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L’AGAM, EN EL TRANSCURS DE L’ANY 2019 

Gener. El dia 16, a la Casa de Cultura de 
Girona, conferència del senyor Agustí Martín i 
Mallofré, Capità de la Marina Mercant, Doctor en 
Marina Civil i Degà de la Facultat de  Nàutica de la 
UPC. Què està passant amb la mar ? El canvi climàtic i 
l’escalfament global. 

Febrer. El dia 16, a la Casa de Cultura de 
Girona, conferència del nostre consoci senyor Joaquim 
Pla i Bartina. Els vaixells i la gent de la marina 
mercant catalana vuitcentista. Als 160 anys de la fi del 
decenni auri de la construcció naval catalana. 

Març. El dia 13, a la Casa de Cultura de Girona, 
conferència de la senyora M. Mercè Cuartiella, 
escriptora i dramaturga. Anglesos a la Mediterrània. 
Acte inclòs en el FESTIVAL MOT GIRONA. 

Abril. El dia 17, a la Casa de Cultura de Girona, 
conferència del nostre consoci senyor Francsc Lleal i 
Galceran, Capità de la Marina Mercant, doctor en 
Geografia, llicenciat en Història Contemporània i ex 
professor de la Facultat de Nàutica de la UPC. 
Navegant per la Mediterrània a bord de la literatura. 
Acte inclòs en el FESTIVAL MOT GIRONA. 

El dia 25, a la Casa de Cultura de Girona, 
conferència del senyor Eliseu Carbonell i Camós, 
Doctor en Antropologia Social i professor de la Facultat 
d’Educació de la UdG. Josep Pla, un somriure 
innombrable ? Acte inclòs en el FESTIVAL MOT 
GIRONA. 

Maig.  El dia 11, a Palamós, trobada anyal amb 
l’associació germana ASAME, de Banyuls de la 
Marenda. Visita al Mas del Vent, a l’ermita de Bell-lloc 
i al celler Brugarol. Dinar de germanor al mateix celler. 

El dia 15, a la Casa de Cultura de Girona, 
conferència del senyor Rafael Sardà i Borroi, Doctor en 
Biologia Marina i Investigador Sènior del Centre 
d’Estudis Avançats del CISC, a Blanes. La regressió de 
les platges i les seves possibles causes. 

El dia 25, 22è DINAR DE LA MAR, al restaurant 
Can Tuscà, de Canet d’Adri, àpat de germanor social, a 
la fi del qual l’AGAM va retre un cordial homenatge i 
va lliurar una placa de record als consocis senyors Jordi 
Baquero i Sardó i Josep Mateu i Nierga, president i 
vicepresident, respectivament, de l’anterior junta 
directiva. 

Surt a la llum el núm.32 de l’Exocetus Volitans ...    

Juny. El dia 12, a la Casa de Cultura de Girona, 
conferència del senyor David Fernández Aguirre, 
llicenciat en Física i director – gerent de 
Telescopiomania. L’univers observable i els telescopis. 

Octubre. El dia 2, en la reunió ordinàr ia de la 
junta rectora, per iniciativa del president, es constitueix 
el Comitè de Redacció de les publicacions de l’AGAM, 
aquesta revista inclosa, compost pels consocis senyors 
Joaquim Serra, Josep M. Rigau, Jordi Baquero i Xavier 
Vilalta. 

El dia 16, a la Casa de Cultura de Girona, 
conferència del nostre consoci senyor Josep 
Mediñà i Maspoc, de l’Escola Nàutica Mediñà. Les 
noves titulacions i atribucions a la nàutica esportiva. 

El dia 26, una representació de l’AGAM assisteix, a 
Banyuls de la Marenda, als actes que organitza 
l’ASAME, corresponent a la invitació de l’associació 
germana. 

Novembre. El dia 13, a la Casa de Cultura de 
Girona, conferència del nostre consoci senyor Francesc 
Lleal i Galceran, Doctor en Geografia, llicenciat en 
Història Contemporània i ex professor de la Facultat de 
Nàutica de la UPC. Gent de mar: navegants i mariners 
de la flota velera catalana del vuit-cents. 

    El Diari de Girona i El Punt – Avui donen notícia 
d’aquesta conferència i d’algunes de les activitats 
culturals que l’AGAM programa per al curs 2019 – 
2020 

Desembre.  El dia 4, a la Casa de Cultura de 
Girona, conferència del senyor Agustí Martín i 
Mallofré, Capità de la Marina Mercant, Doctor en 
Marina Civil i 
 Degà de la Facultat de Nàutica de la UPC. Els costums 
religiosos i pagans de la gent de mar. 
    El dia 11, a la Casa de Cultura de Girona, 
Presentació de la publicació número 3 de l’AGAM, el 
llibre del nostre consoci senyor Joan Pons i Hugas 
titulat Memòries d’un bus coraller, a càrrec del propi 
autor, dels nostres president senyor Joaquim Serra i 
Bech  i del consoci senyor Joan Capella i Molas. 

Aquest acte fou comentat en el Diari de Girona (dia 
12) i en El Punt – Avui (dia 30). 



FENT MEMÒRIA ... 
En aquesta secció que destinem al record de fets 

mariners memorables, alguna vegada havíem de parlar 
del que avui en diem navegació d’esbarjo. Mes, el 
qualificatiu d’esbarjo, no us sona malament ?  És que la 
navegació no professional només es practica per esbargir
-se ?  En la majoria dels casos, sí, però no en alguns 
d’insòlits, que fan història. Tampoc creiem encertat que 
se l’adjectivi d’esportiva, perquè el concepte d’esport és 
restrictiu. Estiuejants i esnobs a part, de manera no 
professional, hom sol navegar perquè li va la mar, és 
gent de mar que s’ha integrat de ple en l’especial món 
marí i la terra ferma l’embarassa, i prou. Aprendre a 
navegar, a conèixer bé la mar i els vaixells, vol ciència, 
però també molta experiència, i aquesta no s’adquireix 
pas en poc temps ni còmodament. 

Digueu-li com vulgueu, la navegació no professional 
també compta amb les seves gestes, fets únics i 
irrepetibles que tot bon aficionat a la mar caldria que 
conegués i recordés. Així, encara que sigui amb un any 
de retard, en aquest número de la nostra revista volem 
fer-vos memòria de que el dia 22 d’abril de l’any passat 
es complí el cinquantè aniversari de l’acabament de la 
primera regata a vela de la volta al món en solitari i 
sense escales: la Sunday Times Golden Globe Race. 

Aquella regata, organitzada pel prestigiós diari 
londinenc que li donava el nom, per iniciativa de Sir. 
Francis Chichester, el “gentleman” dels grans navegants 
solitaris, amb la intenció de donar un sentit esportiu 
(mentalitat britànica) i major ressonància pública a les 
iniciatives que diversos navegants llavors organitzaven 
pel seu compte, tenia un reglament ben senzill: sortint 
d’un port del Regne Unit entre els dies 1 de juny i 31 
d’octubre de 1968, tornar-hi després d’haver donat la 
volta al món doblant els tres caps, Bona Esperança, 
Leewin i Horn, sense fer escales. Res més. Els premis 
consistien en un globus d’or per al qui arribés primer i 
5.000 lliures per a qui donés la volta al món més ràpida. 

A l’inusitada i arriscada regata s’hi van inscriure 9 
participants: 6 del Regne Unit, 2 francesos i 1 italià. Les 
embarcacions de cadascun d’aquells eren convencionals 
per a l’època i molt distintes, amb eslores compreses 
entre els 6’7 m. i 20 m. Entre aquelles, hi havia 3 quetxs, 
2 balandres, 1 goleta, i cúter i 2 trimarans. La més grossa 
era la goleta i la mes petita, un trimarà. 

Dels 9 participants, només un va acabar la prova: el 
marí mercant britànic Robin Knox-Johnston. L’inefable 
Bernard Moitessier, el més expert de tots en navegació 
oceànica en petits vaixells, després d’haver doblat els 
tres caps i arribar, de tornada, a l’Atlàntic Sud, tot i tenir 
possibilitats de guanyar la regata (estava fent la 
circumnavegació més ràpida), va decidir abandonar la 
prova i dirigir-se ales illes del Pacífic. Després de tant de 
temps en mar, sol, no es veia pas en cor de tornar a 
enfrontar-se amb els convencionalismes de la societat 
europea. La sort de la resta de participants fou adversa i 
diversa: 5 es van retirar en el primer quart del 
recorregut, un va naufragar només sortir, a unes 1.000 
milles de les illes Britàniques, i un altre es va perdre no 
se sapa on, tot i que se suposa que no va ultrapassar el 

cap de Bona Esperança. 

L’embarcació amb la qual Knox-Johnston va córrer 
la regata era el Suhaili, un quetx bermudià de 9’8 m. 
d’eslora total, 8’5 m. d’eslora en la floració, 3’4 m. de 
mànega, 9’8 Tm. de desplaçament i 61’8 m² de velam, 
construït a l’Índia l’any 1963. Ell mateix la va portar a 
Anglaterra, navegant amb tripulació. 

Segons diu el mateix Knox-Johnston, entre la 
sortida de Falmouth el dia 14 de juny de 1968 i 
l’arribada al mateix port el dia 22 d’abril de l’any 
següent, va navegar unes 30.120 milles (gairebé un 20 % 
més que les derrotes directes per a velers establertes per 
Maury) en 312 dies, o sigui que va mantenir una 
velocitat mitjana d’uns 4 nusos (grau de velocitat i 
coeficient de propulsió a vela corresponents a l’eslora en 
la flotació, el velam i el desplaçament d’aquell iot). 

Si tenim en compte les reduïdes dimensions del 
Suhaili i la duresa de les mars per les quals va navegar, 
ens adonarem que Konx-Johnston va haver-se 

d’enfrontar a condicions gairebé extremes, però ell 
mateix i el seu petit vaixell se’n van sortir prou bé. La 
seva volta al món fou i és la gran gesta de la navegació 
no professional de tots els temps, com també ho fou la 
volta i mitja a la Terra de Bernard Moitessier. No cal 
oblidar-ho. 

Ara, cinquanta anys després, ens pot costar 
d’entendre el caràcter èpic de l’aventura d’ambdós 
navegants. Ells no comptaven pas ni amb les 
embarcacions ni amb els mitjans tècnics actuals, de 
navegació, comunicacions i d’informació meteorològica 
expressa. Endemés, passar-se gairebé un any sol, en el 
reduït espai de l’embarcació i enmig de la immensitat 
oceànica, requereix una fermesa mental extraordinària 
per no sortir-ne ben tocat. Konx-Johnston no solament 
en va sortir indemne sinó que va potenciar la seva 
personalitat, però Moitessier, que ja era prou original, 
incrementà la seva extravagància. 

Només en cinquanta anys, com han canviat les 
coses ! A l’última Vendée Globe, el guanyador va donar 
la volta al món en el 24 % del temps que emprà Knox-
Johnston.  



