
                       Jayme Rullan i Miro (1842-1907) 
                            Patró, negociant, armador 
                De Sóller fins a Castres i Soller 

Pròleg 

Per escriure la història del comerç marítim al port de Sóller, 
disposam d’una profusa bibliografia, dels arxius municipals i de 
diversos documents, papers o enumerats dins l’inesgotable tresor 
de la biblioteca virtual de la xarxa internet. 

Hom hi pot trobar narracions de fets històrics o econòmics i 
actes dels personatges rellevants. Escriure una petita part 
d’aquesta gran història és utilitzar aquest material, analitzar-lo, 
comentar-lo i intentar restituir-lo d’una manera tan sintètica 
com fidel. Però massa sovint  no feim  res  més que transcriure 
una realitat de segona mà, utilitzada moltes vegades  i reescrita. 

Quan l’època que ens preocupa permet trobar testimonis que 
l’han presenciat, el treball pareix més fàcil i la transcripció més 
fidel. Però hom pot realment confiar en aquells que han 
participat en la història? La memòria és massa dubtosa i 
selectiva, el participant no té més que un punt de vista parcial i 
subjectiu de la realitat, una tendència espontània a embellir o 
ennegrir els seus records. 

Quan l’època va més enllà d’una transmissió oral fiable, cal 
cercar documents escrits que encara no hagin estat utilitzats. 
Això permet evitar la utilització de fonts  d’informació ja 
redactada a partir d’arxius autèntics, per tant ja interpretada. 

Són els textos escrits més fidels? Això dependrà del seu caràcter. 
Cartes personals, articles de premsa, quan això sigui possible, 
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necessitaran de verificacions. Una nombrosa correspondència 
permetrà desxifrar quines són les persones en relació; però això 
necessita d’un treball molt llarg i pacient d’anàlisi. 

Al contrari hi ha documents que no deixen cap dubte perquè 
presenten, per naturalesa, un rigor administratiu indiscutible. 
Són els llibres de comptabilitat, els diaris de bord dels vaixells, 
els comptes quotidians o periòdics dels menestrals o 
comerciants. A primer cop d’ull presenten una índole 
impersonal; però amb el pas del temps, conten molt fidelment el 
quotidià i la història d’un home o d’un grup social. 

A vegades, per sort, trobam documentació verge, abandonada 
des de fa temps en un porxo  familiar, que desperta l’interès 
d’una família vers una pàgina important del seu passat. 
És així que l’octubre del 2013, vaig convidar la família Darder i 
Rullan de Sóller a la presentació de la meva ponència «Història 
del comerç marítim al port de Sóller» en la sala de Capvespre 

      Le Commerce Maritime au port de Soller     Michel Waller    
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Aleshores em varen avisar que un dels seus avantpassats va ser 
patró de vaixell i després mercader. Em deixaren un baül de 
viatge que contenia tots els arxius de la vida de Jayme Rullan 
entre 1855 i 1906. 

Aquesta caixa antiga ja mostrava la seva llarga història amb 
etiquetes de vaixells de vapor i d’hotels dels voltants de 1900: 
«vapor Leon XIII», «Hotel xx Barcelona»... 

Vaig obrir aquest baül i hi vaig trobar una història per descobrir, 
la d’un home emprenedor, d’una família i d’un grup 
socioprofessional  molt solidari. Vaig haver de fer reaparèixer, 
triar, ordenar, verificar les informacions. Les cartes, centenars 
de cartes  de correspondència de tipus comercial o famíliar, 
sovint mesclades,  constitueixen part d’aquesta documentació. 
Una primera lectura ja m’assabentà del tipus de comerç i dels 
lligams familiars. 
L’altra part és constituïda pels diaris de bord de vaixells, les 
llibretes de comptes, els quaderns de compra, els documents 
notarials de venda de vaixell, els actes de constitució o liquidació 
de companyies redactats en castellà, però de vegades en francès, 
amb la lletra elegant d’aquella època, o amb el traçat maldestre 
del mariner o de l’ajudant menys instruït. 
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Aquesta documentació no constitueix un continuum històric 
perfecte ni coherent. Sempre queden mancances en la memòria 
escrita, preguntes que quedaran sense resposta per sempre. 
Tanmateix l’avantpassat Jayme Rullan i Miro hi és present; la 

seva personalitat, la seva 
vida són iguals a les dels 
emprenedors de Sóller 
que han marca t la 
història d’aquesta vila i 
d e l s s e u s l l i g a m s 
comercials i humans 
amb França. Aquestes 
i n f o r m a c i o n s 
s ’ e m m a r q u e n 
exac tament d ins la 
història més general del 
comerç mar í t im de  
Sóller; però aquesta 
vegada és un home qui 
ens  la conta amb detalls 
més vius. 

