripción popular como deagravio al ataque que
al obra sufrió en la exposición organizada por las Galeries
Laietanes.
2 El Institut Nàutic de la Mediterrània fue creado en
1929 en la antigua Escola de Nàutica para devenir una
universidad marítima, dotada de museo y biblioteca. El
fondo del museo pasó a las Atarazanas de Barcelona por
decreto de Josep Tarradellas de 23 de octubre de 1936,
por el que se creava el Museu Marítim de Catalunya.
3 Xavier Soler es autor de un opúsculo publicado e
ocasión de la inauguración de la Colección de Marinería
de Emerencià Roig en 1936, que contiene una información
similar a la que aparece en el artículo (Soler 1936).
4 Las páginas de El Eco de Sitges entre 1943 y 1966
permiten reseguir las múltiples donaciones del Dr. Roig
i Raventós, a menudo relatadas por Salvador Soler i
Forment desde las secciones «Destellos» y «Reflejos».
5 El fondo de Emerencià Roig pasó a formar parte de
la Colección Local sitgetana. El catálogo informatizado
de los fondos de la Biblioteca no dá razón de su
procedencia, aunque los libros están catalogados. No
lo están, en cambio, otros materiales documentales y
recortes de prensa.
6 La constitución del Consorci del Patrimoni de Sitges
(1994) abrió una nueva etapa que cambió definitivamente
la situación de los museos de Sitges, resolviendo la
problemática que arrastraban desde 1968.
7 La comisión, nombrada por el Pleno municipal, estaba
integrada por los concejales Jordi Pañella i Virella, Eugeni
Farrerons i Josep M. Soler i Soler.
8 Es possible realizar una consulta mas detallada del
fondo con el programa informatizado que, en un futuro,
ha de tener salida a Internet y al que, por lo tanto, se
podrá acceder desde la página web de los Museus de
Sitges, www.museusdesitges.cat. Este acceso remoto
está previsto en el marco de los actuales proyectos de
cooperación museística de la Xarxa de Museus d’Art de
Catalunya.
9 Tuve ocasión de hacer la comprobación documental
de la existencia de las barcas y de los patrones a los que
hace referencia E. Roig en los años setenta. Vean, si les
interesa, Jou i Mirabent, Lluís. Notes per a l’estudi de la
marineria de Sitges 1840-1880, Prólogo de Ramon Planes.

Vilafranca, Museo de Vilafranca, 1977. 87 páginas. Premio
Sant Ramon de Penyafort 1976.
10 Estas referencies están sacadas del archivo o
diccionario con el título provisional de Gent i llocs de
Sitges a la premsa local (Gente y lugares de Sitges en
la prensa local) que mi padre, David Jou Andreu, viene
haciendo en los últimos tiempos indexando a su gusto
principalmente el Eco de Sitges.
11
Véase, para una bibliografía exhaustiva, Jou i
Mirabent, Lluís i Panyella Balcells, Vinyet. Biobibliografia
de Emerencià Roig i Raventòs. Mecanuscrito inédito.
Premio Ramon de Alós Monner del IEC 1973, del cual
se conserva una copia en la Biblioteca Popular Santiago
Rusiñol.
12 El camino iniciado por Lluis Jou Mirabent y Vinyet
Panyella en 1974 con su Bio-bibliografia de Emerencià
Roig (premio Ramón de Alòs-Montaner del Instituto
de Estudios Catalanes), apenas ha tenido continuidad,
aparte del prólogo que el mismo Lluís Jou hizo para la
reedición de Sitges dels nostres avis veinte años después.
13 Blanes Marítim. Notes Històriques. Biblioteca de
Recull, volumen II, Blanes, 1925. A menudo se cita el año
1924, pero fue publicado en la revista Recull en forma de
folletín, el último de ellos fechado por el autor en abril
de 1925, y sabemos que en octubre de ese año la revista
ofrecía por 75 céntimos la encuadernación con las hojas
de fotografías.
14 La pesca a Catalunya, Editorial Barcino, 1927 (hay
una reedición de Editorial Noray de 1996).
15 La marina catalana del vuitcents, Editorial Barcino,
Barcelona, 1929 (hay una reedición de Editorial Noray de
1996).
16 Sitges dels nostres avis. Llibreria Catalonia, 1934 (hay
una reedición del Grup de Estudis Sitgetans de 1994).
17 «Para estos estudios tenía, en primer lugar, la
paciencia de buscar información entre los escasos
hombres de mar del siglo pasado, cuya expresión no
siempre es fácil de interpretar por la limitación de sus
conocimientos generales y por la mezcolanza que, con el
tiempo, han sufrido las palabras técnicas de este ramo»
(Xavier Soler, «La colección Emerencià Roig», en Butlletí
dels Museus de Barcelona. Publicació de la Junta de
Museus, núm. 56, vol. 6, enero de 1936).
18 La colección de Emerencià Roig tiene algunos
puntos de conexión con el desaparecido Museo de
Curiosidades Marineras de Roig Toqués, en Vilanova i la
Geltrú, aunque en este caso faltaba la vertiente científica.

19 «Emerenciano Roig y Raventós. Un excelente
escritor marítimo que desaparece», La Vanguardia, 7 de
marzo de 1935.
20
El Museo Marítimo de Cataluña nació a partir
del pequeño museo que había en el Instituto Náutico
del Mediterráneo, donde desde 1934 se conservaban
en depósito algunos materiales de Roig (Enric García
Domingo, Història del Museu Marítim de Barcelona
1929/1939, edición del Museo Marítimo de Barcelona,
2001). Unos años antes pudo verse en Barcelona una
parte del fondo, en el marco de la Exposició de treballs
manuals de gent de mar de 1930.

Textos de la Exposición
Pere Izquierdo i Tugas

Emerencià Roig,
estudioso de la mar
Emerencià Roig Raventós nació en Sitges, en la
calle de las Parellades, el 8 de agosto de 1881, hijo
del pintor Joan Roig i Soler. En 1886, la familia se
trasladó al lado del mar, a la calle de la Ribera
nº 38, entre las calles de Sant Pere y de Bonaire.
Licenciado en Farmacia por la Universidad de
Barcelona en 1906, pasados 11 años tuvo que
retirarse debido al asma. Dedicó su vida al estudio
del patrimonio marítimo catalán y la marina catalana
del siglo xix, haciendo un gran trabajo de campo
con gente de mar y tratando de recoger toda
la información posible acerca de la navegación
previa al impacto que representó el motor de
vapor. Su trabajo de investigación dio lugar a una
serie de publicaciones que mantienen el máximo
interés, a pesar de los años transcurridos; entre
ellas destacan La pesca a Catalunya (La pesca en
Cataluña) (1926) y La marina catalana del vuitcents
(La marina catalana de los años 1800) (1929). Junto
con Joan Amades publicó Vocabulari de l’art de la
navegació i de la pesca (Vocabulario del arte de la
navegación y de la pesca) (1924) y Vocabulari de la
pesca (Vocabulario de la pesca) (1926). Contribuyó
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a la elaboración del Diccionari general de la
llengua catalana (Diccionario general de la lengua
catalana) con una lista de palabras marineras,
y fue el colaborador número 1585 del P. Antoni
Maria Alcover en la edición del Diccionari CatalàValencià-Balear (Diccionario catlán-valencianoBalear). En 1923 fue premiado por el Instituto
de Estudios Catalanes como autor del mejor
vocabulario marítimo. Un año antes de su muerte
publicó Sitges del nostres avis (Sitges de nuestros
abuelos) (1934). Murió a la edad de 53 años, el 16 de
febrero de 1935.

Un mundo en extinción
En el siglo xix, la flota mercante catalana alcanzó
su máximo desarrollo. Impulsadas por el comercio
con América, la actividad naviera y la construcción
naval prosperaron en los pueblos del litoral. Las
naves catalanas gozaban de reputación en todo
el mundo por sus líneas y su solidez. Pero era el
canto del cisne. La industria naval no fue capaz
de adaptarse a la introducción de los barcos de
hierro y propulsados por vapor. En pocas décadas
se perdieron, simultáneamente, las naves que
habían protagonizado aquella época dorada y
los conocimientos necesarios para construirlas y
gobernarlas. Emerencià Roig, consciente de que
ese mundo se acababa, dedicó su vida a recoger los
últimos testimonios.

La colección Roig
A lo largo de su vida, Emerencià Roig fue
coleccionando objetos relacionados con la
marina tradicional catalana y representaciones
de embarcaciones de todo tipo, muchas de ellas
dibujadas por él mismo. La colección fue expuesta
en Barcelona en 1930. Después de la muerte de
Roig, su hermano Josep acordó la cesión del legado
al ayuntamiento de Sitges, que se formalizó el 22 de
febrero de 1935. Se instaló en el Palacio de Maricel
con el nombre de Colección de marinería catalana,
fue abierta al público el 14 de junio de 1936 y se
mantuvo hasta 1971. Reabierta parcialmente en

166

1977, fue presentada de nuevo al público en 1995
y permaneció hasta que se iniciaron las obras de
remodelación del Cau Ferrat, el Museo de Maricel
y Can Rocamora.
La colección de Emerencià Roig, custodiada por el
Consorcio del Patrimonio de Sitges, consta de más
de 300 objetos, entre ellos 64 modelos de naves
de diversos tipos; artículos relacionados con la
navegación, la orientación y la vida a bordo; artes
de pesca y utensilios de pescadores; cuadros con
muestras biológicas acompañadas de sus nombres
dialectales; y numerosas representaciones de
barcos y cuadros de tema náutico.

Dibujar para recordar
A principios del siglo xx la fotografía aún era un
instrumento imperfecto para recoger información
detallada de objetos complejos, como las
embarcaciones. Para tomar imágenes claras y
nítidas hacían falta una buena iluminación y una
absoluta inmovilidad tanto de la cámara como del
objeto fotografiado, cosa difícil de lograr cuando lo
que se trataba de documentar eran embarcaciones.
El dibujo era, por tanto, una opción mucho más
interesante, ya que permitía representar y destacar
detalles que en una fotografía habrían pasado
desapercibidos, y además podían reproducirse los
colores utilizados para decorar las naves. Cuando
era posible, Emerencià Roig recogía los objetos
directamente, o conseguía miniaturas de ellos; si no,
los dibujaba.