ELS APARELLS INSÒLITS 

D’ALGUNS VELERS MERCANTS  

El velam és el motor dels vaixells de vela: com més 
en porten, més veloços són, fins al límit que determina 
l’eslora en la flotació. Però, la seva magnitud, la 
superfície vèlica total, i la disposició de les diferents 
veles en l’aparell estan sotmeses a condicionaments 
tècnics imposats per l’estabilitat i la governabilitat del 
propi vaixell i pel tipus de tràfic al qual es destina, pels 
règims eòlics dominants en les mars per les que haurà de 
navegar, que no són pas els mateixos en ple oceà que en 
les mars tancades o les aigües costaneres. Factors d’altra 
mena, com certs aspectes ergonòmics (mínim nombre de 
tripulants necessaris per a les diferents maniobres, 
avantatge més apreciada a mesura que la vela va haver 
de competir amb el vapor) o el criteri de constructors, 
capitans o armadors, també poden influir en la manera 
d’aparellar un vaixell. 

L’augment progressiu del tonatge dels vaixells 
comportà la necessitat d’incrementar el velam, per donar
-los un caminar suficient, i com aquell, per raons òbvies 
d’estabilitat, no podia créixer massa en sentit vertical, 
però sí en l’horitzontal, calgué que s’augmentés el 
nombre de pals, bàsic en l’estructuració dels diferents 
aparells. En aquests, la barreja de veles quadres i de tall, 
en principi llatines, configurant els primers aparells 
mixtos, començà a veure’s al segle XV en naus 
atlàntiques i, un xic més tard, en els llondros i pincs 
mediterranis. Al segle XVII aparegueren els flocs, les 
veles d’estai i les cangrees, que, alternant-los amb el 
velam rodó, van permetre estructurar els primers 
aparells mixtos, més o menys com els coneixem ara: els 
bergantins goleta. 

Aquest nou aparell, el de bergantí goleta, era 
lleugerament més cenyidor que el rodó, i per aquesta raó 
s’adaptava millor als petits vaixells destinats al tràfic de 
cabotatge per les mars costaneres o recloses. La 
superfície de la vela major cangrea, que no podia ser 
excessiva, també limitava el tonatge dels vaixells així 
aparellats. Tot i això, amb el pas del temps, sobretot a 
partir de l’últim quart del segle XIX, començaren a 
aparèixer els bergantins goleta de tres i quatre pals, 
vaixells de tonatge ja considerable, bastants dels quals 
participaren en el tràfic transoceànic. 

A les mars d’Occident, els primers aparells de tall 
purs foren els llatins, els de les barques llatines i primers 
xabecs medievals, però mai no ultrapassaren el seu 
caràcter local. Els basats en la vela cangrea i propis de 
les embarcacions de treball, com els de les primers i 

rudimentaris cúters i goletes, es gestaren als Països 
Baixos a la setzena centúria, i de la mà d’emigrants 
holandesos arribaren a les mars costaneres de Nova 
Anglaterra. Allà, a partir del començament del segle 
XVIII, les goletes hi arrelaren, s’hi perfeccionaren i hi 
proliferaren, sobretot en el transcurs de la centúria 
posterior. De llavors ençà, els ianquis sempre han estat 
els reis de les goletes, doncs les seves sempre foren les 
més marineres, veloces, maniobrables i airoses. A la 
mitjania del segle divuitè, les goletes retornaren a les 
aigües europees, però no hi arrelaren pas  fins gairebé 
un centenar d’anys després, quasi sempre en el tràfic de 
cabotatge. 

Però, la vela cangrea, que és la base dels aparells de 
tall moderns, tot i ser bona cenyidora i poder-se reduir 
amb molta facilitat, té l’inconvenient que en la seva part 
alta requereix el pic, perxa de considerables dimensió i 
pes, que és difícil de mantenir en la posició adequada i 
fixa. Les ostes no serveixen de gaire. En les 
maltempsades, quan el vaixell branda molt, els pics 
oscil·len de manera incontrolable, i si no es carrega la 
vela ho podrien rompre tot. Aquest desavantatge 
condiciona les dimensions de les veles cangrees. 

És possible que aquesta fos la raó per la qual els 
grans bergantins goleta, tot i que el seu velam de tall els 
faci millors cenyidors que els vaixells d’aparell rodó (1),  
no fossin massa apreciats per les marines mercants 
europees, sempre més conservadores que la nord-
americana. Els de tonatge minso, sí, especialment als 
ports del golf de Ligúria, on hi proliferaren al pas de la 
dinovena a la vintena centúries. Tot i això, al mateix 
temps, a l’Europa atlàntica s’hi construïren alguns grans 
bergantins goleta de quatre pals, que d’alguna manera ja 
podem considerar vaixells amb aparell insòlit o poc 
usual. 

A les mars europees, la raresa dels aparells de 
bergantí goleta de més de tres pals ja es feu palesa en 
el seu origen. El primer vaixell aparellat d'aquesta faiçó 
fou el Transit (Fig. 1), dissenyat pel capità Richard Hall 
Grower (2), construït a Itchenor (Sussex – UK) i avarat 
l'any 1800. Era un vaixell d'unes 195 TRB, d'uns 31 m. 
d'eslora, 6'7 m. de mànega màxima (estret, per l'època – 
relació E/M = 4'6) i de puntal considerable. 
L'arboradura era de molta guinda i l'aparell original era 

Fig. 1—El Transit el primer aparell 
Fig. 1—El Transit el Segon aparell 



de bergantí goleta de cinc pals, amb un velam de tall ben 
rar: el pal trinquet sostenia 3 veles quadres, a l'antiga, i 
els altres quatre pals, un velam de tall difícil de 
qualificar, amb dues veles rectangulars estretes, 
sobreposades, la més baixa de les quals anava 
sostinguda per dues perxes, en les que s’afermaven els 
punys popers, el d’escota i el de pena, i la de sobre, per 
una de sola, que obria el puny de pena. Rematava el 
conjunt una escandalosa oberta per una perxa diagonal, 
con la de les veles tarquines. Cadascun d’aquells quatre 
pals, piols, anaven obencats a popa i a proa, de manera 
que cadascun d’ells es sostenia per si sol. Els flocs eren 
els normals d’un vaixell del seu tonatge. 

Al Transit, al cap d'un any de navegar se li va 
suprimir un pal, al trinquet se li afegí una sobregoneta, 
les veles majors de tall es transformaren en cangrees 
dobles, sobreposades (3), amb els pics gens embicats, i 
les escandaloses tarquines, en normals, triangulars (Fig. 
2). El vaixell es va perdre l'any 1810. 

No he pas trobat cap referència de com navegava i 
maniobrava aquest vaixell, però cal suposar que no seria 
res de l’altre món, perquè Growe va oferir el seu invent, 
que havia patentat, a l’Almirallat i a les grans 
companyies armadores britàniques del moment, però ni 
aquell ni les altres mai no arribaren a interessar-s’hi 
massa. 

De vaixells aparellats d’aquesta manera, Growe en 
va construir dos més, que eren un xic més grans, avarats 
els anys 1809 i 1819, el primer, de 261 tones i quatre 
pals, i el segon, de 232 tones i tres pals. Tampoc feren 
història. 

Un 
altre aparell menys estrafolari però gens airós i eficaç 
fou el dels dos únics bergantins goleta de sis pals que hi 
ha hagut: el City of Sidney i l'E. R. Stirling, de 3.017 
TRB i 2.577 TRB, respectivament. 

 El buc del primer (103’5 m. d’eslora i 12’2 m. de 
mànega) era el d’un antic vapor de la Pacific Mail Co., 
construït a Pennsilvània l’any 1875, de proa recta i 
considerable francbord, que transformaren en veler l’any 
1915, amb una arboradura de poca guinda i un velam 
convencional (4 veles quadres en el trinquet, i en els 
altres pals, les corresponents cangrees i escandaloses), 
que no li donaven pas un bon navegar sinó tot al 

contrari. L’any 1930 fou desballestat. 

L’E. R. Stirling (94 m. d'eslora i 13 m. de mànega) 
era l'antiga fragata de quatre pals Lord Wolsley, 
construïda a Belfast l'any 1883. Després de passar per 
diverses mans i canviar de nom altres tantes vegades, 
fou venuda a un armador canadenc, que l'any 1904 
l'aparellà de bergantí goleta de sis pals, amb un aparell 
més airós i proporcionat que el del seu antecessor:  
trinquet amb velatxos i gonetes dobles – 6 veles – i 
cangrees i escandaloses normals, excepte en el pal de 
messana, al qual s'hi envergava una vela bermudiana i 
una escandalosa estranya  (Fig. 3). 

A tot el món, de bergantins goleta de cinc pals no 
n’hi ha pas hagut gaires més que mitja dotzena llarga, la 
qual cosa fa palesa l’absurditat de l’aparell en vaixells 
tan grossos. 

Altra cosa ben diferent foren els grans bergantins 
goleta de quatre pals, concebuts con a vaixells de baix 
cost d’explotació (tripulacions reduïdes), els més 
paradigmàtics dels quals foren els gairebé bessons 
Beethoven (2.005 TRB i 82’8 m. d’eslora) i Mozart 
(2.003 TRB i 80’1 m. d’eslora) (Fig. 4), construïts a 
Greenock (Escòcia) l’any 1904 per a l’armador Freitas, 
d’Hamburg. Eren dos magnífics vaixells moderns, de 
buc d’acer. El velam d’ambdós, del tot convencional, era 
d’uns 2.340 m², que corresponia a una relació superfície 
vèlica / desplaçament normal. El primer d’aquests 
vaixells va tenir una vida bastant curta, i el segon, fou 
venut a un armador de Mariehamn (illes Aland – 
Finlàndia), antecessor del cèlebre Erikson i desballestat 
l’any 1935. Ni l’un ni l’altre, tot i ser bons velers, no es 
van distingir pas per cap qualitat excepcional. 

Als últims temps de la vela, ja entrada la passada 
centúria, a la nostra Mediterrània també s’hi bastiren 
alguns bergantins goleta de tonatge considerable, però 
ben pocs. El més paradigmàtic i de major tonatge fou el 
Sant Mus: un magnífic bergantí goleta de fusta,  de 
quatre pals, 1.224 Tm. de desplaçament, 607 TRB, 51'2 
m. d'eslora i 11'5 de mànega, construït a les drassanes 
Llompart, de Palma de Mallorca i avarat l'any 1919. El 
seu aparell, gràcies a la bona guinda de l'arboradura, 
potser excessiva, era més esvelt que el dels dos 

Fig. 3—L’ E.R Stirling 

Fig. 4 -  El Sant Mus 



bergantins goleta de pavelló alemany, esmentats just 
abans. Fou el vaixell més gros construït a les Illes (4) i 
l'últim amb la carena folrada de coure que va figurar en 
el Registre mercant espanyol. 

