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Far de Sant Sebastià

ASSOCIACIÓ GIRONINA D’AMICS DE LA MAR

AGAM

Local social:
Travessia de la Creu, núm. 6 entresol 1r
17002 Girona (Els dimecres de 19.30 a 20.30 h)
E-mail: agamgirona@agamgirona.cat
Web: https://agamgirona.cat

L’AGAM s’adhereix al clam universal del

NO A TOTES LES GUERRES,
a les imposicions, a les opressions
i a la violència.

Essent, la nostra, una entitat exclusivament marinera i cultural,
som gent de pau, gent de mar, de la mar planetària que dóna vida
a tots els pobles costaners, els enllaça i agermana.
La salabror que ens impregna i el sol que ens il·lumina
són els mateixos aquí que a les altres parts del món.
Algun motiu tindria Déu per fer-lo rodó !

L’AGAM, EN EL TRANSCURS DE L’ANY 2021
Gener. Com que, per raons sanitàries, encara no es
podien organitzar activitats presencials, a partir del dia
16, el nostre president, el Sr. Joaquim Serra i Bech, va
començar a publicar a la plana web de l’Associació la
sèrie d’articles El Racó de la Memòria, sobre el tràfic
comercial del port de Sant Feliu de Guíxols (9, fins al 18
de març). D’aquesta manera, l’AGAM mantingué la seva
acostumada activitat cultural.
Febrer. El dia 17, a la Casa de Cultura de Girona,
conferència del Sr. Alfons Garrido i Escobar, Doctor
en història i documentalista de la Càtedra d’Estudis
Marítims i del Museu de la Pesca de Palamós. Allò que
la mar ens dóna.
Març. El dia 17, a la Casa de Cultura de Girona,
presentació del llibre L’evolució de la navegació clàssica
en el transcurs dels temps, del nostre consoci Sr. Joaquim
Pla i Bartina, publicat conjuntament per la Facultat de
Nàutica de Barcelona i l’AGAM, amb motiu dels seus
250è i 40è aniversaris.
Tot seguit, conferència de la Doctora Concepció
Rodríguez i Prieto, ictiòloga i professora de la Universitat

de Girona. Les algues, què en traiem d’elles.
Abril. El dia 19, a la Casa de Cultura de Girona,
conferència de la Doctora Marta Masdeu i Navarro,
investigadora de l’ Institut de Ciències del Mar. Els
oceans, modificadors del clima.
Maig. Surt a la llum la publicació extraordinària
“AGAM, especial 40 anys”, en substitució del número 34
de l’habitual revista Exocetus Volitans, que enguany no
va aparèixer perquè l’ASAME, degut a la pandèmia, no
pogué enllestir la seva meitat.
El dia 12, a la Casa de Cultura de Girona, conferència
del Sr. Enric García i Domingo, Doctor en Història i actual
Director del Museu Marítim de Barcelona. Treballar,
viure i morir en un vaixell mercant, Sigles XVIII i XIX.
El dia 22, al port de Palamós i en el marc del festival
Palamós Terra de Mar, participació del nostre president,
el Sr. Joaquim Serra en l’acte de promoció de la vela
llatina a Patrimoni immaterial de la humanitat de la
UNESCO, celebrat a bord de la goleta Santa Eulàlia,
en el qual també intervingueren el Sr. Pere Alemany,
president de la Federació catalana per la cultura i el
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patrimoni marítim i fluvial, el Sr. Enric Garcia Domingo,
director del Museu marítim de Barcelona, i el Sr. Miquel
Martí, director del Museu de la pesca de Palamós.
La participació del president de l’AGAM obeïa al
reconeixement de la nostra Associació com a promotora
de les trobades formals d’embarcacions d’aparell llatí a
Catalunya.
Juny. El dia 16, a la Casa de Cultura de Girona,
conferència del Sr. Francesc Lleal i Galceràn, Capità
de la Marina Mercant, Doctor en Geografia i Llicenciat
en Història, ex professor de la Facultat de Nàutica
de Barcelona. El vaixell Maria Assumpta. Diversos
contactes amb la cultura.
Octubre. El dia 13, a la Casa de Cultura de Girona,
conferència del Sr. Joan Lluís Alegret i Tejero, Doctor en
Antropologia Social i Director de la Càtedra d’Estudis
Marítims de la UdG. Governament i pesca marítima a
Catalunya.
El dia 23, presència de l’AGAM a la “XI Jornada
Transfronterera de la Xarxa de Museus Marítims de
la Costa Catalana a Cotlliure – L’art de navegar a
vela llatina, un patrimoni viu i compartit”, que tenia
per objectiu la promoció de la vela llatina a patrimoni
cultural marítim universal. En l’acte d’obertura, el
nostre consoci Sr. Joaquim Pla i Bartina va parlar,
en nom i representació de l’AGAM, per haver estat
la nostra Associació la promotora i organitzadora de
la primera trobada formal d’embarcacions d’aparell
llatí celebrada a Catalunya, l’any 1986, a Sant Feliu
de Guíxols.
Novembre. El dia 15, a la Casa de Cultura de
Girona, actes de celebració del quarantè aniversari
de l’AGAM. Primerament, acte formal, en el qual
intervingueren el Director de la Casa de Cultura, el Sr.
Lluís Freixas i Mascort, el Regidor de Sostenibilitat

de l’Ajuntament de Girona, el Sr. Martí Terés, l’actual
President de l’Associació, el Sr. Joaquim Serra, i el
primer president d’aquesta, el consoci Joaquim Pla.
Hi era present el Delegat de Cultura de la Generalitat
a Girona, el Sr. Josep Calataiud, fent palès el
reconeixement públic de la tasca de divulgació de la
cultura marinera que ha realitzat l’AGAM en els seus
primers quaranta anys.
Tot seguit, el nostre President va inaugurar l’exposició
commemorativa, en la que, mitjançant l’exhibició de
les publicacions de l’Associació, de cartells d’activitats
organitzades, de fotografies i de records diversos, es
pretenia explicar els objectius de l’Associació i el que ha
fet en el transcurs dels seus primers quaranta anys.
A l’inaugurar l’exposició, el President Sr. Joaquim
Serra va presentar l’opuscle Associació Gironina
d’Amics de la Mar. Quaranta anys d’història, en el
qual es sintetitza la història de l’AGAM, des de la seva
constitució fins al dia d’avui.
Cal remarcar que als dos actes hi assistiren els directors
dels dos museus marítims més importants de Catalunya: el
Sr. Enric Garcia i Domingo, que ho és del Museu Marítim
de Barcelona, i el Sr. Miquel Martí i Llambrich, del Museu
de la Pesca de Palamós, la presència dels quals agraïm molt,
perquè ens honora i estimula.
El dia 17, també a la Casa de Cultura de Girona i
entre els actes de celebració de l’aniversari, conferència
de la Doctora. Rut Geli i Mauri, Directora del Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Derelictes
romans a les illes Formigues.
Desembre. El dia 15, a la Casa de Cultura de Girona,
conferència del Sr. Agustí Martín i Mallofré, Capità de
la Marina Mercant, Degà de la Facultat de Nàutica de
Barcelona i Ambaixador de l’IMO. Cap a la sostenibilitat
en el transport marítim.

APRENDRE D’ANAR EN MAR
Saber anar en mar no és pas una ciència infusa, ans al
contrari. Cal aprendre’n, i costa molt. Només se n’aprèn
a còpia de voluntat, d’esforç i de molt de temps, tot el
necessari per adquirir prou experiència. També cal una
bona dosi d’humilitat, per ésser ben conscient de que mai
se’n sap prou.
En l’aprenentatge d’anar en mar, jo vaig ser molt
afortunat, perquè vaig tenir els millors mestres. Quan
encara era un marrec, els primers van ser vells pescadors
artesans, dels temps del rem i la vela llatina. D’ells vaig
aprendre’n les beceroles, que sempre m’han servit de
molt. Després, el meu pas per la prestigiosa Escola Oficial
de Nàutica i Màquines de Barcelona, abans que fos
facultat universitària i en temps que hi havia un claustre
de professors excepcional, tant en l’aspecte acadèmic
com en l’humà. I per últim, també vaig aprofitar el valuós
mestratge d’alguns dels experts capitans, a les ordres dels
quals havia navegat.
De tots i cadascun d’aquells mestres savis i
generosos vaig aprendre que la terra i la mar són dos
mons absolutament diferents, que els humans som, per
naturalesa, animals terrassans, i que, conseqüentment,
per anar en mar cal que l’estimem, la mar (rendir-nos
de manera conscient i voluntària a la seva atracció), que
la coneixem prou bé (saber com és, quin és el seu tarannà
i amb què i com moure’ns-hi) i que la respectem sempre
(tant per la seva natural condició de reguladora de la vida
de tota la Terra com per les seves immensitat i força),
conscients de la pròpia insignificança. En mar, tothora
valen més la intel·ligència, la prudència i l’experiència
que la capacitat física, tant si és la de la pròpia persona
com la de l’embarcació que governa.
Cada vegada que he oblidat alguna d’aquestes normes
bàsiques, mai la primera, fos per niciesa o per inconscient
supèrbia, un bon ensurt m’ha fet recordar-la.
Passat el temps i ja avarat en terra, però sense perdre
mai el contacte amb la mar, durant la vintena llarga d’anys
que em vaig dedicar a la formació teòrica dels aspirants
a una patronia d’esbarjo, tot i haver de sotmetre’m a
uns programes oficials excessivament teòrics i ben poc
adaptats a la realitat de la navegació recreativa, la meva

dèria fou que els meus alumnes, a més dels coneixements
indispensables, també assimilessin aquesta particular
idea de la relació de l’home amb la mar. Era un objectiu
quimèric, perquè és gairebé impossible convertir un
estiuejant hedonista en gent de mar. Les rares excepcions
confirmen la regla, i gairebé totes, avui, són membres de
l’AGAM.
Per mi, la pura i vertadera afició a la mar és molt més
i absolutament diferent que la multitudinària i estiuenca
remullada dels llombrígols metropolitans. Sempre cal
distingir entre els autèntics aficionats a la mar ( rara avis)
i els estiuejants.
Ara, veient que els programes dels cursos per a
l’obtenció dels diferents títols nàutics d’esbarjo, tant els
teòrics com els pràctics, encara són menys exigents que
els dels meus temps, per haver-se acomodat a interessos
espuris, i als estius, els eixams d’embarcacions grosses,
llampants i ràpides que s’amunteguen en els recers de la
nostra costera sense ordre, respecte ni concert, em surten
de l`anima algunes exclamacions:
Això és Xauxa !!
Quin desori !!! ......................... (les altres no obtindrien
pas l’aprovació de l’assenyat comitè de redacció d’aquesta
revista).
També em pregunto, espaterrat, si tantes i tantes
embarcacions d’esbarjo, cada vegada més aparatoses
que funcionals, la majoria de les quals no surten ni una
dotzena de vegades en tot l’estiu, i mai ni massa lluny ni
enfora, caben a la nostra petita i delicada mar costanera,
i si cal que la majoria naveguin tan de pressa per no anar
enlloc. Pel que es veu, avui, en mar, com arreu, molta
fressa i poca endreça. Ho arreglarem algun dia, potser
quan no depenguem d’un Estat tan centrat en l’altiplà ?
Tal com van avui les coses, ho dubto. La gent de mar,
sobretot la catalana, que tinguem sort !
Ja ho veig: sóc d’altres temps, i per això, del que passa
ara, no entenc ni la meitat de les coses. Visc en contínua
perplexitat.
Joaquim PLA i BARTINA,
el més vell de l’AGAM.