Entre aquests dos segles, en una breu biografía, intentam seguir 
el rastre del nostre amic Jayme, entre els viatges marítims , les 
anades i tornades entre Castres a França  i Sóller a Mallorca, 
l’acabament de la seva activitat i el final de la seva vida a Sóller. 
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1. Jayme, patró de veler; 1866-1880 
  
Jayme Rullan i Miro va néixer en una família de patrons de 
velers. Els arxius del baül comencen el 1857 amb llibretes de 
comptes del llaüt Carmen. El patró és el pare de Jayme, Lucas 
Rullan i Canals. Posteriorment comprà el llaüt Ebro el 
1855-1859 i el dirigí fins a la seva defunció, el 1876. 

     Compra  del llaut Ebro, el 24 de setembre de 1855 a Maó 

Jayme  apareix als comptes de l’Ebro després de la defunció del 
seu pare, com «herederos de Lucas Rullan». Heretà el llaüt 
juntament amb la seva germana Antonia. L’emprà com armador 
fins a la seva venda, el 1894. 
Jayme Rullan i Miro va néixer el 1842. La llibreta de comptes 
del llaüt San Antonio, vaixell construït a Sóller el 1866 per 
Antonio Roca, l’apunta com a patró des del 1866 fins al 1876. 
Pare i fill navegaren doncs junts durant deu anys. 
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A partir del 1876, Jayme Rullan és soci de la societat Rullan & 
Alcover y Cia, establerta a Castres amb sucursal a Albí i a 
Carmeaux. Els arxius no proporcionen cap document de 
constitució d’aquesta societat però algunes cartes confirmen la 
participació de Jayme. 

Des d’aquesta data ell forma part financerament  i 
funcionalment d’aquesta cadena de negociants mallorquins, que 
inclou la compra, el transport i la distribució i la venda de 
mercaderies. 

Tot i això, ell deixa del tot la navegació. Les llibretes de comptes 
del veler San Antonio l’apunten com a patró fins al 1880. S’hi 
estableix que de 1869 al 1880, compra i després ven 
carregaments de taronges per compte propi, fet que implica una 
activitat de negociant poc habitual per als patrons.  
Per exemple surt de Sóller sense carregament,  però amb llast, i 
va a carregar taronges a la costa valenciana: a Burriana, 
Gandia, Alella per desprès descarregar-les a Marsella i a Cette. 
Les dues llibretes de comptes apunten viatges de tornada amb 
blat de Marsella cap a Tarragona. La segona llibreta acaba el 
1880, any en què Jayme deixa la navegació. 
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2. Jayme, comerciant majorista a Castres; 1880-1891 

En aquesta nova trajectòria empresarial, roman com a 
propietari/armador de velers dels  quals s’encarrega d’abastir. 
És successivament o simultàniament propietari i armador dels 
llaüts San Antonio (de qui abandona el comandament el 1880), 
de l’Ebro (que hereta el 1876), de l’Esperanza (comprat el 
1883), de l’Aurora (comprat el 1887), i finalment del Tomas a 
(comprat el 1894).  

A partir de 1879,  i malgrat els viatges  que fa amb el seu llaüt, 
Jayme realitza estades a Castres i a Sóller. El 1880 abandona la 
navegació, s’instal.la a Castres i es dedica a la societat Rullan & 
Alcover Cia, companyia majorista de fruita que utilitza  els 
serveis d’intermediaris : Bartomeu Ozonas à Àgde (que ven als 
comerciants al detall) i Bartomeu Tous a Cette. Les cartes de 
Jayme Rullan són enviades des de Castres amb el segell de la 
societat. 

A les llibretes  de comptes i factures s’hi troben 26 clients: 
botigues al detall  en un radi de 50 km als voltants de Castres: a 
Albi, Carcassona, Brassac, Graulhet, Saint Amand ... i més 
nombroses a Carmeaux, centre industrial important per mor de 
les mines de carbó i de les cristalleries.  
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La mercaderia distribuïda és fruita, fresca o seca: taronges, 
llimones, mandarines, magranes,... tot facturat a la unitat i en 
caixetes o cistelles de figues, cacauets o ametles. 

Els encàrrecs per a l’abastiment a través dels proveïdors de 
Sóller o de la costa valenciana són fets per correu amb segell de 
Rullan & Alcover. Les prospeccions per trobar proveïdors 
requereixen cada cop viatges més i més freqüents de Jayme. 