Durant la seva carrera mercant, el Sant Mus va 
efectuar diversos viatges a l'Amèrica del Nord i al Carib, 
en el primer dels quals, als Estats Units, se li va 
instal·lar un motor auxiliar. Després de diverses 
vicissituds, acabada la Guerra Civil espanyola, ja molt 
deteriorat, el van convertir en el pontó – escola Baleares, 
dels "Flechas Navales" de la "Falange Española". 
Acomplint aquesta trista tasca, va romandre atracat al 
Moll de la Fusta del port barceloní una vintena llarga 
d'anys. El 1966 fou desballestat sense pena ni glòria. Els 

nàutics catalans més vells encara ens en recordem prou 
bé (5). 

D’entre tots els aparells mixtos (6), els més insòlits 
de tots, sobretot per desusats, són els que els anglesos 
anomenen “jackass” (7), terme amb el qual designen els 
formats per combinacions de velam rodó i de tall ben 
diferents de les convencionals. 

Pel que sembla, l’objectiu de tals combinacions de 
veles no era altre que augmentar l’efecte propulsiu del 
velam en les cenyides, perquè la presència d’un bon 
nombre de veles quadres no permetia pas reduir-ne 
l’angle. 

El primer aparell d’aquest tipus del qual n’he trobat 
referència és el de bergantí goleta de gàbies de tres pals, 
també anomenat de jackass barca o, impròpiament, 
bergantí goleta de velatxo i gàbies (Fig 5), aparegut a la 
segona meitat del segle XIX. El pal trinquet era 
compost, de tres peces, amb cofa i creueta, i suportava 
un conjunt complet de veles quadres, com el d’una 
fragata. El major, de dues peces, amb creueta, tenia el 
pal mascle molt llarg, per envergar-hi el cangreu major, i 
el masteler creuat per les vergues corresponents a la 
gàbia alta, la goneta major i la sobregoneta major. Al pal 
de messana, també de dues peces, s’hi envergaven la 
cangrea i la corresponent escandalosa. Completaven 
l’aparell diversos flocs, a proa, amurats al bauprès, una 
sèrie de veles d’estai entre els pals trinquet i major, i una 
sola vela d’estai alta, a sobre del cangreu, entre els pals 
major i messana. 

Un dels pocs vaixells així aparellats que han existit, 
no gaires més de mitja dotzena, fou el Ziba, de 497 
TRB, construït a Escòcia l'any 1858, i dedicat a la 
carrera del te. En la navegació transoceànica, sembla que 
les prestacions d'aquest vaixell foren bones, però la raó 

del seu inusual aparell raïa en el seu millor rendiment en 
cenyida tancada, que li permetia remuntar amb major 
facilitat els trams baixos dels rius xinesos, fins arribar 
als llocs de càrrega. 

Entre els últims anys del segle XIX i els primers del 
passat aparegueren els pocs vaixells que hi ha hagut 
aparellats de bricbarca goleta o de jackass barca de 
quatre pals (Fig. 6), el nombre dels quals no 
ultrapassà pas la mitja dotzena, gairebé tots nord-
americans. En aquests vaixells, el pals trinquet i major 
proer eren compostos, de tres peces, amb cofes i 
creuetes, com els de les fragates i, com aquests, 
suportaven sengles conjunts complets de veles quadres 
(fins a cinc). El major poper i el de messana eren de 

dues peces, amb creueta, i només duien envergades el 
cangreu i la cangrea, respectivament, i les corresponents 
escandaloses. Els flocs solien ser els mateixos que els 
d’una fragata o un bricbarca del mateix tonatge, i 
completaven el velam dues sèries de veles d’estai, entre 
el par trinquet i el major proer i entre els dos majors. 

Dels vaixells aparellats d’aquesta manera, el més 
paradigmàtic de tots fou l’Olympic, de 1.469 TRB, 
construït a les costes de l'estat nord-americà de Maine 
l'any 1892 i, a mans de diversos armadors, dedicat al 
tràfic mercant entre ambdues costes dels Estats Units i 
pel Pacífic, fins a Austràlia. Tot i que el seu rar aparell 
donaria un rendiment acceptable, com ho palesa la seva 
activitat transoceànica, després de desarborar fou 
reaparellat de goleta amb gonetes i sobres als pals 
trinquet i major. Als anys vint del segle passat, acabà la 
seva vida activa convertit en una barcassa. 

L’aparell més rar de tots els d’aquest tipus fou el de 
jackass bergantí. Era com el d'un bergantí sense les 
gàbies del pal major (damunt de la gran bergantina – 
vela major -,  goneta i sobregoneta. És possible que 
només s'aparellessin així alguns petits vaixells nord-
americans o canadencs, perquè els escassos jackass 
bergantins que han existit es van emprar quasi 
exclusivament per a la caça de foques a Terranova. 

Al meu entendre, també mereix el qualificatiu 
d’insòlit l’aparell de goleta de més de quatre pals, tot i 
que de cinc arribessin a haver-n'hi bastants a la costa 
nord-oriental dels Estats Units d'Amèrica i a l'atlàntica 
canadenca. La majoria foren vaixells de fusta, d'un 
tonatge comprès entre les 1.000 TRB i les 2.000 TRB, 
amb un velam no massa generós però suficient i de fàcil 
maniobra, generalment equipats amb un motor auxiliar, 
construïts entre els últims anys del segle XIX i la tercera 

Fig. 5 –Berganti goleta de gabies de 3 pals. 
Fig. 6 –Bricbarca goleta o jackass barca de 4 pals. 



dècada del passat, sobretot durant la Primera Guerra 
Mundial, perquè l'administració ianqui va pretendre 
crear una flota d'un miler de grans goletes de fusta 
(material del quan n'anaven sobrats), igualment 
motoritzades i totes molt semblants (producció en 
sèrie ?) per suplir els vaixells de propulsió mecànica 
convencionals que els enfonsaven els submarins i els 
corsaris alemanys. 

De sis pals també n’hi hagueren força, però no pas 
tantes, i també totes nord-americanes. Eren vaixells 
grans, de tonatge comprès entre les 3.000 TRB i les 
4.000 TRB, algunes ja de buc i arboradura (8) metàl·lics, 
generalment equipades amb propulsió mecànica auxiliar. 
En temps d’aquell primer conflicte bèl·lic mundial, de 
goletes de cinc i sis pals, al port de Barcelona se n’hi 
veieren algunes. 

Només a títol de curiositat, cal recordar que, entre 
les grans goletes nord-americanes de 6 pals, hi hagué la 
Wyoming, de 3.730 TRB i 100'5 m. d'eslora del buc, amb 
un aparell bastant proporcionat, construïda a l'estat de 
Maine l'any 1909. Fou el vaixell de buc de fusta més 

gros que s'ha bastit mai, ultrapassant els límits que 
imposa el material (importants problemes de rigidesa del 
buc). Va naufragar al Nantucket Sound l'any 1924.   

La més estrambòtica de totes aquelles grans goletes 
ianquis fou la Thomas W. Lawson (Fig7), l'únic veler de 
set pals que hi ha hagut mai. Era un vaixell mastodòntic, 
de 5.218 TRB, 14.500 Tm. de desplaçament màxim (9), 
112'2 m. d'eslora en la flotació i 15'2 m. de mànega, 
construït a Massachusetts l'any 1902 per a un armador 
de Boston. El seu buc era d'acer, de formes plenes, 
especialment les de la carena, i de considerable 
francbord, gens esvelt. Els set pals, amb llargs mascles 
metàl·lics i mastelers de fusta, tenien tots la mateixa 
guinda, que era escassa ( un 25 % menys de la que 
correspondria a un vaixell d'aparell rodó de la seva 
eslora). El velam, que en total sumava 4.331 m² (10), el 
constituïen un conjunt complet de flocs, sis cangreus, 
corresponents als pals 1 a 6 (començant a comptar pel de 
proa), tots iguals, una cangrea un xic més gran que 
aquests al pal 7, i les corresponents escandaloses. 

Tal com era i estava aparellat, el T. W. Lawson era 
un vaixell pesant, lent (11) i ben poc maniobrable, que 
només assolia velocitats acceptables (en relació amb la 

seva eslora en la flotació) amb vents frescos o forts. 

Aquest vaixell singular fou destinat principalment al 
tràfic de cabotatge por les costes americanes de 
l’Atlàntic nord-occidental, fins al Carib, transportant 
carregaments diversos, fins i tot petroli envasat, però 
també va efectuar diversos viatges transatlàntics, a 
Europa, en algun dels quals va arribar fins a la 

Mediterrània. El desembre de l’any 1907 es va perdre a 
les illes Scilly, a redós de les quals es refugiava del mal 
temps (manca de maniobrabilitat ?), i en el naufragi hi 
perderen la vida diversos tripulants. 

En l’època més esplendorosa de la navegació a vela, 
els anglosaxons d’una i altra banda de l’Atlàntic foren 
els reis dels velers més airosos, veloços i famosos de tots 
els temps: els clípers. Però també, com hem vist, foren 
els inventors dels aparells més rars. En canvi, de les 
drassanes de l’Europa continental, franceses i 
alemanyes, en sortiren els millors, més racionals i més 
funcionals velers mercants de tots els temps: els grans 
vaixells metàl·lics d’aparell rodó dels últims anys del 
segle XIX i primers del XX. Tot i això, a les mars del 
nostre continent i als últims temps de la vela, a part 
d’algun bergantí goleta de més de tres pals, també s’hi 
ha vist algun aparell estrambòtic, com el de les goletes 
Vinnen. 

L’any 1922, a les drassanes Krupp, de Kiel, 
s’avararen cinc grans goletes de velatxo  i gàbies de 
cinc pals, les úniques que han existit, per  a la 
companyia armadora F. A. Vinnen, de Bremen, que les 
destinaria al tràfic "tramp" (12) i a velers escola. 
Aquests vaixells es van caracteritzar pel seu aparell únic, 
tan singular que, en l'àmbit mariner nòrdic, se'l conegué 
com el "Vinnen  rig" (13). Els seus noms foren Adolf 
Vinnen, Carl Vinnen, Christle Vinnen, Suzanne Vinnen i 
Werner Vinnen. 

Aquelles grans goletes eren vaixells d’unes 3.750 
Tm. de desplaçament, 1.827 TRB, 77 m. d’eslora en la 
flotació (uns 95 m. d’eslora total) i 13 m. de mànega, 
equipats amb un motor d’explosió de 350 Cv. (14). El 

Fig. 7 -  La Goleta de 7 pals Thomas W. Lawson. 

Fig. 8 -  La Carl V innen 



buc era d’acer i de línies prou airoses, tot i el seu 
important desplaçament, que no desmereixien gens a les 
del dels últims grans velers d’aparell rodó. 

