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PRESENTACIÓ

Tenim a les mans una nova edició, la vuitena, 
de BLANDA, la revista de l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Blanes.

Una vegada més podrem gaudir dels treballs 
que els apassionats col·laboradors de BLANDA 
i de l’Arxiu Municipal han realitzat, estudis que 
ens acosten acuradament a parts de la nostra 
història per tal de reviure-la, aprofundir-la o, 
moltes vegades, descobrir-la de bell nou.

A través de BLANDA estem recuperant fets de 
la nostra història que resultaria molt difícil 
conèixer si no fos pel treball acurat i constant 
de les persones que, despresament i altruista, 
investiguen, indaguen, escolten, llegeixen i, 
finalment, “cusen” a través de paraules ente-
nedores els fets que han transformat la nostra 
vila i que ens han d’ajudar a entendre millor on 
som ara.

Encara que sigui obvi, cal remarcar-ho: moltes 
gràcies a tots els col·laboradors de BLANDA pels 
seus treballs i la seva aportació inestimable al 
descobriment de la nostra història.

No puc desaprofitar l’ocasió que em dóna 
la publicació de BLANDA i el fet de tenir el 
privilegi de poder escriure aquest pròleg per fer 

dues coses que cada any faig i que no voldria 
oblidar. 

Una és l’agraïment a tots i cadascun dels 
col·laboradors de l’Arxiu Municipal, a totes les 
persones que setmana a setmana dediquen una 
part del seu temps a tasques d’identificació, 
classificació i recerca dels materials dels fons 
documentals. En aquest sentit és de justícia 
manifestar que sense el seu ajut resultaria 
més difícil o impossible, en alguns casos, 
l’assoliment dels resultats obtinguts. Moltes 
gràcies!

L’altra és el reconeixement a la regidoria i al 
personal de l’Arxiu Municipal per les iniciatives 
i les propostes que any darrere any aporten al 
coneixement general de la ciutadania, algunes 
de les quals les hem pogut veure recentment, 
com les exposicions “Blanes-Ardales, un pont 
de 1.000 km.” o “Reina de Blanes! La coronació 
de la Mare de Déu del Vilar de 1955”, l’opuscle 
sobre els “americanos” i altres treballs que, com 
tantes vegades passa, són de caire intern però no 
menys importants.

Moltes gràcies a tothom. I ara disposem-nos 
a gaudir, a redescobrir, a recordar i a aprendre 
amb la BLANDA 2005.

Josep Marigó i Costa
Alcalde de Blanes

Josep Marigó i Costa
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Diuen que l’ofici més antic de la humanitat és vendre favors sexuals, però al 
seu darrere, i de no gaire lluny, el deu seguir el comerç de qualsevol gènere 
escàs. Uns productes, els beneficis dels quals els “manaires” de torn o grups 
de poder han considerat que havien d’estar a les seves mans o en mans 
de persones del seu entorn com a compensació del suport incondicional 
demostrat per mantenir-se en la cúpula del poder. No sé quines són les 
paraules que en el transcurs dels temps s’han emprat per definir aquests 
privilegis, però em sembla que durant el segle passat i en l’actual XXI, es 
poden definir com a “monopolis”.

Per encobrir aquestes pràctiques il·legals desenvolupades pels estaments  
que haurien de lluitar per evitar-les, s’han creat mil i una normes que 
regulen aquest comerç. També s’han dictat mesures repressives per a 
aquells que gosen eludir-les. Em refereixo a una altra activitat, nascuda 
com a reacció contrària, coneguda com  “contraban”.

Aquesta pràctica comercial al marge de les lleis, fins a l’entrada de la segona 
meitat del segle XX, per una gran majoria de la població no era considerada 
com un vertader delicte. Estava envoltada d’una aurèola de romanticisme, 
d’aventura i, fins i tot, d’un punt de rebel·lia contra el poder que oprimia la 
societat i que encaria artificialment determinats productes, potser no bàsics 
però sí necessaris. Això va anar canviant quan el contraban va evolucionar 
cap al tràfic de substàncies perilloses. Em refereixo a substàncies que 
provoquen greus alteracions en el cos i la ment de les persones i que han 
obtingut la denominació de “drogues”. Paradoxalment la no-autorització 
del comerç de les drogues ha incrementat fins a cotes inimaginables el 
consum d’aquests productes, que han passat a ser comercialitzats per 
bandes contrabandistes d’abast internacional, amb poder de penetració a 
qualsevol racó del món i amb beneficis tan extraordinaris que en alguns 
països, com a Colòmbia, superaren el pressupost de la nació.
 

HISTÒRIES DE 
CONTRABANDISTES:
un cas tràgic a Blanes
per Juli Baca i Vives
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Blanes ha sigut un poble d’arrelada tradició 
contrabandista. No sé si és correcte dir que fins 
no fa pas gaires anys teníem aquesta inclinació 
congènita. Sense endinsar-nos molt avall en el 
temps, m’atreveixo a formular la hipòtesi que a 
mitjan del segle XIX, amb el floriment industrial 
de les drassanes i del comerç marítim, el nostre 
poble es convertí en un lloc important d’aquesta 
pràctica. Fins i tot, algunes de les pel·lícules 
filmades a Blanes tenien com a argument 
la pràctica del contraban. El “dolent” de la 
pel·lícula era contrabandista. Una d’aquestes 
pel·lícules tenia per títol “El Expósito” filmada 
entre 1917 i 1920 a Sant Andreu de Sa Palomera. 
Una altra de finals de la dècada dels 1950, 
anomenada “Habitación 33“, tenia escenes 
filmades en el desaparegut hotel “Mediterráneo” 
del passeig de Mar.

Un dels períodes de més activitat contrabandista 
el podem situar entre mitjan de la dècada dels 
40 i l’any 1952. Durant aquests anys un munt 

de blanencs varen estar-hi relacionats. Hi varen 
estar implicats pagesos amb els seus carros, 
algun propietari de camió i també agents i 
comandaments de les forces de la Guàrdia 
Civil. S’ha d’esmentar que en aquella època les 
mercaderies que circulaven d’aquesta manera 
fraudulenta eren el tabac, el cafè, la sacarina, 
encenedors, i altres objectes que escassejaven.

En els últims anys d’aquest període, varen arribar 
a tenir tal envergadura les operacions de trasllat 
de mercaderies dels vaixells als carros o als 
camions, que sovint es prolongaven mes enllà 
de l’hora prevista i la tasca no acabava fins que 
ja s’havia fet de dia. Aleshores moltes persones 
del poble, alienes al negoci, n’esdevenien testi-
monis oculars involuntaris.

Pels volts de l’any 1950, eren freqüents els 
comentaris sobre situacions pintoresques que 
moltes persones havien presenciat relacionades 
amb el tema. A continuació en reproduïm algunes:  

Col·lecció Pere Reynaldos (AMBL)

Històries de contrabandistes: un cas tràgic a Blanes
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• Estant molts treballadors de la fàbrica SAFA, 
a la plaça d’Espanya esperant els autocars que 
els portessin a la fàbrica per començar la feina 
a 2/4 de vuit del matí, varen veure passar 
carrer Ample amunt diversos camions plens 
de farcells. Atès l’escàs moviment industrial 
i comercial que en aquells anys hi havia pel 
centre del poble, era evident que la càrrega que 
duien era contraban.

• Les persones que vivien en les poques 
cases que hi havia en el carrer de la Riera 
Alta i carretera de Lloret, un lloc amb horts 
que arribaven fins a la mota de la riera de 
Valldolig, de tant en tant veien passar a punta 
de dia, per dins la llera de la riera, una corrua 
d’homes amb farcells a l’esquena que, quan 
arribaven més enllà de la tàpia de la fàbrica 
dels teixits, abocaven els paquets a l’altra 
banda de la barana de l’hort d’una casa que 
tenia façana en el carrer dels Massans. Aquests 
paquets eren carregats el mateix dia o en dies 
successius en camions a ple dia com si fossin 
objectes o material totalment legals de la 
botiga que hi havia a la mateixa casa del carrer 
dels Massans.

• Potser la situació més curiosa es va produir 
en un paratge al final de la Plantera, a prop del 
gran dipòsit d’aigua de la fàbrica SAFA. S’estava 
carregant el tercer i últim camió d’una operació 
de molta envergadura que es va prolongar fins 
ja sortit el sol, quan va arribar un cotxe que 
es va aturar al costat del camió. Del cotxe va 
sortir el tinent de la Guàrdia Civil, que es va 
posar a escridassar els contrabandistes per la 
seva lentitud per acabar la feina i per haver-se 
retardat. Amb les presses per enllestir la tasca, 
el camió va sortir disparat cap al seu destí, i es 
van oblidar de carregar tres sacs que portaven 
closca d’ametlles a dins i que s’havien d’haver 
posat a sobre de la càrrega per camuflar el que 
vertaderament es traslladava. Aquests tres sacs 
van ser recollits per una persona que vivia per 
allí i havia observat de lluny l’operació.

