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Torrencs embarcats al 
xabec Murciano durant la 
campanya del bloqueig de 

Gibraltar (1779-1783).
Pedro Otiña Hermoso

L'1 de gener de 1751 es va promulgar la Ordenanza para el régimen y 
gobierno de la matrícula de marinería matriculada. Aquesta ordenança 

va constituir la normativa bàsica per a la gestió dels assumptes de marina 
durant la segona meitat del segle XVIII. Mitjançant aquesta eina, es 
reglamentava com s'havien de relacionar els homes vinculats a la mar 
amb el servei de l'Armada Reial. Entre altres assumptes, es configuren les 
províncies marítimes, entre elles, la de Tarragona, que comprenia la franja 
costanera i boscos compresos entre Sitges i la frontera amb el regne de 
València, si bé Tortosa esdevindria una subdelegació singular dins d'aquest 
marc territorial.

Entre els diferents assumptes que tracta l'Ordenança anteriorment 
citada, ara ens interessa destacar el que és relatiu als homes de mar. En 
aquest sentit manifesta l'Ordenança que pots ser admés a la matrícula 
de marina qualsevol home, voluntari, d'edat compresa entre els catorze i 
els seixanta anys, que no presentés cap defecte físic que l'inhabilités per 
treballar a les tasques de mar. Cada vila tenia el seu propi registre de la 
gent de mar on cada assentament corresponia a un individu amb les seves 
dades i descripció física. La jubilació del servei actiu s'assolia a l'edat de 
seixanta anys o després de tres anys de servei seguits. D'altra banda, tenien 
contraprestacions fiscals i altres privilegis.
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Els matriculats eren destinats als diferents vaixells i serveis que en 
depenien de l'Armada Reial en funció dels seus coneixements, habilitats i 
especificitats. Així doncs, podien ser destinats a servir en vaixells, drassanes, 
ports o com a personal administratiu per un període determinat de temps, 
variable en funció de les necessitats del servei i que en línies generals eren 
de quatre anys o una sèrie determinada de campanyes militars1. 

El bloqueig de Gibraltar

Una de les campanyes militars més importants del segle XVIII va ser 
el bloqueig de Gibraltar. Amb aquesta acció, que es va dur a terme 

entre el 17 de juliol de 1779 i el 2 de febrer de 1783, Espanya intentava 
recuperar la plaça de Gibraltar. Els antecedents d'aquesta acció cal buscar-
los en dues accions similars, fallides, els anys 1704 i 1727. Durant quatre 
anys Gibraltar va ser capaç de resistir l'acció militar espanyola.

El bloqueig marítim va ser comandat per Antoni Barceló. La principal 
base d'operacions espanyola va quedar situada a Algesires i l'armada 
espanyola tenia esquadres destinades al port de Ceuta i d'altres peninsulars 
per impedir l'entrada de subministraments a Gibraltar així com evitar la 
sortida de vaixells de l'istme.
 

El xabec Murciano

Un dels vaixells que participaren en aquest bloqueig va ser el xabec 
Murciano – anomenat Sant Fulgenci -, de 467 tones d'arqueig. Va ser 

botat a Cartagena el dia 3 de gener de 1779. Estava armat amb 24 canons: 
quatre de dotze lliures, nou de vuit lliures i dotze de quatre lliures. També 
comptava amb deu pedrers de dues lliures. Es va incorporar a l'esquadra 
de Barceló justament en començar el conflicte. Indistintament operava des 
dels ports d'Algesires, Cadis o Màlaga.
 

El Murciano va participar activament durant tot el conflicte, realitzant 
missions de bloqueig i persecució dels bucs anglesos que pretenien trencar-
ho. En aquest sentit, l'agost de 1780 va capturar el llondro anglès anomenat 
La Zorra i el paquebot La Tede.

El 13 de març de 1781 va entrar a Màlaga amb la fragata Active, que 
havia estat armada en cors i que procedia de Liorna amb oli, vi, aiguardent 
1Les obligacions i els privilegis canviaren durant el segle XVIII. En aquest marc general únicament 
fem referència d'una manera genèrica a les referenciades a l'Ordenança de 1751.
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i pa per a Gibraltar. La tripulació la formaven trenta-sis homes i armava 
trenta-sis canons2. El 20 d'abril de 1781 va capturar el bergantí de guerra 
anglès Gibraltar, amb catorze canons i quaranta-tres homes de tripulació. 
Aquest vaixell havia sortit de Menorca i va ser capturat prop d'Almeria3. 