Entre documentos y obras de arte
«Joan Roig i Soler se horrorizaba solo con imaginar
que alguno de sus hijos quisiera ser pintor»
(Vicenç COMA: «En homenatge a Joan Roig i
Soler», Baluard de Sitges, 1934). Sin embargo, a
pesar de su profesión de farmacéutico, Emerencià
Roig i Raventós tenía sensibilidad artística y
realizó algunos cuadros y numerosos dibujos,
casi todos con pretensiones más documentales

y etnográficas que artísticas. Sus composiciones
con menos pretensiones científicas están hechas
a lápiz, carboncillo u óleo, y nos muestran los
astilleros, los puertos y las playas de su tiempo.
Mirándolas se respira el ambiente de la gente
de mar de esa época y el aparente desorden de
los espacios náuticos. El resto de su obra son
alzados de embarcaciones de todo tipo, en vista
lateral, similares a las representaciones que los
carpinteros de ribera presentaban a sus clientes
antes de empezar el armazón de una embarcación.
Normalmente son coloreados, con lápices o ceras,
para plasmar también los colores que se aplicaban
a cada nave en concreto.
• El astillero

a. Concepto de nave
b. Los astilleros
c. Navegación:
		

i. Velas y vientos: el impulso

		

ii. Los navegantes

		

iii. Gobernación, guías y rutas

		

iv. Tipos de naves

		
v. Los faluchos (llaguts), los camiones del
		siglo xix
d. La lengua de los marineros
III. Pesca:

• El puerto

a. Aparejos

• La playa

b. Barcas de pesca

• Naves y aparejo

Un futuro para la colección Roig
El Consorcio del Patrimonio de Sitges, consciente
de la importancia de la colección de Emerencià
Roig i Raventós como testimonio de nuestro
pasado marinero y como primer museo marítimo
permanente presentado al público en nuestro país,
quiere darle el valor que merece y difundirla por
todos los medios posibles. Este es el objetivo de la
exposición que ha visitado, de los nuevos espacios
que se le dedican en la página web y del proyecto
de instalación que pronto permitirá mostrarla
permanentemente en el Museo Romántico y,
cuando sea posible, en Can Falç.
Esquema del proyecto museográfico:
I. Emerencià Roig:
a. Biografía
b. Un lobo de mar: Emerencià Roig, etnólogo,
filólogo y escritor
c. Un astillero en Pedralbes: Emerencià Roig,
artista, dibujante, pintor y maquetista
II. Naves y navegantes:

IV. Sitges marinera:
a. Sitges y la marina mercante
		

i. El cabotaje: los faluchos (llaguts)

		

ii. Armadores sitgetanos

b. Sitges y la pesca

Selección de textos sobre
Emerencià Roig
«Guiado por el entusiasmo revelado en el autor, un
niño todavía, ante los veleros de dos o tres palos
que veía anclados en nuestro puerto, empezó
por seguir cada día el movimiento marítimo en
las páginas del Brusi. Iba a ver los veleros de la
Barceloneta y los que había en la Dársena Nacional,
y así iba conociendo veleros. Conocerlos quería
decir haber anotado la silueta del casco, los palos,
el tonelaje, la matrícula y el propietario. Así, no
tardó en tener, completa, la lista de los veleros
de toda la costa catalana, desde la Ràpita hasta
Cadaqués.»
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«Pero este tipo de información era insuficiente.
Había que intimar por dentro. Buscó capitanes,
pilotos y contramaestres, entusiastas del oficio
de buen carácter, para poder visitar fragatas,
bricbarcas, polacras y bergantines. A través de
estas conversaciones se enteró de la misión de los
cargos de la dotación de la nave, de la vida a bordo,
de la meteorología, de los instrumentos náuticos, de
las maniobras y del complicado mecanismo de los
aparejos.»
«Solo así, armado de investigación y de observación,
después de haber aprendido a hacer miniaturas
de veleros él mismo, para no tener que situarse
imaginariamente, en el momento en que ya no
corre ninguno de nuestros veleros, cuando apenas
quedan tres o cuatro anclados en el puerto de
Barcelona.»
Emerencià Roig i Raventós: Advertiment a «La
marina del vuit-cents» (Prefacio a «La marina de los
años 1800»), 1929.

«UN LOBO DE MAR»
«No, no es exactamente esto. Nos advierte Junceda.
Fijaos que, en este dibujo, Emerencià Roig i
Raventós lleva un pequeño velero en la mano. No
es, pues, que el velero le lleve a él. Esto solo quiere
decir que el autor del libro La marina catalana de
los años 1800, que merece todas las campanas o
todos los cuernos marinos, si queréis, no es un lobo
de mar porque es algo más. Porque tiene este y
todos los demás veleros en la mano.»
«Hemos conocido, a la vez, el libro y el autor. Le
hemos visto en Pedralbes. Su casa da a un trozo
de plaza y por la galería al mar. Está más cerca de
lo que parece. Sus ojos saltan la ciudad de una
zancada y ya han llegado. Uno nota que toda la casa
se resiente o se perfuma de esta proximidad. De
esta proximidad y de la presencia de los barcos en
miniatura –hilo de pescar, tela de verdad y buena
madera.»
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«Emerencià Roig –el poblador de esta cueva
marina–, con 30 años, ha hecho un libro. Y lo ha
hecho con 30 años porque ha necesitado todo este
tiempo para vivirlo.»
«Era un niño que en nuestro puerto se deslumbraba
ante los veleros de dos o tres palos. No tuvo
bastante con la actitud de simple contemplación
extasiada. Un día coge un lápiz. De hecho, es ese
día cuando comienza el libro. Dibuja veleros por
fuera, los visita por dentro y toma notas, sigue
playas, trata a carpinteros de ribera y capitanes;
pregunta, dibuja, escribe. Escruta la técnica, quiere
conocer la aventura, los peligros y las gracias del
mar. Y no para hacerse veleros en miniatura. La
vieja pasión, un poco enternecida al ver que ya no
corre ningún velero por el mar y que apenas hay
dos o tres anclados en el puerto de Barcelona, le
decide a coger la pluma.»
“Ya no queda ningún velero de los nuestros. Por eso
es tan excitante embarcarse ahora en las páginas
de este libro. Todo está a punto. Nos embarcamos
confiados –¡que conste!– por la buena cara de este
mascarón de proa que se llama Emerencià Roig i
Raventós, mascarón, patrón y grumete, y abuelo de
las sirenas.»
La Veu de Catalunya (La voz de Cataluña), 3 de
marzo de 1929, p. 6.

«A medida que iba introduciéndose la navegación
a vapor, iban liquidando (con brillantes beneficios,
eso sí) las casas navieras de Barcelona. Algunas
vendieron los veleros y continuaron el negocio,
decididas a explotar, en adelante, la navegación
a vapor. Otras se pusieron a explotar la carrera
de América con barcos de correo, de pasaje y
de mercancías. (...) Después de explotar durante
algunos años el negocio marítimo, cerraron por
diversas causas y así desapareció (excepto la
Transatlántica) esta fuerza que nos hizo famosos en
el siglo pasado.»
Emerencià Roig: La marina del vuit-cents, 1929

«Nuestros pescadores son gente muy amable y
de trato agradable. Su carácter franco y abierto
es proverbial. Los pescadores viejos (y también
muchos jóvenes) te hacen pasar buenos ratos
explicando aventuras del oficio, cosas de la pesca y
de la mar.»
Emerencià Roig: La pesca a Catalunya (La pesca en
Cataluña), 1927.

REFRANES
Pescador de ham, moridor de fam
(Pescador de anzuelo, se muere de hambre)
Pescador de canya, moridor de gana
(Pescador de caña, se muere de hambre)
Pescador de canya, la fam l’enganya
(Pescador de caña, el hambre engaña)

«El presente libro es resultado de un minucioso
estudio sobre la vida de nuestros pescadores,
realizado principalmente en las playas de Blanes
y Sitges. Las particularidades del arte de pescar
y la terminología de los pescadores de Blanes
son también propias de los de las villas de
Calella, Pineda, Malgrat, Lloret y Tossa. Las de los
pescadores sitgetanos lo son asimismo de los de
Garraf, Vilanova y Calafell.»
«Aparte de estas dos encuestas básicas, hemos
hecho algunas complementarias en casi todas
las poblaciones marítimas de Cataluña: hemos
recogido las aclaraciones necesarias para conocer
las especialidades técnicas y léxicas de cada una en
que se diferencian Sitges y de Blanes.»
«Creemos, pues, que nuestro material es suficiente
para describir los diversos sistemas de pesca
usados en la costa del Principado. Hemos tenido
que prescindir de otras regiones de nuestra lengua,
pues no hemos tenido la suerte de obtener la
debida información.»
Emerencià Roig: Advertiment a La pesca a
Catalunya (Prefacio a La pesca en Cataluña), 1927.
«Barco: nombre que el pueblo y la gente de mar
dan a toda embarcación un poco grande (Cat., Bal.,
Val.).»
Joan Amades y Emerencià Roig: Vocabulari de l’art
de la navegació i de la pesca (Vocabulario del arte
de la navegación y de la pesca), en el Butlletí de
Dialectologia Catalana, 12, 1924.

Pescador de canya, lladre de raïms
(Pescador de caña, ladrón de racimos)
A pescador de canya i moliner de vent, no els cal
pas notari per fer testament
(El pescador de caña y el molinero de viento, no
necesitan notario para hacer testamento)
Pescador de canya, perd més que no guanya
(El pescador de caña, pierde más que gana)
No tothom que pesca és pescador
(No todo el que pesca es pescador)
De mariner, no tothom n’és
(No todo el mundo es marinero)
Fer una cosa a tot rem i vela
(Hacer una cosa a todo remo y toda vela)
Barca parada, no guanya nòlits
(Barca parada no gana fletes)
A barca vella, tothom hi fa estella
(De la barca vieja todos hacen astillas)
Tirar aigua a mar
(Echar agua al mar)
Vent en popa i mar bonança, navegava en Xanxo
Panxa
(Viento en popa y mar en bonanza navegaba
Sancho Panza)
La ventura de la barca: quan és jove, a treballar, i
quan es vella, a cremar
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El sino de la barca: cuando es joven, a trabajar, y
cuando es vieja, a quemar
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Not just drawings
Miquel Forns i Fusté
Mayor of Sitges
The road we take from Sant Sebastià to Aiguadolç,
so busy during the International Fantastic
Film Festival, is named after Emerencià Roig i
Raventós. One of the rooms on the ground floor
of the Maricel Palace, where small exhibitions are
occasionally held, is popularly known as the “Sala
dels vaixells” [“Ships Room”]. One of the benchmark
books for the inhabitants of Sitges who enjoy local
traditions is, Sitges dels nostres avis [Sitges of our
elders].
The inhabitants of Sitges associate the name of
Emerencià Roig I Raventós with the title of the
latter book, which is like a must-read for us to get
to know Sitges properly: Sitges dels nostres avis
was first published in 1934 but has been reprinted
several times by the Grup d’Estudis Sitgetans
[Sitges Studies Group]. Clearly, if we take into
account the fact that the author was born in 1881
and his father, the Luminist painter Joan Roig i Soler,
was born almost 30 years before that, the book
refers to our great-great grandparents, a generation
that lived between 1850 and 1880. However, hardly
anyone knows that Emerencià Roig, in addition
to writing one of our most famous books, was the
author of two benchmark works on the history of
the Catalan Navy and fishing in Catalonia during
the 19th century, and that he was responsible
for the terminology related to seamanship in
the Diccionari Català-Valencià-Balear [CatalanValencian-Balearic Dictionary] by Father Alcover
and F. de Borja Moll. Neither is it widely known
that Emerencià Roig’s heir gave Sitges City Council
the Maritime Collection he had complied over the
course of his life.
After the success of the Ramon Casas, la
modernitat anhelada [Ramon Casas, the desired
modernity], exhibition, produced by the Sitges
Heritage Consortium, an exhibition that shows
how a decisive commitment to the dissemination
of our museums’ heritage contributes significantly

to keeping Sitges at the forefront of Catalonia’s
cultural attractions, and makes it an advertisement
for cultural tourism, they have now prepared
different kind of exhibition. Different in format and
subject matter, but identical in its desire to create
knowledge and disseminate the heritage, in this
case more ethnographical than artistic.
The drawings by Emerencià Roig i Raventós
displayed in this exhibition are works of art. Artistic
creations that, in addition to being beautiful, pretty
and attractive and thought-provoking, provide us
with very valuable information on professions and a
way of life that have now been relegated to history:
the professions of sailing and fishing.
Our great-great grandparents in Sitges were
seafarers. The beach was the place where they
would socialise. They made their living from the
sea. They were more familiar with their sailing boats
than with their homes on dry land. They knew all
the names of masts, halyards, sails and shrouds.
They were also familiar with fishing boats, fishing
gear and all the local species of fish and molluscs,
which were more varied than today. There are still
people today who remember the fishing nets laid
out on the promenade, drying in the sun, and the
fishermen and their families sewing and repairing
them. But these are images that belong to the past.
These are photos in black and white, or even sepia.
Sitges was lucky to have had Emerencià Roig i
Raventós, son of the painter, Joan Roig i Soler
and brother of the doctor and novelist, Josep
Roig i Raventós. One of these families we can be
proud of because they excelled not because of
their fortune or civil honours, but rather because
of their artistic creations, their studies and citizen
involvement. Sitges is also lucky to have been
donated Emerencià Roig’s Maritime Collection, a
small maritime museum that was, in 1936, the first of
its kind in Catalonia. A major part of this museum is
devoted to the drawings Emerencià Roig executed
to document his studies and illustrate his books.
Whilst the Sitges Heritage Consortium, made up
of Barcelona Provincial Council and Sitges City
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Council, is restoring the items in the collection and
prepares the project for relocation, we are very
excited to present the exhibition EMERENCIÀ
ROIG, FROM SEA TO CANVAS in Can Rocamora,
which will be open to the public from April to
October 2017.
As the Mayor of Sitges, I am truly delighted to
recover the drawings in this exhibition, to show
them to the inhabitants of Sitges and to everyone
who visits our museums, and to see once again how
rich our town’s heritage collections are and how
useful they are as a means of disseminating culture
and creating knowledge.