QUAN HI HAVIA ARMADORS CATALANS
Segles XVIII - XX
Què tenen en comú Bosch i Alsina, metge; Antonio
López, empresari; Frederic Rahola, comerciant; Samà
i Martí, banquer? Quatre noms de personatges ben diferents però que tenien una cosa en comú. Tots quatre
formaren part de l’elevat nombre d’armadors catalans o
fincats a Catalunya que exerciren el seu negoci al segle
XIX. Història passada, doncs no queda a l’actualitat cap
companyia naviliera catalana llevat d’alguna de remolcadors o d’embarcacions turístiques costaneres.
Hi hagué una època en que existia una munió d’armadors, petits i grans, que comerciaven principalment
amb Amèrica, però no només, sinó també amb la resta
del mon, amb els airosos o feixucs velers del set-cents
i vuit-cents i a l’inici del segle vint també amb vapors
d’important tonatge.
Tot va començar al segle XVIII. Els excedents agrícoles, sobre tot el vi i l’oli, els panys del Maresme, els articles metàl·lics del Ripollès, trobaren un nou mercat en
les colònies americanes. Dic nou mercat per que “de tota
la vida” hi havia hagut comerç marítim entre les ciutats i
viles costaneres del Principat i amb València, les Balears,
el sud de França i Itàlia. El nou mercat al que em refereixo era Amèrica. Primer, de manera indirecta, a través
de la Compañia de las Indias, amb base a Sevilla i Cadis
i posteriorment, a partir del decret de Lliure comerç de
Carles III de 1778, directament cap a Cuba, Puerto Rico,
La Plata, etc.
Les comunitats costaneres trobaren un ajut important en l’economia a través de la comercialització
dels seus productes, però la capacitat financera era
feble, de manera que quasi ningú era capaç de introduir-se en una activitat exportadora que requeria
important capital. Així que se les enginyaren per unir
esforços.
La forma que els vilatans dels pobles de la costa
trobaren per exportar i vendre els productes fou constituir-se en parçoners: és a dir, cadascú participava amb els
seus estalvis en una part del cost de la construcció d’un
vaixell i/o en l’expedició comercial. D’aquesta manera
hi hagué parçoners a la fusta, que s’associaven per a la
construcció d’un vaixell, i parçoners a la mota, que aportaven les seves mercaderies amb la intenció de vendre-les
a ultramar en un viatge.

En l’apartat de construcció d’un vaixell, normalment
un parçoner amb més inversió que els altres coordinava
l’encàrrec, contractant un mestre d’aixa local o de l’entorn, i administrava el capital aportat per tots els parçoners.
Així mateix es constituïa l’empresa exportadora de
mercaderies a partir de parçoners a la mota, a l’entorn
d’una persona, a voltes el patró o capità de l’embarcació,
que feia funcions de comercial tant com de navegant.
El negoci, pels parçoners a la fusta, consistia en el
cobrament pel transport de les mercaderies, és a dir, el
nòlit. D’aquest benefici s’amortitzava el vaixell i, un cop
amortitzat, se’n treia el benefici.
El càlcul del rendiment de cada viatge no era senzill
i a més es feia manualment, ja que no hi havia ajuts de
calculadores.
Si N era el nòlit cobrat per les mercaderies transportades, se’n restaven les despeses d’alimentació de la tripulació i un 10% pel manteniment del vaixell. Del resultat
R, la meitat 1/2R = T anava a sous de la tripulació i l’altre
meitat era pels parçoners a la fusta.
La tripulació cobrava en funció de quartons. Cada
quartó era el resultat de dividir T per un número determinat n, variable en cada vaixell i a cada viatge. Per tant,
un quartó q= T/n.
El capità cobrava 4 quartons1, el nostramo 3 quartons,
la resta de la tripulació, en funció de l’ofici, 2, 1 o parts
de 1 quartó.
Com que el nòlit es cobrava en funció de la mercaderia
i del preu suposat de mercat al punt de venda i altres condicionants, es dedueix que la tripulació no tenia sou fix sinó
que variava a cada viatge. Només el pilot tenia sou fix.
En quan als parçoners a la mota estaven a la confiança
del capità, el qual era l’encarregat de negociar els preus
de venda dels articles que portava als mercats de destí.
La diferencia entre el cost (incloent el nòlit) i el valor obtingut a la venda constituïa el benefici, del qual el capità
també se’n quedava una part, com a comissió.
A més hi havia el contraban. Era freqüent arrodonir
els ingressos dels mariners amb el petit o no tant petit
contraban, com també hi havia tripulants que, pel seu
1.- Aquest repartiment podía variar d’un vaixell a altre i d’un
viatge a altre.

compte, o per encàrrec d’algun veí o amic, venia productes artesanals, com ara puntes de coixí o panys de roba.
A la fi, els ingressos de les tripulacions dels velers
que anaven a comerciar a Amèrica eren superiors als
d’oficis d’un nivell similar de terra, però no en una quantia que compensés els dies de mar, l’absència dels éssers
estimats, les dificultats i perills del viatge, etc.
També és veritat que les oportunitats a terra no abundaven i, sobre tot a la costa, embarcar-se constituïa una
bona manera de progressar.
Aquest sistema d’inversió tingué com a conseqüència
un repartiment força uniforme de la riquesa obtinguda
del comerç marítim entre la majoria d’habitats dels pobles de la costa catalana: Lloret de Mar, Blanes, Sitges,
Cadaqués, Sant Feliu de Guíxols, Vilanova i la Geltrú,
etc. progressaren mercès aquest negoci.
D’aquesta època citarem com armadors a Alsina,
Marc i Coma, de Calella, amb ramificacions a altres
ports del Maresme, societat de finals del XVIII, que tingueren importància en aquest mon comercial. Alsina fou
l’avi matern de Ròmul Bosch i Alsina.
Tot te un final i aquest sistema també el tingué. A finals de la primera meitat del segle XIX començaren ha
haver-hi persones que, havent acumulat un important
capital, s’atreviren a entrar en solitari en aquest afer. Començava l’època de l’armador unipersonal.
En aquest nou període és on sobresortiren noms, alguns dels quals han quedat en la història del nostre país.
Els citats al començament de l’article en son un exemple,
però n’hi ha molts mes: Marcel·lí Jané; Jové i Serra;
Baradat; Massó; Calçada; Macià; Gumà; els Durall;
Patxot i Sibils, Francesc Solà; els Taulina; els Rahola,
són noms que han quedat lligats a una època i a una activitat als pobles de la costa.
Els armadors unipersonals competiren a voltes amb
els “indians” en riquesa i en cases modernistes. De vegades coincidia la condició d’emigrant retornat ric i la d’armador, com també, amb freqüència, la d’ industrial tèxtil
o paperer i la de navilier, com en el cas de Jové i Serra.
El perfil d’aquests personatges sol ser la d’un antic
parçoner que ha aconseguit una petita fortuna i prova el
negoci en solitari. Altres vegades els seus orígens són
els de propietari de fàbriques del tèxtil o paperer. En
algun cas trobem inversors procedents de la banca. Tingueren molta importància en el desenvolupament econòmic de pobles com Lloret de Mar, Sitges, Sant Feliu
de Guíxols, però sobre tot en la vida política i social de
Barcelona.
Alguns d’ells arribaren a l’alcaldia de la Ciutat Comtal, com Ròmul Bosch i Alsina i Lluis Martí-Codolar
Gelabert. Frederic Nicolau fou tinent d’alcalde de Barcelona. Josep Canela i Raventós va ser promotor del
monument a Colom; Gaietà Roger, de Palamós, alcalde
de Mayagüez, a Puerto Rico; etc.
També destacaren en la vida social. Un armador important de les acaballes del segle XIX fou Ramon Ribas, propietari de diversos vaixells, entre ells el clipper Bella Juana.
D’aquest senyor es deia que tenia “casa, vaixell i dona, el
millor de Barcelona” donat que la seva casa al Maresme era
molt bonica, la Bella Juana era una fragata d’airosa estampa, i la seva muller, Joana, era una senyora molt guapa.

Mereix especial atenció Antoni Catasús i Ferret.
Aquest sitgetà va emigrar a Cuba en 1845 amb no més
quinze anys. Aprofità el temps i va retornar enriquit.
Un cop a Catalunya va fundar una empresa dedicada
al transport marítim de petroli i altres derivats. A tal fi
comprà diversos velers, com les fragates Villa de Sitges i La perla de Sitges i encarregà el vapor Ciudad de
Reus, construït a Anglaterra, concebut especialment per
el transport de petroli, essent per tant, el primer petrolier
bastit a Europa.

Bric barca Teresa
Imatge : Fons Collell Museu de la pesca Palamós

Petrolier Ciudad de Reus Catasús i Cia

A la fi del segle XIX el comerç marítim havia canviat molt i requeria unes inversions molt considerables.
Els velers de fusta, que havien contribuït al desenvolupament de la costa catalana estaven obsolets. El vapor
havia substituït a la vela i el ferro a la fusta, de tal manera
que el diner necessari per a la construcció d’un vapor estava fora de l’abast dels armadors locals i molt més dels
parçoners a la fusta. Aparegueren llavors les navilieres,
és a dir, companyies mercantils, freqüentment societats
anònimes, formades per inversors procedents de la banca, de la especulació immobiliària o de la gran industria,
que entraren en el negoci del comerç marítim. Algunes
importants navilieres foren el resultat de la unió d’armadors unipersonals, com és el cas de la Compañia Trasmediterranea, fundada per l’associació de la Compañia de Vapores Tintoré, de Barcelona, i les valencianes
Ferrer Peset y Hermanos i la Compañia Valenciana
de Correos de África.
També la Compañia Trasatlántica tingué un origen
català. El Marqués de Comillas, Antonio López, tot i ser
oriünd de Cantàbria es va fincar a Catalunya al retornar
de Cuba, on es va enriquir.
Una altre naviliera capdavantera en aquell temps fou
la Compañia Marítima de Barcelona, propietària entre
altres, del vapor Juan Cunniham, un notable vaixell que
efectuava transport de passatgers i mercaderies entre el

nord d’Europa i Barcelona. Fou successora de J.Roca,
durant uns anys i filial de Mac Andrews & Co, empresa
londinenca propietària d’una línia de vapors mixtes (passatgers i mercaderies) entre la Península Ibérica i Les
Illes Britàniques, especialitzada en el transport de fruites
i verdures.
Hi hagueren diverses navilieres catalanes als anys del
tombant de segle: Sociedad Anónima de Navegación
Trasatlántica, que no s’ha de confondre amb la Trasatlántica de Antonio López. Al contrari d’aquesta, la S.A.
de Navegación Trasatlántica tingué una vida efímera, de
no més quatre anys.
La Naviera Egara, fundada per industrials tèxtils de
Terrassa en 1919 es va especialitzar en transportar cotó
a més de sal i fosfats. Fou propietària d’un emblemàtic
veler, el Sant Mus, un bergantí-goleta molt bonic que tingué un trist final abandonat al port de Barcelona.