Per evitar que la població sortís de les cases 
de fosc i reduir el risc de ser vistos, els contra-
bandistes van idear un pla per tal que durant les 
nits no sortís ningú de casa seva. Varen difondre 
la història que, en fer-se fosc, es passejava pels 
carrers un “fantasma” de proporcions gegantines 
i formes monstruoses. Així durant mesos varen 
aconseguir atemorir la major part de la població 
i tenir els carrers deserts a les nits. En aquestes 
condicions els desembarcaments de mercaderies 
prohibides es feien molt a prop de la Palomera 
i el seu trasllat a camions parats arran de platja 
es realitzava amb menys risc de ser vistos. Les 
conseqüències d’aquesta falòrnia foren que efec-
tivament molt poca gent sortís de casa seva a les 
nits. A més dels contrabandistes aquest fet va 
ser aprofitat per uns altres espavilats que varen 
desvalisar una joieria del carrer Ample que hi 
havia davant la font gòtica.

Tantes situacions anòmales varen arribar a 
coneixement dels comandaments superiors de 
Girona, que a principis de l’any 1951 van iniciar 
una  investigació que va trobar proves suficients 
per instruir la “causa nº 434-IV-51, contra  diverso 
personal del cuerpo de la Guardia Civil por delitos 
varios”. Com a conseqüència d’aquest procés, 
Blanes va patir una tragèdia terrible, pròpia de 
pel·lícula americana, però malauradament real: 
la mort violenta d’un vilatà.

En Josep tenia 36 anys quan se’l va trobar mort 
el 17 de setembre de 1951. Des que s’havia 
casat, una dotzena d’anys enrere, vivia en una 
caseta propietat de l’empresa SAFA on treballava 
d’electricista, situada a mig quilòmetre de la porta 
principal de la fàbrica en direcció al riu Tordera i 
a 200 o 300 metres de la llera del riu Tordera.

La casa era a prop dels cinc pous que alter-
nativament funcionaven nit i dia, per sub-
ministrar la copiosa quantitat d’aigua que la 
fàbrica necessitava per a la fabricació de fibres 
cel·lulòsiques modificades, anomenades Raió i 
Fibrana o Viscosilla.
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L’empresa li oferia un habitatge rodejat d’un petit 
jardí i hort, proveït d’aigua, llum, el manteniment 
de la casa, a més d’escola gratuïta per als fills i 
poder viatjar en l’autobús que circulava tres o 
quatre vegades al dia, de l’empresa al poble. A 
canvi, com a electricista qualificat que era, havia 
de tenir cura les 24 hores del dia de qualsevol 
avaria que es presentés en els diferents pous i 
bombes extractores de l’aigua.

Per accedir a la zona dels pous i l’habitacle 
s’havia de passar per sota la via del tren per 
un lloc avui encara visible en què la mateixa 
estructura que aguanta les travesses i la via del 
tren fa de pont. El petit túnel que hi ha uns 
metres més enllà en direcció a Malgrat es va fer 
uns anys després i va substituir el pas per sota 
el pont. Tant el pont com el túnel són a tocar 
de la carretera de Blanes a Malgrat, i per l’altre 
costat de la carretera, a tocar amb l’estructura 
que aguanta el dipòsit d’aigua de la fàbrica SAFA 
i del camí que comunicava amb el poble per la 
Plantera i el Racó d’en Portes. Fa uns quants anys 
aquest camí va ser substituït per una carretera 
uns quants metres més cap al riu Tordera, avui 
anomenada avinguda de Catalunya.

Actualment falten poc més d’un centenar de 
metres perquè els edificis construïts a la banda 

de muntanya de l’avinguda Catalunya arribin a 
prop de la carretera de Malgrat, però l’any 1951 
la zona dels pous quedava a uns dos quilòmetres 
de les últimes cases del poble, que s’acabaven a les 
escoles de la Vila. La zona dels pous era, doncs, un 
paratge no gaire llunyà del poble, ben comunicat 
en direcció a Malgrat i Barcelona, però solitari.
 
Per aquestes qualitats de solitud, discreció i 
comunicació va ésser un lloc escollit per la màfia 
contrabandista com a un dels punts per a fer-hi 
coincidir la càrrega, transportada amb carros, 
quan aquesta s’havia desembarcat a la platja 
de s’Abanell, per carregar-la a camions que la 
traslladaven a diferents punts de distribució 
situats fora de Blanes.
  
Aquestes particularitats, però, no eren sufi-
cients per garantir que les operacions es 
poguessin realitzar de manera reiterada i amb 
tota seguretat. Els organitzadors es valien 
també del suborn de les autoritats que ho 
havien d’impedir, així com de les persones 
que per viure-hi o treballar-hi freqüentaven 
aquell entorn i podien ser testimonis oculars 
involuntaris. D’entre aquests últims hi havia 
el vigilant nocturn de les obres del pont de la 
via del tren sobre el riu Tordera  i en Josep, que 
vivia a la casa dels pous de la SAFA.

A primers del mes d’abril de l’any 1951 els agents 
enviats a Blanes per un jutge instructor de la 
Guàrdia Civil havien aconseguit més que indicis 
sobre els comportaments impropis d’alguns 
components del cos de la caserna situada a 
prop de l’estació del tren i es va obrir una 
causa -l’anteriorment esmentada 434-IV-51-. 
El jutge instructor va ordenar les diligències i els 
interrogatoris al comandament de la caserna de 
la Guàrdia Civil de dintre vila de Blanes.

És ben segur que aquests agents ho degueren 
tenir ben complicat per realitzar la tasca que 
els havia ordenat la superioritat. Per una 
banda, el corporativisme i la companyonia 

“Pere el 
Mallorquí”, 
contrabandista

Històries de contrabandistes: un cas tràgic a Blanes
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dels agents xocava amb el compliment de 
les ordres rebudes. A més, poca cosa podien 
aclarir que ja no sabessin. Cal tenir present 
que els agents no implicats, per evitar-se 
complicacions, fins aquell moment havien fet 
el possible per simular que ho ignoraven. 

Per altra banda, sembla que els vilatans 
involucrats en el contraban que havien estat 
caçats “in fraganti” tampoc aportaren dades 
que els agents no sabessin. Els “capos” locals 
negaven el poc que coneixien amb la relativa 
tranquil·litat que no els “estomacarien” 
gaire, sabedors que també hi estaven impli-
cats agents de graduació. Pel que fa als 
contrabandistes de càrrega, poca cosa més 
podien explicar relatiu als recorreguts que 
normalment feien, als llocs on recollien i 
deixaven els farcells, sobre les persones que  

els avisaven o sobre qui els pagava i les 
quantitats rebudes. Moltes d’aquestes respostes 
ja estaven assajades per no contradir-se, si es 
donava el cas.

Així les coses, podem suposar que a primers de 
setembre, els instructors del cas de la caserna 
de Dintre Vila disposaven del coneixement 
quasi complet de les persones de Blanes 
implicades així com també del personal de la 
Guàrdia Civil involucrat. Però no disposaven 
de cap testimoni amb garanties perquè declarés 
davant del jutge el dia de la vista del cas, que 
havia de tenir lloc en les properes setmanes.

Aquest testimoni el van aconseguir el 12-IX-
1951, d’en Josep, després de coaccionar-lo i 
amenaçar-lo amb tota mena de penes terrenals 
i eternes si no deia la veritat. Només va haver 

Els Pins i la platja de S’Abanell. Col·lecció Paquita Sicra (AMBL)
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de contestar sí, a una pregunta llarguíssima que 
contenia noms de persones, dates i llocs.

La conseqüència fou que en Josep va ser trobat 
mort a les 9 hores del matí del dia 17 de setembre 
de 1951. El van treure de dintre d’un dels pous 
de prop de la casa on vivia. La mort no va ésser 
accidental. Tenia relligat al coll un filferro de 5 
mil·límetres de gruix, amb un pilar de ciment 
armat d’un metre i vuitanta-set centímetres 
d’alçada i d’uns setanta-cinc Kg de pes. Tant el 
filferro com el pilar amb què el van enfonsar dins 
l’aigua del pou, pertanyien a la tanca que hi havia 
al voltant del pou com a prevenció de l’entrada de 
persones alienes dins la caseta del pou.

El diagnòstic de la defunció dels dos metges que 
practicaren l’autòpsia del cadàver al dia següent, 
va ser de suïcidi. Aquest diagnòstic coincideix 
amb l’informe fet per la Guàrdia Civil de Blanes. 
Totalment contrària va ser l’opinió de l’esposa, 
familiars, amics i companys de treball. Tampoc 
no hi coincidien la del responsable de l’empresa  
on treballava i la de les persones que la tarda  

del dia abans, diumenge, l’havien tractat. Tots 
ells, manifestaren que no van observar cap ano-
malia en el comportament habitual d’en Josep 
-obert, franc i alegre- que fes sospitar que a les 
poques hores arribés a  prendre una decisió tan 
tràgica. 