 

El seu aparell era realment curiós. Arboraven cinc 
pals, tots de la mateixa guinda, respectable, amb mascles 
molt llargs, propis del velam cangreu, i mastelers. El 
velam era el següent: a proa, trinqueta i tres flocs; al pal 
trinquet, cangreu, velatxo baix, velatxo alt i goneta de 
proa; al major proer, cangreu i escandalosa; al pal major, 
cangreu, gàbia baixa, gàbia alta i goneta major; al major 
poper, cangreu i escandalosa, i al de messana, cangrea 
(amb faldar més llarg que el dels cangreus) i 
escandalosa. En total, aquest velam sumava uns 1.838 
m², que, amb prou vent, donaven a aquests vaixells un 
caminar d’uns set nusos (15). A més a més, quan 
navegaven amb vents ben oberts i fluixos, a les vergues 
seques dels pals trinquet i major podien armar-hi sengles 
veles quadres d’empopada, que donaven uns 480 m² de 
velam més. Alguns estudiosos de la vela han considerat 
que aquestes dues veles d’empopada formaven part de 
l’aparell bàsic, tot i seguint qualificar-lo de goleta, cosa 
que, al meu entendre, és del tot contradictòria. De ser 
com aquells diuen, en tot cas l’aparell seria d’una 
estranya jackass barca. 

Si des d’un punt de vista merament tècnic, aquest 
aparell fou un intent ben poc reeixit de mantenir la vela 
en vaixells de tonatge elevat i destinats a un tràfic gens 
adequat als aparells rodons tradicionals, la funció de 
vaixells escola d’aquelles grans goletes (embarcaven un 
nombre reduït d’alumnes en pràctiques) bé podria 
justificar la presència de les poques veles quadres. 

De totes aquelles cinc grans goletes, per nosaltres, 
els catalans de la Costa de Llevant la més coneguda fou 
la Carl V innen, que va visitar el port de Palamós els 
anys 1933, 1934, 

1935 i 1936, i la Werner V innen, només l'any 1934 (16). 
La Adolf V innen va naufragar al cap Lizard, l'any 1924, 
en el transcurs del seu primer viatge. Les altres dos, com 
també la Werner, acabaren la seva vida convertides en 
motonaus. El temps de la vela mercant ja s'havia acabat. 

En parlar d’aparells insòlits, de cap manera podem 
incloure-hi els que lluïen els pailebots i goletes 
mediterranis, illencs i llevantins, que veiérem navegar 
per les nostres mars fins a l’últim quart del segle passat, 
perquè el seu, que era ben estrany (pals sense mastelers, 
sovint només el trinquet, un cangreu en aquest pal i 
algun floc) no era altra cosa que la mutilació irracional 
de l’original, que mantenia un velam mínim, gens 
equilibrat i  encara menys eficient, per ajudar, qual 
s’esqueia o calia, la precària i antiquada motorització. 
Molts, així aparellats – o desaparellats -, no es mereixien 
ni la consideració de motovelers.  

Joaquim PLA i BARTINA,  

de l’AGAM. 

NOTES 

1 – Un bergantí goleta de quatre pals, si per cenyir 
millor el vent carrega el velam rodó, perd d'un 12 % a un 
14 % de la seva velocitat potencial, però el seu rumb 
més tancat al vent real li permet guanyar quasi un 18 % 

de sobrevent a cada bordada. 

2 – El capità Robert Hall Grower era un marí expert, 
però també un filòsof i un inventor idealista, que va 
pretendre renovar i millorar diversos aspectes dels 
vaixells del seu temps i de la dura tasca de la gent de 
bord. 

3 – Aquelles rares veles, foren les precursores de les 
cangrees dobles que armaven els últims grans velers 
alemanys ?  Podria ser, però no he pogut pas constatar-
ho. 

4 – El vaixell més gros construït a Catalunya durant 
el Segle d'Or de la nostra marina velera, lògicament de 
fusta, fou la fragata Dª Flora Pombo, de 884 TRB i 45'7 
m. d'eslora, bastit a les drassanes de Salvador Busquets, 
d'Arenys de Mar, l'any 1865. 

5 – Com bé saben els que em coneixen, mai no vaig 
combregar amb els principis del “Movimiento” ni em 
vaig relacionar amb la seva gent, perquè, a causa d’un 
corriment de càrrega intel·lectual produït durant un fort 
temporal de primera joventut, sempre més he anat 
escorat a babord. Tot i això, quan estudiava, com que 
tenia bons companys que estaven embarcats – o 
hostatjats – en el Baleares, se'm presentaren ocasions 
d'estar-hi a bord mantes vegades. Fou el primer gran 
veler que coneguí i una de les causes de la meva dèria 
per la marina velera civil. 

6 – Alguns estudiosos de la marina de vela, sobretot 
anglosaxons, solen qualificar els aparells d'aquest tipus 
d'híbrids, perquè barregen veles rodones i de tall en 
nombre semblant, considerant que ambdós tipus de veles 
obeeixen a principis tècnics distints. Jo, de manera molt 
particular, prefereixo qualificar-los de mixtos, sia perquè 
és el que havia après quan estudiava, sia perquè, en la 
nostra llengua, híbrid és sinònim de mestís, i no em sona 
prou bé. Mixt és prou explícit. 

7 – Jackass es pot traduir per burro, babau o enze, en 
el sentit que no és pas gran cosa.  

8 – En aquestes grans goletes, tots els pals tenien la 
mateixa guinda, la qual cosa feia que el conjunt de 
l'aparell fos ben poc airívol. Els mastelers solien ser de 
fusta. 

9 – Unes 3.000 Tm. més que la fragata Preussen i el 
bricbarca France (el segon d'aquest nom, de l'any 1911). 

10 – D'un 25 % a un 30 % menys del que li 
correspondria, pel seu desplaçament, si s'hagués 
aparellat rodó, a la manera convencional. 

11 – El seu coeficient de propulsió a vela   era de 
2'7. El normal d'un veler metàl·lic d'aparell rodó dels 
primers anys del segle XX era de 3'5. 

12 – En el tipus de tràfic al que es destinaven 
aquests velers, diferent del purament transoceànic, rauria 
la raó del seu particular aparell. Endemés, aquest no 
requeia una tripulació nombrosa, que, en total, comptant
-hi els alumnes, era d'una vintena i escaig d'homes. 

13 – El fet que l’anglès sigui la llengua franca del 
món mariner justifica que s’empri el substantiu “rig”. 

14 – Per la potència del motor, més que motovelers, 
cal considerar-los velers amb motor auxiliar. 



15 – Amb el velam bàsic, el seu coeficient de 
propulsió a vela, k, era de 2'8 (veure nota 10).   Eren un   
20 % menys velats que els vaixells d'aparell rodó del 
mateix tonatge. 

16 - Informació del Museu de la Pesca de Palamós.  
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LES VILES DE SANT FELIU DE GUÓXOLS I PALAMÓS (i 2) 

VIDES QUASI PARAL·LELES 

En l’article publicat en el número 34 de la revista 

Exocetus volitans fèiem un repàs sobre les 

circumstàncies que varen portar a la rivalitat i a les 

semblances en les activitats i modus de vida de les dues 

poblacions, des de l’Edat Mitjana fins a l’època actual, 

repassant els sectors de la indústria,  el transport marítim 

i la construcció naval. En aquest número començarem 

per la pesca i continuarem amb altres factors que han 

influït en les vides d’aquestes dues viles empordaneses. 

 

La pesca 

Estant situats els pobles en qüestió a ran de mar, és 

natural que la pesca constituís una font de recursos, al 

menys per una part de la població. Sant Feliu, més 

antiga, tenia ja una llarga tradició en aquesta activitat 

quan Palamós va néixer al segle XIII. El Monestir de 

Sant Feliu ordenava l’activitat com en altres àmbits i 

cobrava una part del benefici de la pesca. A més, existia 

des de molt antic, industria de salaó del peix capturat 

que era exportat a terres del interior, tant d’Espanya com 

de França. En canvi a Palamós la pesca no va tenir mai 

gaire importància fins als anys vint i trenta del segle XX, 

coincidint amb l’arribada de pescadors procedents del 

sud de Catalunya, sobre tot de l’Ametlla de Mar 

(antigament La Cala), denominats “caleros”. Això no 

vol dir que no existís de sempre una activitat pesquera. 

No més que era inferior a la de Sant Feliu. 

Sembla ser que, en primera instància, els caleros varen 

intentar quedar-se a la vila ganxona, però no foren ben 

rebuts per la por que constituïssin una competència 

sobre els pescadors locals. Per tant prosseguiren el 

viatge una mica més al nord. A Palamós no trobaren 

tants obstacles per quedar-s’hi amb el resultat que els 

seus descendents tenen, avui dia,  una presencia 

destacada en el mon pesquer d’aquella vila. Els caleros 

portaren tècniques noves d’arrossegament que 

augmentaren les captures, doncs eren molt més eficients 

que els mètodes tradicionals emprats fins a les hores a la 

Costa Brava. Això va tenir conseqüències que han 

arribat als nostres dies. Palamós és el segon port de 

Catalunya en quant a barques de pesca de ròssec, la 

gamba de Palamós ha adquirit importància arreu i el 

sector viu una època de prosperitat no més enterbolida 

per la preocupant disminució de les captures i la falta de 

relleu generacional. 

En aquest àmbit Sant Feliu ha perdut la importància que 

tenia. Queden, quasi de forma testimonial, unes poques 

barques que segueixen sortint a pescar. Segons Ports de 

la Generalitat, en el 2018 hi havia 16 barques de pesca a 

Sant Feliu, contra 51 a Palamós, sumant totes les 

especialitats de pesca. El valor de les captures és molt 

menor a Sant Feliu respecte Palamós,  1,585.307 € a 

Sant Feliu contra 9,711.036 € a Palamós. De passada 

direm que, malauradament i de mica en mica, també van 

plegant les famílies pescadores a Palamós. En un any, 

del 2017 al 2018 han plegat1 10 barques de pesca en 

aquesta vila. 

Queden lluny les èpoques en que Sant Feliu tenia una 

activitat potent de pesca, quan hi havien en la ciutat més 

de vint factories de salaó, sobre tot de sardines, que eren 

proveïdes per pescadors locals, i el producte exportat 

lluny, sobre tot a Girona, Barcelona i el sud de França. 

El segle XVIII fou l’època més brillant en quant  

l’activitat pescadora, no més afluixant quan la industria 

surera començà a crear llocs de treball ben remunerats, 

sense les incerteses i perills que oferia la pesca. 

 

Les drassanes. 

Sant Feliu de Guíxols fou drassana real des del 1717 

però ja en 1258 l’Abat Gerard del Monestir, va concedir 

al poble la facultat de construir vaixells, és a dir, de 

montar unes drassanes a la platja. 

Com a Drassana Reial, entre 1717 i 1720 es construïren 

tres navilis de línia: el San Felipe, el San Bartolomé i el 

Nª Sª de Montserrat, però al cap de pocs anys la 

drassana entrà en declivi i no se’n feren més de gran port 

que se’n tingui constància. De tota formes, el fet 

d’acollir la Drassana Reial tingué una gran importància 

per la vila, ja que la seva població, d’uns dos mil 

habitants a l’època, es veié incrementada per tècnics, 

mestres d’aixa, funcionaris de la corona, militars, 

mariners i les seves famílies que donaren un impuls 

econòmic important a la població. 