Bergantí Goleta Sant Mus Imatge: Fons Collell

Antonio Folch & Cia va ser una altre companyia naviliera, també coneguda com Compañia de Vapores Trasatlánticos Española, que va portar molts emigrants de la
península cap a América del Sud a les acaballes del dinou.
A l’avançar el segle XX algunes empreses industrials consideraren la conveniència de fundar navilieres pel
propi transport. Tal va ser el cas de Cementos Fradera,
de la Societat Anónima Cros, propietària de vapors i
motonaus amb noms de localitats catalanes i espanyoles, que començaven totes per SAC : ( SAC Flix, SAC
Badalona, SAC Málaga...). Hijos de J. Tayá, que era un
majorista de fusta que aprofità la Gran Guerra per fundar la pròpia naviliera i així poder importar el producte
d’Escandinàvia.
La Guerra Civil fou un veritable desastre per tot i també pel comerç marítim. Tot i això, als anys quaranta i primers cinquanta del segle passat veieren aparèixer petites
companyies dedicades al comerç de cabotatge utilitzant
motovelers vells o nous, de fusta, amb motors reutilitzats
que, a empentes i rodolons mantingueren els vincles comercials entre ports de l’est peninsular, les illes Balears i
el Nord d’Àfrica. Un exemple de motoveler el tenim en
el pailebot Pascual Flores, de 1935.
Una naviliera d’aquell temps fou la consignatària
barcelonina Casa Masiques, (com a armadora Hijos
de José Mª Masiques). Existent des de començament
de segle va rebre una forta empenta a la post guerra.
Fou propietària de diversos motovelers i motonaus,
fins que, a finals dels setanta acabà la seva activitat
armadora.

Motonau Sonia Gabriela Masiques
Pailebot Pascual Flores Imatge : Fons Collell

Motonau Asunción Masiques
Imatges: Enciclopedia d’Eivisa i Formentera

L’última naviliera catalana important fou Marasia.
Aquesta empresa va ser fundada en 1963, inicialment
per importar jute del subcontinent indi, Bangladesh
sobre tot, per a la indústria del plàstic catalana, ja que,
en aquela època, s’utilitzava aquest producte vegetal
com a càrrega en la producció de diferents materials
sintètics. Canvis ràpids en la tecnologia de producció dels plàstics feren obsolet l’ús del jute. Llavors
l’empresa es dedicà a comerciar amb l’Amèrica llatina, sobre tot en el transport d’adobs naturals des
de Perú i Xile. Les crisis financeres de finals dels setanta varen fer inviable la companyia que acabà dissolta. És de notar que, alguns dels seus vaixells portaven noms catalans com l’Empordà i el Maresme.

poques multinacionals, com Maersk, Hapag Lloyd,
CMA CGM, China Ocean Shiping, que han fet inviable
la competència. Els inversors catalans decidiren, al seu
moment, canviar la direcció de les seves inversions cap
a altres objectius que els hi varen semblar més beneficiosos i deixaren el comerç marítim a altres comunitats
més arrelades a la mar. Cal esmentar que Galícia i la
Comunitat Canària sí mantenen algunes companyies
navilieres dedicades sobre tot al gran cabotatge. Fou
una altre època que va finalitzà, però sempre en comença una de nova.
Joaquim Serra
de l’AGAM

Imatges:
Buques.org
Enciclopedia d’Eivisa i Formentera
Fons Collell. Museu de la Pesca de Palamós
Museu Marítim de Barcelona
National Museum of Liverpool
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Fins aquí la història dels armadors i companyies navilieres catalanes dels últims tres segles. Foren molts
els ciutadans del nostre país que invertiren en el comerç
marítim a l’època aquí exposada, hereus dels mercaders
de l’edat mitjana que competiren amb les ciutats estat de
Gènova, Venècia i Pisa. La façana mediterrània obliga,
en certa manera, a endinsar-se a l’aigua per comerciar
amb les regions veïnes i els nostres avantpassats saberen
aprofitar bé l’ocasió.
La globalització i els canvis en el comerç marítim
mundial que ha comportat han fet que, de mica en mica,
el comerç marítim hagi anat quedant en mans d’unes

Vilà i Galí, Agustí. La Marina Mercant de Lloret de
Mar. Ajuntament de Lloret de Mar 1992
Pàgines web consultades:
Buques.org
Containership.eu
Empresaexterior.com

NAVEGANTS DE LES MARS DEL SUD
Immensitat del Pacífic
Abans que els víkings arribessin per primera vegada
a Amèrica, que Cristòfol Colom ni tan sols somiés creuar
l’Atlàntic, o bé que Vasco da Gama sortís en direcció a
l’Índia, els navegants polinesis ja havien solcat el Pacífic
de banda a banda. Havien descobert totes les illes, i poblat les que es podien habitar.
Com a exemple d’un poble de navegants, i per rebaixar una mica la prepotència dels europeus, comentarem aquí les navegacions dels polinesis. Ningú com ells
va saber seguir els corrents marins, i aprofitar l’embat
dels vents regulars, guiant-se només per l’únic compàs
que mai no s’equivoca, ni tampoc presenta cap tipus
d’alteració: l’ampla volta del cel, curulla d’estrelles.
El Pacífic és l’oceà més extens (180.000.000 km²) i
més profund (fossa de les Marianes 11.500 m) de la resta d’oceans. Tots els continents junts no aconseguirien
igualar-ne l’extensió, ja que li correspon un terç del total
del globus, i les seves aigües són més vastes que les de
tots els altres oceans plegats.

d’Insulíndia, van arribar a l’arxipèlag de la Societat sobre l’any 500 de la nostra era, i que des d’aquell lloc, es
van anar escampant en totes direccions. D’aquesta manera van arribar als indrets més remots de l’anomenat triangle polinesi, Hawaii i Nova Zelanda, sobre l’any 1000
de la nostra era.
Petites expedicions sortien de forma periòdica en
ruta cap a llevant, seguint el moviment general d’Oest
a Est, primer a bord de piragües amb batanga, i després
en grans canoes dobles d’altura, adaptades de forma admirable a les mars del Pacífic. Va ser a bord d’aquestes
darreres embarcacions, que aquests primers navegants
emprengueren increïbles viatges cap als paratges més remots: l‘illa de Pasqua (3.500 km), Hawaii (4.000 km) i
Nova Zelanda (4.500 km).
Més encara! Unes informacions del mes de juny de
2007 van donar a conèixer que un equip internacional,
dirigit per Alice Storey (Universitat d’Auckland, Nova
Zelanda) i José Miguel Ramírez (Universitat de Valparaíso, Xile), va analitzar l’ADN d’un os de gallina trobat al
jaciment arqueològic de El Arenal a Xile, i va descobrir
que provenia de la Polinèsia. Això ens indica que els navegants de la Mar del Sud van haver de creuar els 3.500
km addicionals que van des de l’illa de Pasqua fins a la
costa xilena.
La gran empresa
Aquesta empresa, realment prodigiosa, no va dependre només de l’adequació dels navegants polinesis a
aquelles mars, ni tampoc de la maniobrabilitat de les canoes dobles, sinó de tota una societat que els empenyia.
Cal tenir molt en compte les tècniques de navegació que
utilitzaven, i també l’organització social, econòmica i
política, realment molt sofisticada, que estava encaminada a descobrir i a poblar la munió d’illes escampades per
l’inabastable oceà. Per aquells insulars la mar era sagrada, i els esperits protectors eren marins.

Fig. 1: Ariki Tanata (màscara d’os de cetaci, que simbolitza el millor pescador de Rapa Nui). Arxiu de l’autor.

El poblament de les illes del Pacífic
Tenint en compte la vastitud del Pacífic, i el gran nombre i dispersió d’illes que conté, el poblament d’Oceania
representa, sense cap mena de dubte, el fet més remarcable de tota la història.
Més que grans onades humanes de penetració, el poblament d’aquesta zona es va anar fent de mica en mica.
Així ens trobem que els primers habitants, que provenien

Fig. 2: Esquema de les illes del Pacífic. Diversos autors: Navigateurs
des Mers du Sud. (1988) Musée d’Ethnographie, Genève. Suïssa.

nament del sistema. Això representava un llarg i dur
aprenentatge de molts anys de durada, que s’iniciava a
la infantesa i que, pot ben bé dir-se, no s’acabava mai.
Tot plegat succeïa en un context humà que desconeixia
l’escriptura.

Fig. 3: Esquema de les illes del Pacífic. Diversos autors: Navigateurs
des Mers du Sud. (1988) Musée d’Ethnographie, Genève. Suïssa.

Mestres d’aixa de l’Edat de Pedra
Per construir una gran embarcació d’altura es trigava un any o més, i el seu avarament anava acompanyat
d’una sèrie d’accions rituals, de les quals estaven excloses les dones. Cada embarcació era una cosa viva, amb
personalitat pròpia, que tenia el seu esperit protector.
Els navegants mostraven un gran respecte per les seves
piragües, i no volien que patissin. És per això que, quan
les treien a la platja, les tapaven amb fulles de palmera per
protegir-les del sol ardent del tròpic o, encara millor, bastien estructures fixes que les resguardaven de la intempèrie.

Les piragües d’altura
Les canoes, en iniciar un viatge d’exploració, no navegaven en fila índia, avançaven una al costat de l’altra formant un ampli ventall. D’aquesta manera podien
controlar la màxima extensió possible de mar. Amb tot,
però, cadascuna d’elles s’havia de poder comunicar, mitjançant tambors o enlairant estels, amb la que tenia més
a prop.
Aquestes grans canoes d’exploració, com que també
servien per al poblament, mesuraven més de vint-i-cinc
metres d’eslora, la qual cosa permetia acomodar la tripulació i els colons, així com també emmagatzemar, en
condicions adequades, els queviures d’un viatge de mesos de durada: aigua guardada dins de gruixudes canyes
de bambú; carabasses plenes de mel i oli de coco; fruits
cuits de l’arbre del pa; nous de pandanal; bananes; farina
de sagú i fècula de taro preparades, ambdues molt riques
en proteïnes; cocos... Per altra banda, aquestes embarcacions també permetien disposar d’un espai per als animals domèstics, les plantes, i tots els elements necessaris
per poder-se establir en un altre indret.
Un fet que cal tenir molt en compte és que, per als polinesis, la ingesta de peix era cabdal. Per això, en aquests
viatges interminables, sempre portaven calades un parell
de fluixes per la popa, i els homes que estaven de guàrdia procuraven, en tot moment, tenir una fitora a l’abast.
El peix que atrapaven, se’l menjaven cru, o lleugerament
marinat.
Quan tenien la sort de capturar una peça grossa:
un peix espasa, una tonyina, un tauró, una rajada, un
dofí..., li tallaven la carn a tires, i penjaven les llenques
a sol i serena, per tal d’augmentar l’estoc del rebost de
la canoa.
A totes les illes, tant les activitats dels constructors
d’embarcacions, com les dels nautes que comandaven
les expedicions, es trobaven reservades a persones dotades de capacitats per sobre de la normalitat, situades
al cim de la societat, amb un estatus només comparable
al dels caps i els sacerdots. Sense elles res no hauria
estat possible, car els seus coneixements excepcionals i
tècniques, que s’anaven transmetent de forma exclusiva
de pares a fills, eren indispensables per al bon funcio-

Fig. 4: Canoa doble. Lewis, David: We, the navigators. (1994)
University of Hawaii Press, Honolulu.