Cinc dies abans, el 12 de setembre de 1951, en 
Josep va ser citat a declarar a la caserna de Dintre 
Vila de Blanes. Quan la seva esposa li preguntà el  
motiu de la citació, aquest li va contestar: “Que 
l’havien enredat en una qüestió de contraban”.

En les declaracions que la muller d’en Josep 
va fer al jutge instructor de Santa Coloma 
de Farners el mateix dia de la seva mort, va 
manifestar que ni durant la tarda, ni la nit 
anterior, ni de matinada quan es va llevar per 
anar a treballar, havia observat en el seu marit 
cap mena d’actitud ni el comportament d’una 
persona que minuts després s’havia de suïcidar. 
També explicà que cinc dies abans havia estat 
requerit per declarar a la caserna de la Guàrdia 
Civil i el que el marit li havia comentat del que 
es tractà, fet que feia sospitar que podia tenir 
relació en la causa de la mort.

Detall.
Col·lecció Pere 
Reynaldos (AMBL)

Dipòsits d’aigua de la SAFA, octubre de 2005 (AMBL)

Històries de contrabandistes: un cas tràgic a Blanes
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Naturalment el fiscal va demanar 
tenir coneixement del contingut de 
l’interrogatori, però la resposta que 
va rebre no li va aclarir res. Només 
que estava relacionada amb una 
causa interna de la Guàrdia Civil, 
sense mencionar el contingut. Com 
a dada curiosa, donava per fet que la 
mort havia estat per suïcidi.

A finals del mes de novembre de 
1951, el jutge instructor de Santa 
Coloma de Farners, donà per 
acabades les diligències i tancà el 
cas amb veredicte de suïcidi. El 
fiscal, per altra banda, considerà que 
les diligències realitzades no eren 
suficients. Especialment per no haver 
tingut coneixement del contingut 
de l’interrogatori que la Guàrdia 
Civil havia fet cinc dies abans de la 
mort i per la insistència de la vídua 
en acusar diferents persones que sospitava que 
podien estar involucrades en la mort del seu 
marit. Per això revocà la decisió del jutge amb 
data de 17 de desembre de 1951.

Aquesta diferència d’opinions entre el jutge i el 
fiscal es repeteix quatre vegades més entre el 30-
I-52, i el 18-IX-1952, en què el jutge instructor 
va tancar el cas per cinquena vegada, i no va ser 
revocat pel fiscal. Es va arxivar el 2-X-1952.

En el sumari núm. 81-593 que va iniciar el 
jutjat d’instrucció de Santa Coloma de Farners 
el 17-IX-1951 quan es va trobar en Josep 
mort, es poden llegir comportaments, si més 
no curiosos, com la fal·lera que tenen totes 
les persones designades per esbrinar el cas de 
donar-lo com a suïcidi o les dificultats que va 
haver de vèncer el fiscal per tenir coneixement 
del contingut de l’interrogatori al qual la 
Guàrdia Civil va sotmetre al difunt cinc dies 
abans de la seva mort. Per aconseguir-ho el 
fiscal va haver de dirigir-se al “Excm. Sr. Capitán 

General de la región”. Quan finalment el va 
rebre, va demanar que s’interrogués les persones 
que allí s’anomenaven, i aquelles que la vídua 
acusava, però els interrogadors es van limitar 
a preguntar-los què en sabien i els preguntats 
van contestar que res. En el sumari s’exposen 
seriosos dubtes sobre el motiu de la mort d’en 
Josep. Tot i això, el cas es va tancar. Amb la 
mort no resolta d’en Josep s’acaba aquesta trista 
història de contrabandistes.

Juli Baca i Vives
Químic col·laborador de l’Arxiu 

Caseta de la SAFA on vivia en Josep, octubre de 2005 (AMBL)
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PRIMERA PART

Dues troballes vénen a enriquir la història de la ciutat: l’aparició física de La 
Legalidad, primera publicació blanenca, de la qual fins ara només n’havíem 
tingut poques notícies, i la descoberta, al fons de Governació del Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, de sis telegrames, creuats entre Miguel Maura, 
ministre de governació de la II República, Claudi Ametlla, governador civil 
de Girona, i Bru Centrich, alcalde de Blanes, durant l’estiu de 1931 amb 
motiu de la llarga i sagnant vaga de SAFA. 

L’aparició d’aquests papers m’ha fet plantejar algunes preguntes, pensades  
apressadament: Què sabem de la premsa blanenca? Què dels conflictes socials 
o dels partits polítics? Tenim una idea general sobre el segle XIX a Blanes, que 
tingui en compte els esdeveniments de Catalunya i d’Espanya? Hi ha una visió de 
conjunt del segle XX? Les respostes, inevitablement migrades i potser parcials, 
m’han empès a entrar en aquest terreny -que conec amb un cert detall, però 
del qual no en sóc especialista, vagi per endavant- per intentar una primera 
visió de conjunt. Com el lector comprendrà perfectament, n’he dit notes 
d’estudi, amb l’esperança que nous estudis i nova documentació precisin, 
discuteixin i esmenin el que es llegirà a continuació.

Fins avui, la historiografia local ha estat la que ha estat i s’ha fet en el 
temps que s’ha fet. La tasca dels primers estudiosos de Blanes considerem-
la acceptable, especialment si tenim en compte la seva formació. Passem, 
doncs, per alt la manca de mètode -que vol dir ordre i interpretació-, i els 
adjectius ideològics en la descripció de fets, per més que alguna vegada ens 
hagin irritat; aprofitem l’acumulació de dades per fitxar-les, relacionar-les i 
interpretar-les; i exigim-nos, d’acord amb la nostra formació, el rigor que no 
hauríem d’exigir als qui ens han precedit. 

Blanes
1868-1�36
Notes d’estudi
per Josep Bota-Gibert

1�



RECERQUES

20

Permeteu-me encara, una petita digressió per-
què no voldria entrar en matèria -les coses són 
segons la relació que hi establim- sense explicar 
com he conegut aquests papers. Sobre la pista de 
La Legalidad i del seu promotor, Joan Benejam 
i Vives, va posar-m’hi una molt amiga que 
feia altres recerques. Va trobar una publicació 
feta a Blanes durant el segle XIX, però no en 
recordava el títol. Pensar que potser es tractava 
de La Legalidad i retenir la dada varen associar-
se. I quan aquest passat mes de maig vaig tenir  
la revista a les mans, després d’un primer 
cop d’ull, dues emocions diferents se super-
posaven: trobes una publicació que mai no 
pensaves trobar, i constates una greu falla 
historiogràfica que, com veurem tot seguit, ha 
tingut repercussions secundàries: l’ús d’una 
font indirecta, no verificada i excessivament 
allunyada en el temps, ha confós la significació 

de la revista -fundada el 1868- i les idees del 
fundador. 

En efecte, els primers historiadors locals donaren 
per cert i correcte el que en 1922 havien escrit 
Josep Alemany i Borràs1 i  Joaquim Ruyra2 a les 
planes de Recvll, homenatjant Joan Benejam 
que acabava de morir. Lloaven la seva tasca 
de mestre i editor de La Legalidad, però res no 
deien del seu republicanisme. Les conseqüències 
dels articles d’Alemany i Ruyra, als quals hem 
d’afegir la manca de verificació per part dels 
historiadors, comportaren, potser sense voler-
ho, una segona conseqüència: la d’inscriure 
Benejam en una òrbita ideològica radicalment 
distinta a la que havia professat en vida. Una 
nova mostra d’aquesta vinculació ideològica 
-sense contrast historiogràfic- es reproduiria, 
ara farà quasi vint-i-cinc anys, quan el grup 

1 Alemany i Borràs, Josep; “Don Joan Benejam”, Recvll, núm. 36, 20 de maig de 1922, pàgs. 4-5.  
2 Ruyra, Joaquim; “El senyor Benejam, el pedagog il·lustre”, Recvll, núm. 39,  9 de juliol de 1922, pàg. 2.

Blanes 1868 - 1936. Notes d’estudi
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municipal de CiU proposà de batejar un carrer 
amb el nom d’aquest pedagog (republicà). Amb 
aquesta rectificació la historiografia blanenca fa 
un tomb rotund, perquè, pel cap baix, avança 
en trenta o quaranta anys l’arribada de les 
idees republicanes a Blanes, que grosso modo 
coincideixen amb la Revolució de setembre 
i, temps a venir, amb la instauració de la I 
República. D’altra banda, d’aquesta confusió cal 
que també n’extraguem lliçons metodològiques, 
que de vegades, per òbvies, poden oblidar-se: la 
necessitat d’anar a la font primera, de verificar 
especialment les fonts indirectes, de no donar res 
per perdut, de pensar on ho podríem trobar, i 
anar-hi.