The Maritime Collection of
Emerencià Roig (1935-2017). A
history and a future
Vinyet Panyella
General Manager of the Sitges Heritage
Consortium

“Because in public life, inheriting a collection
involves continuing it, and inheriting an artisticsocial traditional activity involves pursuing it.”
(Folch 1936).
		
In October 1935, the Director of the Cau Ferrat
Museum, Joaquim Folch i Torres, described in
the pages of La Vanguardia a new collection that
formed part of the emerging system of Sitges
museums, the Col·lecció de Marineria d’Emerencià
Roig [Emerencià Roig Maritime Collection]. Folch
wrote that it was a collection resulting from “a
simple life, devoted to looking at the sea and to the
study of its things, especially those corresponding
to man’s actions related to this element” (Folch
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1935). Folch i Torres’ organisational common sense
led him to design it as a new section of Cau Ferrat,
the central part of Sitges’ incipient museum system,
which, since Rusiñol’s death and since Folch had
taken over the running and management of this
inheritance, had already planned the extension
of the museum, above all in connection with the
wrought iron collection, “Because, in public life,
inheriting a collection involves continuing it, and
inheriting an artistic-social traditional activity
involves pursuing it” (Folch 1936). At that time,
the need to extend the Cau Ferrat Museum had
already been discussed, taking Rusiñol’s wrought
iron collection as the central core, so that the
Museums Board could set up its collection there. It
was also necessary to bring together the collection
of works by painters from Sitges, which had started
in 1911 with the acquisition of the work, Maternitat
[Maternity] by the painter Joaquim Sunyer. The
idea that a museum had to be a living being and
that the growth of the collections was an essential
principle had guided the Cau Ferrat Board from the
very outset. The extension was opened on 14 June
1936, five years after Rusiñol’s death, and three years
after the opening of Cau Ferrat as a public museum
in 1933, renting Maricel Palace with the option to
buy from the heirs of Charles Deering, something
that was achieved thanks to Folch’s criteria and
professionalism and his capacity for decisionmaking and influence. “Here are the two duties that
the Board understood that they had to fulfil, and
here are the fruits that, because of this, organised in
this way, have been achieved to date” (Folch 1936).
Emerencià Roig’s Maritime Collection was donated
by his brother, the doctor and writer Josep Roig i
Raventós (1883-1966) on 17 February 1935 in a letter
addressed to Sitges City Council on the day after
Emerencià died: “Dear friend: Very grateful for
the telegram [of condolence] My brother (RIP)
has left a magnificent collection of ships, fishing
gear, drawings, books and pictures with a nautical
theme. Since I love Sitges and love the memory
of my dear brother, I am willing to donate them
under conditions similar to those that regulate the
legacy of “Cau Ferrat”. If the City Council along with
the Board could give me a room, I could create a

lovely installation similar to the one set up at the
Barcelona Exhibition, which was awarded the gold
medal. Part of the collection is currently being
stored at the Nautical Institute here. However,
it would be easy to bring all the items together.
Some people would like everything to stay in
Barcelona. But I am from Sitges and this town
comes first for me. Kind regards. (Soler 1936). The
City Council accepted the offer and agreed to
request the collaboration of the Museum Board for
the installation, to name a street after Emerencià
and to pay tribute to him. The Cau Ferrat Board
accepted the City Council’s request at is session of
2 May, as one more commitment to Sitges’ heritage
and the need to safeguard, disseminate and expand
the latter. This then became one of its short-term
objectives. This appears to be one of the decisive
factors that determined the need to rent the
Maricel Palace (Soler 1936). At the same session,
Josep Roig i Raventós was named a member of the
Board. Soon after, Sitges City Council received the
entire collection, since the artworks stored at the
Institut Nàutic de la Mediterrània [Mediterranean
Nautical Institute] were also added, and the
museum project implemented by the Museum
Board began, led by Joaquim Folch i Torres.
On 14 June 1936 to mark the fifth anniversary of the
death of Santiago Rusiñol, the Maricel Palace was
opened to the public as an extension of the Cau
Ferrat Museum, with the installation of the Museum
Board’s wrought iron collection, in addition to
several acquisitions and donations; the collection
of drawings by Rusiñol, Casas, Mas i Fondevila and
Zuloaga, among others, “which remained stored in
Cau Ferrat’s portfolios”; the collection of paintings
by artists from Sitges, to which the Museum Board
added two founding works in deposit, La processó
de Sant Bartomeu, by Felip Massó, and La processó
de Corpus, by Arcadi Mas i Fondevila, along with
three donations and two oil paintings by Joan Roig
i Soler – from the Carreres sisters – and a portrait
by Felip Masó, donated by his niece; the collection
of art reproductions from the Barcelona museums
– sculpture and objets d’art, mainly – and the
Emerencià Roig Maritime Collection. Sitges’ cultural
infrastructures were completed with the inclusion in

this series of events of the opening of the Santiago
Rusiñol Popular Library, finally fulfilling a longstanding aspiration. The solemnity of the opening
ceremonies was completed by the exhibition of
paintings by El Greco, which came from Catalan
public museums and collections (Domenech
2013). Days before, the Cau Ferrat Board made
a public announcement about the event, inviting
local schoolchildren, Sitges’ organisations, and the
general public to attend. The opening ceremony
was attended by many institutional and artistic
representatives and well as a large number of
members of the general public. Attendees included
the Director General for Fine Arts of the Spanish
Republic, Ricardo de Orueta: the Rector of the
Autonomous University, Pere Bosch i Gimpera;
Jordi Rubió I Balaguer, Director General of Libraries
for the Government of Catalonia; family members
of Rusiñol, Ramon Casas – Manuel Rocamora -,
Joan Roig i Soler and of Emerencià Roig i Raventós;
Rusiñol’s old friends, the sculptors Enric Clarasó,
Manolo Hugé and Josep Clarà; the actor Enric
Borràs, the writer Prudenci Bertrana, the collector
and illustrator Labarta, the architect Josep Puig i
Cadafalch, and various intellectuals of the 1930s
such as Josep Janés i Oliver, Carles Capdevila,
Joan Alavedra, Sebastià Juan Arbó and Josep
Carner-Ribalta (Opening ceremony 1936). For the
Maritime Collection, “a living wonder of miniatures
of old-fashioned sailing boats, the result of the
extremely patient and erudite task carried out by
the great friend of our sea and its glorious tradition
in sea fishing and the merchant navy” (Minutes
1936:4) this represented its consolidation as part of
Sitges’ museums with due recognition. The speech
given by Josep Roig i Raventós ended with praise
for Sitges: “From today on, Sitges will be able to call
itself the town of museums!”, and he also mentioned
Emerencià and his work: “And my brother, the
patient painter of maritime themes who loved you
so much, will smile in beatitude, lighting up our
gazes forever!» (Opening ceremony 1936:240). The
writer Joan Alavedra, in his daily programme on
Ràdio Barcelona, “El fet del dia”, described the
opening ceremony’s celebrations and gave a lovely,
heartfelt description of the maritime collection
(Alavedra 1936).
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News about the Maritime Collection
Emerencià Roig assembled his Catalan maritime
collection patiently, with enthusiasm and total
dedication. His health problems allowed him to
avoid professional obligations and gave him the
opportunity to focus on what was virtually his sole
interest in life. His family members and closest
friends were aware of his obsession and applauded
it. His first public recognition was the gold medal
he was awarded for his contribution to the IV
Exhibition of Manual Work by Seafarers organised
by the Centre Excursionista Cèsar A. Torras, within
the 1930 Barcelona Exhibition – an extension of
the 1929 International Exhibition – at the Alfons XIII
Palace. Roig, who was described as a “builder and
collector” presented 23 vessels, 13 of which he built
himself – including a collection of fishing boats – and
he had also built 2 of the 3 presented by his brother
Josep (Catalogue 1930).
Once the donation had been made official, a
generic, descriptive article by Miquel Utrillo
Vidal (Utrillo 1935) and another by Joaquim Folch
i Torres (Folch 1935) described the contents of
the collection. Nevertheless, it was not until the
publication of the study by Xavier Soler (Soler
1936) a few months before the opening that more
details about it and illustrations were provided.
Soler’s article was no doubt related to the works
carried out to classify and catalogue the different
objects: over 60 miniature ships including sailing
boats and feluccas; fishing gear and different types
of rigging; a collection of species of Catalan coastal
flora from the beaches at Sitges and Blanes, etc.
The collection of drawings and the specialised
library that Roig used for his studies complemented
the collection. Moreover, from the very outset, Dr.
Josep Roig i Raventós wanted to fulfil his obligation
of maintaining and expanding the collection. So, in
the late 1960s he provided all kinds of materials to
add to the collection.
Joaquim Folch i Torres’ museographic and
museological ideas did not allow him to give the
title of “museu marítim” [maritime museum] to
Roig’s collection - “it is likely that in Catalonia this
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dream that some have would end up being given
some pompous name” (Folch 1935) -, convinced of
the model of maritime museums in Amsterdam,
Hamburg, Copenhagen, Berlin and Paris, and
even the collections held by the Naval Museum
in Madrid and the Victoria and Albert Museum
in London. On the other hand, he valued the
extraordinary character of Roig’s collection in terms
of its contents related to the Catalan navy and
fishing in the 18th ad 19th centuries, in its desire
to be exhaustive, including items ranging from
miniature boats to the fishing gear and tools, and
everything linked to the maritime consciousness,
such as the ex-votos from coastal shrines. He also
valued the loving, thorough work Roig undertook
in documenting images and the history of boats,
compiling documentation, oral testimonies and
illustrating it himself with his drawings. Despite
Folch’s specifications, understandable due to
his museographical mentality, Emerencià Roig’s
Maritime Collection was considered to be the first
de facto maritime museum in Catalonia. Folch
separated the materials and objects to be displayed
from the specialised library and documentation,
which were taken to the Santiago Rusiñol Popular
Library, in order to create a special maritime
section.
The Spanish Civil War halted the Sitges Museums’
institutional impetus. In 1939, the changes brought
in by the new regime meant that, in addition
Joaquim Folch i Torres being disqualified for
life, there was a drastic shift in the design of
museums, in their administrative regime and in their
professionalisation. The example of the evolution
in the Cau Ferrat Museum and its expansion to
Maricel Palace is clear proof of this (Panyella 2013:
179-180). During the 1940s and 1950s, the Cau Ferrat
Board, beheaded by Franco’s regime, maintained
varying degrees of inertia, and with so much dignity
as shown by the behaviour of its members thanks
to their voluntary work. However, it did not have
any financial means, institutional influence or
management.
An example of the love for the Collection and the
determination felt by Sitges’ cultural sector and