3. Jayme, comprador, exportador, armador a Sóller 

És, sense cap dubte, la voluntat dels 
associats per controlar la cadena 
d’abastiment que condueix Jayme a 
instal.lar-se definitivament a Sóller, 
el 1890, al Carrer de la mar, 61, 
sempre com a societat Rullan & 
Alcover Cia. Compra mercaderies 
en nom de la societat : taronges, 

llimones a productors de Sóller, però en quantitat més important  
a productors de la costa valenciana : Gandia, Burriana, Cullera, 
Oliva, València. I visita regularment els productors de l’horta de 
València. Compra figues, ametles, magranes, garroves a 
productors escampats per Mallorca: Binissalem, Pollença, 
Tuent, etc. 
Lloga tant serveis de carreters o traginers per transportar des del 
lloc de producció, com edificis. Recluta dones per embolicar les 
taronges en caixes o preparar i condicionar les figues en 
caixetes. La societat Rullan & Alcover controla així tota la 
cadena  d’abastiment : des del productor o venedor local fins a 
les botigues al detall a França. 
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                             Seta, moll de la Republicà 

A partir de 1888, i després de la baixada de la producció de vi a 
França, per mor de la fil·loxera, compra vi a Felanitx i 
Binissalem. Les botes carregades buides a Cette són carregades 
plenes a Sóller o a Porto Colom, abans de  tornar cap a Cette. 
Armador i propietari de velers, Jayme controla el transport de 
les mercaderies. Generalment s’associa amb altres actors 
d’aquesta activitat. Es constitueixen empreses provisionals per a 
la durada de la temporada de cítrics; els associats poden ser 
patrons de velers de Mallorca o socis d’una societat majorista 
del sud de França. Hi ha entre 5 i 10 associats; cadascú aporta 
una part del capital de l’empresa que en la seva totalitat suma 
5000 pessetes o més. Al final de la temporada cada soci recobra 
la part del capital invertit, més els beneficis corresponents (o 
deducció de les pèrdues). És a dir que el total és distribuït en 
relació a la fracció de capital inicialment invertida. 
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4. Les societats Rullan & Alcover 

Societats Rullan & Alcover i Cia, 1876-?  , 1884-1902. 

El 1876 Jayme, encara patró del veler San Antonio, és també 
soci en la companyia Rullan Alcover & Cia, amb seu a Castres. 
Els arxius no proporcionen cap document  de constitució 
d’aquesta societat ni tampoc la data de la seva creació. No 
obstant això, cartes amb segell de la societat testifiquen l’estatut 
d’associat de Jayme i l’ existència administrativa de la societat.  
La seva constitució i els seus estatuts varen  ser probablement 
modificats amb els anys per adaptar-se als canvis de socis o de 
llocs d’activitat. 

En un document amb data de 27 de juliol de 1884, la societat 
Rullan Alcover & Cia es constitueix per una durada de sis anys, 
de l’1 d’agost de 1884 al 31 de juliol de 1900. 
El capital de la societat puja a 2 500 pessetes. Els associats no 
poden fer cap altre tipus de comerç i  només poden fer la feina  
especificada per la majoria. Els socis i la seva feina són els 
següents: Jayme Rullan i Pedro Mulet a Castres; Pedro Antonio 
Alcover i Sebastià Ferrer a Carcassona; Ramon Escalas a Albí. 
La societat ha de definir ajudants per a Aurillac, Mazamet i La 
Nouvelle. El soci Bartomeu Ozonas té un estatut particular: 
atorga a la societat els llocs de La Nouvelle, Carcassona, 
Castres, Albí i Mazamet; es compromet a no tenir cap activitat 
en aquestes ciutats. Doncs no té cap feina en aquests llocs però 
hi pot realitzar inspeccions i controls amb totes les despeses 
pagades. 
Els beneficis són distribuïts a cada soci : és a dir, en vuit parts  
idèntiques. Article particular del paràgraf 14: «cap soci no pot 
tenir la seva esposa, ni tampoc qualsevol altra dona, en les 
botigues o les cases que pertanyen a la societat».  
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Les clàusules de malaltia, defunció o herència dels hereus són 
incloses en els estatuts. 

Un gran quadern de comptabilitat, en castellà, és iniciat  amb 
data de 16 de setembre de 1895 i finalitza amb la liquidació de la 
societat el 9 d’agost de 1902, liquidació signada a Sóller. Els 
comptes queden en pessetes per a l’avaluació del capital, dels 
interessos i dels actius.  
El capital és de 15 965 pessetes, els interessos de 958 pessetes, 
els actius de 21 195 pessetes, és a dir 42 622 pessetes a dividir 
entre els socis, valor financer que va creixent  en el decurs dels 
devuit anys.  
En aquesta data el llistat dels vuit socis és diferent. Jayme 
Rullan és l’ùnic soci que hi roman des de la creació de la 
societat. Guillermo Alcover substitueix a Pedro Antonio 
Alcover : és germà o fill? Els nous són Antonio Rullan (té lligam 
amb Jayme?), Pedro Vicens, Gaspar Aguilo, Jayme Vicens i 
Guillermo Pons. 