Degut a l’absència de metalls, només s’utilitzaven elements vegetals per construir les embarcacions. Les diverses peces de l’estructura de fusta del casc es cosien amb
fibres naturals, i per aconseguir l’estanquitat adequada
del buc, es calafataven els coments amb resines viscoses.
D’aquesta manera les embarcacions no eren gens rígides,
i gaudien d’una certa flexibilitat, la qual cosa els permetia
aguantar, molt millor, l’embat de les onades.
Tant per afermar l’estructura, com per elaborar el
cordam, es feien servir fibres que s’obtenien dels cocoters, les quals tenien el gran avantatge de resistir molt de
temps l’acció de l’aigua salada.
Les eines que s’utilitzaven eren molt simples: gúbies d’os i aixes de dur basalt volcànic. Per polir la fusta
s’empraven trossos de corall, i l’aspra pell de les rajades
o dels taurons.
Els mestres d’aixa d’aquella època havien de tenir
una paciència infinita. Tot començava quan abatien els
enormes arbres per convertir-los en taulons i en primes
peces de fusta, utilitzant aixes de diverses mides, amb el

tallant de pedra. Per poder treballar bé, cada dos per tres
s’havien d’aturar per esmolar el tallant i remullar-lo amb
aigua, ja que es desgastava en un tres i no res i, a més,
s’escalfava i s’hauria fet malbé.
Anònims artesans completaven amb tanta cura les
musiqueries de les embarcacions que, fins i tot, hi incrustaven trossos de nacre. Actualment algunes d’aquestes peces han esdevingut preuades obres d’art, que se les
disputen els museus etnològics d’arreu del món.
Kaveinga, la navegació no instrumental al Pacífic
L’art de la navegació polinèsia consistia en trobar una estrella, que s’aixequés o bé es pongués en la
direcció de l’illa on es volia anar. Un cop trobada, se
seguia aquesta estrella, dies i dies, fins arribar a lloc.

Fig. 5: Kaveinga, navegant seguint les estrelles. Finney, Ben: Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania.

Quan al llarg de la nit l’estel que servia de guia ascendia massa en la volta del cel, i es trobava molt alt
per servir de guia, se n’agafava un altre que sortís, més o
menys, pel mateix punt de l’horitzó. Així, d’aquesta manera, s’anava navegant fins que es feia clar, i aleshores es
prenia el sol com indicador del rumb.
Els vells navegants de les illes sempre deien als europeus que l’agulla nàutica podia tenir errades, però les
estrelles mai. Ells afirmaven que els punts on es ponen o
s’aixequen els estels, donen una informació immillorable
al nauta que porti la carta del cel gravada a la memòria.

un dels forats feia, exactament, un angle de 19º amb la
línia que marcava l’horitzó.
Per a cada illa tenien una carabassa amb el seu forat,
però també n’hi havia que tenien diversos forats per localitzar més d’una illa. Quan no es disposava d’aquest
fruit o de nous de coco, els patrons de les piragües mesuraven l’angle de la Polar amb els dits.
El vent, les onades, els estels i els ocells
Vent, onades, estels i ocells permetien els insulars orientar-se durant la ruta, i endevinar la presència d’una illa,
fos de la mida que fos. Malgrat les diferències regionals
entre le s diverses zones del Pacífic, les tècniques de navegació eren les mateixes arreu d’aquest oceà.
Com a zenit dels procediments de navegació, val la
pena assenyalar les “cartes nàutiques” de les illes Marshall, que sense tenir res a veure amb les nostres cartes de navegació, que mostren la realitat geogràfica, els servien per
navegar i trobar les illes més amagades de l’immens oceà.
Es construïen amb fibres de palmera, petxines i trossets
de corall. Aquestes “cartes” facilitaven informació de la
tendència dominant de la mar de fons a les rodalies de les
illes, i també de quina era la situació relativa entre elles.
El llegendari navegant polinesi Kupe, descobridor de
Nova Zelanda (en polinesi Aotea Roa [’illa del llarg núvol blanc]), donava les següents instruccions per singlar
des de Tahití a Nova Zelanda: “Navega una mica cap a
l’esquerra del punt on el sol es pon al novembre...”

Fanakenga
Els navegants de les Mars del Sud coneixien l’estrella
que culminava a sobre de cadascuna de les illes (zenit).
Llavors, quan volien arribar a una illa, observaven el seu
estel, i quan aquest estava situat exactament a la perpendicular de la canoa, sabien que es trobaven a la mateixa
latitud del lloc buscat. Aleshores, només els calia córrer
cap a llevant o cap a ponent fins albirar-lo. Per exemple,
si els navegants volien arribar a Vanua Levu, la segona
illa més gran de les Fidji, buscaven Sirius (l’estrella més
brillant de tot el cel), que culmina sobre aquesta illa, i no
tenien pèrdua!
Un altre exemple! A Tahití hi havia una antiga societat anomenada Arioi, de la qual només en podien formar
part els millors navegants i els artistes de més anomenada. Els Arioi mariners tenien carabasses buides amb
diversos forats, els quals servien per comprovar l’angle
que feia l’estrella Polar amb l’aigua que hi havia al seu
interior. Per exemple, Vaihi (Hawaii) té una latitud de 19º
N, així doncs, a les carabasses preparades per arribar-hi,

Fig. 6: Carta de navegar de les illes Marshall. Fotografia de Walter
Meayers Edwards. National Geographic.

Fig. 7: Reflexió de les onades a les illes. Lewis, David: We, the
navigators. (1975) University of Hawaii. U.S.A.

El capità que havia perdut el nord
David Lewis, al seu llibre The Voyaging Stars, comenta que: Un capità de goleta es va desesperar en contemplar com un violent cop de mar s’emportava, per la
borda, la bitàcola del vaixell. L’home, desolat, va confessar a la seva tripulació polinèsia que sense compàs no
se’n sortiria. La marineria li va dir que no s’havia de preocupar, i entre tots van conduir la nau al lloc exacte on
es dirigien. El capità va quedar ben desconcertat davant
de la facilitat amb que els seus homes havien aconseguit
aquella proesa, i els va preguntar com s’ho havien fet per
trobar aquella illa perduda enmig de la mar. Ells, molt
seriosos, li van respondre que l’illa no s’havia mogut
mai del lloc on era!
L’onada de fons i la “te lapa”
L’art mil·lenari de la navegació polinèsia, practicat
per aquells irrepetibles marins, s’ha anat conservant quasi fins als nostres dies. Aquells analfabets savis solcaven
l’ample oceà sense cap mena d’instrument, car mantenien els set sentits sempre ben esmolats. Tota la vida servaren un contacte directe amb la natura, i els occidentals
que tingueren l’honor de compartir singladures amb ells,
quedaven ben bocabadats en comprovar que sabien en
tot moment on eren.

Semblava poc creïble que poguessin trobar la bona
ruta, lluny de tota costa, només per la percepció de l’esmorteïda onada de fons, sovint generada a moltes milles
de distància. Localitzaven illes amagades sota la ratlla de
l’horitzó, per la distorsió que la seva presència ocasionava al corrent dominant.
Aquells homes, senzills i ferms, somreien amb suficiència quan diplomats marins de carrera no aconseguien
distingir, en plena nit, la “te lapa”, una bioluminiscència
indicadora de la direcció on es trobaven les illes, o els
atols dels alentorns. Aquesta bioluminescència, de fet, és
un llampegueig que es forma, a dins de l’aigua, per les
ondes de reflux.
És important destacar que, com homenatge a tots
aquests homes, el doctor David Lewis va voler dedicar
la seva obra senyera We, the Navigators, al navegant polinesi Tevake, que va desaparèixer aigües enfora de l’illa
de Santa Cruz, l’any 1970, a bord de la seva canoa.
Francesc Lleal i Galceran
de l’AGAM
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Fig. 8: Tevake, navegant polinesi. Lewis, David: We, the navigators. (1975) University of Hawaii. U.S.A

Terramaners, els pàries de la pesca

Avui escrivim sobre un dels col·lectius més desconeguts dins la categoria de gent de mar: els “terramaners”.
És un terme poc freqüent en la bibliografia especialitzada, usat per referir-nos a la mà d’obra eventual, emprada
històricament en els oficis més durs i poc especialitzats
de la pesca. Si bé l’Alcover-Moll assimila el terme al
de remitger, en la documentació antiga terramaner servia
per identificar un col·lectiu tan vague i heterogeni com
nombrós, constituït pels “pàries” del món de la pesca i el
peix, per la gent més pobra, desvalguda i necessitada del
litoral català d’Antic Règim.
En la jeràrquica sociolaboral de l’antic sector pesquer, els patrons-pescadors se situaven a dalt de tot com
a propietaris dels mitjans de producció. A les ordres dels
patrons treballaven els remitgers, els mariners integrants
de les tripulacions, els quals s’encarregaven de les feines
físiques a bord i en terra. Aquests no formaven un grup
compacte, ateses les moltes diferències laborals i econòmiques entre remitgers a causa de l’edat, l’experiència
o el grau de responsabilitat. Però per sota de patrons i
remitgers, identifiquem un altre conjunt de persones molt
més heterogeni, depauperat, marginal i “perillós” per la
gent de l’època, sense veu pròpia i sempre descrit per un
tercer: els terramaners. En aquest segment s’ubicava la
colla de gent desvalguda que, sense ser pescadora, tenia en la pesca un recurs de mera subsistència, esporàdic
o temporal. Podien ser caps de casa desocupats, vells,
vídues, nens, orfes, malalts, desarrelats, esguerrats, captaries i altres integrants dels baixos fonts litorals. Al respecte, l’Intendent de Marina Manuel de Zalvide comentava el 1776 en la seva inspecció de matrícula que “...en
época de poco trabajo en la localidad, acuden también
personas varias que se designan con el nombre de terramaners, a fin de ayudar si hay pesca y obtener una
prudente parte, unos para carnadas de artes de anzuelo
o nansas, y otros para consumo de sus familias…”;1 és
a dir, treballadors eventuals a jornal o mers captaires que
tenien en la xàvega i l’encesa un dels pocs recursos a
l’abast per subsistir.
La pesca informal mantenia a molta gent. Per les
platges s’hi movien tota mena d’oportunistes que veien
estirar els arts una ocupació eventual per guanyar algu1.- Zalvide, M. de. Reglamento de navegación y pesca del año
1773 de la provincia marítima de Mataró, 1773. [Ed. facs.
Arenys de Mar: Confraria de Pescadors, 1984].