the members of the former Board, especially Dr.
Josep Roig I Raventós, in addition to continuing the
donations that he made to expand the collection,
was the organisation of the “Fiesta del mar”
[“Sea fiesta”] by the Biblioteca Popular Santiago
Rusiñol Popular Library, led by the librarian
Mercè Bonay in 1951. It consisted of a visit to the
Maritime Collection, with a detailed and thorough
commentary on the different species of fish by
the official from the merchant navy, journalist and
writer, Julià Amich Verd (1895-1968) (Visit 1951), and
of a lecture by the latter entitled, El mar de Sitges
[Sitges’ sea], presented by Salvador Soler i Forment
(Mar 1951). Salvador Soler i Forment (1894-1992),
writer and for many years editor of the El Eco de
Sitges, described the new incorporations of pieces
in the collection acquired thanks to the generosity
of Dr. Roig i Raventós, to the extent that some of
his articles replaced what was a brief inventory of
the donations (Soler 1954). In 1955, he published
an article in one of the most interesting cultural
publications in post-war Sitges, Antologia de Sitges
[Sitges Anthology] (Panyella 1982, Marsal 2001),
as a summary of the Maritime Collection and its
contents, “El gran marinista sitgetán Emerenciano
Roig y Raventós” [“The great painter of maritime
themes from Sitges, Emerenciano Roig y Raventós”]
(Soler 1955). Another poet, Soler i Forment,
dedicated a sonnet to Emerencià Roig, entitled,
“Museu Marítim” [“Maritime Museum”], which was
published for the first time in the El Eco de Sitges
accompanied by one of Roig’s drawings of a brig on
the high seas (Soler 1951).
When, in 1968, the management of Cau Ferrat and
Maricel was taken over by Barcelona Provincial
Council, the Cau Ferrat Board disappeared for
good, despite the repeated requests for a new
board by some Sitges bodies, demands that were
systematically rejected. The situation worsened
for the Maritime Collection and the extension of
Cau Ferrat to Maricel with the opening in 1970 of
what was then known as the Museu Museu Maricel
de Mar [Maricel de Mar Museum], with the art and
antiques collection of Dr. Jesús Pérez Rosales, since
this led to the closing of the Maricel Palace as the
museum headquarters, and the marginalisation of

the collections he curated until 1995 (Panyella 2013).
A significant chapter, revealing to what extend the
deprofessionalisation of the museums reached and
the disregard they were treated with, was the move
in 1974 of several pieces of the Collection to the
Barcelona Maritime Museum. This was carried out
in an almost clandestine fashion, without Sitges City
Council even being informed. In fact, in a municipal
agreement from 1975 it was noted that the Mayor,
Vicenç Ibàñez Olivella, explained that he had heard
of the move and that, after investigating, found a
document dated 1 March 1974 in which the City
Council was informed, a document that he had
not been told about. “The thing that is hardest
to understand – apparently there is no inventory
of the Mayor’s words - is that these works formed
part of said legacy, and no-one had authorised
this removal of items from the Sitges museum.“
(City Council 1975). The reality is that, at that
time, even the physical state of the collection was
extremely poor. In February 1977, the commission
of councillors that had formed to re-establish the
Collection informed the Standing Committee
that the most suitable place to relocate it was the
ground floor of the Maricel Palace; it noted the
extremely poor condition of the collection and the
need to move it and, when this had been achieved,
the City Council needed to demand “energetically
and immediately” the return of the works that
had been included in the Barcelona Maritime
Museum’s permanent collection. And, if the City
Council consented, this agreement would be
taken to Barcelona Provincial Council, the owner
of the Maritime Museum (City Council 1977). The
approval of the motion led to the installation of the
Maritime Collection in what is now known as the
“Sala Vaixells” [“Ships Room”] in the Maricel Palace.
Finally, in April 1978, the items that had been taken
to the Barcelona Maritime Museum were returned
(Museum 1978), and they were put back into the
Collection. However, this did not last long because
in 1979 the room was closed since the City Council
of that day considered that the museums were
not a priority and the Maricel Palace was used for
holding congresses, flouting its status as a cultural
heritage building. Emerencià Roig’s Maritime
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Collection reached its final destination at the time
of Sitges Heritage Consortium, in 1995, with its
installation on the second floor of Can Rocamora,
which communicated with the second floor of the
Maricel de Mar Museum, where it remained until
the museum closed in 2010 for renovation works.
The inventory and cataloguing work on Emerencià
Roig’s Maritime Collection, which started in
1935, had been interrupted by the Spanish Civil
War. There is no evidence that this work started
again during the post-war period, since the
deprofessionalisation of Sitges’ museums was
drastic. Therefore, the monitoring of the contents
and evolution of the collection was carried out
through articles and press releases (Soler 1936;
Soler i Forment 1954, 1955, mainly), some containing
as much information as possible. It was not until
recently that, from the Sitges Heritage Consortium,
a manual inventory-catalogue of the Emerencià Roig
Maritime Collection was drawn up, in accordance
with criteria that were more descriptive than related
to documentary studies or in-depth research. This
inventory-catalogue was then transferred to the
automated cataloguing system. Following the
current exhibition, it has been decided that this
catalogue will be attached to the cataloguing list
of the entire current contents of the Maritime
Collection based on the automated catalogue,
except for the bibliographical and documentary
materials that are not held at the Sitges Museums.
The drawings of Emerencià Roig: a step towards
the future
“Many of his drawings are the precise result of this
information, expressed graphically and sometimes
constitute the authentic reconstitution of things that
have totally disappeared (...) in which characteristics
and details appear that the author was told about
by old sailors who had known them when they were
children.” (Soler 1936: 1)
Emerencià Roig clearly expressed his ambition to
be a comprehensive, painstaking collector, with a
historiographical and ethnographical work of great
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cultural interest, providing evidence of his time and
of a world and professions that were subject to a
rapid process of change. Changes that involved
the liquidation of everything that had constituted a
way of life and that had lasted for decades or even
centuries. Drawing was a precise means of gathering
evidence. Roig drew in order to document events
and also to illustrate his own works and writing. He
also drew to illustrate texts written by other people,
like the book by Arturo Masriera, Oliendo a brea
[Smelling of pitch] (Masriera 1926), a collection of
stories and memories about the Catalan navy, its
ships, its ship owners, skippers and sailors. Roig’s
style was detail-oriented, precise, unmistakable;
the modesty of his art materials – pencils, charcoal,
ink, sanguine... – and his delicate touch made his
documentary works small works of art. Like the
miniature models of ships and feluccas he built.
Emerencià Roig’s drawings have become one of the
mainstays of his collection. They have the threefold
value of constituting the last reliable images of the
boats on the Catalan coast – a coast that since the
1970s has exchanged natural landscapes for cement
walls -, an expression of the popular maritime
consciousness and an artistic practice, such as
drawing, with the modest ambition of an artist’s son
who also wanted to bear testimony to a certain
way of seeing the landscape, of the organisms and
forms of the seafaring life. Thus, they constitute
the synthesis between creativity, ethnography and
memories. For this reason, we felt it was suitable
for the renewed enhancement and promotion of
the Emerencià Roig Maritime Collection to focus
on a carefully compiled selection of drawings,
accompanied by some of the most significant
objects and works written by Roig.
The Emerencià Roig Maritime Collection deserves
better treatment than it received in the past. In
order to achieve this, the first step is to promote it
again, advertising it and disseminating information,
because people cannot value something they do
not know. The Collection has been neglected for
far too long. It is still very attractive in terms of its
subject matter, the memories, handicrafts, works
of art, and historical value that Roig ensured it

contained. Its contents enable the collection to
generate memories, create knowledge and ensure
people enjoy their visit.
Therefore, we at the Sitges Heritage Consortium, at
the Sitges Museums, want to devote this exhibition
to Emerencià Roig and his collection, with the idea
that the latter constitutes a step towards the future.
The permanent installation of the Emerencià
Roig Maritime Collection is contemplated within
the project for the total renovation of Can Falç,
which must be carried out in the next few years.
Meantime, studies are being carried out to see
whether it can be held provisionally at the Can
Llopis Romanticism Museum. The terms of the
legacy must be fulfilled. Above all, we must be
faithful to the commitment to conserve, disseminate
and expand on our heritage, which is ultimately the
mirror and reflection of our collective history and
the reality of what we are.

Emerencià Roig i Raventós,
preserving memories
Lluís Jou i Mirabent
Emerencià Roig i Raventós died in Barcelona on
16 February 1935 at the age of 53. He passed away
under a year after the publication of his last book,
Sitges dels nostres avis [Sitges of our elders],
which has become a classic of local literature,
maybe thanks to the great title, maybe because
of the plain, simple, practically oral way in which
Emerencià Roig narrated the book’s 34 chapters,
as if they were fables. Maybe also because the first
edition, published by NAGSA in time for the 1934
book festival, sold out quickly and became a point
of reference for memories of a Sitges that has now
disappeared, at a time when many other things
also seemed to have vanished. In any case, in the
local historical literature this book, along with the
Assaig històric sobre la Vila de Sitges [Historical