Societat Rullan et Alcover, 1896-1900 

Al gran quadern de comptabilitat, hi ha una acta de creació de 
la Societé Rullan et Alcover fundada el 15 de febrer de 1886, per 
a una durada de quatre anys, és a dir fins al 15 de febrer de 
1900. La seu  és a Castres. El document és redactat en francès. 
Els tres socis amb el nom en francès són Jacques Rullan, 
Guillaume Alcover i Antoine Rullan. És una societat de comerç 
de fruita. El capital suma 15 000 francs, aportats  només per 
Jacques Rullan, part en efectiu part en mercaderies, materials o 
mobles. Però a més dels beneficis Jayme cobra un interès del 6% 
anual del capital. 
Jacques Rullan i Guillaume Alcover cobren cadascun dues 
partes dels beneficis, Antoine Rullan només una part. 
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Cap document permet establir l’organització entre les dues 
societats, la seva continuïtat cronològica administrativa així com 
les seves relacions comercials i financeres.  
Mentrestant la part majoritària de Jayme demostra el seu èxit. 
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5. Els últims anys de Jayme Rullan a Sóller 

Una nota del 8 d’agost de 1902 inclosa al gran quadern apunta 
un ingrès de 250 pessetes cap a Sóller, d’Antonio Rullan a favor 
de Jayme Rullan, «per causa de malaltia». Aquesta nota en la 
comptabilitat de liquidació és signada per Gaspar Aguilo. Una 
carta-telegrama de Bartomeu Ozonas, l’agent de negocis 
d’Agde, malauradament sense data, indica «force majeure - 
maladie Rullan constatée - veut partir Majorque- exige décharge 
définitive pour gestion-...» ( força major - malaltia Rullan 
comprovada - vol sortir cap a Mallorca - exigeix descarrega 
definitiva  de la gestió -...) 

És aquesta malaltia de Jayme  el motiu de la liquidació de la 
societat? Quina  era la salut de Jayme l’estiu de 1902. Tenia 60 
anys. 
Una carta de Guillermo  Alcover, de Castres amb data del 9 
d’agost de 1902 a Jayme Rullan, Sóller mostra dissensions entre 
els socis, tot i que el to de la carta és amistós. 

El 1900 Jayme havia comprat un 
solar al port hi havia fet aixecar 
una casa. El cost és distribuït 
segon cada professió en una 
taula; el total és de 20 325 
pessetes.  
Aquesta casa encara existeix al 
carrer Marina, 48 i camí d’es 
cingle, 2 i 4. 
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Els últims documents escrits de la seva mà tenen data de 1903. 
Són llistats de despeses diverses : comptes casolans, despeses de 
viatges cap a França. Sembla que ja no està implicat en els 
detalls de gestió del negoci. Els beneficis del llaüt Aurora, 
utilitzat amb el seu associat José Coll, són registrats com 
ingressos trimestrals. 

L’agost de 1906, el cunyat de Jayme, Buenaventura Mayol, 
comerciant a Bordeus redacta un informe breu de la temporada 
de cítrics. Probablement Jayme ja està malalt en aquest moment 
i no participa més en la gestió dels seus propis negocis. 

Jayme Rullan traspassa el 23 de Febrer de 1907 a Sóller. 
Dues vegades vidu, amb tres esposes, deixa tres fills vius. 
Les tres esposes són: 
Antonia Vicens Moro, morta durant un part de bessones, 
igualment mortes. 
Francisca Enseñat Bernat, morta al néixer la seva filla  Antonia, 
que sobreviu. 
Catalina Mayol Marquès: Lucas († 1902), Catalina, Lucas. 

El 6 de novembre de 1907, Catalina Mayol, esposa de Jayme 
redacta un llistat dels comptes d’acord amb el seu germà 
Bartomeu. « Cuento que areglo con mi hermano B. Mayol de las 
cuentas que tenia pendientes con mi defunto esposo hasta hoy.» 
Un remanent de  700 pessetes és pagat a Catalina. El novembre 
de 1908, restitueix al seu germà 12 duros de disponibilitats pel 
llaüt Aurora. El 28 d’agost de 1910, José Coll l’últim associat de 
Jayme procedeix a la liquidació dels comptes de les temporades 
1907-1910 del llaüt Aurora, donant com a resultat, un remanent 
de 735 pessetes a favor de Catalina. Ella apunta una darrera 
operació de 10,82 pessetes el 5 d’octubre a favor de José Coll. 
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                             El llaüt Aurora, 1871-1917  
                 col·lecció particular, família Darder Rullan 

Michel Waller  maig 2015 

                             Traducció  Françoise Humbert   maig 2019 
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