Però, com s’explica aquesta confusió? Per cinc 
raons encadenades: havien passat massa anys 
entre la publicació de La Legalidad i la notícia de 
la mort de Benejam, de 1868 a 1922. Segonament, 

a Blanes no es va conservar ni un sol exemplar 
de la revista; en tercer lloc, els contactes es 
varen perdre, perquè Benejam era de Ciutadella 
i va anar-hi al cap de poc temps de ser a Blanes 
(1869). En quart lloc, Josep Alemany, que va 
ser el primer a parlar de la mort de Benejam, 
segurament va prendre la notícia i les dades de 
la premsa, perquè ell, com deia Ruyra, era massa 
jove per haver-lo conegut. I, finalment, Ruyra, 
que sí que l’havia conegut, només recordava 
que, quan tenia nou o deu anys havia estat el 
seu mestre de lectura i de gramàtica durant un 
o dos estius, que era un excel·lent professor, que 
vestia a la manera romàntica i havia publicat 
versos a La Legalidad.  

Però, qui era Benejam? Andreu Murillo ens 
reporta3 que Joan Benejam i Vives (Ciutadella, 
1846-1922), a més de pedagog, fou publicista, 
i escriptor, del qual vull remarcar també un 

3 Murillo, Andreu; “Joan Benejam i Vives”, GEC, vol. III, Barcelona, 1971, pàg. 417.

Panoràmica de Blanes a principi del segle XX.
J. Boixadera. Sabadell (AMBL)
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Vocabulario menorquín-
castellano (1885), que 
faria les delícies de 
qualsevol dialectòleg, 
disciplina en què ser- 
vidor, com diu la 
mare, també ha fet 
el nuru-nuru. Era Be- 
nejam un home apa- 
ssionat i amb molts 
interessos, que arri-
bà a Blanes poc 
després d’haver en-
llestit els estudis a 
Barcelona, on s’ha- 
via imbuït de les 

idees republicanes, molt de moda entre els 
estudiants de l’època, com explica Narcís Oller. 
Per difondre aquestes idees, en el seu primer 
destí professional edità La Legalidad, on publicà 
abrandats articles republicans, i defensà la cul-
tura com a eix vertebrador d’homes i ciutats, 
tasca que, com veurem més endavant, en el cas 
de Blanes passava -deia ell- per la construcció 
d’una biblioteca pública.    

Centrem-nos, ara, en La Legalidad, periódico 
semanal literario, científico, industrial y de noticias, 
que tenia quatre pàgines i costava dos rals al mes. 
Varen publicar-se’n 48 números, apareguts entre 
l’1 de març de 1868 i el 29 de gener de 1869, 
tots ells editats a la impremta de G. Cumané i 
Fabrelles de Girona, plaça de les Castanyes, 32. 
Era una revista modesta, on s’hi incloïen articles 
redactats per Joan Benejam, poesies, notícies 
sobre el moviment econòmic que generaven 
les entrades i sortides del port de Blanes, així 
com la reproducció d’altres articles de la premsa 
gironina i barcelonina de l’època. No hi consta 
el nom del director, tot i que la seva presència 
continuada i l’ús de nombrosos pseudònims 
on sembla amagar-se, fan pensar que Benejam 
n’era el principal impulsor, i potser també 

l’administrador, si atenem a la fosca manera 
com s’anuncia la seva adreça (calle Arrabal, casa 
de D. Antonio Soriano). 

La publicació va tenir tres noms -La Legalidad, 
El Blanense y El Blandense-, per causa de la 
revolució de setembre (1868) amb la qual 
sintonitzava. Amb la capçalera de La Legalidad, 
varen publicar-se 31 números entre l’1 de 
març de 1868 i el 27 de setembre d’aquell any. 
El número 32 aparegué amb la capçalera El 
Blanense, i entre el 33 i el 48, advertit de l’error 
etimològic, es va publicar amb la seva capçalera 
definitiva, El Blandense.

El canvi de capçalera, que es produí poc després 
de la revolució de setembre, concretament el 
4 d’octubre de 1868, es presentà amb aquest 
argument: Publicándose en otra población del 
Principado otro periódico con el mismo título que 
encabezamos el nuestro, hemos creído conveniente 
sustituirlo por El Blanense, complaciendo a la vez 
lo deseos de muchos de nuestros suscriptores. El 
canvi es realitzà, doncs, per evitar equívocs, ja 
que en aquells moments en pledejaven dues, 
de legalitats: la que havia difós el setmanari 
des de la seva aparició i la vella legalitat 
monàrquica. 

De tots els articles 
que hi aparegueren, 
a primer cop d’ull, el 
que crida més l’atenció 
per la seva diatriba 
antimonàrquica és El 
pueblo libre que signa 
el mateix Benejam4. 
L’article no ofereix 
cap dubte sobre el 
seu pensament po- 
lític ni sobre la 
línia editorial de 
la primera revista 

4 Benejam, Juan; “El pueblo libre”, El Blandense, núm. 33, 11 d’octubre de 1868, pàg. 3.

Blanes 1868 - 1936. Notes d’estudi
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blanenca, que va anar accentuant els atacs a la 
monarquia borbònica.  

Com hem mig anunciat, el projecte més 
important d’aquesta revista republicana fou 
de caràcter cultural: la creació d’una biblioteca 
pública, proposta que devia provocar molts 
enrenous que varen acabar amb la mort del 
setmanari. El tancament obeïa a un estat 
d’opinió que presagiava l’enfrontament. Així es 
deixa entendre en l’advertiment que encapçala 
el darrer número, segurament escrit pel mateix 
Benejam: Presintiendo consecuencias que no 
deseamos arrostrar, en uso de nuestro derecho, 
precipitamos el fin de EL BLANDENSE. Los que se 
hallen en cuentas pendientes con esta administración 
sírvanse pasar por ella, ó de otro modo los que 
residen fuera, para su solución inmediata. 

LA PREMSA DESPRÉS DE BENEJAM

No podem parlar de la premsa posterior a 
Benejam sense dedicar unes breus paraules al 
periodista Nil Maria Fabra i Deàs (Blanes 1843-
Madrid 1903), creador de l’Agència Fabra de 
Notícies (1865), que tanta importància va 
tenir en la premsa espanyola del segle XIX. 
L’agència tenia els precedents il·lustres de la 
francesa Havas (1835) -futura France Press- i 
l’anglesa Reuter (1851). Afegim encara, que 
Fabra també exercí com a periodista del 
Diario de Barcelona a Madrid (1865) i que 
posteriorment fou corresponsal de guerra, 
concretament en dues: l’austroprussiana de 
1866 i la francoprussiana de 1870-1871. 

Havien de passar uns quants anys fins que 
aquells primers homes i treballs tinguessin 
continuadors i continuïtat, i això s’aconseguí 
gràcies a la comarcalització de la premsa, 
a la suma amb altres pobles de l’entorn i a 
l’especialització. Aquests són els casos de La 
Costa de Llevant (1894-1916), El Atalaya (1896-
1897), Revista Médica Rural (1896-1897), El 
Porvenir (1896), i El Eco farnense.

La primera, La Costa  
de Llevant (1894-1916), 
significava l’arribada, 
com tantes vegades he 
escrit, de la Renaixença 
a Blanes. De publicació 
quinzenal, tenia la 
seva direcció a Sant 
Pol i l’administració 
a Canet. En la seva 
fundació hi intervin-
gueren Bonaventura 
Gombau, de Sant 
Pol; Marian Serra, 
de Canet, i Josep 
Cortils i Vieta, de Blanes. 
Així es dedueix d’una carta que tots tres, en nom 
de la redacció, adrecen a Josep Murgades, bisbe de 
Vic, en la qual el feliciten per haver renunciat a ser 
bisbe de Burgos. 

Des del primer número, que apareix el 14 de 
gener de 1894, manifesten el propòsit de fer un 
diari des de Mataró a Blanes, defensant francament 
lo catalanisme. És, doncs, l’òrgan d’expressió de 
la causa llavors anomenada regionalista a la franja 
de la costa entre Mataró i Blanes. Per aquesta 
raó, en la seva presentació al·ludeixen a les 
Bases de Manresa (1892), i fins i tot incorporen 
fragments del projecte de constitució que s’hi 
va aprovar, referits tant al poder central com al 
regional, i també saluden la premsa espanyola, 
especialment aquella que defensa la causa 
regionalista fora de Catalunya.

Els seus emblemes Déu i pàtria, los nostres 
ideals -que, també i en aquest ordre, poc 
després retrobarem a Recvll- i Enrera los partits, 
Catalunya i avant reflecteixen prou el caràcter 
del moviment. No es pronuncien per cap forma 
de govern perquè tant la monarquia com la 
república els agraden, però més important 
que la forma de govern es l’existència d’unes 
lleis que siguin del gust del poble. En aquest 
primer número també fan una dura crítica de 
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l’anarquisme, llavors  tan actiu (a finals de 1893 
s’havia llançat la bomba al Liceu durant una 
representació): deixem a banda l’anarquisme puig 
que aquest no el considerem com a partit sinó com 
de destructor de la societat5.

La Costa de Llevant tant dóna notícies del Centro 
Republicano de Blanes, pel que sabem llavors 
instal·lat al carrer Roig i Jalpí -que llavors 
també era seu del Teatro Principal- com del 
Primer Casino de Blanes, on hi havia una activa 
secció de literatura, dirigida -diuen ells- pels que 
composem la redacció blanenca de La Costa de 
Llevant, que poc a poc havia anat introduint a la 
institució la doctrina catalanista. 