essay on the Town of Sitges], by Llopis i Bofill, the
Llibre de Sitges [Sitges Book] and El Modernisme
a Sitges [Catalan Modernism in Sitges], the last
two written by Ramon Planes, are the books that
are best known today, even if only by title, and the
most highly recommended as an introduction to the
history of Sitges.
Sitges dels nostres avis [Sitges of our elders] is
a unique book. It gestated for a long time in its
author’s mind, and its title changed over time. In
fact, Emerencià Roig started to write it in 1922
or thereabouts, and he published most of the
paintings or chapters, irregularly ‘in instalments’, in
the Eco de Sitges in a generic section, entitled “De
la vida marítima passada” [“On maritime life in the
past”]. The first article was a document in which
he talked about one of his favourite feluccas: the
Àguila de Oro, a felucca built to order in Blanes in
around 1864 for Josep Batlle Pasqual, which was
almost always sailed by another man from Sitges,
Tomàs Almansa.1 Other articles followed in the Eco
de Sitges: Bastiments cèlebres, “La Villa de Sitges”
(13.04.924), La barca d’en Plats i Olles, (11.05.924),
Barques i pescadors (20.07.924), Relíquies Navals
(26.10.924), Mar endins (11.01.925), A bordo del
bergantí goleta FE (15.02.925), El Santuari del
Vinyet: Ex vots (1.03.925), Un aconteixement a la
platja (22.03.925), L’acomiadament de la “Vinyet”
(26.04.925), Els patrons: en “Bernardillo” (14.06.925),
L’arribada de l’empresa (15.08.925), El servei
de vapors (27.09.925), Com anaren a Amèrica
antigament els nostres avis (25.10.925), El naufragi
d’un escampavies (15.11.925), El temporal del 86
(6.12.925), La inauguració del tren de Vilanova
(1.01.927).2 Another three articles appeared in
the Amic de les Arts, more elaborate than those
published in the Eco, no doubt because of Josep
Carbonell i Gener’s rigorous standards. In 1924,
Emerencià Roig had already announced that he
was planning on publishing a book entitled, El mar
de Sitges [The Sitges Sea]. Five years later, the title
dreamed up by the author was Sitges retrospectiu.
Aplec d’impressions de la vida sitgetana dels anys
1850 al 1880 [Sitges retrospective. Collection of
impressions on life in Sitges from 1850 to 1880].
And, the year before the book was actually
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published, the planned title was Sitges marítim
[Maritime Sitges]. Finally, he called it, Sitges dels
nostres avis [Sitges of our elders], and it made a
fortune. It made a fortune in many ways.
In my opinion, Sitges dels nostres avis [Sitges of our
elders], Emerencià Roig’s last book, sums up the
subjects he was interested in:
• sailing and fishing in Catalonia during the
19th century,
• the scientific conservation of Catalan
terminology of professions related to sailing
and fishing and,
• the conservation of what today we call
the historic memory of places and people
who lived on the beaches, the boats and the
ships.
For Roig, of course, the beaches par excellence,
by definition, were those of Sitges and Blanes ,
where his father had painted, and where he and his
brother Josep had spent so much time and made
so many friends, including Joaquim Ruyra and the
Recvll group. Because Emerencià Roig was born
in Sitges, in the family home at number 22 Carrer
Parellades on 8 August 1881. The railway line only
reached Sitges less than a year before that, an
episode that Roig describes in the last chapter
of the book. He was the son of the painter Joan
Roig i Soler, the great Luminist painter (Barcelona
1852-1909), author of some of the most successful
depictions of our beach at the end of the 19th
century, and also of the passage of the train through
the barriers, at that time located at the entrance
to the town, a small oil painting that is held in our
museums. We should also point out that Joan Roig
i Soler arrived in Sitges at the start of the 1880s and
it was him that he asked Mas i Fontdevila (Gràcia
1852-Sitges 1934) to go there, and the latter married
one of Roig’s wife’s cousins. So, Emerencià Roig’s
early years were spent on the beach, where his
father painted the houses and boats, sometimes
accompanied by friends: Joaquim de Miró (Sitges
1849 – 1914), Joan Batlle Amell (Sitges, 1855-1927),
Antoni Almirall (Sitges, 1860-1905) and occasionally
Santiago Rusiñol (Barcelona 1861-Aranjuez 1931) and
Eliseu Meifrén (Barcelona 1858-1940) among others.
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The young boy’s experiences then, running around
the beach, speaking to the fishermen who were
repairing their fishing tackle and with the women
who always worked hard, who sewed the nets, and
staring at the coopers, looking out of the corner
of his eye at what his father and his friends were
painting. These experiences were so full of vitality
that they marked him for life.
Joan Roig i Soler painted in Sitges and in other
places on the coast: Vilanova, the port of Barcelona,
Badalona, Blanes, Tossa de Mar, and also Moià
and Camprodon. I don’t know why he sold the
house on Carrer Parellades and left our town. It
might be partly because Sitges had changed too
much and he felt that it had started to lose its
charm. Blanes was much farther from civilization…
So, he focused more on Blanes and Barcelona
where his two sons studied. Emerencià, the elder
brother studied pharmacy, and Josep, the younger
one, medicine. In 1906, Emerencià Roig opened
a pharmacy, which was apparently located on
the Rambla de Catalunya. Later, Josep opened a
surgery on Carrer d’Enric Granados, not far from
his brother’s pharmacy. Josep became a renowned,
reputable paediatrician, but Emerencià was forced
to stop work in 1917 for health reasons, and maybe
also because yearned for the light of the beach and
was attracted by the ships and boats and the entire
world that was disappearing.
It would be a good idea to put this period into
context. Whist the Second World War of 1914-1918
had revitalised the sailing ships in the merchant
navy to a certain extent, due to the great need
for transport, it had also greatly improved the
steamships that ended up replacing the sailing
ships. In the Second World War, sailing ships were
still used as warships, and Emerencià Roig must
have been quite interested in them: the books in
his library contained the classic The Last Corsair,
the mythic story by Felix de Luckner, captain of the
Seeadler, a sailing ship used in warfare, in which he
practised piracy with a letter of marque by sinking
a large number of allied ships in the Southern Seas.
Today this book, translated from German into
Spanish, French, English and other languages, is

still a classic on the subject, a sort of swan song for
sailing ships.
It was this double world that was lost, sailing, the
19th century that died in the European trenches and
the beach at Sitges that the “Quiosco”, Maricel and
the summer visitors transformed, which fascinated
Emerencià Roig, and he wanted to save them from
being forgotten; this is what he wanted to conserve
and transmit to others. From 1919 unto his death in
1934 (a mere 15 years), he devoted himself to taking
notes about a world that was about to end. I don’t
think he ever looked for news in archives. All he
needed was a pencil and some paper: he would ask
questions, observe, draw, and if necessary deduce
or imagine. And he left us quite an extensive work,
focused locally on Blanes and Sitges; thematically,
on sailing and fishing in the 19th century;
methodically, on oral and terminological research
and on technical and above all artistic drawing.
Naturally, Emerencià Roig bought books, which
he read and kept. His own works are La pesca
a Catalunya (1926) and La marina catalana del
vuit-cents, (1929) two major works in these subjects,
illustrated and accessible, published by Editorial
Barcino as part of their Catalan encyclopaedia; El
vocabulari de l’art de la navegació i de la pesca,
(1924) the Vocabulari de la pesca (1926) and Recull
de termes aplegats en una terrisseria de Blanes,
the last three being published in the Butlletí de
Dialectologia de l’Institut d’Estudis Catalans, and,
finally, Blanes Marítim (1924) and its Apèndix of 1929
and Sitges dels nostres avis, in 1934, the book I have
referred to most often in this text.3
Emerencià Roig completed his research into sailing
and fishing in the 19th century by gathering together
a collection of miniature ships and boats and
acquiring outstanding paintings of sailing ships. He
himself built small boats and made, or had made,
miniature nanses (fishing baskets) and other fishing
tackle.
When he died, on 16 February 1935, it was the
Mayor of Sitges, Salvador Olivella, who was our
town’s official representative at the funeral, which
was held in Barcelona. Emerencià never married

and had no children. His heir was his brother,
Josep Roig i Raventós, who quickly offered Sitges
City Council his brother’s collection of ships and
seafaring objects, along with some of his drawings.
A small maritime museum, more ethnological than
historical, which wanted to be a museum and was
the first to open to the public regularly in June
1936, on the second floor of the Maricel Palace, just
above the Santiago Rusiñol Popular Library.
Eighty years ago, Emerencià Roig’s name, his books
and his collection were sailing on a sea that was
almost always calm, but too often amidst banks of
dense fog, which made it hard to see or be aware of
things. All of a sudden they would appear, and all of
a sudden they would be forgotten again.
As for the books, El Sitges dels nostres avis was
reprinted by the Grup d’Estudis Sitgetans in 1979
with a foreword I wrote and along with some
drawings taken from the Eco de Sitges. Fifteen
years later, in 1994 a new edition was published,
with an index of names by Ignasi Muntaner and old
photograph of the time the book deals with, which
had to be reprinted because the previous print run
sold out. In 1996 Editorial Noray reprinted La Pesca
a Catalunya and La Marina Catalana del Vuitcents. It would be good if these two works were
more readily available.
As for the Maritime Collection, it was enriched
after the Civil War by donations that Josep
Roig i Raventós made almost up until his death,
without anyone except Salvador Soler Forment
knowing this. When the Pérez Rosales Collection
opened, the museum rooms in the Maricel Palace
inaugurated in 1936 were closed, and in 1972 some
of the pieces were secretly taken to the Barcelona
Maritime Museum. Some were returned in 1977
and were installed provisionally in the basement
of the Maricel Palace, giving name to the Sala
Vaixells [Ships Room]. They were returned to the
storerooms two years later and would be placed,
half hidden away in one of Maricel’s rooms ten
years after that. Now it looks like they are heading
towards Can Falç de Mar, in front of the beach, just
beside La Fragata, not very far from that little house
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at number 26 Passeig de la Ribera where Emerencià
Roig spent his winters in Sitges and where no doubt
he prepared his last book, in a place that might well
be very appropriate. While the members of the Falç
de Mar family were, above all, fearless sailors who
sailed to Alghero and back, rowing when necessary,
making the collection’s home, on the second floor if
possible, with a view of the sea, the destination port
of one part of our maritime history will be a sort of
Ithaca for the Maritime Collection.
It is lovely to think that the exhibition of drawings
by Roig i Raventós can help visitors to Sitges’
museums and the town’s inhabitants in general to
recover the memory of Emerencià Roig, a person
who made a very significant contribution to the
conservation of our language, the professions of our
great-great grandparents and the collective memory
of Sitges.

The man who asked questions:
Emerencià Roig i Raventós
(1881-1935)
Enric Garcia Domingo
Lots of artists would go down to the beach carrying
their drawings or painting materials. Painters and
also amateur photographers found the fishing boats
very attractive. But this man was different. He didn’t
just draw. He also asked questions about everything:
he wanted to know what kind of boats they were,
what kind of fishing the people did, why things were
a certain shape, why particular colours had been
used, etc. And when given half a chance, he would
also ask about each and every species of fish and all
the parts of a boat. It was as if he wanted to study
the anatomy of the boats, like a doctor studies a
patient’s bones, muscles and organs. People said
that he did the same thing in Barcelona: he would
go to the quay, draw the last sailing ships that still
moored there, go on board when he was invited,
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and start to ask lots of questions about the vessel
and about the crew. He took notes and continued
to ask and ask, with an insatiable curiosity. Who was
this inquisitive man who appeared to be fascinated
by such vulgar things as a fishing boat or an old
brig? What was the point of spending so many
hours with seafaring folk, listening to these veterans
happily repeating old stories that virtually no-one
wanted to hear any more?
Emerencià Roig i Raventós was born in Sitges on 8
August 1881, to a cultured, well-off family. His father,
Joan Roig Soler, was a renowned landscape artist,
and his younger brother Josep was to become
a doctor, writer and poet. Emerencià graduated
in pharmacy from the University of Barcelona in
1906, but his delicate health forced him to leave
his profession and led him (or forced him) to take
up drawing and an activity that is now known as
anthropological research, although he would no
doubt not have identified with this description.
Thanks to his graphic and written work, and the
collection he assembled, he is one of the great
figures of Catalonia’s maritime history. He began life
as a child who was fascinated by ships and ended
up as an ethnologist impatient to document the
Catalan navy that was slowly disappearing. We
need more than just a short article to analyse his
work.4
His research was closely linked to three places
on our coast: Sitges, Barcelona and Blanes. Three
balconies looking out over the sea, three very
different maritime communities, where the seafaring
folk would tell him stories that he included in a large
number of articles and in several books, including
Blanes Marítim (Notes històriques)5; La pesca a
Catalunya6; La marina catalana del vuitcents7, and
Sitges dels nostres avis, which was published a year
before he died8. Moreover, his legacy is made up of
a long list of disperse articles in various magazines
and newspapers (Catalunya Marítima, La Marina
mercante, L’Avi Muné, Recull, Revista de Oro, El
Eco de Sitges, L’Amic de les Arts, La Mainada, La
Nova Catalunya, Patufet, etc.) and by the lexicons
that will be listed later on. All his texts were written
in Catalan, and most of his stories were published

after 1919. So, in a relatively short period - he died
quite young, when he was 53 - he generated a large
amount of work. With regard to his graphic work, he
did not just depict ships and boats, he also created
headers for magazines and other illustrations.
Whilst it is true that Roig did touch on subjects
other than maritime issues (including the humorous
genre and the world of farming), it was when he
focused on the seafaring theme that his talent for
observation and narration really shone.
His work was “a meticulous study of observation
and compilation”, as described in the foreword
to, La marina catalana del vuitcents. The latter
text also mentions, as if in passing, the key to the
value of Roig’s work: his access to oral sources.
We know that his informers were boat builders
and shipwrights, captains, ship owners and also
boatswains, sailors and fishermen. Today, we can
see how he was interested in important things,
but also in the tasks carried out on board and the
working people who earned a living fishing and
sailing. He also collected stories, or accounts, from
people who had witnessed events or had even
taken part in them, and he put these things down
in writing in order to preserve them. His style
contrasted with a more traditional historiography
that was generally based on the story of the
life of famous captains and ship owners, classy
people with first names and surnames. Roig was
not a historian; he did not delve into any archives,
he simply collected oral accounts from humble
people who had the chance to tell their stories
to a man who, for reasons they might not have
understood, was interested in their life and their
work9. Roig was ahead of his time in this respect;
although Roig did not base his research on any
theoretical foundations, it should be noted that his
work (especially the studies linked to fishing and
terminology) helped create what we refer to today
as anthropology or maritime ethnology.
Most of his works were accompanied by his own
drawings, executed in a very personal style and
easy to identify. The purpose of these works was
more documentary than artistic. He did not reject
photography at all; his books include a great deal