Podria haver esdevingut que mestres d’aixa de la 

població i llocs veïns de la costa fossin mobilitzats i 

enviats a Cantabria per contribuir a la construccions de 

navilis de guerra i, al retornar, portaren els coneixements 

adquirits en la construcció de vaixells atlàntics, de 

tècnica diferent als de construcció mediterrània, i això 

serví, pocs anys després, per vestir els bergantins, 

pollacres, bricbarques, etc. que portaren a la marina 

mercant catalana al seu segle d’or i contribuí al comerç 

amb les amèriques. Recordem que les típiques 

embarcacions mediterrànies eren tipus barca de mitjana, 

falutx, xabec, arborades de vela llatina, mentre que els 

vaixells aptes per navegar per l’Atlàntic necessitaven 



veles quadres i solien ser més grans. Això no obstant, 

no passa de ser una conjectura sense proves fefaents2. 

Segons Josep Auladell i Payró, en la pàg web “Marina 

guixolenca” , durant el segle XIX es varen vestir a Sant 

Feliu 35 velers d’altura, tots d’armadors locals que 

anaven “a la fusta” a les drassanes de la platja, més 

altres de cabotatge.  

En quant a Palamós, entre 1781 i 1864 es construïren 43 

vaixells3 de diversos tipus i tonatge. Aquí, però, en 

funció dels documents estudiats, podem dividir la 

construcció naval en dues èpoques. De 1782 a 1805 en 

que la construcció es va dedicar a petites embarcacions 

de cabotatge, com ara pincs, llondros, llaguts, dels que 

consta se’n construïren 15 i del 1817 a 1883, en que el 

nombre de bastiments vestits a la platja de Palamós fou 

de 33, però de tonatge important: bergantins, pollacres, 

bricbarques, fragates, de fins i tot 400 tones. 

Els vaixells construïts a les dues drassanes eren 

majoritàriament barques de mitjana, bergantins i goletes 

d’unes 100 a 200 tones, tot i que també es construïren 

algunes fragates de més de 300 tones. 

Els trens 

En 1887 es va inaugurar el tren de via estreta entre 

Girona i Palamós, havent d’esperar fins 1910 per que la 

via arribés al port. El tren de Sant Feliu es va estrenar en 

1892, però no va arribar al moll comercial fins el 1927. 

La segona meitat del segle XIX va veure florir arreu un 

munt d’iniciatives privades per construir comunicacions 

ferroviàries. De vegades fou un bon negoci però moltes 

d’altres va acabar amb la ruïna dels inversors. És en 

aquest context que varen néixer els projectes de tren de 

Girona-Palamós i Girona-Sant Feliu de Guíxols. 

Cadascun d’ells defensat per autoritats i representants 

polítics d’ambdues poblacions.  

Inversors de cada línia foren: per Palamós, August 

Pagès i Ortiz, home de gran iniciativa, promotor també 

d’altres activitats comercials i culturals. Ell va ser 

impulsor de la recollida de capital pel tren procedent de 

petits i grans inversors de Palamós, Calonge, 

Palafrugell, La Bisbal i Girona, principalment. El 

projecte es va aprovar en 1884 començant a funcionar 

fins a Flaçà en 1887 i arribant a Girona en 1921. 

Per Sant Feliu, Joan Cases i Arxer, industrial surer, 

alcalde en alguns períodes, juntament amb Enric Heriz, 

promogueren la captació d’inversors de Sant Feliu i els 

altres pobles que en sortirien beneficiats de la línia. El 

projecte s’aprovà en 1888. 

Les dues línies passaren per moments bons i dolents, 

més d’aquests últims que dels primers. Els cicles 

econòmics que patia sovint l’industria del suro pesà 

molt en l’explotació de les companyies que passaren per 

diverses mans fins que el “progrés” en forma de 

carreteres asfaltades, camions i automòbils els varen 

eliminar com a medi de transport. La seva fi però, fou 

diferent, El Tranvia del Bajo Ampurdán, o sia el tren 

pinxo de Palamós, finalitzà la seva vida en 1956. El de 

Sant Feliu durà més, no compartia la via amb la 

carretera, com el seu competidor, i per tant no 

“molestava” tant. De totes maneres acabà al 1969, amb 

gran recança de molts nostàlgics. 

No podem però negligir el paper que ambdós trens 

tingueren en les comarques servides per ells. Durant 

anys fou l’única manera de desplaçar-se a la capital, 

excloent les tartanes i diligències, i de transportar 

mercaderies de l’interior als ports i d’aquests a Girona i 

comarques. Indústries com les papereres de Sarrià de 

Ter, els Tartàrics de Palau, les mines d’Osor, 

ceràmiques de Quart i La Bisbal però sobre tot les 

indústries sureres utilitzaren els seus serveis i sense ells 

hagueren tingut més difícil el seu desenvolupament. 

El fet que totes dues iniciatives ferroviàries tinguessin 

caire privat, formant-se a través de petits inversors, va 

tenir molt a veure amb que les dues poblacions lluitessin 

per tenir cadascuna el seu tren i d’aquesta manera poder 

passar davant de l’altre en quant a desenvolupament i 

modernitat, de forma similar a com va succeir amb els 

ports. Cal remarcar que no tingueren a penes ajut en 

forma de subvencions públiques. Tant sols la línia de 

Palamós – Girona va comptar en un període molt delicat 

per a la seva subsistència, d’una subvenció de la 

Diputació de Girona. El tren de Sant Feliu no en tingué 

mai de cap classe, aconseguint resistir sempre amb la 

iniciativa privada fins la seva absorció per FEVE 

(Ferrocarriles Españoles de Via Estrecha ) als anys 

seixanta. 

Demografia 

L’increment demogràfic mostra un paral·lelisme 

evident. Sant Feliu de Guíxols sempre ha tingut més 

població que Palamós però la diferencia relativa s’ha 

anat reduint amb els anys, passant del 62% a principis 

del segle XX al 18% d’avui dia. 

En cursiva, població estimada. Dades de Wikipedia i INCAT 



Les ocupacions dels habitants de les dues viles han estat 

força diferents al llarg dels segles. En els seus inicis en 

els dos pobles hi havia majoria de pagesos, mariners i 

pescadors però Sant Feliu augmentà ràpidament el 

número de comerciants en relació a Palamós. Al ser 

drassana reial, Sant Feliu comptava també amb artesans 

com mestres d’aixa, corders, velers i calafats en major 

nombre que Palamós.  

La inicialment major incidència de transport marítim a 

Sant Feliu provocà el nombre elevat d’habitants que es 

dedicaven al comerç. La majoria eren parçoners o 

armadors que, amb el temps, feren fortuna i 

esdevingueren ciutadans burgesos. Palamós no va tenir 

tant aquesta proporció de comerciants-armadors. La seva 

societat fou més humil, més proletària, fins ben entrat el 

segle XX. 

En els quadres següents s’exposa les ocupacions dels 

habitants de les dues poblacions en tres èpoques 

diferents  

Dades obtingudes de: 

Arxius Municipals de Palamós i Sant Feliu i  

Àngel Jiménez, Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica. 

Ajuntament de SFeliu de Guíxols 1997.  

Rosa Junyent i Comes Salvador Tarragó i Cid. El port de 

Palamós. Direcció General de Ports i Costes 1991.  

Rosa Junyent i Comes Salvador Tarragó i Cid . El port de Sant 

Feliu de Guíxols, Direcció General de Ports i Costes 

1991. ) 

Arxiu Històric Provincial de Girona  AHPG.  

Apareix l’ofici de taper en gran proporció a les dues 

viles. El percentatge de mariners i pescadors de Palamós 

supera el de Sant Feliu. 

L’ofici de taper fa un màxim i disminueix el de persones 

dedicades a oficis de la mar en totes dues poblacions 

 Societat i Cultura 

En les dues poblacions, en la segona meitat del segle 

XIX, es viu una florida d’entitats socials i culturals que 

superen la diferencia d’habitants, és a dir, hi ha un 

nombre quasi igual de mutualitats, cooperatives, 

col·legis, casinos, teatres, publicacions, etc. tot i la 

diferencia en el nombre d’habitants. 

Cada vila fundà la seva Cambra de Comerç encara 

actives en l’actualitat. També es constituïren 

cooperatives de consum, alguna de llarg recorregut en el 

temps. Des de molt aviat es formaren agrupacions 

obreres, fruit de la industrialització. També entitats 

culturals, com teatres, diverses publicacions setmanals, 

etc. Casinos que agrupaven sectors socials determinats: 

el dels senyors, el de les classes menestrals i un tercer de 

jovent acomodat però inconformista i modern. 

Paral·lelament sorgiren Ateneus populars, agrupacions 

obreres que varen culturitzar als treballadors de les 

fàbriques. 

El quadre següent mostra la quantitat i diversitat 

d’entitats i agrupacions culturals a cada població. No hi 

són totes però si les més conegudes i representatives 



Una conseqüència important del desenvolupament 

cultural de les poblacions fou l’interès que sorgí per 

ordenar el creixement urbà i embellir els espais comuns. 

En això, Sant Feliu de Guíxols s’avençà bastants anys a 

Palamós.  La burgesia ganxona, enriquida amb el 

comerç primer i la indústria del suro després, volgué 

tenir un bonic espai on passejar i el 1853 encarregà a 

l’arquitecte Martí Sureda i Deulovol el projecte d’un 

passeig a on no hi havia més que un sorral aprofitat 

parcialment per drassanes i pescadors. En els anys 

posteriors es construí el passeig que ha tingut variacions 

fins els nostres dies. De tres fileres d’arbres inicials es 

passà a quatre en 1876 i a cinc en 1880.  En 1887 es 

retallà una filera per deixar un ample espai central on 

passejà, que és tal com ha quedat. Fanals d’artístic 

disseny i alguna font acabaren de donar un aire 

senyorial al Passeig del Mar. 

Per contra, Palamós continuà fins el 1904 amb la platja 

abandonada. Aquell any decidí, per iniciativa dels 

propietaris veïns i per subscripció popular, la 

construcció del passeig, que va haver d’esperar fins la 

dècada dels vint del segle XX per delimitar la platja i el 

passeig amb una balustrada i  l’ordenament l’actual.  

Aquest passeig es construí en una zona on hi havia cases 

senzilles d’habitatges de treballadors de les fàbriques 

dels voltants (can Montaner i altres) formant un barri 

obrer amb carrers ben dissenyats, d’una quadrícula a la 

manera de l’eixample barceloní o de la part antiga de 

l’Escala. No obstant, la primera renglera d’habitatges en 

front del mar fou ocupada per cases “de senyors”, d’estil 

noucentista, propietat dels fabricants surers. 

L’existència d’un barri obrer a Palamós marca una 

diferencia significativa amb Sant Feliu, que no en tenia 

fins als anys cinquanta del passat segle. És a dir, els 

treballadors, a Sant Feliu, vivien als mateixos barris que 

els propietaris i menestrals de la vila. Això és, al meu 

entendre, un significatiu tret en les característiques de 

les dues poblacions: l’una més burgesa, Sant Feliu, i 

l’altre amb més presencia i consciència de classe 

proletària, Palamós. 