Aquesta doctrina, que pretenia ser una superació 
de l’alternança entre els partits de la Restauració, 
provocà diverses situacions de tensió a l’interior 
de la societat del Primer Casino, perquè els seus 
dirigents, especialment els socis propietaris de 
més pes –que encara participaven plenament de 
les idees polítiques del partit conservador– veien 
el catalanisme que propugnava el jovent com 
una modernitat perillosa. 

Així, el desembre de 1893 la comissió de 
literatura de l’entitat organitzà una vetllada 
literàrio-musical en la qual pronuncià un 
discurs el jove poeta blanenc, retornat de les 
Amèriques, Joan Ribas i Carreras. La reacció de 
la junta del Casino no es féu esperar, i al número 
següent, de 30 de gener de 1894, els redactors de 
la revista, sense pèls a la llengua, afirmaven que 
la junta directiva de la institució no tolera que es 
faci catalanisme. 

Al número del mes de febrer, Cortils replicava la 
junta directiva amb l’article Llibertat ben entesa 
que no faria sinó afegir més llenya al foc, fins 
al punt que la sessió literàrio-musical del més 
d’abril no pogué celebrar-se: A conseqüència de les 
rivalitats no pogué celebrar-se la vetllada literària, 

dramàtica i musical que preparava la comissió de 
literatura del Primer Casino de Blanes. Davant 
d’aquesta situació, el soci i jutge de Blanes 
Joaquim Ruyra, oncle del llavors incipient 
escriptor, oferí els salons de casa seva perquè 
s’hi celebrés l’acte. 

Per la Festa Major de Blanes tampoc no es va 
poder celebrar la vetllada prevista, i així ho 
reflectia la revista en el seu número d’agost. Tot 
i que el producte de la funció anava destinat als 
pobres de la vila, la vetllada no es celebrà perquè 
així convé a un petit cacique. La cosa no va acabar 
aquí, perquè la redacció blanenca de La Costa 
de Llevant era bel·ligerant en la seva postura, i, 
en la difusió de la seva doctrina catalanista a la 
premsa i al Primer Casino, emprava eslògans de 
combat com fraternitat i energia o justícia i caigui 
qui caigui. No va acabar aquí l’enfrontament: la 
junta directiva, el febrer de 1895 va fer retirar 
tots els periòdics als quals no estigui oficialment 
subscrita la societat. No va passar desapercebuda 
l’actitud dels joves blanencs, ni el ressò que poc 
a poc havia anat aconseguint la revista. I així, el 
1896, a les seves pàgines, ja es parla d’un nou 
quinzenari que rebrà el nom de Blanda, revista 
que no va arribar a sortir.

5 Anònim; “Nostre programa”, Costa de Llevant, núm.1, 14 de gener 
de 1894, pàg. 1.

Blanes 1868 - 1936. Notes d’estudi
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El 22 de novembre de 1896 es fundà El Atalaya 
(1896-1897), que dirigia Baldomero Trullàs, 
essent propietari Lluís Vilaseca. La seva vida 
fou certament accidentada. L’exalcalde Francesc 
Carbó va portar el director al jutjat, a causa 
d’uns articles que va considerar difamatoris. El 
Atalaya es presentava com un setmanari que 
sintetitzava els seus ideals en la frase ateos en 
política, creyentes en religión, la qual cosa feia que 
proclamés que solo en una política de ancha base y 
de concentración y concordia cabe la restauración de 
tanto derruido y pulverizado6.  

 Digna és de ser estudiada la relació que s’establí 
entre El Atalaya i El Porvenir, revista editada 
a Lloret, vinculada a les idees de Francisco 
de Silvela y de Le Vielleuze, llavors a punt de 
succeir Cànovas. Els d’Atalaya desqualificaven, 
sovint amb ironia, els lloretencs de El Porvenir i 
especialment el seu líder, els quals no trobaven 
la manera de combatre la ironia, i es defensaven 
-tot seriosos- remarcant que els pensaments del nou 
periòdic respiren falsedat i tenen molt poca gràcia. 

Destaquem per desconeguda i incitem la recerca de 
la revista que entre el 1896 i el 1897 editaren E. Ala- 
bern i M. Balvey sota el títol Revista Médica Rural.   

Quatre anys després del tancament de La Costa 
de Llevant, el 12 de juny de 1920 naixia Recvll, 

que continua essent la degana de les nostres 
publicacions. Fou batejada amb el nom de Recvll 
d’Or. Quinzenari de nous escriptors, com deixava 
entreveure el subtítol, tenia una finalitat 
marcadament literària i un caràcter catalanista, 
continuador del lema de La Costa de Llevant: Déu 
i pàtria. Va ser fundat a la llibreria de Salvador 
Cornellà del carrer Ample, a sota de Can Creus, 
per Joaquim Alemany, Fèlix Andreu, Francesc 
Cruz, Emili Bitlloch, Salvador Roig, Francesc 
Balliu, Joan Abril als quals s’afegiren més 
endavant Francesc i Pere Puig i Llensa, Benet 
Ribas i Narcís Bibiloni, entre d’altres. A partir de 
1925 va esdevenir setmanari, va augmentar el 
nombre de pàgines, i, a partir de 1930, començà 
a plantejar-se la comarcalització com a forma de 
difusió de les seves idees a través de la premsa. 
En aquesta empresa, pel que sembla, els èxits 
foren migrats, car un any després de convertir-
se en setmanari de Blanes i Calella alhora, 
amb el pretext de la fundació de Cap d’Aspre, 
novament passà a ocupar-se exclusivament de 
Blanes, sense que hi hagués cap altra operació 
en aquesta mateixa direcció. La importància 
de la premsa i el treball en aquesta direcció ja 
havien estat defensats per Francesc Puig i Llensa  
en l’article Una gran arma d’apostolat: la premsa7.   

6 Anònim;  “Nuestro Programa”, El Atalaya, núm. 1, 22 de noviembre 
de 1896, pàg. 1.
7 Recvll, núm. 402, 14 de març de 1931, pàgs. 3-4.

D’esquerra a dreta:
Joan Benejam, Joan Ribas i Carreras, Josep Cortils i Vieta, Josep Alemany i Vicenç Coma.
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Com veurem més endavant, en analitzar les 
organitzacions socials dels anys trenta, però 
ara hem d’avançar-ho, des de Recvll -òrgan 
d’expressió del Centre Catòlic- i sota l’òrbita 
del diari El Matí, del qual sovint es reproduïen 
escrits, es crearen organitzacions catòliques 
locals, que s’emmirallaven amb organitza-
cions similars de Bèlgica, d’acord amb l’edat 
de les persones. Per als adolescents es creà el 
Grup Avantguardista Sant Lluís, per al jovent 
la Federació de Joves Cristians -coneguts com a 
fejocistes-, i, per a la gent gran, Acció Popular8. 
Al costat d’aquestes organitzacions se’n crea-
ren altres més específiques i/o sectorials: 
com l’Associació Professional Obrera9, la Mú- 
tua d’Atur Forcós10, i, dins el grup fejocista, 
el Grup Mediterrània de la F.J.C., secció de 
Cultura11, així com les seccions excursionista, 
esportiva i dramàtica i el Centre d’Estudis, 
dirigit per Francesc Puig i Llensa, que era 
alhora president de la Federació de Joves 
Cristians12. Sembla, doncs, que aquest entra-
mat organitzatiu potenciava amplis nuclis 
dirigents que passaven d’una organització a 
l’altra, si no pertanyien a dues.

El grup més actiu fou el fejocista a través del 
Centre d’Estudis, amb el seu ideòleg Francesc 
Puig i Llensa al davant, el qual sovint va buscar 
el cos a cos amb Bru Centrich i Aurora, òrgan, 
com se sap, de la Casa del Poble, en la qual 
centraren, quasi en exclusiva, els seus atacs. Una 
lectura, per superficial que sigui, de les pàgines 
de Recvll indica amb claredat que la Casa del 
Poble i la CNT local foren tractades com un únic 
conglomerat, sense matisos ni diferències. 

Remarquem, finalment, que els republicans 
blanencs, electoralment parlant, com veurem 
a continuació, no s’enfrontaven amb el Cen-
tre Catòlic, sinó amb el Primer Casino, una 
organització sociopolítica que en tota la seva vida 
es va vincular a diverses organitzacions polítiques: 
el partit conservador, la Lliga, Acció Catalana, per 
retornar finalment al partit de Cambó.
   
8 Anònim; “El Manifest programa d’Acció Popular, Recvll, núm. 417 i 
418 , 27-VI-1931 i 4-VII-1931, pàgs. 3 i 3, respectivament.
9 Recvll, núm. 571, 30-VI-1934, pàgs. 1 i 5.
10 Recvll, núm. 510, 22-IV-1933, pàg. 1.
11 Recvll, núm. 549, 7-I-1934.
12 Recvll, núm. 450, 13-II-1932, pàg. 7.

D’esquerra a dreta:
Primer Casino de Blanes, Centre Catòlic i Casa del Poble.