of photographic documentation, but he saw its
limitations, as did other naturalists, who resorted
to drawings to illustrate the subtle nuances that
photography cannot capture. Therefore, his
drawings should be viewed more through the eyes
of a researcher rather than those of a painter.
He also got involved in another field very
characteristic of ethnographical research:
terminology, in this case, maritime. With Joan
Amades Gelats (Barcelona, 1890-1959), renowned
ethnologist and specialist in folklore, he published
two works that have been of key importance for the
conservation of Catalan maritime terminology. The
first was the Vocabulari de l’art de la navegació
i de la pesca, published in 1924, which received
an award from the Institut d’Estudis Catalans
[Institute of Catalan Studies]; and the second was
the Vocabulari de la pesca, from 1926, both of
which appeared in the Butlletí de Dialectologia
Catalana, published by the Institute of Catalan
Studies. Roig also worked on the local terminology
from Blanes and Sitges, and contributed to Father
Alcover Moll’s Diccionari Català-Valencià-Balear.
It should be noted that it was not at all easy to
work with the language used by seafaring folk,
especially with regard to the merchant navy,
since the boundary between real terms and the
practical adaptation of the Spanish language (the
dominant tongue in many areas, including maritime
administration and the navy, where the seafaring
folk did their military service) created confusions
that are still impossible to elucidate today. During
the heyday of the Catalan sailing fleet (which
Ricart i Giralt called the golden age of the Catalan
navy), seafaring folk were subject to the Matrícula
de Mar [Register of Seamen] and had to embark
on different campaigns in warships or State naval
dockyards, often for many years. Catalan seafaring
people mixed with men from different places of
origin, and the maritime vocabulary ended up being
a sort of “lingua franca” where Spanish necessarily
predominated. However, whilst there were wellknown maritime dictionaries and lexicons in Spanish
(for example the Diccionario Marítimo Español by
Timoteo O’Scanlan, published in 1831, reprinted by
the Madrid Naval Museum el 1974), there were no
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equivalent tools for collecting Catalan maritime
nomenclature. This is why Roig and Amades’ work,
viewed today, is of unquestionable value. One
only needs to look at all the maritime dictionaries
and lexicons published since then to see Roig and
Amades’ influence.
Roig also collaborated with another renowned
ethnographer, Tomàs Carreras i Artau
(Girona, 1879 - Barcelona, 1954), the creator of the
Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, and
with traditionalist writers such as Artur Masriera i
Colomer (Barcelona, 1860-1929), author of the book
Oliendo a brea, in which Emerencià Roig played
an important role. In other words, he moved in a
circle of pioneers of Catalan ethnology, people who
were trying to carry out in Catalonia what some
anthropologists were doing studying exotic cultures
on other continents. Thus, Roig became one of
the first people in Catalonia to research Catalan
popular and traditional culture. The creation of the
idea of a Catalan maritime culture is based a great
extent on Roig’s works, which have become classics
in this subject, and still make essential reading and
study material today, 80 years after his death. All
the positive work that has been carried in this area
since then is, to a great extent, thanks to Roig.
With regard to his work as a collector, it should
be noted that his legacy is more an accumulation
of study materials or curiosities, and was not a
conscious task involving looking for a particular
object, or specific varieties that lead to the
compulsive purchase of a certain type of object.
On the contrary, setting aside his own voluminous
body of work, in the Roig collection we find many
things that are directly related to his research work.
For example, objects that we find drawn in La pesca
a Catalunya, or studio models with a basically
descriptive or even educational function. The rest
are no doubt gifts from friends, personal souvenirs
and presents given by his informants. Some of the
models were even made by Roig himself. Finally,
there are some curiosities linked to natural history.
In any case, what makes the whole collection
valuable is that it now represents for us the spirit
of an era and a means of preserving a heritage that
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no-one valued at that time10.
Incidentally, in his collection we also find drawings
and paintings of hybrid steam-and-sail ships, of
boats that combined sails with a steam engine,
and which represented the first decades of the
new technology, although by the turn of the
century, they had almost disappeared. To a certain
extent, they represented a transition that Roig
may have considered interesting. These ships still
carried sailors who were experts in manoeuvring
sails and constituted a good way of meeting the
requirements of the merchant navy. However, with
the constant improvement of propulsion plants,
riggings ended up disappearing. It would appear
Roig was not interested in the new ships. In his
work, there is no apparent actual rejection of new
technology, but rather indifference. Steam ships
were not as beautiful or majestic as sailing ships.
It is very important to put Roig’s work into context.
He lived at a time when a review, a reinterpretation
of the world of sailing was taking place. When this
world gradually disappeared, many people idealised
a harmonious, clean sailing fleet, where the crew
members were like one big family, very different
from the noisy, dirty steam ships, covered in grease
and soot, and manned by strange, unhappy crew
members. This is a romantic vision that has given
rise to great works of literature, but one that does
not correspond to reality. However, for people
like Emerencià, along with the sail died the idea
of tradition (with its realities and falsehoods, of
course), and centuries-old professions, things that
had been around forever were threatened by an
industrialised, impersonal world that lacked an epic
quality.
Emerencià Roig, deaf and ill, died at his house
in Pedralbes, in Barcelona, on 16 February 1935,
leaving some works unfinished, including a third
maritime dictionary, and a story provisionally
entitled, Barcelona marítima. Impressions de la
vida de nostre port des de 1828 a 1853 and other
projects11, in addition to some notes, manuscripts
and rough materials, which are held today in
Santiago Rusiñol Popular Library in Sitges. His

brother Josep donated Emerencià’s legacy to
Sitges City Council a few days later, on 22 February
1935. The whole collection, a maritime heritage
of great value was soon installed in the Maricel
Palace and entitled “Col·lecció de Marineria
Catalana” [“Catalan Maritime Collection”], as a
permanent exhibition that was opened on 14 June
1936. A few months later, in October 1936, in the
middle of the Spanish Civil War, the Autonomous
Government of Catalonia created the Catalan
Maritime Museum (that aimed to be a national
museum and to be the first to preserve a heritage
that was under threat because of the war and the
revolution) and the transfer of the collection to
Barcelona was considered. However, there was
a lot of resistance on a local level, and finally the
proposal was rejected12. The preservation of the
collection seemed to be guaranteed in Sitges
and in any case it was considered to constitute
plundering. Since then, the collection has formed
part of the town’s heritage, although it has not
always been treated with the respect it deserves.
Fortunately, now the Sitges Heritage Consortium
is returning it to society in all its splendour, with a
respectful, modern treatment paying it the tribute
it well deserves. However, this collection of objects
and documents is not enough to convey the true
value of Emerencià Roig’s work. We need to read
or reread his books and articles, we need to look
at the lexicons he created with Joan Amades, and
look at his drawings again, to try for one moment
to put ourselves in his shoes and feel what he felt:
the urgent need to preserve the memory of a world
that was about to disappear, a Catalan navy that
was lowering its curtain for the last time. Visitors
to the exhibition will leave with some homework to
do: basically, to read Roig’s main texts, accessible
thanks to the reprints published a few years ago.
Outside of the limited circle of scholars and fans
of maritime subjects, the figure of Emerencià Roig
has been unfairly forgotten. In another country, his
name would no doubt be pronounced with respect,
as one of the great ethnologists, and no doubt
the father of Catalan maritime ethnology. This
exhibition gives us the opportunity to acknowledge
the person who was able to show us the way, and at

the same to introduce us to the start of Catalonia’s
maritime ethnology.
Barcelona, February 2017

Exhibiting the drawings of
Emerencià Roig i Raventós: a
language matter
Pere Izquierdo i Tugas
Describing the details of a boat with sufficient
accuracy to enable the reader to conjure up an
exact mental image is really very difficult. For many
centuries, and until Roig’s time, ships were the most
complex machines on Earth, and all their details
were important in order to ensure their correct
functioning.
To make matters even more complicated, the
maritime language is full of very specific terminology
that few people know in great depth, and which
provides a precise name for each and every
element on a boat. This facilitates communication
regarding what has to be done at each moment,
both in the shipyard and when the boat is at sea.
Moreover, in the case of Catalan, a lot of this
vocabulary has been replaced by barbarisms, above
all words from Spanish and, more recently, from
English.
Along with Joan Amades, Emerencià Roig i
Raventós, decided to document and inventory the
words that seafaring folk used and to safeguard
them in two collections they published in 1924 and
1926 in the Butlletí de Dialectologia Catalana. A
total of 203 pages of well-defined words, which
have formed the basis for many subsequent works.
However, it is hard to describe a boat with words
alone. The son of an excellent painter, who wanted
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a safer, more stable future for his sons than he
had had in his day, Emerencià Roig applied to
the ethnology of the nautical world the drawing
techniques he had no doubt learned by observing
his father, the Luminist Joan Roig i Soler.
The basic purpose of Emerencià Roig’s drawings
was not artistic. This does not mean they are not
beautiful, because in many cases they really are.
However, they basically aimed to reflect all the
details of the ships, the shipyards and the ports of a
world that was becoming extinct. He was therefore
a scientific illustrator.
There are different sciences that, traditionally, and
even at present, have to resort systematically to
scientific illustration in order to show exactly what
has to be taught. Biology, medicine, palaeontology,
ethnology and archaeology, etc. cannot do
without it. Neither the lowering in price nor the
generalisation of photography have been able
to eliminate this need, because a good scientific
illustrator selects, from all the details the eye can
see, those that are really significant, and makes
them stand out.
Since Albert Dürer, Leonardo da Vinci and Giovanni
Battista Piranesi, there has been a long artistic
tradition linked to science, which has given us
excellent illustrators and magnificent illustrations,
often without an aesthetic purpose, that can be
considered real works of art.
In Catalonia, we have not had a great tradition of
scientific illustration, despite some notable figures.
In the 18th century, we had two great illustrators
that were devoted to the marine world and
boats, Antoni Sáñez Reguant, and the botanist
and ichthyologist, Joan Salvador Riera. From
the 19th and 20th centuries, especially focused
particularly on the history of architecture, we had
great illustrators like Lluís Domènech i Montaner,
Elies Rogent, Lluís Rigalt, Claudi Lorenzale, Antoni
Roca i Sallent, Pau Milà i Fontanals, Josep Puig i
Cadafalch (with the discreet help of Emili Gandia),
and the naturalist, Jordi Sabaté Pi. At present, there
is a whole host of young illustrators who augur a
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brilliant future with their use of the new information
technologies.
The drawing of ships, always with the greatest
precision possible, did not originate in the desire to
document them in a scientific manner, but rather in
the ship owners’ demands and those of the families
of captains in our ports, who wanted to decorate
their houses or offices with images of their ships.
Within this tradition, there are excellent artists such
as Josep Pineda Guerra (Alicante, 1837-1907), but
we should also highlight the works of Joan Monjo
i Pons (1816-1884), Rafael Monjo i Segura, Josep
Mongay i Torné (1826-1902), Riera, Giralt, Estapé
and Ayné,... This Catalan school was very different
from the one that formed in Madrid and had a more
of a documentalist purpose, with Rafael Monleón i
Torres (1819-1900) and Antonio de Caula Concejo
(1842-1909).
When it came to presenting Emerencià Roig i
Raventós’ graphic works to the public, we realised
that we should not approach it as an art exhibition,
because the author’s intention was not artistic. It is
clear that practically all the drawings and paintings
that we have been left are, in reality, the notes of an
ethnologist who was documenting a world that was
disappearing, as the steam engine and the internal
combustion engine led to the obsolescence of
sailing.
Emerencià Roig, brought up next to the sea and
a passionate observer of the latter, wanted to
leave a record of these vessels that belonged to
the last flourish of sailing. He saw the accelerated
decadence of the shipyards on our beaches and
was perfectly aware that if vessels built in Catalonia
still remained in service, it was only because our
country’s shipbuilding was practically the only
one to place more emphasis on durability than on
lightness and speed. Catalan ship owners ordered
vessels for their children, which were designed to
be passed on to their grandchildren, whilst the rest
of the world was making ships that would only last
for 20 years. As Roig himself indicated in his written
work, in 1929 it was still possible to see enormous
old vessels that had been in service since 1850.