Si observem un mapa de les dues poblacions veurem 

que, mentre el passeig del mar de Sant Feliu de Guíxols 

és l’acabament del poble en direcció terra – mar, a 

Palamós en canvi, el passeig acompanya al poble en el 

seu transcurs de l’est a l’oest, és a dir, hi ha més 

contacte amb el mar del nucli urbà que en el cas del seu 

veí, on la major part del nucli queda allunyat de la 

platja. Això està obligat per la ubicació orogràfica de les 

localitats però no deixa de ser significatiu i pot ser 

decisiu en alguns aspectes, com ara el turístic. 

 

CONCLUSIÓ: 

Les circumstàncies d’estar a prop i en un entorn molt 

similar feu inevitable que s’establís una competència 

entre les dues poblacions. Aquesta competència era molt 

més evident en temps de penúries o d’escassetat de 

medis de producció, on l’agricultura, la pesca, el petit 

comerç i posteriorment la indústria del suro, eren les 

úniques fonts de recursos dels dos pobles. Cadascun 

d’ells va aprofitar el que tenia de la millor manera que 

pogué provocant la rivalitat esmentada i el paral·lelisme 

que acabem de mostrar. No obstant, es tracta d’un 

paral·lelisme  asimètric. Sant Feliu sempre va anar per 

endavant  demogràficament i això va suposar més 

activitat en l’economia local. La burgesia ganxona 

estava més assentada i amb més influencia que la 

palamosina. La industria del suro va llimar les 

diferències, que a poc a poc s’han anat difuminant. En 

els últims temps, el fet de tenir Sant Feliu una rada de 

poca fondària, de boca estreta i de mal maniobrar, sobre 

tot amb vent, ha tornat impossible l’accés al moll dels 

moderns vaixells mercants, quedant amb avantatge 

Palamós que no te aquests problemes. El comerç 

marítim ha quedat finalment en mans de Palamós. 

L’arribada del turisme i amb ell la millora notable del 

nivell de vida com a conseqüència de l’augment de 

recursos, ha diluït i a la fi eliminat aquesta rivalitat que 

ja és història.  

Joaquim SERRA i BECH 

AGAM 

Novembre 2019 
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AMARINAMENT. QUAN ELS VAIXELLS NO SABIEN ON EREN 

.- Introducció. 

La formació que rep una persona que ingressa 
actualment a una facultat de nàutica difereix, en gran 
mesura, de la que rebien els alumnes a les antigues 
escoles de nàutica a mitjans del segle passat. Des 
d’aquells temps hi ha hagut  una veritable revolució 
tecnològica, i ara els futurs oficials han de ser capaços 
d’utilitzar un nombre creixent d’aparells d’ajut a la 
navegació, i entre tots ells cal fer un esment molt 
especial al radar, els ulls que ens permeten veure-hi 
enmig la fosca. 

Intentarem presentar aquí els elements que, fins fa ben 
poc, eren els únics suports que tenia el navegant per 
desenvolupar l’activitat professional. D’aquesta manera 
podrem comprovar com la incertesa era el pa de cada 
dia, i que, malgrat això, l’experiència transmesa 
generació rere generació permeté que, amb els limitats 
instruments existents a bord, els vaixells poguessin 
acomplir la seva tasca: transportar persones i 
mercaderies pels camins no marcats de la mar. 

2.- Amarinament. 

Entenem per amarinament els coneixements pràctics 
necessaris que l’aprenent de pilot ha d’adquirir durant 
els seus embarcaments per, en acabar, poder navegar 
amb seguretat. Aquesta és una matèria que no ha figurat 
mai amb aquest nom en els diversos plans d’estudis de 
nàutica. En tot cas, quedava més o menys inclosa en les 
pràctiques de mar. Però, al meu entendre, hauria de ser 
una de les assignatures més important de tot el 
currículum. És una assignatura que no es pot estudiar en 
cap llibre, i que només es pot aprovar quan un agregat 
ha après com ha de rebre l’embat del vent i els ruixims 
de la mar a la cara, mentre, amb els peus ben ferms a 
coberta, intenta acompanyar el brandar de les onades.  

Aquest procés és llarg i costerut i, avança amb més o 
menys rapidesa, depenent de quines siguin les qualitats 
personals de cadascú. Però el factor clau ve donat pel 
mestratge que es rebi a l’escola de nàutica i, més 
endavant, als vaixells on cada alumne s‘embarqui. 

El jove més entusiasta, i amb una vocació marinera 
clara, pot veure estroncada la seva carrera si té la mala 
sort d’enrolar-se en una nau curulla d’oficials amargats, 

que consideren la vida a bord com un càstig diví. Ben 
altrament, qui té la bona estrella de trobar companys 
competents i que estimen l’ofici, acceleren el seu 
aprenentatge de forma notable, i cada singladura esdevé 
una porta lluminosa vers el futur. 

3.- Trilogia màgica. 

Fins a mitjans del segle XX, la navegació d’altura havia 
evolucionat ben poc en relació amb els antics temps de 
la vela. L’agulla nàutica, el sextant i el cronòmetre, 
representaven  la trilogia màgica que permetia solcar els 
oceans. La posició del vaixell es calculava amb 
observacions del sol, de la lluna, dels astres i de les 
estrelles. Els navegants, quan a la nit contemplaven la 
volta del cel farcida d’estels, hi veien figures diverses 
que els feien volar la imaginació, i de totes elles la més 
bonica era, sense cap mena de dubte, la Creu del Sud! 

A determinades èpoques de l’any, hom podia estar-se 
dies i més dies sense aconseguir una situació 
astronòmica, i quan l’estima indicava que t’apropaves a 
una costa, calia utilitzar sense tardança els pocs 
elements que tenies a l’abast per evitar un desastre, 
sobretot si navegaves enmig d’una espessa boira. 

4.- Diversos sistemes de detecció de la costa. 

Arreu del món, quan grans rius com el Congo, 
l’Amazones, el Magdalena, l’Orinoco, etc. 
desemboquen a l’oceà, es produeix un aiguabarreig que 
canvia el color de les aigües marines. Aquest fenomen 
pot observar-se, algunes vegades, fins a distàncies de 
300 milles mar enfora. Un altre element a tenir en 
compte és l’olor de terra. Aquest és un tret distintiu 
quan es recala a deltes com els dels rius Nil o Níger, ja 
que en apropar-t’hi notes com si haguessis traspassat 
una cortina, i tant la temperatura com l’olor de l’aire 



experimenten un canvi notable. 

Un altre indici de terra pot ser l’existència de núvols al 
damunt d’illes que són a sota de l’horitzó. Cosa que 
també es veu confirmada, a la caiguda del dia, per la 
direcció cap on es dirigeixen els ocells marins. 
Finalment, navegant per altes latituds d’ambdós 
hemisferis, la presència de lluïssors i resplendors al cel 
anuncien, sovint, icebergs o bancs de gel més enllà de la 
línia blava que separa el cel de la mar. 

5.- La sonda. 

Aquest és un aparell que hi havia a tots els ponts de 
comandament, i que es posava en funcionament per 
comprovar la fondària de la mar. D’aquesta manera 
s’aconseguia una informació molt valuosa, i es podia 
deduir, en molts casos, a quina distància s’estava de la 
costa. 

En alguns llocs del 
món, com per 
exemple a l’Àfrica 
occidental, quan es 
navega al sud de 
Dakar a la zona dels 
Bissagos, el pendent 
del fons marí 
augmenta d’una 
manera regular, i es 

pot avançar milles i milles seguint amb la sonda les 
línies de fons, ja que aquestes sempre van paral·leles al 
litoral. També pot ser molt valuós l’ajut d’aquest aparell 
quan costejant amb temps de xàfecs i poca visibilitat, es 
navega a la recerca de l’embocadura de rius cabalosos, 
com el Congo, car aleshores la sonda ens detecta 
clarament quan es creua el barranc submarí que ha 
generat l’erosió del riu durant segles. Llavors es posa el 
timó tot a la banda i s’avança perpendicular on hi ha 
d’haver la línia de la costa, fins que apareix per la proa 
la boca immensa del gran riu africà. 

6.- La corredora mecànica. 

Aquest aparell, utilitzat per calcular la velocitat de la nau 
i les milles recorregudes per aquesta, no era gaire 
utilitzat a bord de molts vaixells, ja que més d’una 
vegada desapareixia engolida per algun tauró famolenc. 
I a més, molts capitans de la vella escola s’estimaven 
més guiar-se per la pròpia experiència a l’hora de situar-
se per estima. 

7.- L’eterna pregunta: On som? 

En navegació d’altura, quan feia uns quants dies que no 
es disposava de situació astronòmica, s’intentava dirigir 
la recalada vers punts conspicus que poguessin albirar-se 
des de moltes milles de distància. Per exemple, per 
entrar de l’Atlàntic al Carib, sovint es preferia arrumbar 
al canal de la Mona o de la Martinica, ja que ambdós són 
passos nets entre terres altes, evitant sempre fer proa 
vers petites illes poc elevades com el pas de l’illa de 
Sombrero. 

Un altre exemple del que comentem és quan navegant 
pel Pacífic, anant des de Panamà cap el port colombià de 
Buenaventura, alguns vaixells preferien no fer una 
derrota directa, sinó arrumbar primer al cap Corrientes 
(un alt muntanyam costaner, situat al nord de 
Buenaventura, a mig dia de navegació del riu on hi ha 
aquest port), on sempre es podia obtenir una bona 
posició. D’altra manera, si s’hagués fet ruta directa cap 
al port de Buenaventura, situat en una costa baixa, 
fangosa i plena de manglars, difícilment s’hauria 
aconseguit albirar la boia de mar, degut als constants 
canvis dels corrents marins de la zona. Més d’un viatge, 
si algun vaixell arribava de nit a aquesta zona, havia 
d’aturar la màquina, tot esperant la sortida de sol, ja que 
la maleïda boia, o bé estava apagada o havia 
desaparegut. Com deia un descregut capità: Les boies, 
les belluga el diable! 

8.- Cloenda. 

Per a l’amarinament d’un 
jove aprenent de pilot eren 
fonamentals, no només les 
indicacions i les 
instruccions rebudes 
directament dels oficials i 
del capità, sinó que sovint 
era tant o més alliçonador 
l’exemple que aquests 
donaven amb el seu treball 
i actitud a bord. Però només 
amb això tampoc no n’hi 
hauria hagut prou, 
nostramos, pallolers, 
timoners o fins i tot senzills 
mariners, també eren peces 
claus i imprescindibles per 
a la seva completa 
formació. 