na cosa. De fet, l’economia moral que regia les societats rurals protegia aquells desvalguts. Era tradició que
els patrons acceptessin terramaners en la pesquera quan
es requeria força braços. Pobres, captaires i desheretats
s’aferraven com podien a les cordes dels arts de platja
per obtenir a canvi un ínfim jornal. La cèlebre màxima “a
l’art, tothom hi té part”, exemplifica aquell mecanisme
de protecció i auxili envers els terramaners, als quals,
sovint, l’esforç només els procurava un grapat de peixos.
L’empitjorament de les condicions econòmiques a
causa d’una guerra, una pesta o una mala collita, ampliava el col·lectiu amb nous camperols, petits artesans
i famílies depauperades. Com sempre, la pesca era una
activitat-refugi que creixia amb la crisi. A la documentació trobem molts exemples. El 1660, uns pescadors
de Llançà es trobaven a cala Cativa “ab lo qual llahut
nos eram embarcats per terramaners per guanyar alguna cosa.”2 Un altre. El 1731, rector de Palamós escrivia que, davant les penúries que vivia el territori a causa
de la guerra, “ara s’han convertit en tiradors de art els
que abans eren pescadors. Els demés són terramaners,
que aconsegueixen peix de la part que’ls correspon, si
n’agafen, i si no n’agafan treballan sensa guanys i després han de anar a captar. Els arts són tirats per homes,
dones i criatures de 10 a 12 anys que guanyen de 2 a 6
diners, pero no és convenient que les dones vagin a pescar, maxime a l’hivern per l’excesiu fret. Els demés van
a captar públicament.”
Durant les crisis, les autoritats locals podien obligar els patrons a enrolar els caps de casa desocupats en
les companyies perquè les famílies de la comunitat poguessin subsistir. Per exemple, el 1716, en el marc de les
conseqüències més crues de la guerra de Successió, els
cònsols de Cadaqués exhortaven a l’assemblea de patrons
pescadors perquè enrolessin en les barques de pesca als
molts aturats sense ingressos. Així, pagesos, camperols i
jornalers es convertien en pescadors eventuals, anomenats
expressament terramaners a la documentació, treballadors
esporàdics per estirar el bolig a la pesca a l’encesa.
Les xàvegues i els bolitxs complien una funció social
important en el teixit local. Tenien unes obligacions vers
la comunitat, eren una mena de coixí de seguretat quan no
quedava res més amb què sobreviure. Per això, l’arribada

2.- AHG. Notarials. Llançà, 1660, maig, 9

i extensió del sardinal va generar tan fortes polèmiques
entre la república de pescadors, atès que no requerien més
mans, no donaven feina als empobrits de la vila, no contribuïen a la subsistència oferint feina als que no en tenien.
El sardinal trencava amb la solidaritat pesquera que regia
les platges catalanes, on tothom, poc o molt, podia aconseguir un ingrés mínim vital amb el seu esforç.
Però la multiplicació dels terramaners en les èpoques
històriques més difícils va fer necessari aplicar una estricta regulació per emprar-los ordenadament. A tot arreu, les
ordinacions locals vigilaven l’ús i l’abús d’aquesta mà
d’obra barata i sense cap més vinculació amb la pesca que
la seva força a canvi d’uns pocs peixos. A principis del segle XV, a Calonge es prohibia que s’emprès cap terrestre a
les xàvegues del terme de Pasqua a Sant Miquel. En altres
paratges només era permès usar-los després del primer o
el segon bol, o s’obligava a enrolar només gent del país,
com a Begur: “...ditas axavagas no pugan valerse de terramanes forasters mentre ni hage del terme.”3
A partir de la introducció de la Matrícula de Mar
el 1751, que atorgava privilegis i obligacions a la gent
de mar, l’ús de terramaners causà majors maldecaps a
les autoritats. La Matrícula prohibia expressament fer
servir no matriculats - perquè no servien a l’Armada
-, però sovint la participació d’aquells terramaners era
imprescindible. Durant la segona meitat del segle XVIII
es decretaren diverses resolucions, sovint contradictòries
entre elles, per resoldre la qüestió. L’Intendent Muñoz
de Guzmán apuntava el 1786 que “...como la Jávega
presta un gran campo a la infracción de la ordenanza
en la admisión de terrestres, que con el pretexto de no
haver suficientes matriculados, entran en el disfrute
de las utilidades de éstos, tirando desde tierra y
embarcando subrepticiamente: con lo cual evadidos de
la concurrencia a campañas gozan del beneficio del mar
en perjuicio, así de los Matriculados como del Rey, no
luciéndoles el provecho que sacan, que sin verdadera
facultad, y actoridad de Justicia se desfruta.”4
El Ministre de Marina subratllava que per usar terramaners calia prioritzar els més desvalguts, i que els
permisos de treballs a terrestres es podien atorgar, “pero
prefiriendo los ancianos y los pobres de solemnidad a
los mozos, y robustos, que con este sufragio abusaran
del permiso, subtrayendose de la Matricula.” Zalvide
havia estat ja taxatiu en alguns casos en aquesta qüestió,
proposant fortes penes pels patrons de Castelló d’Empú3.- AGH. Notarial. Begur, 10. 1715, agost, 10
4.- 3ª revista d’inspecció, dirigida per Muñoz de Guzman. AMDAB. Matrícula. Generalidades. Leg. 1873, 1788

ries – que sembla, sovint se saltaven la norma: “Al Patrón que sin el preciso requisito de la licencia por escrito
admitiere terrestres en su Embarcación, se embiará en
primera ocasión a Campaña y al que se intrusare en la
pesca no haviendo por si mismo obtenido igual licencia
se multará en sesenta Reales de Vellón por la primera
vez, y duplicada cantidad si huviere reincidencia”.5
Més enllà de la població local necessitada, a les xàvegues s’hi barrejaven també colles organitzades de terramaners i altres treballadors oportunistes que migraven de
platja en platja a la recerca d’una oportunitat de treball
informal. Algunes colles recorrien centenars de quilòmetres vers el Mediterrani o per treballar a les almadraves
de tir d’Andalusia, que – imaginant-nos el perfil de persones que s’hi movien – Cervantes definí a la “Ilustre
fregona” com el “finibusterre de la picaresca”. Aquells
“tiradors de xarxes” semi-professionals eren buscavides,
exconvictes, apestats o malats que vivien en unes condicions lamentables, sovint a la mateixa platja, durant llarg
períodes de temps i sense més aixopluc que una barraca
o a sota un bot. A la Barcelona, la població temia aquelles colles, “gent aplegadisses e són e gran nombre, los
quals de nit romanen e habiten en les barraques que són
en lo ribatge de la mar”, fora del nucli urbà. De nit, recollia un document de l’època, “feien grans roberies e talaments de fruites e de esplets de lenya e altres coses, qui
són prop de les dites barraques”, un robatoris que si eren
enxampats, carregaven sobre el seu “cap de exavega”.6
Amb aquesta breu aportació al debat sobre les societats marítimes d’Antic Règim, comprovem que la gent
de mar dels segles medievals i moderns estava composta
de tota mena de persones, des dels patrons-pescadors rics
i organitzats en institucions de poder fins als més pobres
de tot el litoral que a penes es mantenien en peu. La pesca mobilitzava molts recursos, esdevenint font de negoci
i l’única ocupació per a molta gent, especialment en èpoques de penúria. Caldran més estudis, més recerca, més
bibliografia, per dibuixar amb major precisió aquesta família de terramaners, que tan poca atenció han rebut per
part de la historiografia de la pesca fins ara.
Alfons Garrido
Museu de la Pesca
Càtedra d’Estudis Marítims
(Universitat de Girona - Fundació Promediterrània)
5.- Zalvide, 1776, art. 110
6.- Vinyoles, Teresa. “ La vida quotidiana de la gent de mar a la
baixa edat mitjana”. Arqueologia nàutica mediterrània. Barcelona: CASC, 2009, p. 585-597

EL TRÀFIC DE CABOTATGE ALS PORTS GIRONINS,
A MITJAN SEGLE XIX
De l’apogeu de la marina catalana vuitcentista se
n’ha parlat a bastament, amb erudició, però gairebé
sempre més des de perspectives mercantils i humanes
que marineres. També s’ha preferit contemplar molt
més el tràfic transatlàntic que el de cabotatge, per raons
òbvies de volum i transcendència, tot i que aquest últim,
a més a més de la seva importància en la petita economia
de les contrades litorals, fou el que mantingué l’activitat
marinera en les viles costaneres que no participaven
directament del comerç amb Amèrica, connectant-les
amb el port de Barcelona, del qual el sortia la majoria de
vaixells que anaven al Nou Continent.
Aquest desdeny de la intel·lectualitat pel tràfic de
cabotatge dificulta molt poder-ne tenir una imatge
quantitativa prou precisa, com també el fet que bona part
de la informació a la que he pogut accedir per elaborar
aquest petit treball provingui del món de l’administració,
tan poc mariner com vague en alguns aspectes concrets
(veure la bibliografia).
Tot i la dificultat d’informació esmentada, intento,
aquí, donar una idea de que fou el tràfic de cabotatge als
ports de la costa gironina a la mitjania el segle XIX, en
els temps en què només es navegava a vela, especialment
durant la vintena d’anys de màxima activitat, compresa
entre el 1840 i el 1860.
En l’esmentat període, el tràfic de cabotatge anyal de
tots els ports gironins era, aproximadament, el 2 % de
tot el de l’Estat espanyol, percentatge que es correspon,
aproximadament, amb la longitud de les respectives
costes, però no amb el nombre i capacitat dels ports, que
la de la majoria dels de Girona era mínima. Pel que fa al
moviment d’aquell tipus de cabotatge a tot Catalunya,
el de la costa gironina només era el 8 %; el del port de
Barcelona, el 53 %; el de la resta de la costa barcelonina,
el 12 %, i el de la província de Tarragona, inclòs el del
port de la capital, el 27 %.
Durant la vintena d’anys estudiada, entre el1840 i
el 1860, el tràfic de cabotatge de tots els ports gironins
dóna les xifres mitjanes següents: moviment portuari,
entre entrades i sortides, unes 4.000 operacions anyals;
mercaderies mogudes, de 70.000 a 75.000 tones cada
any (a quines tones es refereixen ? – el sistema mètric
decimal no s’imposà a Espanya fins l’any 1868). Per
ports, el repartiment és el que s’exposa a la Taula I.
Del conjunt d’operacions portuàries registrades,
només un 2%, aproximadament, corresponien al tràfic
ultra mediterrani.
Aquesta relació entre el moviment de vaixells i la
quantitat de mercaderies mogudes és coherent en la
majoria de casos, excepte el de Lloret de Mar, en el
qual un i altre no concorden massa, discordança que
només pot obeir tant a l’elevat nombre d’armadors
i de drassanes que hi havia en aquell port, que podien
explicar el major nombre de visites de vaixells, com a
que en el diccionari geogràfic de Madoz les referències

Moviment portuari (entrades + sortides)
Port
%
Roses
20
Sant Feliu de Guíxols
18
Palamós
17
Blanes
15
Lloret de Mar
14
Roses
14
Palamós
13
Blanes
13
L’Escala
10
Cadaqués
7
L’Escala
7
Cadaqués
7
Palafrugell (Calella)
6
Lloret de Mar
5
El Port de la Selva
4
Tossa
4
El Port de la Selva
3
Tossa
3
Palafrugell (Calella)
2
Taula I

al tràfic de cabotatge lloretenc són inexplicablement
molt pobres, en comparació amb les de les altres viles
costaneres gironines.
Altrament, la relació ens fa ben palès que en la meitat
dels ports, Sant Feliu, Roses, Palamós, Blanes i Lloret,
es concentra el 75 % de tot el moviment de cabotatge de
la costa gironina, i els altres cinc només mouen el 25 %.
Per entendre bé el volum del tràfic de cabotatge
en cadascun dels ports gironins cal tenir en compte
tant el rerepaís que els corresponia com la població de
cadascun, a l’època. Pel que fa al rerepaís, el del port de
Roses era l’Alt Empordà, amb la ciutat de Figueres; el de
Palamós, el del Baix Empordà, amb una part del terme
de Palafrugell i fins a La Bisbal; Sant Feliu era el port de
Girona i la seva comarca, i al de Blanes li corresponia La
Selva meridional i la part més oriental del Maresme. La
població de les viles costaneres es va anar incrementant
en el transcurs de la dinovena centúria. L’any 1860, la
dels ports gironins era la següent:
Llançà .........................................
Palafrugell ....................................
El Port de la Selva .......................
Palamós (+ St. Joan) ....................
Cadaqués ......................................
Sant Feliu de Guíxols ..................
Roses ............................................
Tossa ............................................
L’Escala .......................................
Lloret de Mar ..............................
Begur ...........................................
Blanes ..........................................