El 12 de juny de 1781, juntament amb els xabecs San Antonio, San Blas, 
San Sebastián i San Luis, va entrar a Màlaga amb la pollacra anglesa Susan, 
que muntava setze canons, quatre pedrers i portava trenta-dos homes de 
tripulació. Aquest buc havia sortit de Gibraltar la nit del 7 de juny i es dirigia 
a Alger per a comprar carn i bestiar per a subministrar-ho a Gibraltar. El 
Murciano va capturar el buc anglès de matí el dia 8 de juny4. 

El 20 de maig de 1782, en una acció coordinada amb altres xabecs va 
capturar el paquebot anglès El Águila. El 15 d'agost d'aquell mateix any, 
en una missió combinada amb el bergantí corsari Villa de Reus, conegut 
com a Virgen de la Misericordia, i després d'un dia sencer de persecució, va 
capturar el bergantí anglès Elisa, armat amb deu canons i que viatjava a 
Liorna. Aquest vaixell transportava nou passatgers i correspondència per 
Anglaterra, que el seu capità va aconseguir llançar a l'aigua abans de la 
captura i evitar d'aquesta manera la intercepció dels missatges.5 

Torrencs destinats al xabec Murciano

El registre de la tripulació del xabec Murciano ens ha permès identificar 
els següents mariners destinats en aquell vaixell entre 1779 i 1783, 

tot coincidint amb la participació del vaixell en les accions de bloqueig de 
Gibraltar.

Jaume Virgili.
Natural i matriculat de Torredembarra. Embarcat al xabec Murciano, 

almenys, des del 16 de juny de 1780. En una primera relació figura com 
artiller de mar de preferència amb una assignació de deu escuts de sou al 
mes i una ració diària. Posteriorment figura com a timoner - persona que 
governa el vaixell mitjançant el timó -, a raó de 70 escuts mensuals i una 
ració diària. Va desembarcar a Cadis el 3 de febrer de 1782.
2AGMAB. Corso y presas, leg. 5201.
3Gazeta de Madrid, 27/04/1781, pàg. 348.
4Gazeta de Madrid, 22/06/1781, pàg. 514. AGMAB. Corso y presas, leg. 5201.
5AGMAB. Corso y presas, leg. 5201.
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Manel Virgili.
Natural i matriculat de Torredembarra. Embarcat al xabec almenys 

des del 1780. Inicialment era mariner, amb una  assignació de set escuts 
mensuals i una ració diària. El primer de maig de 1781 va ser ascendit a 
artiller de mar amb una assignació mensual de nou escuts i una ració diària. 
Va desembarcar a Cadis el 3 de febrer de 1782.

Francesc Pedrol.
Matriculat de Torredembarra. Embarcat al Murciano entre el 16 de 

juny de 1780 i el 4 d’abril de 1784. Era artiller de mar amb un sou assignat 
de nou escuts mensuals. 

Joan Ivern.
Matriculat de Torredembarra. L’any 1781 ja estava embarcat al xabec. 

Va servir com artiller de mar a raó de nou escuts al mes. Va ser acomiadat 
del servei actiu el 18 de setembre de 1784. El 22 d’octubre d’aquell mateix 
any s’avisava al ministre de marina de Tarragona que li podia pagar a aquest 
individu 2.329 rals de billó en concepte de serveis prestats. 

Josep Ramon. 
Natural de Creixell i matriculat de Torredembarra. Desconeixem quan 

va embarcar al xabec. L’any 1782 servia com mariner. El 19 de juliol de 
1782 fou ascendit a artiller. Va ser acomiadat del servei el 15 de juny de 
1784. 