This entire world was disappearing and its days
were numbered, and Emerencià Roig was very
aware that everything he did not document would
probably not be recorded by anyone or preserved
for future generations.

installed in the Maricel Palace just before the
Spanish Civil War, would have seen. It is the
visitor who has to make the effort to order
these representations mentally so as to see this
evolutionary trend of increasing complexity.

The exhibition of his drawings aimed to ensure this
world would not be forgotten and to contextualise
Roig’s works so that they could capture this
ethnological objective, and reflect the great ambitions
of this wise man who was in love with the sea.

Keeping this framework has also forced us to
include some drawings that were initially discarded,
but which form part of these large composite
paintings and, then, for reasons of space, to eliminate
from the selection some of the drawings that had
been chosen because of their meaning or quality.

This is why we have decided to divide the
exhibition into five areas, which present Roig
himself, this world that was becoming extinct, which
he was so captivated by, his work as a collector
of any object related to the sea and sailing, the
mnemonic aim of his graphic works and, finally, a
selection of his drawings and paintings stored in
Sitges in 1935, organised in accordance with the
different topographical spaces where his talent and
his sharp observer’s eye developed: the shipyard,
the place where ships are born; the port, where the
large vessels take refuge; the beach, which was still
the fishermen’s workplace par excellence and the
place where the feluccas that played the role of
today’s lorries took shelter; and, finally, an extensive
catalogue of the different types of ships and their
respective riggings.
In the last part, our initial plan was to make a very
organised display, starting with the smallest and
simplest constructions, rowing boats, small boats,
feluccas, and progressing in complexity and number
of masts and sails until we reached the mixed
propulsion boats, the first to incorporate the steam
engine, still as a complement to sails as a means
of propulsion. These last boats were very strange
vessels, which combined traditional rigging with the
form of propulsion that was to make them obsolete.

Nevertheless, we believe that the whole collection is
sufficiently sound, comprehensible and attractive and
we hope that visitors will be able to interpret and
enjoy the exhibition without too many problems.
A sixth part of the exhibition, symbolised by a
ship’s wheel, discusses the future direction, the
perspective of reopening to the public this whole
collection, which the Sitges Heritage Consortium
intends to display again permanently, firstly on the
Sitges Museums’ website, and, as soon as possible,
in the Can Llopis Romanticism Museum, with a
view to transferring it to a hypothetical future
interpretation centre that the town of Sitges might
create at Can Falç.
The future destination of the collection, like that
of the sailing ships, will depend on which way the
winds blow during these stormy times we live in.
However, through these actions, the Sitges Heritage
Consortium fulfils its commitment to let the public
learn about the work of this exceptional man, and
the world he saw in the sea and wanted to record
on paper, so that our eyes, through his, can see it
today too.

Once we started to work on the exhibition with
the designer Jesús Galdon, we soon realised
that it was worth keeping the original framework,
which grouped the drawings in a perhaps anarchic
manner, but was faithful to what visitors to
Catalonia’s first, short-lived, maritime museum,
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Notes
1 In 1911, Maternity, by Joaquim Sunyer, was acquired by
popular subscription as a reparation for the attack that
the artwork suffered in the exhibition organized by the
Galeries Laietanes.
2 The Institut Nàutic de la Mediterrània was created
in 1929 in the old Escola de Nàutica to become a
maritime university, provided with a museum and a
library. The museum’s collection passed to the Drassanes
of Barcelona by decree of Josep Tarradellas of 23 of
October of 1936, by which the Maritime Museum of
Catalunya was created.
3 Xavier Soler is the author of a published pamphlet on
the occasion of the inauguration of the Emerencià Roig
Marinery Collection in 1936, which contains information
similar to that found in the article (Soler 1936).
4 The pages of El Eco de Sitges between 1943 and
1966 allow us to trace the many donations of Dr. Roig i
Raventós, often related by Salvador Soler i Forment from
the sections “Destellos” and “Reflejos”.
5 The Emerencià Roig archives became part of the
Sitges Local Collection. The computerized catalog of the
Library’s does not give a reason for its origin, although
the books are cataloged. However, other documentary
materials and press clippings are not.
6 The constitution of the Consorci del Patrimoni of
Sitges (1994) opened a new stage that definitively changed
the situation of museums in Sitges, solving the problems
they had been dragging since 1968.
7 The commission, appointed by the municipal plenary,
was composed of councilors Jordi Pañella i Virella, Eugeni
Farrerons and Josep M. Soler i Soler.
8 It is possible to carry out a more detailed consultation
of the collection with the computerized program which,
in the future, must have Internet access and which,
therefore, can be accessed from the website of the Sitges
Museums, www.museusdesitges.cat. This remote access
is foreseen in the framework of the current projects of
museum cooperation of the Xarxa of Museums d’Art de
Catalunya.
9 I had the opportunity to obtain documentary evidence
of the existence of the boats and skippers that E. Roig
refers to in the 1970s. If you are interested, please read,
Jou i Mirabent, Lluís. Notes per a l’estudi de la marineria
de Sitges 1840-1880, Prologue by Ramon Planes.
Vilafranca, Museu de Vilafranca, 1977. 87 pages. Premi Sant
Ramon de Penyafort 1976.
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10 These references are taken from the file or dictionary
provisionally named “Gent i llocs de Sitges a la premsa
local” that my father, David Jou Andreu, has been
compiling recently, indexing it in a way he prefers, mainly
the Eco de Sitges.
11 For an exhaustive bibliography, see Jou i Mirabent,
Lluís i Panyella Balcells, Vinyet. Biobibliografia
d’Emerencià Roig i Raventòs. Unpublished typed
document. Premi Ramon d’Alós Monner de l’IEC 1973, of
which a copy is held at the Biblioteca Popular Santiago
Rusiñol Popular Library.
12 The path started by Lluis Jou Mirabent and Vinyet
Panyella in 1974 with their Bio-bibliografia d’Emerencià
Roig (Ramón d’Alòs-Montaner de l’Institut d’Estudis
Catalans prize), has scarcely had any continuity, except
for the prologue that Lluís Jou wrote in the reprint of
Sitges dels nostres avis twenty years later.
13 Blanes Marítim. Notes Històriques. Biblioteca de
Recull, Volum II, Blanes, 1925. The year 1924 is often
quoted, but it was published in the magazine Recvll in the
form of a leaflet, the last of which dated by the author in
April 1925, and we know that in October of that year the
magazine offered the framing of the sheet of photographs
for 75 cents.
14 La pesca a Catalunya, Editorial Barcino, 1927 (there is
a reprint by Editorial Noray from 1996).
15 La marina catalana del vuitcents, Editorial Barcino,
Barcelona, 1929 (there is a reprint by Editorial Noray from
1996)
16 Sitges dels nostres avis. Llibreria Catalonia, 1934
(there is a reprint by Grup d’Estudis Sitgetans from 1994).
17 “For these studies, firstly, he had the patience to
research information among the few seamen of the last
century, whose language was not always easy to interpret
due to the limitation of their general knowledge and the
blending that with time had occurred with the technical
words in this field” (Xavier Soler, “La col·lecció Emerencià
Roig” in Butlletí dels Museus de Barcelona. Publicació de
la Junta de Museus, no. 56, vol. 6, January 1936)
18 The Emerencià Roig Collection has some points in
common with the now disappeared Roig Toqués museum
of maritime curiosities in Vilanova i la Geltrú, although the
latter lacked a scientific side.
19 “Emerenciano Roig y Raventós. Un excelente escritor
marítimo que desaparece” [“Emerenciano Roig y
Raventós. An excellent maritime writer passes away”], La
Vanguardia, 7 March 1935.

20 The Museu Marítim de Catalunya was created
based on the small museum that there was at the Institut
Nàutic de la Mediterrània, which had stored some of
Roig’s materials since 1934 (Enric García Domingo, Història
del Museu Marítim de Barcelona 1929/1939, Edició del
Museu Marítim de Barcelona, 2001). A year earlier, part
of the collection was displayed in Barcelona within the
framework of the 1930 Exposició de treballs manuals de
gent de mar [Exhibition of the manual work by seafaring
people].

Exhibition texts
Pere Izquierdo i Tugas

Emerencià Roig, a scholar who
studied the sea
Emerencià Roig i Raventós was born in Carrer de
les Parellades, Sitges, on 8 August 1881, the son
of the painter Joan Roig i Soler. In 1886, the family
moved to a house situated close to the sea at
Carrer de la Ribera, 38, between Carrer Sant Pere
and Carrer de Bonaire. Emerencià Roig graduated
with a degree in pharmacy from the University of
Barcelona in 1906 but, after eleven years, had to
retire because of asthma. He devoted his life to
studying the Catalan maritime heritage and the
19th-century Catalan navy, carrying out a lot of
research with seafarers and trying to gather as
much information as possible on what sailing was
like before the impact caused by the invention
of the steam engine. His research work led to a
series of publications that are still of great interest,
despite the fact that they were published so long
ago: particularly worthy of note are, La Pesca a
Catalunya [Fishing in Catalonia] (1926) and La
Marina catalana del vuitcents [The Catalan navy
during the 19th century] (1929). In collaboration
with Joan Amades, he published the Vocabulari
de l’art de la navegació i de la pesca [Vocabulary
of the arts of navigation and fishing] (1924) and the
Vocabulari de la pesca [Fishing vocabulary] (1926).
He contributed to the creation of the General
Dictionary of the Catalan Language with lists of

words related to seamanship, and was Father
Antoni Maria Alcover’s collaborator number 1585 in
the composition of the Diccionari Català-ValenciàBalear [Catalan-Valencian-Balearic Dictionary].
In 1923, he was awarded a prize by the Institut
d’Estudis Catalans [Institute for Catalan Studies] for
being the author of the best maritime vocabulary. A
year before he died he published the work, Sitges
dels nostres avis [Sitges of our elders] (1934). He
died on 16 February 1935 at the age of 53.

The end of an entire world
The 19th century was the Catalan merchant fleet’s
heyday. Driven by trade with America, shipping
activity and shipbuilding flourished in coastal towns.
Catalan ships were renowned around the world for
their design and solidity. However, this was their
swan song. The shipbuilding industry was unable to
adapt to the introduction of steam-powered vessels
made of iron. In just a few decades, the ships that
had played the leading role in this golden age as
well as the knowledge necessary to build and sail
them were lost. Aware that this world was coming
to an end, Emerencià Roig devoted his life to
gathering the last testimonies to this era.