1.879 habitants
5.254
“
1.436
“
3.017
“
2.418
“
6.434
“
2,831
“
1.990
“
2.556
“
4.375
“
1.849
“
5.770
“

En l’estreta franja costanera es concentrava gairebé el
13 % de la població de la província de Girona (311.158
habitants).
En aquells temps, als ports gironins s’hi descarregava
carbó mineral, ferro, sal, cereals, bacallà, cànem, cotó
i bestiar, provinents de diferents ports mediterranis, i
manufactures diverses procedents de l’àrea industrial
barcelonina. S’hi embarcaven, per a l’exportació i
generalment amb destinació al port de Barcelona, on
es carregaven els vaixells que anaven a Amèrica, suro
i taps, oli, vi, llana, rajols i terrissa, salaons de peix i
qualcun altre producte local més.
Tot aquest tragí mariner obeïa tant al constant
augment de població de les viles costaneres, que
incrementava la demanda de productes que no produïa
la comarca, com al lent però constant progrés econòmic
de tot el país, que encara no es reflectia en la xarxa de
comunicacions terrestres. Cal recordar que, a l’època
estudiada, el transport terrestre de mercaderies encara es
feia amb carros i carretes per camins i carreteres molt
primaris i ben poc cuidats. El ferrocarril va arribar a les
terres gironines tot just acabat el període estudiat.
És sorprenent que tot el tràfic de cabotatge esmentat
es pogués desenvolupar al llarg de tota una costera que
no s’hi prestava pas gens. La costa gironina, tan brava,
és molt compacta, oberta a gairebé tots els vents (excepte
els del 4t. quadrant) i fonda, mancada de bons ports
naturals ben resguardats i prou amplis, excepció feta del
Port de la Selva i Roses. A l’època, l’única vila costanera
que tenia un mínim port artificial era Palamós, i a tots
els altres els vaixells havien d’efectuar les operacions
de càrrega i descàrrega a les platges, amorrant-hi de
proa i posant una planxa per facilitar l’accés a bord,
o si eren més grossos i no podien acostar-se a terra,
un cop fondejats, transbordar la càrrega a barcasses o
altres embarcacions petites locals. Les embarcacions
més petites es podien treure en terra, per carregar-les o
descarregar-les, però les més grosses, no. En qualsevol
dels casos, els estibadors havien de moure la càrrega a
braços i portant-la a l’esquena.
Pel que fa als ports gironins, l’any 1865, Martínez
Quintanilla (veure bibliografia) deia: Ports d’aquesta
província per als quals existeixen o s’estan estudiant
projectes al final de 1864 – Està aprovat el de Sant Feliu
de Guíxols, i concedida l’autorització per a començar les
obres, .... i en estudi els de Palamós, La Clota (L’Escala)
i El Port de la Selva. En el de Palamós existeixen algunes
obres artificials. Aquests ports i els naturals ...., no poden
admetre més que un reduït nombre de vaixells, estant
alguns bastant resguardats de determinats vents. Només
la gran badia de Roses, que generalment està abrigada
de tots els vents (sic), té capacitat per a qualsevol nombre
de vaixells de tot tonatge.
El règim eòlic propi de la costa gironina, almenys
el que es recorda d’aquells temps, tampoc no ajudava
massa a la navegació de cabotatge ni a les operacions de
càrrega i descàrrega a la majoria de ports: gropades de
tramuntana i duradores llevantades d’hivern; les fortes
garbinades de primavera; les calmes de les minves de
gener i d’alguns dies d’estiu; ... Com es podien mantenir

els vaixells tocant les platges quan la mar arribava a
maror ? Impossible. Havien de forejar-se o ser trets en
terra.
A més a més, fins a la meitat de la vintena d’anys
estudiada aquí, la costa gironina no estava pas abalisada,
fet que dificultava la navegació de cabotatge, sempre
terrejant. L’any 1847, el govern espanyol, després de
rebre algunes queixes de diverses potències marítimes
europees per la insuficient il·luminació de les seves costes,
va redactar el famós “Plan general para el alumbrado
marítimo de las costas de España e islas adyacentes”,
i el desenvolupà immediatament amb resultats molt
positius per a la costera gironina: l’any 1853 s’il·luminà
el far del cap de Creus (3r. Ordre – 15 milles d’abast
lumínic); el 1857, el del cap de Sant Sebastià (1r. Ordre
– 23 milles d’abast lumínic); el 1864, el de Cala Nans, a
Cadaqués (6è. ordre – 10 milles d’a. l.) i el de la Punta
de la Bateria, a Roses (4t. ordre – 12 milles d’a. l.), i
l’any següent, el de la Punta del Molí, a Palamós (5è
ordre – 10 milles d’a. l.). Tres anys després s’il·luminava
el far de les illes Medes, i ja al segle XX, el de la punta
S’Arnella (El Port de la Selva), l’any 1913, i el de Tossa,
el 1917. Les balises de la Llosa de Palamós i de les illes
Formigues, que completen l’abalisament de la costa
gironina, són dels anys 1919 i 1982, respectivament.
A l’època estudiada, les tan poc favorables
condicions naturals de la gran majoria dels ports gironins
condicionaven el tonatge i el tipus d’embarcacions
i vaixells que practicaven el cabotatge. La majoria no
podien pas ésser massa grosses i havien de tenir el
fons pla, amb escues, per poder-se treure a la platja,
si calia, tant per facilitar el tragí de la càrrega com per
lliurar-se de les maltempsades. El tonatge mitjà de les
embarcacions i petits vaixells de cabotatge que visitaven
els ports gironins era d’unes 19 tones (arqueig espanyol
antic – unes 10 tones Moorson). La major part eren
llaguts de tràfic, cobertats els grossos i oberts els petits, i
barques de mitjana, generalment de major tonatge, però
també podia haver-hi alguna tartana i algun místic. Els
xabecs mai no tingueren massa presència a la marina
civil catalana, i a la mitjania de la dinovena centúria els
llondros i els pincs havien desaparegut gairebé tots. A
les acaballes del període estudiat aquí, als nostres ports,
entre els vaixells de cabotatge també s’hi podia veure
alguna goleta petita o algun quetx.
Generalment, els patrons de tots aquells petits vaixells
i embarcacions de cabotatge, que sovint n’eren els
propietaris, només tenien una formació marinera i nàutica
empírica, basada en l’experiència acumulada i en el
coneixement de la costa i la mar costanera. Eren temps en
els que encara no hi havia formació professional nàutica.
El predomini gairebé absolut d’embarcacions i petits
vaixells d’aparell llatí entre totes les que participaven en
el tràfic de cabotatge català no és pas casual i capriciós,
sinó que obeïa a tres raons ben lògiques: el velam llatí,
de tall, era en que millor s’adaptava a la variabilitat dels
vents costaners; l’absència d’eixàrcia ferma en aquest
tipus d’aparell facilitava el tragí de la càrrega, i la vela
llatina no necessita pas massa gent per maniobrar-la. La
tripulació mitjana d’aquells vaixells de cabotatge era

d’uns 4 o 5 homes, en total: el patró, un parell o tres
mariners i el noi de bord.
Al principi d’aquest treball ja m’havia referit al migrat
interès dels millors historiadors del Segle d’Or de la
marina mercant catalana (Ricart i Giralt, Llovet, Roig,
Vilà, ...) pel modest tràfic de cabotatge local, raó per la
qual, ara, ens és difícil conèixer ben bé el nombre i les
característiques de les embarcacions i petits vaixells que
hi participaren. Com que en les principals relacions dels
vaixells construïts per les drassanes de la Costa de Llevant
durant aquell període auri de la nostra marina només
s’hi compten els majors de 50 tones, els més petits, els
destinats al tràfic de cabotatge, no hi figuren pas. L’única
referència de la construcció d’embarcacions de cabotatge
a les drassanes gironines que he trobat és a l’obra de
Martínez Quintanilla (veure bibliografia). Aquest autor,
quan es refereix als vaixells sortits de les drassanes
gironines durant el període comprès entre els anys 1859
i 1863, els divideix, de manera tan particular com gràfica
i poc marinera, en tres categories: de remo; costeros de
vela, i de cruz. Sembla lògic creure que els de remo fossin
les embarcacions de pesca, els costeros de vela, els petits
vaixells de cabotatge, i els de cruz, els vaixells destinats al
tràfic transatlàntic. De la construcció d’unitats del segon
tipus a les drassanes de cadascun dels ports gironins que
n’hi havia, dóna les xifres següents: Blanes, 27; Sant Feliu
de Guíxols, 10; Palamós, 8; Lloret de Mar, 2; Cadaqués, 2;
El Port de la Selva, Roses i L’Escala, 1 a cadascun. Unes
13 unitats noves cada any, que no és poc.
Mes, tot just passat aquell vintenni de major intensitat
del tràfic de cabotatge a vela al litoral gironí, el que
contempla aquest treball, l’economia catalana va entrar
en un període de relativa recessió, que va afectar tota
l’activitat marinera, inclosa la del cabotatge, que va
disminuir sensiblement i de manera ràpida.
També, l’avenç tecnològic general va contribuir al
declivi de la marina de vela. L’arribada del ferrocarril
a les contrades gironines va comunicar directament
els rerepaissos dels ports i viles costaneres gironins
amb la conurbació barcelonina, que ja era l’epicentre
del consum, de la producció industrial i d’exportació
de Catalunya. El tren arribava a Blanes l’any 1859; a
Girona, el 1863, i a Portbou, el 1872. L’any 1887 va
començar a prestar servei el carrilet de Flaçà a Palamós,
i el tren de Girona a Sant Feliu de Guíxols ho va fer cinc
anys després. El país, més ben comunicat per terra, el
tràfic de cabotatge havia perdut la seva raó de ser.
Altrament, des de l’acabament de la primera meitat de
la dinovena centúria, el nombre de petits vaixells de vapor
que participaven en el tràfic de cabotatge costaner, sempre
més grossos que els velers anteriors, anà augmentant de
manera progressiva. Aquest fet va comportar que el tràfic
de cabotatge del litoral gironí es concentrés en els pocs