Manel Casasús.
Natural de Clarà i matriculat de Torredembarra. Va prestar servei com 

a mariner fins l'11 de març de 1781. En aquesta data, juntament amb el 
mariner Pere Rius d’Altafulla és destinat al navili de línia Glorioso, que 
realitzava accions d’escorta des de Cadis als xabecs que traslladaven a 
Algeciras les canoneres i bombarderes que serien utilitzades durant el 
bloqueig de Gibraltar.

Josep Martorell.
Matriculat de Torredembarra. Classificat com mariner des del 1779 a 

raó de set escuts mensuals. El desembre d'aquell any va ser auxiliat amb 
tretze pagues. El 20 de febrer de 1784 va ser traslladat al xabec Gamo. 
Aquest xabec, el 1779 i 1780 va realitzar operacions contra corsaris algerians 
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a la costa de Salou i Tarragona. A l'estiu de 1784, el Gamo va participar en 
el bombardeig d'Alger. Formava part de l'esquadra comandada per Antoni 
Barceló. Martorell va ser acomiadat del servei el dia 11 d'octubre de 1784. 
El 22 d'octubre d'aquell mateix any s'avisava al ministre de marina de 
Tarragona que li podia pagar a aquest individu 2.251 i 23 maravedís que 
tenia pendent de cobrar.

Pere Huguet.
Natural de Calafell i matriculat de Torredembarra. Va formar part de la 

tripulació del Murciano com a mariner amb 7 escuts al mes de sou, almenys 
fins al primer de setembre de 1781. 

Esteve Nin. 
Matriculat de Torredembarra. Mariner al xabec fins al dia de la seva 

deserció, el 19 de febrer de 1782. 
Manel Toirá. 
Natural de Creixell i matriculat de Torredembarra. Grumet fins al primer 

de maig de 1781 amb una assignació mensual de quatre escuts i mig, més una 
ració diària. Va ascendir a mariner, passant a cobrar set escuts mensuals. Va 
ser transferit al navili francès Invencible el dia 5 d'octubre de 1782.
 

Ignasi Sanromà. 
Matriculat de Torredembarra. Grumet al xabec l'any 1784. Era fill de 

Josep Sanromà, natural de Tarragona.

Altres matriculats 

La tripulació del xabec entre 1779 i 1783 estava configurada 
principalment per gent de mar de les Balears, de l'actual comunitat 

valenciana i de Catalunya. En menor quantitat hi havia matriculats 
d'Andalusia, Galícia, Múrcia i d'altres territoris espanyols. 

Entre els mallorquins destaca notablement la presència de matriculats 
de Palma. En menor quantitat figuren mariners d'Eivissa i altres viles 
costaneres de l'arxipèlag. De la comunitat valenciana figuren mariners i 
artillers de mar d'Alacant, Castelló, Dènia, València i alguna altra vila. De 
Catalunya figuren a la tripulació matriculats de Canet, Pineda i diverses 
poblacions de l'actual Costa Brava.
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De la costa de Tarragona destaquem la presència de matriculats 
d'Altafulla: els artillers Salvador i Liborio Ximenes;  els mariners Josep 
Capestany, Pere Rius, Pere Rosell, Francesc Casanova (es?) i Josep 
Armengol; i els grumets Jaume Borderí, Nicolas Marquès. De la vila de 
Creixell formaren part de la tripulació els mariners Josep Guitart i Manel 
Torra així com el grumet Pau Roch. De Vila-seca el grumet Esteve Ballester. 
De Reus, l'artiller Joan Cortada. De Tortosa, Jaume Pinyol, natural de 
Xerta i Joan Bayona, que fou destinat al navili francès Invencible el dia 5 
d'octubre de 1782. De la matrícula de Cambrils Josep Savall i Josep Nolla, 
tots dos naturals de Mont-roig del Camp. Josep Nolla va desertà el dia 
13 de febrer de 1782. De la matrícula de Tarragona figuren a la tripulació 
Domingo Riera, Pau Pasqual, Josep de Salas mariner que va ascendir a 
artiller el primer de maig de 1781 - fill de Gaspar de Salas -, Agustí Mallol, 
Josep Beltrán, Josep Alceda i Josep Esmet (?)6. 

6Tota la informació dels tripulants procedeix de l'Archivo Naval de Cartagena. Departamento 
marítimo. Personal. Jabeque Murciano. Sig. 799.
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