The Roig collection
Over the course of his life, Emerencià Roig
collected objects related to the traditional Catalan
fleet, as well as representations of vessels of all
types, many of which were drawn by Roig himself.
The collection was displayed in Barcelona in
1930. After Roig died, his brother Josep gave the
collection to Sitges City Council, the terms of the
agreement being formalised on 22 February 1935.
Installed in the Palau de Maricel [Maricel Palace]
and named the Col·lecció de Marineria Catalana
[Catalan Maritime Collection], it was opened to the
public on 14 June 1936, and remained there until
1971. Partially re-opened in 1977, it was once again
fully opened to the public in 1995 until the start of
renovation work on the Cau Ferrat and Maricel
Museums and Can Rocamora.
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The Emerencià Roig Collection safeguarded
by the Consorci del Patrimoni de Sitges [Sitges
Heritage Consortium] consists of over 300
objects, including 64 models of different types of
ship; elements related to navigation and life on
board; fishing gear and tools: charts with biological
samples accompanied by their dialectal names;
and numerous representations of ships as well as
pictures with a nautical theme.

folk of the day lived and worked, and discover the
apparent disorder of maritime districts. The rest of
Emerencià Roig’s works are elevations of vessels of
all kinds from his day; lateral views, similar to the
representations boat builders presented to their
clients before starting to build a ship. They are
normally coloured, using coloured pencils or wax
crayons, in order to reflect the colours used in each
ship.
• The Shipyard

Drawing to remember

• The Port

At the beginning of the 20th century, photography
was still an imperfect tool for gathering detailed
information about complex objects such as
ships. In order to take clear, sharp pictures, you
needed good lighting and the total immobility of
both the camera and the object you wanted to
photograph. This was difficult to achieve when
trying to document ships. Drawing was, therefore,
a more interesting option, since it allowed you to
represent and highlight details that would have
gone unnoticed in a photograph. It also allowed
you to copy the colours used to decorate the ships.
Wherever possible, Emerencià Roig collected the
objects directly, or got hold of miniatures of the
latter. If this were impossible, he drew them.

• Ships and Rigging

Documents and works of art
“Joan Roig i Soler was horrified at the mere thought
that one of his sons would want to be a painter”
(Vicenç COMA: “En homenatge a Joan Roig i
Soler” [“A tribute to Joan Roig i Soler”], Baluard de
Sitges, 1934). However, despite his profession as a
pharmacist, Emerencià Roig i Raventós had great
artistic sensitivity and produced several paintings
and numerous drawings, almost all completed
for documentary and ethnographical purposes
rather than as works of art. His compositions that
had fewer scientific pretensions were created
using a pencil, charcoal or oils, and capture the
atmosphere of the shipyards, the ports and the
beaches at that time. Looking at them, we can
appreciate the environment in which the seafaring
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• The Beach

A future for the Roig collection
Aware of the importance of the Emerencià Roig i
Raventós Collection as a record of our maritime
past and as the first permanent maritime museum
open to the public in our country, the Sitges
Heritage Consortium would like to promote and
publicise it using all means possible. This is the
objective of the exhibition you have visited, of the
new pages we are devoting to the subject on the
website, and the installation project that will soon
be displayed permanently in the Museu Romàntic
[Romantic Museum] and, when possible, at Can
Falç.
Diagram of the museographic project:
I. Emerencià Roig:
a. Biography
b. A sea wolf: Emerencià Roig, ethnologist,
philologist and writer
c. A shipyard in Pedralbes: Emerencià Roig,
artist, illustrator, painter and model maker
II. Ships and sailors:
a. Ship design
b. Shipyard
c. Sailing:
		

i. Sails and winds: propulsion

		

ii. Sailors			

		

iii. Navigation, orientation and routes

		

iv. Types of ship

		
		

v. Feluccas [small wooden boats], the
lorries of the 19th century

d. The sailors’ language
III. Fishing:
a. Fishing gear
b. Fishing boats
IV. Maritime Sitges:
a. Sitges and the merchant navy
		

i. Cabotage: feluccas [small wooden boats]

		

ii. Ship owners of Sitges

b. Sitges and fishing

Selection of texts on
Emerencià Roig
“Because of the great enthusiasm of the author,
who was still a young lad, in front of the sailing ships
with two or three masts that he could see anchored
in our port, he began to follow the maritime
movements every day on the pages of the “El Brusi”
[Diario de Barcelona – The Barcelona Journal, a
Barcelona newspaper]. He would go to see the
sailing boats on the shore of the Barceloneta and
those at the National Dock. And this is how he got
to know sailing ships. Getting to know them meant
making notes about the shape of the hull, the
rigging, the tonnage, the boat’s registration number
and the ship owner. So, it was not long before he
had a complete list of the sailing ships of the entire
Catalan coast, from La Ràpita to Cadaqués.”
“This type of knowledge was however insufficient.
He needed to get more inside knowledge. He
looked for captains, pilots and boatswains, good-

natured enthusiasts of the profession, in order
to be able to visit frigates, barques, polaccas and
brigs. Through these conversations, he began to
teach himself about the functions of the different
positions, the ship’s crew, life on board, the weather,
the nautical instruments, the manoeuvres and the
complicated mechanism of the rigging.”
“Only thus, armed with research and observation,
after having trained himself to make miniature
sailing ships, so as to avoid having to imagine them,
when our sailing ships have disappeared, when
a mere three or four are anchored in the port of
Barcelona”.
Emerencià Roig i Raventós: Advice given in “La
marina del vuit-cents”, 1929.
“A SEA WOLF”
“No, it’s not quite that. Junceda explains it to
us. Look here, in this drawing, Emerencià Roig i
Raventós is holding a small sailing ship in his hand.
So, isn’t this the sailing ship that he is holding.
This only means that the author of the book
entitled, ‘La Marina catalana del vuitcents’ – that
deserves all the bells or marine horns, if you like,
is not a sea wolf because he is something more.
Because he has this and all the other sailing ships in
his hand.” “We got to know both the book and the
author. We saw him in Pedralbes. His house looks
out onto the square and from the balcony you can
see the sea. It’s closer to it that it seems. His eyes
jump over the city in a single leap and they’re there.
Do you realise that the whole house is affected by
this or takes on the scent of this proximity? Of this
proximity and the presence of miniature ships –
fishing line, real canvas and good wood.”
“Emerencià Roig –the inhabitant of this sea cavewrote a book when he was 30. He wrote it when he
was 30 because he need all this time to live it.”
“He was a lad at our port who was dazzled by the
sailing boats with two or three masts. It wasn’t
enough for him to be a simple spectator. One day
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he takes a pencil. And, in fact, it’s this day that he
starts the book. He draws sailing boats from the
outside, he visits their interior and takes notes,
he follows beaches, he speaks to boat builders
and captains; he asks questions, he draws and he
writes. He investigates the technique; he wants to
discover the adventure, the dangers and the charms
of the sea. And he doesn’t stop until he has made
miniature sailing ships. The old passion, a little
shaken from seeing that there are no longer any
sailing boats on the sea and there are scarcely two
or three anchored in the port of Barcelona, makes
him decide to start to write.”
“There are no longer any sailing ships like ours left.
That’s why it is so encouraging to embark on the
pages of this book now. Everything is ready. We
embark confidently –let it be noted! - because of
the nice face of this figurehead called Emerencià
Roig i Raventós, figurehead, skipper and cabin boy
and grandfather of the mermaids.”
La Veu de Catalunya, 3 March 1929, p. 6.
“As steam ships were gradually introduced, the ship
owners’ houses in Barcelona began to be sold (at
great profits, mind you). Some sold their sails and
continued their business, having decided to exploit
steam navigation in the future. Others began to
exploit the America route with mail, passenger and
merchant ships. (...) After exploiting the maritime
business for several years, they stopped for
different reasons and thus this strength that made
us famous last century disappeared (except in the
case of the Transatlantic).”
Emerencià Roig: La marina del vuit-cents, 1929
“Our fishermen are very kind, friendly people.
Their frank, open character is proverbial. Old
fishermen (and also many young ones) can keep
you entertained for a long while explaining their
adventures, things about fishing and the sea.”

beaches of Blanes and Sitges. The particularities
of the art of fishing and the terminology of
fishermen from Blanes are also specific to the
towns of Calella, Pineda, Malgrat, Lloret and Tossa.
The peculiarities and terminology of the Sitges
fishermen are like those specific to the towns of
Garraf, Vilanova and Calafell.”
“In addition to these two basic surveys, we
have carried out complementary ones in almost
all maritime populations of the Principality of
Catalonia: we have collected all the necessary
clarifications to understand the technical and
lexical specialities in each location insofar as they
differentiate Sitges and Blanes.”
“So, we think that our material is sufficient to
describe the different fishing systems used on the
coast of Catalonia. We have had to leave out the
other Catalan-speaking regions, because we have
not been able to obtain the necessary information.”
Emerencià Roig: Advice given in “La pesca a
Catalunya”, 1927.
“Barco [Boat]: The name that seafaring folk and the
general public give to any large vessel (Catalonia,
Balearic Islands, Valencia)”
Joan Amades and Emerencià Roig: “Vocabulari de
l’art de la navegació i de la pesca”, in Butlletí de
dialectologia catalana, 12, 1924
PROVERBS
“Pescador d’ham, moridor de fam [Line fisherman,
dies of hunger].
Pescador de canya, moridor de gana [Fisherman
with a rod, dies of hunger].
Pescador de canya, la fam l’enganya [Fisherman
with a rod, hunger deceives him].

Emerencià Roig: La pesca a Catalunya, 1927.
“This book is the result of a meticulous study of
the life of our fishermen, mainly conducted on the

192

Pescador de canya, lladre de raïms [Fisherman with
a rod, grape thief].

A pescador de canya i moliner de vent, no els cal
pas notari per fer testament [The fisherman with a
rod and the miller from the windmill, we don’t need
a notary to make a will].
Pescador de canya, perd més que no guanya
[Fisherman with a rod, loses more than he gains].
No tothom que pesca és pescador [Not everyone
who fishes is a fisherman].
De mariner, no tothom n’és [Not everyone is a
sailor].
Fer una cosa a tot rem i vela [To do something as
fast as you can row and sail].
Barca parada, no guanya nòlits [A ship that does
not sail, does not gain any freight].
A barca vella, tothom hi fa estella [Everyone makes
splinters out of an old boat].
Tirar aigua a mar [To throw water onto the sea].
Vent en popa i mar bonança, navegava en Xanxo
Panxa [Wind in the sails and calm sea, sails Xanxo
Panxa].

La mar, com més té més brama [The more the sea
has, the more it thunders].
De la mar, el bon peixó, i de la terra, el bon moltó
[From the sea, the good little fish, and from the
earth, the good ram].
Pescador d’un peix, pescador és [Fisherman of a
fish, is a fisherman].
Pescador de nyinya, tard és quan dina [A line
fisherman, dines late].
Com més mar, més peix [The larger the sea, the
more fish there are].”
Emerencià ROIG and Joan AMADES: Vocabulari de
la pesca, 1926.
“Probably, in the future, the only record of the old
sailing ships that made Catalonia glorious we be
these types of vessel that we have just described.
Hanging from the vaults of chapels and in a naval
art museum, contemplating them one will think of
their history, so golden. ”
Emerencià Roig: La marina del vuit-cents, 1929

La ventura de la barca: quan és jove, a treballar, i
quan es vella, a cremar [The fortunes of the boat:
when it is young, it is put to work, and when it is old,
it is burnt].
El mariner, a la mar; el pagès, a la terra, i el soldat,
a la guerra [The sailor, to the sea; the farmer, to the
land, and the soldier, to war].
Qui barca té de passar, fornada no ha de comptar
[Whoever has to make a living from a boat, should
not count on a baker’s batch].
Embarcar-se en barca de canya [To set sail on a
cane boat].
En bona mar tothom és mariner [On a good sea,
everyone is a sailor].
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