ports que podien rebre’ls: Palamós, Sant Feliu de Guíxols
i Roses. Ja a les primeres dècades del segle passat, aquests
tres ports, juntament amb els de Barcelona, Tarragona
i Sant Carles de la Ràpita, eren els sis catalans que
enregistraven un major tràfic de cabotatge.
Per les raons esmentades, com d’altres de particulars
de cada localitat costanera, al litoral gironí, el tràfic de
cabotatge amb embarcacions i petits vaixells tradicionals
d’aparell llatí s’havia esvanit gairebé del tot. Alguns
anys després (temps de postguerra, de la Iª Guerra
Mundial i de la Civil espanyola), els protagonistes
d’aquest tipus de tràfic foren els “pailebots” (alguns eren
goletes de tres pals) illencs i alacantins (Torrevella), la
majoria convertits en motovelers. Els més vells, com
jo mateix, encara els recordem atracats i feinejant als
molls de la Fusta i del Dipòsit al port barceloní i als dels
ports gironins de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Mes,
aquesta ja és una altra història.
Joaquim PLA i BARTINA,
de l’AGAM.
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PEIKEA, UNA TRAVESSA DEL PACÍFIC
2ona PART TAHITÍ – TONGA
Aquesta és la continuació de l’ article que vàrem publicar en el darrer exemplar de l’Exocetus Volantis, de
la travessa del Pacífic de fa tres anys, en el que vàrem
explicar el primer tram, des del Carib fins a Tahití.

Durant l’estada a Papeete, capital de la Polinèsia
Francesa, la primera setmana de maig de 2.019, varen
passar moltes coses a bord del Peikea; sobretot el canvi
de tripulants, en Pitu i en Pep varen tornar a Girona , i
en el seu lloc varen embarcar l’Arnau i en Nevil. L’Arnau, de Palamós, professor d’educació física, un mariner
experimentat fent xàrters per la Costa Brava, apassionat
del mar en totes les seves facetes. En Nevil, un noi suís
que estava fent la travessa al món amb l’Arc, ajudant en
diferents embarcacions; el Peikea era el quart vaixell en
que s’embarcava en aquesta singladura, i vàrem convenir
que ens acompanyaria fins a Fiji.
El Peikea va estar a Papeete una setmana, la qual cosa
ens va donar temps per fer reparacions, avituallament
i inclús vàrem poder dedicar un dia a donar la volta a
l’illa, amb parada a Teahupoo, famós per l’ onada que
l’ha convertit en una meca per els surfistes.
Els industrials de Papeete esperen cada any la flota
del Worldarc amb ganes; trenta velers que han fet una
travessa de quasi cinc mil milles des d’ Amèrica, amb
revisions a fer i averies a solucionar, arribant tots de cop,
son l’excusa perfecte per demanar preus desorbitats; “ho
agafes ó ho deixes”. Tots hem sortit de Papeete “esquilats”, amb major o menor grau.
Uns altres visitants, aquets no desitjats, que vàrem
tenir a bord a la marina de Papeete va ser la policia de
duanes; a les 9 del matí del 30 d’abril es va presentar un
equip de 6 policies amb un gos de rastrejar droga, i no
varen sortir del Peikea fins a quarts de dos, inspeccionant
tots els racons i compartiments, i buscant també compartiments amagats. Tot això en contacte telefònic permanent amb la seva base. Al final, quan van veure que no
hi havia res, ens varen explicar que l’skipper d’un vaixell
els hi havia dit que va veure el Peikea fora de l’aigua a
Galápagos, i varen sospitar que era amb la finalitat de fer
un transport de droga; ens varen ensenyar inclús la foto
que els hi va passar, un Neel 45 idèntic al Peikea, però,
es clar, amb detallets diferents, com la funda del dinghy,
o l’antena de comunicació satèl·lit. Tot plegat molt estrany; qui ens volia fer passar aquell mal tràngol?

Tahití es la illa mes gran i la primera de l’arxipèlag de
la Societat, unes illes que vàrem anar visitant durant les
següents dues setmanes.
La primera, Morea, molt a prop de Tahití, 20 milles, on vàrem arribar el dilluns 6 de maig, a la badia
de Opunohu, rebuts amb un arc de Sant Martí impressionant. Tahiti i Morea conformen les illes de sobrevent,
mentre que, a unes 80 milles de distància, Huahine, Raiatea, Taha’a i Bora Bora formen les de sotavent.

A Morea hi vàrem estar dos dies, disfrutant dels seus
fons submarins, i també de les passejades per l’illa, i
d’aquí, en una navegació nocturna entre grops, vàrem
saltar a les illes de sotavent, que ens varen sorprendre
molt agradablement. Pensàvem que, després de visitar
les Marqueses i les Tuamotus, difícilment trobaríem res
comparable, i, la veritat és que les illes Sous-le-Vent ens
han agradat també moltíssim, molt mes que Tahití, que
està massa poblada, al ser la capital administrativa de
tota la Polinèsia Francesa.
Des d’un punt de vista cronològic i geològic , son
illes que estan en mig d’una illa jove volcànica, com les
Marqueses i els atols de les Tuamotu, on l’illa s’ha enfonsat totalment en el mar i han quedat només els esculls de coral del seu perímetre inicial. Tenen també el
perímetre inicial amb motus (illetes) d’esculls de coral,
però l’illa, submergida a mitges, es troba a dins el lagoon, amb el que tots els fondejos estan a recés de l’ onada.
Són illes poc poblades, molt tranquil·les, d’una vegetació exuberant i lagoons d’aigües cristal·lines.
Degut a la llunyania, el turisme es reduït, dividit entre
el que va a grans hotels de luxe, amb bungalows sobre
el mar, i els que van a hotels familiars mes econòmics.

Apart d’aquesta activitat, la més important, l’economia
està basada en el cultiu de les perles, la vainilla, el rom i
la copra ( per fer oli de coco). Tota la Polinèsia Francesa
està fortament subvencionada des de la metròpoli, i això
fa que hi hagin bones infraestructures.
La primera illa de “sous-le-vent” que vàrem visitar va
esser Huahine, “l’illa salvatge”, Vàrem arribar-hi de matinada, el dia 9 de maig i sortirem dos dies després. Va
ser, doncs, com a totes aquestes illes, una visita molt curta,
però ens va donar temps a passar la primera vetllada amb
els participants de la Tahití Pearl Regata, en la festa del pareo, passejar per l’illa l’endemà amb la Brompton, i passar
la següent nit al sud de l’illa, en una badia encantadora ...

D’allà vàrem passar a Taha’a, que comparteix lagoon
amb Raiatea. Inicialment eren la mateixa illa, que, al anarse enfonsant, la part no submergida ha format dues illes.
A Taha’a es produeix un 80% de la vainilla de Tahití,
i volíem veure una plantació. Ens la va ensenyar en Noé,
que ens va passejar per tota l’illa, explicant-nos les diferents plantes locals, i les seves propietats. També vàrem
poder veure, a part de la plantació, la fase final del procés
de la vainilla, on li fan un massatge en tota regla, abans
d’envasar-la; ben conservada durarà dècades sense perdre el seu aroma.

A Raiatea, visitàrem el marae de Taputapuatea, que
va esser el centre religiós i polític de tota la Polinèsia,
on es respira solemnitat entre les seves runes mirant al
lagoon i al mar a través del pas sagrat de Teavamoa.
El 18 de maig arribàrem a Bora Bora. Al ser l’illa
amb més anomenada, ens feia por trobar-nos amb una
illa massa explotada i degradada per el turisme, però ens
va encantar, es una illa preciosa, i el seu lagoon és dels
més bonics que hem vist, amb aigües turqueses i molt
transparents, i molt riques en corals i peixos.
Després de gaudir de Bora Bora uns pocs dies, vàrem
fer l’últim aprovisionament de queviures i emplenar fins
al darrer litre els tancs de gasoil; ens esperaven 1.200
milles abans del proper lloc on podríem repostar, l’illa de
Niue, un estat independent. Això seria després de visitar
Suwarrow, santuari dels navegants del pacífic sud. El
pronòstic del temps que ens esperava en aquesta travessa
era molt incert.

A Suwarrow hi vàrem arribar el 27 de maig, després
d’ una travessa de 680 milles, que férem en cinc dies
en comptes dels quatre inicialment previstos degut a una
meteo i navegació complicades. Poc a poc ens vàrem
anar trobant amb molts grops i amb un front que vàrem
creuar la nit del divendres 24, amb forts vents de 30 nusos i molta pluja. És la primera travessa que férem sense
uns alisis ben establerts i se’ns va fer estrany, ben mirat,
potser estàvem massa ben acostumats!!
Suwarrow es un lloc veritablement únic i especial. És
un atol de les illes Cook, a mes de 200 milles de qualsevol illa habitada. Deu el seu nom al fet que va ser visitat
fa més d’un centenar d’anys per un vaixell rus, el Suvarov. Posteriorment, es va fer popular als anys cinquanta
del segle passat, quan en Tom Neale hi va anar a viure
completament sol i va escriure un llibre “ An island to
one self”. Durant l’estada del Tom, alguns navegants hi
varen anar parant per conèixer-lo, i així, poc a poc, s’ha
convertit en un santuari pels navegants que travessen
aquestes aigües del Pacífic.

L’única manera d’arribar a aquest atol configurat per
petites illes deshabitades i esculls en forma de cercle és
en vaixell. Actualment és una reserva natural, i durant
mig any hi viuen dos rangers de les Cook, Viuen en una
caseta de fusta de dos nivells, el de sota, obert i amb una

gran taula, anomenat pomposament “Suwarrow Yacht
Club”. Just al costat, hi ha la caseta original d’en Tom
Neale, que es conserva tal com estava..... Deia l’Arnau
que un sent en l’ambient quelcom similar al que vàrem
sentir al marae de Taputapuatea, una atmosfera hipnòtica, absorbent i solemne que t’embolcalla i et demana
silenci i respecte... un s’imagina en Tom fa 70 anys, assegut on som nosaltres ara, tot contemplant l’extraordinària posta de Sol
Tant bon punt enfilàrem el pas per entrar al lagoon
interior, ens vàrem sorprendre per la transparència de les
aigües. Un cop fondejats davant Anchorage Island, ens
va faltar temps per saltar a l’aigua i submergir-nos en
aquest increïble món paral·lel curull de vida, de llum,
d’exagerada transparència i visibilitat, de mil colors,
roques i coralls de tota mena dibuixant capritxosament
unes formes i escultures talment una obra d’art natural
i indescriptible. Ens resulta impossible descriure o citar
la infinita quantitat d’espècies -i tamanys- de peixos que
hem vist: meros, originals peixos lloro, curiosos i simpàtics peixos ballesta de moltes menes, taurons (grisos, de
punta negra i de punta blanca) tortugues, ratjades, cargols, grans petxines (tridacna màxima) amb un preciós
color turquesa, blau o marró per dins i que es tanquen de
cop quan t’hi acostes massa...