Jo sempre recordaré l’any 1966, quan sent un tercer 
oficial novell, acabat d’embarcar a la m/n Guadalupe, de 
la Cia. Trasatlántica, estàvem iniciant la recalada a Port-
au-Prince, el port més important d’Haití, i ni el nostre 
capità, ni cap dels oficials no havien estat mai en aquest 
lloc. Tots plegats portàvem dies regirant els derroters de 
costes i les cartes nàutiques de la zona, però hi havia un 
munt de qüestions que no es veien clares. Llavors algú 
va comentar que un dels mariners del vaixell havia fet 
escala diverses vegades en aquell port. En sentir això, 
ràpidament, el capità, Antón Camiruaga Astobiza, un 
vell llop de mar d’Algorta, l’home més murri que us 
pugueu imaginar, no va tenir cap mena de recança de fer 
pujar immediatament al pont el mariner en qüestió, per 
tal que ens solucionés tots els dubtes. Però, és clar, eren 
altres temps i encara no havia aparegut Google! 

 

Francesc LLEAL i GALCERAN 

Capità de la Marina Mercant 

Juliol de 2019 



UNA GAMBA VERMELLA ATLÀNTICA 

Fa uns anys, no tants, triant productes marins en el 

congelador del supermercat on compro habitualment, 

vaig veure una capsa que ràpidament em va cridar 

l’atenció perquè a la tapa hi deia amb lletres grosses: 

Mar del Plata. Mar del Plata, ciutat costanera del Mar 

Argentí, és la meva ciutat natal i per això ràpidament 

m’interessà el contingut de la capsa: eren gambes 

vermelles. 

Moltes vegades la nomenclatura dels productes del mar 

ens confon i el mateix nom s’utilitza per diferents 

espècies biològiques i productes d’altres latituds. Un cas 

típic de confusió de noms, són alguns tipus de marisc 

nedador, ja que és difícil saber si són gambes, gambetes 

o llagostins. En general es pot dir que al creuar el 

charco, a les costes atlàntiques americanes, les gambes i 

llagostins es denominen langostinos i camarones 

respectivament. Per això, el llagostí argentí és una 

gamba, una gamba vermella atlàntica. 

Fent un recull de noms vernaculars en diferents idiomes, 

observem que en la majoria s’indica correctament que és 

una gamba així com el seu origen. En castellà i en 

francès algunes empreses indiquen, juntament amb el 

nom, que és salvaje (sauvage), per diferenciar-les de les 

gambes de cultiu. Curiosament la comercialització en 

català no és correcte perquè utilitzen el nom de llagostí, 

de fet s’ha traduït directament. Sospito que ha sigut un 

error involuntari i sense assessorament científic. És per 

tot això que en aquest escrit utilitzaré el nom correcte, 

gamba vermella argentina. 

Compendi de noms vernaculars 

Nom vernacular i de comercialització en origen 
(Argentina): Langostino. 
Nom de comercialització a Espanya: Langostino 
argentino, gambón austral, gambón salvaje, llagostí 
argentí. 
Nom en francès: Gambes sauvages, crevettes rouges 
d’Argentine. 
Nom en italià: Gambero argentino, gambero della 
Patagonia, gamberi argentini. 
Nom en anglès: Argentine red shrimp. 

Figura 1. Pleoticus muelleri. Imatge: MI Roldán 

Biologia i distribució geogràfica 

La gamba vermella argentina és un crustaci decàpode de 

color variable entre rosat i vermell, que habita aigües 

temperades-fredes entre els 3 i 110 metres de 

profunditat. Viu en el fons del mar; és a dir, es tracta 

d’una gamba d’hàbitat demersal bentònic. Al final de la 

seva vida, pot arribar a una grandària considerable, els 

mascles fins a 18 cm i les femelles fins a 22 cm, per això 

alguns noms de comercialització indiquen gambón. 

Presenta una distribució geogràfica extensa que va des 

de Río de Janeiro al Brasil, al nord, fins a Santa Cruz a 

l’Argentina, amb una gran abundància principalment al 

llarg de la costa patagònica, en l’àrea compresa entre la 

ciutat de Rawson i el sud del Golf San Jorge (l’àrea 

ratllada al mapa), que és aproximadament 3,5 vegades la 

superfície de Catalunya. Igual que la majoria de les 

gambes és carnívora i s’alimenta de petits crustacis, 

poliquets (cucs de mar) i bivalves. Una característica 

interessant des de la vessant biològica és el seu cicle de 

vida, curt comparat amb altres gambes. S’estima que viu 

dos anys. Per contra, la gamba vermella de la nostra 

costa, Aristeus antennatus, té un cicle de vida més llarg, 

d’aproximadament entre 6 i 8 anys, tot i que no se sap 

amb certesa. La durada del cicle de vida d’un organisme 

amb interès alimentari té molta importància per a 

l’explotació comercial del recurs; en aquest cas, cada 

dos anys es renova tota la població. Això permet 

planificar una pesca sostenible a llarg termini extraient 

tots els adults abans de la seva mort natural, sempre que 

es protegeixin les mides petites i es respecti el període 

de posta. 

 

Figura 2. Distribució geogràfica (àrea grisa) i àrea de major 

densitat d’individus (àrea ratllada). 



La classificació biològica actual és la següent: 

Fílum Arthropoda 

  Subfílum Crustacea 

    Classe Malacostraca 

      Ordre Decapoda 

        Superfamília Penaeoidea 

          Família Solenoceridae 

            Gènere: Pleoticus  

              Pleoticus muelleri (Bate, 1888) 

 

Si busquem a la nostra biblioteca el numero 32 (2019) 

de l’Exocetus volitans, a l’article “Dues gambes, un 

color”, podem comparar la classificació de la gamba 

vermella de la nostra costa, coneguda com gamba de 

Palamós, amb aquesta i veiem que comparteixen 

classificació fins la Família, la qual és diferent. La 

gamba de Palamós pertany a la Família Aristeidae i la 

gamba vermella argentina a la Família Solenoceridae. 

Això ens indica que comparteixen un origen evolutiu 

comú, és a dir, que estan emparentades però que 

posseeixen algunes característiques morfològiques 

diferents.  

Pesca i comercialització 

La tècnica de pesca és l’arrossegament amb xarxes 

marisqueres i es realitza majoritàriament amb vaixells 

tangoneros de altura que es caracteritzen per una eslora 

de 28 a 50 metres, una màniga de 7 a 10 metres, puntal 

de 3 a 5 metres, i motors amb un desplaçament de 80 a 

200 tones. Congelen a bord diàriament entre 5 i 10 

tones, en funció del tipus de processament a bord que 

realitzen del producte. La càrrega va des de 90 a 400 

tones i hi treballen de 18 a 25 tripulants, amb una 

màxima permanència en el mar d’entre 30 i 60 dies. La 

distància d’allunyament de la costa dependrà dels 

permisos de pesca, ja que poden pescar dins i fora de la 

Zona Económica Exclusiva Argentina. 

Actualment 70 vaixells que van a la gamba vermella 

argentina operen en aigües argentines. Els principals 

ports de desembarcament són Mar del Plata, Puerto 

Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula i Puerto 

Deseado. Quan els vaixells són als ports és fàcil 

identificar-los pel seu casc de color vermell, que indica 

que és un vaixell de pesca d’altura, i per les dues perxes 

d’arrossegament. La temporada de pesca va de març a 

octubre, i la resta de l’any hi ha veda per protegir 

l’època de reproducció i les gambes de talles petites.  

La pesca de Pleoticus muelleri començà el 1980 amb els 

clàssics vaixells de pesca d’arrossegament que anaven al 

calamar i al lluç. Operaven majoritàriament a la zona del 

Golfo San Jorge, i el producte era principalment pel 

consum intern, tant fresc com congelat. En les últimes 

dècades ha augmentat el nombre i el tipus de vaixells, si 

bé continuen sent majoritaris els vaixells tangoneros, ja 

que són vaixells especialitzats per la pesca de marisc. 

Què hi ha als mercats del nostre entorn? 

Les capses que es troben als supermercats de Girona, i 

també de França, són sempre de producte congelat però 

en diverses modalitats, com cru o cuit, sencer, escapçat o 

cues pelades. El procés de congelat pot ser a bord del 

vaixell o a terra, i aquest producte congelat està 

catalogat internacionalment amb màxima qualitat. Per 

tant, ens podem fiar de tot el procés d’ençà que la gamba 

surt de l’aigua fins que arriba a casa nostra, a milers de 

kilòmetres d’on ha nascut. 

La gamba vermella argentina és un producte marí molt 

apreciat en la gastronomia internacional per diversos 

motius, com el seu sabor suau i una textura consistent 

que la fa candidata per un bon còctel de gambes. Així és 

com jo la gaudeixo, acompanyada de llimona i maionesa 

o amb alvocat madur ben trossejat servit en una copa 

ampla.  

 

Figura 3. Estadística de pesca. 

També cal tenir en compte com a avantatge, la bona 

relació entre la mida de cada peça i el preu, que per la 

qualitat d’aquesta gamba és molt raonable. Les femelles, 

més grans que els mascles, poden arribar als 100 grams 

de pes i el preu actual sencer i cru arriba als 10 euros per 

kilogram. Per entendre una mica el perquè d’un preu 

molt assequible, m’he submergit en les estadístiques de 

pesca i segons les dades de la Cámara de Armadores 

Pesqueros y Congeladores d’Argentina durant l’any 

2018 es van pescar 250.000 tones mitjançant 302 

vaixells. La captura total informada s’incrementa 

paulatinament des de l’any 2009 fins arribar a la xifra 

record del 2018. Per exemple, comparant les captures 

totals del mes de juliol (hivern austral), el 2015 es van 

capturar 16.700 tones amb 118 vaixells; al mateix mes 

de 2016 es capturaren 25.000 tones amb 138 vaixells i el 

darrer any 30.177 tones amb 176 vaixells. Aquesta 

progressió a l’alça en la captura dels darrers anys explica 

la gran abundància de producte en totes les seves formes 

en els supermercats de Catalunya i de França. El 2018, 

90.000 tones totals del producte es van exportar a 



USA. Europa compra el 36 % de les captures mentre que 

Àsia s’emporta el 33 %. 

Recordeu que per estar segurs que compreu la gamba 

vermella argentina, la capsa ha d’indicar l’àrea de pesca 

FAO 41 Atlàntic oest i el nom científic, Pleoticus 

muelleri.  

 

Figura 4. Etiqueta identificadora del producte congelat. Imatge: A. 

Palahí. 

Tornant al principi d’aquest article, Mar del Plata és una 

ciutat costanera a la vora del Mar Argentí, amb 30 km de 

platges amples i daurades, que visiten turistes amants del 

mar i de les diverses activitats derivades del món marí. 

Un atractiu fonamental és poder gaudir de plats mariners 

amb peixos i mariscs frescos, ja que el principal port 

pesquer argentí històricament parlant és el port de Mar 

del Plata. El símbol de la ciutat no és la gamba vermella 

argentina com pot suggerir la capsa de gambes que porta 

aquest nom, sinó el león marino de un pelo de l’espècie 

Otaria flavescens.  