Blanes 1868 - 1936. Notes d’estudi
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ELS PARTITS POLÍTICS BLANENCS 
ENTRE 1906 I 1930

Amb l’aparició de la Lliga Regionalista es 
transformava substancialment el panorama dels 
partits a Catalunya. Com ha assenyalat Isidre 
Molas, les eleccions de 1901 van significar un canvi 
radical en la política catalana, almenys en la política 
barcelonina, perquè van consagrar el naixement 
d’un nou sistema de partits. El torn conservadors-
liberals fou substituït pel torn regionalistes-
republicans13. En el cas de Blanes, aquesta nova 
alternança trigà a produir-se perquè la societat 
del Primer Casino encara se sentia vinculada a la 
vella política i, doncs, no s’havia resolt encara 
la pugna interna entre vells conservadors i joves 
regionalistes. Entre aquests darrers hi havia Joan 
Ribas i Carreras, Josep Alemany i Borràs, guiats 
tots per Josep Cortils i Vieta. 

La penetració de les noves idees s’inicià a la 
comissió de cultura de l’entitat que va actuar a 
manera de falca, però comptà, com anteriorment 
s’ha dit, amb l’ajut del soci i jutge de Blanes, 
Joaquim Ruyra i Alsina, oncle de l’eximi literat. 
Finalment, sense que avui en sàpiga encara la 
data, aquelles idees polítiques es concretaren en 
el moviment electoral Amics de Blanes, ja dins 
l’òrbita de la Lliga. Aquesta plataforma, adscrita 
a Solidaritat Catalana, guanyà les eleccions locals 
entre l’any 1906 i l’any 1913, essent alcaldes 
Anton Ruscalleda i Joan Carbó. També entre el 
1920 i la implantació de la dictadura de Primo 
de Rivera (1923) governà Blanes Jaume Alemany, 
també del mateix partit.

Al seu torn, els primers republicans blanencs 
estaven articulats, ja en 1903, amb la Unión 
Republicana de Nicolás Salmerón14, i quan 
aquest optà per afegir-se a Solidaritat Catalana 

els seguidors locals optaren per vincular-se al 
Partit Radical que dirigia Alejandro Lerroux, en 
el qual es mantingueren fins el 6 de febrer de 
1934, quan  optaren per una nova vinculació 
més satisfactòria amb Esquerra Republicana15.  

Però els republicans blanencs trigaren a 
obtenir el seu primer triomf electoral, que no 
arribà fins poc abans de la I Guerra Mundial, 
quan accediren a l’alcaldia blanenca. Així, 
el període que va entre 1914 i 1920, en 
representació del Partit Radical, Josep Portas i 
Geremias va governar el poble després d’haver 
guanyat Joan Carbó en unes eleccions molt 
disputades, que es concretaren en sis regidors 
radicals contra 5 de la Lliga. Acompanyaven 
Portas, Anselm Roura, Josep Joseph, Josep 
Andreu, Josep Puig i Cristòfol Comas, mentre 
que Carbó era acompanyat per Francesc 
Brillas, Josep Ametller, Josep Carreras i Josep 
Soley. En la legislatura següent, Portas defensà 
el seu lloc de comandament i aconseguí 
retenir-lo contra la candidatura d’Amics de 
Blanes (Ramon Solanas, Eusebi Andreu, Ricard 
Masó i Josep Pascual).

El lector no ha d’ignorar el context en què es 
produïa aquesta victòria republicana. D’una 
banda, la instauració de la Mancomunitat de 
Catalunya; de l’altra, un context altament 
inestable, en què els preus pujaren vertigi-
nosament, descendí el nivell de vida, es descom-
pensaren salaris i beneficis; tenien lloc vagues 
-algunes cruentes i salvatges-, acompanyades de  
les corresponents repressions en una espiral 
estímul-resposta. S’aprovava, sobre el paper la 
jornada de vuit hores, però es reinstaurava la llei  
de fugues; apareixien sindicats de pistolers fomen-
tats per una patronal que quan convenia -en 1919, 
per exemple- arribava al lock-out16 general.

13 Molas, Isidre; Lliga Catalana, Barcelona, Edicions 62, Estudis i documents, vols 18 i 19, 1973, 2a ed. , pàgs. 47-48. 
14 “Els radicals dins l’Esquerra, Diari de Girona, 13 de juny de 1936, pàgs. 1 i 4.
15 “Una venda política”, Recvll, núm. 551, 10 de febrer de 1934, pàg. 1.
16 Vegeu: Tuñón de Lara, Manuel; La España del siglo XX, Barcelona, Editorial Laia, 1974, pàgs. 25-104. i Balcell, Albert; Trabajo industrial y organización 
obrera en la Catalunya contemporánea, Barcelona, Editorial Laia, pàgs. 7-109.
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Una de les primeres proposicions que aprovà el 
nou consistori fou una moció, presentada en el 
ple de 2 de febrer de 1914, en la qual s’instava 
el govern a acabar la guerra del Marroc, però 
alhora se li demanava una àmplia amnistia 
per als presos per causes polítiques i socials i la 
derogació de la Llei de jurisdiccions17.

Els dos punts fonamentals de controvèrsia foren 
l’assistència als oficis religiosos i la pavimentació 
de les escoles, que ocupà tant la primera com la 
segona legislatura i és l’origen del primer edifici 
de l’Escola de la Vila, com se sap, inaugurada el 
1925. 

El primer debat, el religiós, es produí el 2 d’abril 
a punt d’entrar en les festes de Setmana Santa. 
Tal com es diu a l’acta, fou un debat llarg en què 
s’acordà per sis vots contra cinc no assistir-hi18. 
La controvèrsia es reproduí el mes de juny per 
la festa de Corpus, a causa d’una nova invitació 
d’Antoni Adroher, rector de la parròquia.

En aquesta ocasió, l’acta reflecteix que Josep 
Portas i Cristòfol Comas a causa de sus arraigadas 
convicciones -entre les quals, segurament hi 
havia també la seva adscripció maçònica, que 
llavors no era pública- no hi assistiran, però 
accepten que hi assisteixin els altres regidors19. 
Posteriorment Comas radicalitzà la seva posi-
ció afirmant que no estaba conforme en que el 
ayuntamiento entregara cantidad alguna a la iglesia 
ni era partidario de que el ayuntamiento asista 
oficialmente a los actos religiosos20.  

El govern dels radicals també intentà millorar 
les escoles i així encarregà a Josep Carreras la 
pavimentació dels locals de la Casa Consistorial 
ocupados por las escuelas nacionales de esta 
población. A proposta de Josep Joseph la despesa 
en un primer moment quedà sobre la taula21.   

Amb l’arribada de la dictadura de Primo de Rivera 
s’obrí un període d’altres inestabilitats. Entre 1923 
i 1930 se succeïren set alcaldes, alguns dels quals 

havien estat regidors amb la Lliga Regionalista. 
De tots ells, alcalde-alcalde només n’havia estat 
Jaume Alemany i Sastre; ho fou entre el 1928-
1930, però ja n’havia estat el 1920, també amb 
la Lliga. El suport de la Lliga a la dictadura 
primoriverista comportà el seu descrèdit. Aquest 
fet provocà que la societat del Primer Casino, amb 
el recolzament de Recvll, optés per Acció Catalana, 
un partit escindit de la Lliga, i en aquesta opció 
es va mantenir fins el 4 de febrer de 1933 en què 
van retornar al partit de Cambó22, tot i que a 
Blanes ja hi havia militants d’Unió Democràtica, un 
partit que potser reflectia millor les seves creences 
religioses. En aquest retorn a la Lliga que alguns 
poden jutjar d’incongruent, segurament hi devia 
jugar un paper important Joan Ventosa i Calvell, 
que com a parlamentari s’havia interessat per afers 
de Blanes, a més d’accionista de SAFA. -perdoni’s 
l’excurs.

D’entre els fets més remarcables de la dictadura 
assenyalem, com s’ha dit anteriorment, la  
inauguració de l’escola de La Vila (1925), la tutela 
que sobre l’Ajuntament exercí Vicenç Coma i 
Ferrer, un home riquíssim, molt conegut per la 
seva amistat amb el general Martínez Anido, que 
passava per ser –i ho era realment– el seu braç dret 
a Catalunya, en paraules gens dubtoses de Claudi 
Ametlla, militant d’Acció Catalana23. 