Es nota que a Suwarrow els animals no estan acostumats a la presència humana, ni per la quantitat i diversitat
que hem vist ni pel seu comportament clarament atrevit.
Els boobies (ocells) planejaven de forma intimidatòria
prop dels nostres caps, tot advertint-nos que aquell era
el seu territori quan ens acostàvem a alguna de les seves
illes. També es l’únic lloc on hem tingut sensació de perill quan et banyes amb presència de taurons. En Harry,
ranger responsable de l’illa, ja ens ho va advertir al primer dia, i prou raó que tenia! El procés és el següent:
al cap d’una estona d’estar fent esnorquel prop d’on hi
ha una mica de profunditat apareixia un tauró gris d’uns
150-200 cm, s’aproximava a uns 5m d’on érem tot mirant i analitzant i desapareix, al cap de pocs minuts es
repetia l’escena però amb un tauró més i s’acostaven i
s’atrevien més, i així anaven apareixen més taurons progressivament fins que realment et senties interpel·lat i en
un cert perill... Un matí, l’Arnau i en Nevil van anar a
bussejari van experimentar totalment aquesta escena fins
a veure cinc agosarats taurons grisos encerclant-los; van
tornar a tota velocitat al dinghy ... alguns altres peixos
i tortugues s’acostaven encuriosits, sense por, cosa que
prova l’entorn pràcticament verge de l’atol. A terra, hi
ha uns crancs ermitans vermells molt simpàtics dins una
closca del tamany d’una pilota de golf i, més a dins de la
frondosa “selva” de l’illa, n’hi havia uns altres molt més

grans -més que un puny-, lletjos i malcarats, el cranc del
coconut, molt apreciat gastronòmicament.
Varem passar aquí quatre dies, però hi haguéssim
passat mesos sencers, perquè hem viscut aquell bonic
sentiment de la vida plena, pèrdua total de la noció de
l’hora i el dia, esnorkel a tota hora, passejos per la platja
de l’illa absolutament intacte des de la seva formació,
llegint en un silenci embriagador, fent trobades a la platja
d’Ancorage Island amb les tripulacions de la Worldarc i
del Gota de Rocio, veler de Vilanova que esta fent la volta al món, al capvespre, per compartir menjar, beguda,
entranyables converses i espectaculars postes de sol...
Suwarrow ens va impactar, no només per la seva bellesa, que òbviament també, sinó pel fet de que es un
lloc REMOT amb majúscules i perquè aquí va passar
l’historia d’en Tom Neale, un home que va ser capaç de
deixar-ho tot per fer realitat el seu somni.
D’aquí vàrem passar a Niue, una travessa de 540 milles, l’única que vàrem fer amb vents de cenyida degut
al rumb de la travessa, on vàrem poder comprovar les
bones prestacions del Peikea amb aquest tipus de navegació. L’arribada va ser impactant. amb una atmosfera
de peli de misteri i aventures, de nit, embalats a 9 nusos.
Quan vàrem baixar veles després de creuar la línia d’arribada de la Worldarc, l’illa ens va rebre amb vent i pluja,
amb un focus de llum il·luminant un moll desert i una
forta remor de l’embat del fort onatge contra un mur de
roca calcària que configura l’ illa.

Niue és una illa molt diferent de les que hem vist ara
en el Pacífic; es plana, el punt més alt té 68 metres, però
tota la seva costa es una paret calcària, com una muralla, i a més protegida per una barrera d’esculls, el que
fa que no hi hagi cap altra punt per baixar a terra que el
moll inhòspit que ens va rebre la nit anterior. Com que hi
ha força onatge, els dingys no poden deixar-se a l’aigua,
quedarien esmicolats, i s’ha de fer una maniobra complicada d’enganxar-los amb una grua, pujar-los a dalt del
moll, a uns 7 metres d’alçada.
Un cop a terra, és una illa molt hospitalària i interessant. Hi hem passat tres dies visitant uns paratges
naturals impressionants de terrenys calcaris, amb unes
arcades, coves i barrancs espectaculars.
També fent esnorkel i immersió en unes aigües absolutament cristal·lines i transparents, degut a l’alta composició calcària de l’illa, amb la curiositat de trobar-hi, a

part dels peixos habituals, serps marines, que se’ns acosten encuriosides.

Niue es un estat independent, dels mes petits del món.
La gent d’aquesta illa remota és molt tranquil·la i hospitalària, tothom es coneix, són molt religiosos, amb costums curioses com la d’enterrar els seus morts al jardí de
casa o a l’altra cantó de carretera.
L’economia es molt precària, i mes degut als ciclons
que periòdicament fan grans destrosses. Viuen d’ alguns
cultius com la vainilla i el coco, i d’un turisme molt tranquil i reduït, bàsicament de neozelandesos. Això fa que
molts dels seus habitants hagin anat a buscar-se la vida
fora: actualment només 1.500 niueans viuen a l’illa, i
20.000 ho fan a Nova Zelanda, a tres hores i mitja de vol.
Nova Zelanda actua com a país protector i representa a
Niue en el concert internacional.
De no ser per aquesta travessa no haguéssim conegut
mai aquesta illa remota que ens deixa una sensació estranya d’una illa amb paratges espectaculars i gent hospitalària i tranquil·la que es banya en piscines de corall i viu
d’esquenes al mar.
De Niue, navegant 240 milles, vam arribar a Vava’u,
arxipèlag d’illes que pertanyen al regne de Tonga.
Va ser una bona travessa, de 230 milles, a motor les
primeres hores, fins que el vent va anar rulant i, ja amb
12-15 nusos, vàrem hissar la gènova i la major fins a obtenir una bona mitjana de 8 nusos. En Nevil va pescar una
tonyina yelow de mes de 20 kilos, compartida, un cop arribats, amb la resta de la flota. Com a curiositat, vàrem
creuar la línia de canvi de data, que en aquesta latitud està
als 172,5ºW de longitud per tant, en el moment que vàrem
passar aquest meridià, el dissabte 8 de juny a les 12 del
migdia aproximadament, el rellotge de bitàcola va mantenir la mateixa hora però ja en diumenge 9 de juny.
Tonga es famós per dues coses, primer perquè va ser
on va tenir lloc el motí de la Bounty, en el segle XVIII,
i també per ser un punt d’albirament de balenes com la
Geperuda ja que són unes aigües on venen a criar. En
aquell moment no era l’època en que se’n veuen més,
però quan ja albiràvem les costes de Vava’u en vàrem
veure una a la nostra proa, envoltada de dofins. Engrescats contemplant-la, al final vàrem haver de donar un
brusc cop de timó per evitar la col·lisió. Tonga es l’única monarquia que resta en el Pacífic Sud. És considerat
un dels primers assentaments humans, fa 3.000 anys, i
l’epicentre des d’on la cultura polinèsia es va expandir
a les illes del voltant. El capità Cook les va visitar l’any
1.773, i les va anomenar les “friendly islands” degut a
l’hospitalitat amb la que el reberen.

La gent, tal i com passa amb la resta de la cultura de
la Polinèsia, dona molta importància a la família i a la
religió. El diumenge, per exemple, està tot tancat, i és
tot un espectacle presenciar una missa i els seus càntics.

Val a dir que l’arribada a Neiafu, capital de Vava’u,
va ser amb negre nit, i per sort nostre un pescador local
molt simpàtic anomenat Niti ens va ajudar a atracar al
moll dels pescadors. Ja amarrats, el pescador va començar a parlar amb nosaltres i finalment el vàrem convidar
a una cervesa a bord, tot al·lucinant i obrint els ulls com
taronges veient l’equipament i “luxes” del Peikea: potabilitzadora per aigua dolça, rentadora, neveres, equips de
comunicació.... va estar una bona estona explicant-nos
com, en la seva embarcació, el Lesina, un petit pesquer
de l’any de la maria castanya que la seva família havia
comprat amb els estalvis de tota la vida, sortien a pescar
durant una setmana fins a 200 milles de la costa.
Va ser una setmana amb molta pluja, fet que va limitar la navegació per aquest conjunt de petites illes - unes
50, només 16 d’elles habitades per un total de 16.000
persones - que tenen uns raconets per navegar i fondejar
extraordinaris.

Vàrem estar fora de la badia de Neiafu dues nits, visitant les coves de Swallow, impactants, amb un banc de
peixos gegant que t’embolcallava, i vivint moltes hores
melancòliques de pluja tropical, que passàvem agradablement estirats a les cabines del Peikea.
La resta del temps el varem passar a Neiafu, l’única
població “important” de Vava’u, fent alguna passejada
per terra, compres, gestions vàries típiques de quan un
vaixell arriba a terra i també la visita organitzada per el
world arc al jardí botànic de Ene’io, on el seu fundador,
en Haniteli Fa’anunu ens esperava per ensenyar-nos orgullós l’obra de la seva vida, planta per planta.
Varem tenir el plaer de conèixer a l’Iñigo, un donostiarra molt maco que va arribar fa mes de trenta anys,
quan en tenia onze, amb el seu pare i el seu oncle. Anaven a bord del “7 de Julio”, un petit veler de 25 peus que
encara esta fondejat en una boia, vaixell amb el que varen sortir del país basc, sense aigua dolça ni electrònica
(i sense motor al tram final perquè varen tirar-lo, literalment, al mar...), navegant amb el sol, fins a quedar-se a
Neiafu. Està casat amb una tongana, té 7 fills, i va crear
la “Vasque Tavern”, restaurant bar on es menja molt bé
i que ha estat el centre de la nostra vida nocturna aquí i
lloc on gaudir d’unes bones tapes.

També ens vàrem trobar amb l’Alba i en Pol, una
parella que van a bord del Savaou, un veler de ferro que
fou rescatat per salvament marítim i llargament abandonat a Palamós fins que va ser comprat en una subhasta i
va arribar a les mans d’aquesta entranyable parella, que,

amb molt poc pressupost, portaven dos anys i mig de
singladura per l’Atlàntic i Pacífic en aquest vaixell vell
i ja molt atrotinat el pobre... Això si que té mèrit i no
el que estem fent nosaltres! Arribaren a Neiafu amb el
motor avariat, després d’una travessia de 23 dies des de
Huahine. Vàrem sopar plegats al Peikea, en una conversa i vetllada molt agradable i ben regada que va durar
fins altes hores ...
En el “world arc prizegiving” fet a Tonga, un sopar formal de lliurament dels premis per el tram de Bora-Bora – Suwarrow – Niue – Tonga, el Peikea va estar
el guanyador en la seva categoria! Als tres membres de
la tripulació ens va fer molta il·lusió sortir a recollir
el premi (un ham de fusta) entregat pel el ministre del
ram de Tonga i enmig dels aplaudiments de la resta de
tripulacions.

El proper destí, navegant amb un bonic vent de popa
i l’espí asimètric, va ser Fiji, on arribàrem via les remotes i encara molt autèntiques illes Lau.
Però tot això, les darreres etapes del nostre periple
en el Pacífic a Fiji i Vanuatu seran l’ objecte d’un tercer i darrer capítol, en la propera edició de l’Exocetus
Volantis.
Manel XIFRA
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