 

Aquestes enormes foques fan la delícia d’infants i adults 

a diversos punts de la ciutat. El més popular és el 

passeig marítim on dos enormes escultures són captades 

per les càmeres de tots els turistes que visiten la ciutat 

per primera vegada. Des de les platges és freqüent 

observar aquests estimats animals nedant 

tranquil·lament o prenent el sol en els espigons, però 

sobretot s’observen en gran nombre als voltants del port 

pesquer on hi habita una colònia resident de fins a 600 

exemplars.  

 

Figura 6. Colònia resident de foques marines al port de Mar 

del Plata, Argentina. Font: http://www.worldeasyguides.com/

wp-content/uploads/2013/12/Mar-del-Plata.jpg 

María Inés ROLDÁN BORASSI 

Departament de Biologia, Universitat de Girona 



QUAN ELS PESCADORS FEIEN DE JUTGES A LA BAIXA EDAT 

MITJANA. ESTUDI DEL MANUSCRIT “LLIBRE DE LA CORT DE LA 

MAR DE ROSES” 
Recentment hem publicat amb el Dr. Marcel Pujol la 

transcripció i edició crítica d’un manuscrit relacionat 

amb l’activitat pesquera a la vila de Roses a la Baixa 

Edat Mitjana. El “Llibre de la Cort de la Mar de Roses. 

Ordinacions, sentències i concòrdies sobre la pesca 

(segle XV)” (Fundació Promediterrània, 2019) recull 

l’estudi d’un lligall incorporat el 2005 a les col·leccions 

de l’Arxiu Històric de Girona, número 50, sota el títol 

factici “Ordinacions, capítols i concòrdies relatives a la 

pesca del mar de Roses, segles XV-XVI”. Són 74 folis, 

més 8 documents solts, que inicialment formarien part 

d’un protocol notarial, però que per motius que 

desconeixem, es van desplaçar a una altra secció de 

l’arxiu de Sant Josep. Ara, la feina paleogràfica ha 

permès identificar una quarantena de documents, 

redactats en llatí i en català, principalment del segle XV. 

Aquest lligall era conegut pels especialistes, i diversos 

autors n’havien publicat ja alguns fragments. Amb tot, la 

unitat com a conjunt no s’havia analitzat encara en 

deteniment. L’objectiu de conèixer el significat de tot el 

lligall ens va obligar, primer, a dur a terme una feina de 

transcripció i interpretació dels textos, molts dels quals 

es trobaven un estat de conservació molt deficient, 

afectat per humitats i fongs. Alguns documents són 

il·legibles, altres estan seccionats i, en conjunt, la lletra 

és de lectura difícil. Tots aquests entrebancs, no obstant, 

no han impedit que avui puguem disposar d’una nova 

peça per facilitar la reconstrucció de la història de la 

pesca als Països Catalans, al servei dels investigadors i 

la ciutadania. 

El manuscrit és d’un interès historiogràfic notable, ja 

que ens permet viatjar a la Baixa Edat Mitjana per 

conèixer com era la pesca marítima a la badia de Roses i 

el Cap de Creus, la coneguda com “mar de Roses”. Des 

d’inicis del segle X, aquesta senyoria marítima, sota 

control directe de Santa Maria de Roses i que s’estenia 

des del Grau del Salatar – la desembocadura de la Muga 

– a la Punta de la Figuera, a l’extrem de cala Jóncols, 

generava al monestir sucoses i variades rendes feudals. 

Els repetits esforços dels abats per mantenir les rendes, 

controlar els pescadors i per conèixer la seva producció 

fa pensar tant en la importància econòmica de la pesca 

marítima per l’abadia com en els nombrosos intents dels 

pescadors per escapolir-se del pagament. 

Sabem que a l’època, Roses concentrava l’esforç 

pesquer al nord de la Diòcesi de Girona. A l’alçada de 

l’any 1500, comptava amb uns 200 pescadors, a més a 

més d’una munió de terramaners i jornalers enrolats en 

la pesca de forma esporàdica. Aquest col·lectiu 

controlava un territori de pesca molt extens, dins del 

qual regien unes normes estrictes, conegudes com 

“ordinacions”. Es van crear institucions per facilitar la 

gestió de l’activitat pesquera, regular l’accés als caladors 

i l’ús de la  tecnologia permesa, evitar l’entrada de 

foraster, fer complir les normes als free-riders i imposar 

multes als infractors.  

La Cort de justícia dels pescadors de Roses 

Una de les principals aportacions de l’estudi ha estat 

descobrir l’existència, en aquella època, d’una mena de 

tribunal de justícia especialitzat en assumptes de la 

pesca a la localitat. Coneixíem l’existència institucions 

similars, anomenades prud'homies, a ports de la 

Provença (Marsella, Casis, Tolon, etc), però no a les 

costes catalanes. Gràcies al contingut del manuscrit, 

sabem ara que les disputes entre pescadors o entre 

comunitats es portaven davant de jutges escollits entre 

els pescadors més experimentats, encarregats d’escoltar 

les parts, valorar les proves i dictar sentències.  

El “Llibre de la Cort” de la vila de Roses es revela, 

doncs, com la base jurídica o jurisprudència que servia 

als jutges de consulta per dirimir i resoldre, amb el 

beneplàcit del batlle de l’abat, els conflictes i disputes en 

el món de la pesca baix-medievals. Per una banda s’hi 

recullen concòrdies, per altra ordinacions i per últim 

sentències a plets o qüestions que es van resoldre en un 

sentit o altre, i que probablement utilitzarien els jutges 

com a jurisprudència en altres plets, “hoydes les parts, e 

vists los capítols”. 

Tot fa pensar que el lligall en qüestió és només un 

fragment d’un corpus legislatiu més extens, iniciat a 

principis de l’etapa baix-medieval, originat a partir 

d’antigues normes consuetudinàries i redactades per 

reforçar el seu valor probatori. Aquí rau la importància 

de la figura del notari i de l'interès en què la 

documentació es conservés a la notaria. 

Els àmbits d’actuació de la justícia rosinca són diversos, 

fet que ens permet entreveure les relacions que 

s’establien en l’àmbit professional i polític de la pesca 

marítima. A la cort, per exemple, es resolien qüestions 

fiscals derivades de la senyoria marítima del monestir. 

Els condicionants del pagament tant del delme del peix 

com del peix senyoriu van generar disputes i tensions 

amb els abats. Altres folis recullen ordinacions 

redactades per posar ordre en la pesca a l’encesa, la 

xàvega o la tonaria. L’espai de pesca compartit per 

diferents tècniques i ormeigs requeria d’un ordenament 

molt precís per respectar els accessos a les principals  



cales (Jòncols, Pelosa, Canadell, etc.) i per evitar 

entrebancs a l’hora de calar. Quan arribava un afer 

davant del tribunal, els jutges escoltaven els testimonis, 

dictaven sentència i, si s’esqueia, modificaven la 

normativa vigent per evitar nous conflictes. Per això s’hi 

troben moltes ordinacions, algunes de les quals, 

malauradament, són gairebé il·legibles. 

Un element de tensió eren els espais compartits de pesca 

amb altres comunitats. Roses i Cadaqués van pledejar 

durant segles pel control territorial de les millors cales, 

una disputa encara no resolta malgrat les sentències i 

concòrdies al respecte. Els pescadors s’enfrontaven per 

la preeminència de calar primers, per no perdre el torn o 

per calar una o altra xarxa al mateix lloc al mateix 

moment. La justícia havia de resoldre, a partir de 

l’experiència dels magistrats escollits i del sentit comú, 

qui tenia raó o quina pena s’aplicava per contravenir les 

ordinacions si així es demostrava. 

El peix era un producte preuat, especialment en període 

quaresmal. Per això la Cort de Justícia dels pescadors 

tractava també els assumptes com el proveïment de peix, 

el seu preu o la qualitat de les saladures. El lligall inclou, 

per exemple, una bonica relació de preus de 64 espècies 

de peix local, entre les que destaquen la tonyina, el 

pagell, el congre o la morena pel seu elevat preu. Bona 

part de la producció pesquera de Roses es distribuïa a 

Castelló d’Empúries, on hi havia una gran demanda, 

però sabem que no sempre els pescadors complien 

l’obligació de dur el peix al mercat emporità, com 

tampoc complien una normativa sobre les salaons de 

peix (l’anxova, sardina, verat, bis, tonyina, sorell, 

bonítol) que tenia l’objectiu de no comprometre la 

qualitat del peix de Roses. Els veedors s’encarregaven 

d’inspeccionar el producte final abans de ser expedit, a 

pena de requisar la mercaderia si no complia la qualitat 

exigida.  

La lectura del manuscrit – certament difícil per trobar-se 

en un estat molt deficient  - permet entendre una mica 

més la complexitat del món marítim i pesquer a la 

Catalunya baix-medieval. La publicació té una triple 

intenció. Per una banda, vol subratllar la rellevància 

històrica de la iniciativa per al coneixement sobre la 

pesca al litoral nord de l’Empordà, i especialment per al 

municipi de Roses. Per una altra, posa a disposició dels 

investigadors materials d’estudi originals, sovint 

desconeguts o de difícil accés, amb ànim d’estimular la 

recerca. I per últim, aquest manuscrit és un exemple 

representatiu del perill que corre bona part del patrimoni 

pesquer a casa nostra. En aquest sentit, hem alertat en 

repetides ocasions de l’estat, a vegades lamentable, del 

patrimoni documental. Durant molts anys, llibretes de 

senyes, fons fotogràfics familiars, llibres amb anotacions 

de captures, documents administratius, llibres d’actes... 

no havien despertat gaire d’interès entre els seus 

posseïdors. Malgrat la rellevància que avui tenen per a 

moltes disciplines científiques, no només la història, 

(ecologia, biologia, climatologia, oceanografia), molts 

testimonis del passat pesquer català s’han destruït sense 

fer soroll.  

Per evitar, doncs, la pèrdua d’un testimoni únic per a la 

pesca marítima, i amb la voluntat d’estimular la recerca 

històrica, el Llibre de la Cort de Roses ve a sumar en 

l’esforç col·lectiu per recuperar el passat mariner del 

nostre país i posar-lo en valor com a element per al 

desenvolupament futur.  

Alfons GARRIDO 
Museu de la Pesca 

Càtedra d’Estudis Marítims.  
Universitat de Girona 





El 19 de febrer es celebrà, a la Facultat de 

Nàutica de Barcelona (Escola de Nàutica) , 

l'entrega de la mètopa de l'entitat al nostre 

President Honorari, Joaquim Pla i Bartina. 

L'acte va tenir lloc a la Sala de Juntes, presidit 

pel Degà, Dr. Agustí Martín. El motiu fou 

manifestar, per part de la Facultat, el 

reconeixement de la feina feta per en Quim en 

pro de la formació dels afeccionats a la mar al 

llarg de molts anys. 

Assistiren a l'acte familiars, companys de 

l'AGAM i altres amics que varen felicitar en 

Quim pel reconeixement  

ENTREGA DE LA MÈTOPA DE LA FACULTAT DE NÀUTICA A 

JOAQUIM PLA 