Hi ha encara un altre fet, al meu entendre 
cabdal, en el qual hi intervingueren Martínez 
Anido i segurament Coma i Ferrer, que serà 
analitzat amb més detall en el capítol següent: 
la concessió d’un préstec de 450.000 pessetes 
a l’Ajuntament, essent alcalde Gaspar Burcet 
i Malvasia, i membres de la Comissió Muni- 
cipal Permanent Bonaventura Puig i Narcís 

17 AMBL; Llibre d’actes, 1914, pàg. 2. 
18 AMBL; Llibre d’actes, pàgs. 18-20.
19 AMBL; Llibre d’actes, pàgs. 44-45.
20 AMBL; Llibre d’actes, ple de 17 de juny de 1914, pàgs. 64-65.
21 AMBL; Llibre d’actes, ple de 2 d’octubre, pàgs. 80 i 85.
22 Anònim; “Camí a seguir”, Recvll, núm. 362, 25-V-1930, pàg.2. i  
“Informacions”, núm. 500, 11-II-1933, pàg. 5.
23 Ametlla, Claudi; Memòries polítiques (1918-1936), Barcelona, 1979, 
pàg. 167.
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Sicra24. Aquest préstec seria successivament re-
negociat amb el banc d’Espanya, i no s’acabà de 
pagar fins força després d’acabada la guerra civil, 
a l’entorn dels anys cinquanta.

I, finalment, per la seva importància, hem de 
destacar la construcció de la nova seu de la Casa 
del Poble al passeig de Prat de la Riba, que rebé 
el permís de la Comissió Municipal Permanent 
el dia 4 de desembre de 192525. Poc després el 
primer local de l’entitat seria clausurat26.  
 

LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE 
L’AJUNTAMENT ENTRE 1904 I 1930 

Els ajuntaments blanencs del primer terç del segle 
XX es distingeixen per dos trets: en general, són 
poc eficients en la recaptació, sigui anual o estigui 
pendent d’exercicis anteriors. Sembla evident que 
centren la seva recaptació en el consum de carns 
i alcohols, especialment vi, que representa un 
percentatge molt important del total d’ingressos. 

De les dades de les liquidacions dels pressupostos27 
se’n desprèn que deixa de recaptar-se més d’una 
tercera part del que s’havia previst. En el cas 
més optimista l’Ajuntament arriba al 67’4% 
d’ingressos, i considero improbable que, quan 
disposem de més dades, aquest percentatge 
pugui augmentar, especialment si considerem 
la seva escassa estructura administrativa. El 
següent quadre es força indicatiu:

El percentatge recaptat d’ingressos pendents 
d’exercicis anteriors és, com es pot veure migrat, 
si bé entre 1907 i 1910 es constata un augment 
significatiu de l’esforç, que coincideix amb 
l’entrada en escena de Solidaritat Catalana.

 

En canvi, la recaptació parcial, basada en el 
consum, registra un alt grau d’eficiència. Es tracti 
de qualsevol classe de vi o de carns -que han de 
passar necessàriament per l’escorxador, i paguen 
un tant per cap i quilo de pes- la recaptació 
d’aquest impost registra aquesta eficiència 
perquè és possible pactar el repartiment, però 
també perquè es fàcil controlar unes activitats 
en poques mans. 

Emprant els conceptes pressupostaris de l’època, 
el consum és el recurs de l’administració per a 
cobrir el dèficit. Remarquem que ha perdut el 
seu caràcter extraordinari, i s’ha convertit, per 
dir-ho de pressa, en la primera, i quasi única 
font d’ingressos. Observem el que es recapta per 
consum, tècnicament anomenat recursos per a 
cobrir el dèficit, que, com diem, registren una alta 
eficiència:    

24 Acta de 14 d’octubre de 1925 de la Comissió Municipal Permanent. 
AMBL; Llibre d’Actes 1924-1925, pàg. 94.
25 Acta de 4 de desembre de 1925, Llibre d’Actes de la C.M.P. 1925-
1927, pàg. 7.
26 Junta Administrativa i Comitè d’Acció Política de la Casa del Poble; 
“Remitit”, L’Autonomista, 10 de juliol de 1936, pàg. 1.  
27 AMBL; Pressupostos i liquidacions 1904-1917 i 1918-1938, capses 
247 i 248. Liquidacions 1915-1938, capsa 281.

 ANY PRESSUPOST RECAPTAT %

 1904 97.875,58 62.223,20 63,6
 1905 91.797,11 55.095,74 60,0
 1906 108.913,02 70.537,19 64,8
 1907 105.753,34 68.348,94 64,6
 1908 99.267,37 61.024,92 61,5
 1909 98.881,55 62.394,51 63,1
 1910 107.225,85 70.628,17 65,9
 1911 100.403,34 63.787,44 63,5
 1912 101.908,06 65.496,85 64,3
 1914 93.364,15 6.569,41 60,6
 1919 100.847,03 67.989,61 67,4

 ANY PRESSUPOST RECAPTAT %

 1904 35.652,38 3.402,93 9,5
 1905 36.701,37 885,80 2,4
 1906 38.375,83 1.624,39 4,2
 1907 37.404,60 11.337,01 30,0
 1908 38.242,45 4.023,45 11,0
 1909 36.487,04 7.970,59 22,0
 1910 36.597,68 6.833,47 19,0
 1911 36.616,10 1.721,12 4,7
 1912 36.411,21 3.403,46 9,3
 1914 36.794,69 2.031,46 5,5
 1919 32.857,42 13.662,56 42,0
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I, finalment, observem els percentatges que el 
consum representa sobre el total del pressupost 
i sobre el recaptat realment. Entre les moltes 
lectures possibles, observem la disfunció 
entre pressupost i recaptació, fet que fa que la 
dependència del que es recapta per consum sigui 
encara més alta. En darrer terme, aquestes dades 
també qüestionen l’eficiència de l’Ajuntament. 
 

Pel que fa a les despeses, el nostre ajuntament 
tendeix a equilibrar-les amb els ingressos, si 
bé en 1904, 1905 i 1919 gasta més del que 
recapta, com es pot veure al quadre següent: 

Pel que fa a les despeses compromeses en iniciar-se 
l’exercici, podem veure el total i el que representa 
en percentatge en el quadre següent, de manera 
que l’execució del pressupost permet poques 
alegries:   

 
ANY

 IMPOST PER  IMPOST 
%

  CONSUM PREVIST RECAPTAT

 1904 52.355,75 52.024,13 99,4
 1905 48.981,43 48.397,03 98,8
 1906 49.109,35 48.760,81 99,3
 1907 40.736,46 39.522,03 97,0
 1908 43.456,67 41.383,26 95,2
 1909 37.432,10 3.7114,1 99,2
 1910 50.134,19 49.730,55 99,2
 1911 41.581,06 41134,00 98,9
 1912 43.843,40 43.670,83 99,6
 1914 35.573,97 35.293,23 99,2
 1919 38.175,94 33.928,64 88,9

 
ANY

 TOTAL  CONSUM 
%

 TOTAL RECAPTAT 
%

  PRESSUPOST PREVIST  RECAPTAT CONSUM 

 1904 97.875,58 52.355,75 53,5 62.223,20 52.024,13 83,6
 1905 91.797,11 48.981,43 53,4 55.095,74 48.397,03 87,8
 1906 108.913,02 49.109,35 45,1 70.537,19 48.760,81 69,1
 1907 105.753,34 40.736,46 38,5 68.348,94 39.522,03 57,8
 1908 99.267,37 43.456,67 43,8 61.024,92 41.383,26 67,8
 1909 98.881,55 37.432,10 37,9 62.394,51 37.114,10 59,5
 1910 107.225,85 50.134,19 46,8 70.628,17 49.730,55 70,4
 1911 100.403,34 41.581,06 41,4 63.787,44 41.134,00 64,5
 1912 101.908,06 43.843,40 43,0 65.496,85 43.670,83 66,7
 1914 93.364,10 35.573,97 38,1 56.569,41 35.293,23 62,4
 1919 100.847,03 38.175,94 37,9 67.989,61 33.928,64 49,9

 ANY DESPESA  %

 1904 72.254,80  116,1
 1905 62.464,14  113,4
 1906 70.164,03  99,47
 1907 62.419,02  91,32
 1908 61.821,15  101,3
 1909 58.506,79  93,77
 1910 71.845,56  101,7
 1911 63.600,04  99,71
 1912 57.088,42  87,16
 1914 54.327,27  96,04
 1919 69.610,04  102,4

D’esquerra a dreta: Els alcaldes Anton Palau, Francesc Carbó, Anton Rustalleda, Joan Carbó, Josep Portas, Jaume 
Alemany, Genís Robert, Gaspar Burcet i Bru Centrich.
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Durant la dictadura de Primo de Rivera s’inicià 
un ambiciós programa general d’obra pública, 
la qual cosa provocà que molts ajuntaments 
s’emmirallessin amb l’obra i les iniciatives del 
dictador. Aquestes obres es finançaven a través 
d’endeutament. Així, el nostre Ajuntament 
demanà i aconseguí, gràcies a la intervenció del 
general Martínez Anido, un crèdit de 450.000 
pessetes del Banc de Crèdit Local d’Espanya, 
llavors acabat de crear.

No era el primer que es demanava. Se n’havia 
sol·licitat un de 72.000 pessetes per a la 
construcció del primer edifici de La Vila  al 
5’5% en 20 anys, que fou subscrit per totes les 
societats blanenques28: Centre Catòlic, Primer 
Casino, Sindicat Agrícola, Círculo La Amistad 
Blandense i La Fraternidad Obrera. Anteriorment, 
el crèdit s’havia intentat amb La Caixa29, però 
l’entitat, després d’una anàlisi dels ingressos de 
l’Ajuntament s’havia negat a concedir-lo. Se’n 

va tornar a parlar el novembre de 1924, i entre el 
més de març i el mes de juny de 192530 també es 
va negociar amb el Banc de Crèdit Municipal del 
Banc de Catalunya. Finalment, el Banc de Crèdit 
Local en concedia un de 450.000 pessetes, al 
6’5% durant 30 anys. 

La sensació que hom té és que el crèdit és 
desproporcionat, que s’hi va incloure tot el que 
es va poder: abastecimiento de aguas potables, 
construcción de alcantarillas, construcción de un 
segundo edificio escolar, expropiaciones para el 
ensanche de calles, reformas de la Casa Consistorial 
y proyectos de ensanche y amortización del em-
préstito emitido para la construcción de escuelas31. 
Tampoc no es valorarà prou si l’Ajuntament 
havia d’assumir en solitari aquestes obres, ni les 
condicions que oferia el Banc de Crèdit Local, 
potser abusives.

Un crèdit d’aquestes característiques -a 30 anys, 
al 6’5%, amb un quota anual resultant de 34.459 
pessetes32 -no hauria estat possible sense un aval 
polític de primer ordre, el del general Martínez 
Anido, al qual s’accedia a través del factòtum 
blanenc Coma i Ferrer. Al llibre d’actes de la 
Comissió Municipal Permanent es visualitza 

 ANY CÀRREGUES 
% SOBRE   

    DESPESA

 1904 38024,46  52,6
 1905 32704,02  52,4
 1906 31537,42  44,9
 1907 28393,63  45,5
 1908 29330,44  47,4
 1909 27424,61  46,9
 1910 42040,13  58,5
 1911 36392,61  57,2
 1912 29140,88  51,0
 1914 25967,27  47,8
 1919 26355,38  37,9

28 vid. Mestres, Josep; La vila de Blanes i el seu desenvolupament 
socioeconòmic, Blanes, 1981, pàg. 192.  
29 vid. “Informacions”, Recvll, 4 d’octubre de 1923, núm. 78, pàg. 5.
30 Comissió Municipal Permanent d’11 de març i 10 de juny de 1925. 
AMBL; Llibre d’actes C.M.P. (1925-1927), pàg. 43v-44, i 66.
31 Ple de 29 de juliol de 1925. AMBL; Llibre d’actes (1925-1930), pàg. 
74 v.  
32AMBL; Llibre d’actes C.M.P. (1925-1927), op. cit., pàg. 9v.
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amb claredat la seva intervenció: El Alcalde 
seguidamente da cuenta de los resultados de su 
viaje a Madrid, de que había firmado el contrato 
de préstamo con el Banco de Crédito Local de 
España y de la buena acogida y atenciones que le 
fueron dispensados por los Ministros que visitó, 
especialmente por el General Martínez Anido 
haciendo constar la buena impresión en cuanto 
afecta a la resolución de los asuntos que interesan a 
este Ayuntamiento33.

Però el consistori, com bé heu llegit, encara 
esperava altres favors del general: la concessió 
dels terrenys sobrants de via pública de la zona 
marítimo terrestre, al sector de les escoles, entre 
els carrers de Méndez Núñez i s’Auguer, que 
l’Ajuntament va obtenir i vendre, quasi tot 
seguit. L’actuació de Martínez Anido va provocar 
que l’Ajuntament, en lloc de dedicar-li el carrer 
dels Massans, li dediqués, en agraïment perpetu, 
l’artèria principal de la població, el carrer Ample, 
a més a més de nomenar-lo fill adoptiu34.  

Descobert l’or de Califòrnia a Blanes, el consis-
tori, a finals de 1926, intentà un nou i esbojarrat 
préstec d’entre 200 i 250 mil pessetes, del qual 
reberen resposta del Banc de Crèdit Local el 30 
de novembre en aquests termes: Acusamos recibo 
de su atenta de fecha 26 del actual y en contestación 
a la misma, ante todo, creemos un deber felicitar 

a Vd., a ese Ayuntamiento y a los funcionarios 
municipales, especialmente al Secretario, por el éxito 
obtenido con el abastecimiento de aguas, debido 
indudablemente a la inmejorable orientación que se 
dio al asunto desde el primer momento.

Atendidos los antecedentes económicos de ese 
Ayuntamiento que existen en el Banco y los que 
Vd. nos facilita en su expresada que contestamos, 
en principio opinamos que es viable el nuevo 
préstamo de 200.000’=a 250.000’= pesetas para 
la construcción del mercado; más para poder 
confirmar esta impresión le rogamos que nos 
remita certificación del rendimiento efectivo total 
de los ingresos durante el ejercicio 1925-1926. En 
cuanto a las garantías, en su caso, nos parecen muy 
aceptables las que Vd. indica. Naturalment, el 
préstec, com anunciava el secretari del Consell 
d’Inspecció, necessitava garanties. No pogué, 
doncs, concedir-se35. 

La crítica en l’execució d’aquest préstec 
primerament ha d’incidir en la metodologia 
que va emprar l’Ajuntament. Com s’ha dit, 
va dedicar els diners a fer moltes obres, 
però sembla que al Banc de Crèdit Local 
només li parlava del proveïment d’aigües. 
Observi’s, de passada, que quan va intentar 
el crèdit de 250.000 pessetes només parlava 
del mercat. Tot això va comportar que no 
s’acabés plenament cap de les obres iniciades: 
el proveïment d’aigües continuà tenint 
problemes i la tanca de l’Escola de la Vila no 
s’acabà fins que Bru Centrich, poc després 
d’accedir a l’alcaldia gestionés, la col·laboració 
de SAFA per enllestir-la. D’altra banda, aquest 
barrig barreig d’obres tampoc no va aturar-lo 
el servei d’inspecció del Banc de Crèdit, que 
va venir a Blanes a seguir les obres, potser per 
pressions polítiques del general Anido.  

33 Comissió Municipal Permanent d’ 11 de novembre de 1925. AMBL; 
Llibre d’actes C.M.P. (1925-1927), pàg. 8 recto i verso.
34 vid. Crous, Jesús; Blanes, Cronologia històrica, Ajuntament de Blanes 
1994, pàg. 352.
35 AMBL; Préstecs amb el Banc d’Espanya. capsa 270.

El carrer Ample als anys trenta (AMBL).
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En qualsevol cas, aquestes dues obres foren 
assumides en solitari pel consistori blanenc. 
La que va generar més debat fou l’escola, tot i 
que la necessitat era evident, i no únicament 
per efecte de la immigració: el local de la Casa 
de la Vila on es feia classe era cec, volem dir 
que no tenia ni finestra, i al terra no hi havia 
mosaic. I així més o menys estava el local del 
carrer Llarg, on feien classe les noies. Tot i 
això, hi hagué debat: l’opció d’Amics de Blanes, 
deia que no hi havia diners per fer l’escola; 
l’altra, la del Partit Radical, defensava que fos la 
primera prioritat. Foren aquests darrers els que 
compraren els terrenys on construir la futura 
Vila36. L’escola, repetim-ho, era cada vegada 
més necessària, especialment des que SAFA 
s’havia instal·lat a la vila. L’estat només hi va 
contribuir magrament, no se m’acut cap altra 
paraula, amb l’ampliació de les plantilles de 
mestres, a la quals l’Ajuntament també va haver 
d’afegir el lloguer de llurs cases, una despesa que 
va agreujar més encara els comptes blanencs 
durant la II República. 
 

ELS PRIMERS CONFLICTES SOCIALS

A finals de 1910 es començaren a veure els 
efectes del Pla d’urbanisme de 1908 que aprovà 
el consistori blanenc, llavors dirigit per Anton 
Ruscalleda i Puigdelmàs, de  Solidaritat Catalana. 
S’iniciava així una breu etapa d’expansió 
que havia de durar fins l’inici de la I Guerra 
Mundial. Entre 1911 i 1914 es construïren el 
cinema Fortuny, la fàbrica de cuirs Tosas, s’inicià 
la reforma -que amb la connexió del carrer de 
Jaume Ferrer amb el carrer Ample havia de 
constituir la nova artèria de la població- i les 
obres del primer pavelló del nou hospital, amb 
aportacions voluntàries dels ciutadans.

En aquest context, s’inicià la primera vaga. 
Convocada per La Sociedad Obrera Albañil de 
Blanes durant el mes de gener de 1912, perquè 
en l’obra del nou hospital hi treballen persones 
no sindicades, aquest tema que fou un dels grans 

cavalls de batalla durant el primer terç del segle 
XX. Que la vaga va tenir la seva importància 
ho indica el fet que se’n parlés en el ple de 
l’ajuntament del 20 de gener37. D’altra banda, 
cal assenyalar que aquest incipient sindicat 
havia participat l’any anterior en la fundació 
de CNT i posteriorment en el Congrés de Sants, 
segons que assenyala Manuel Lladonosa38, junt 
amb altres intel·lectuals com Manuel Buenacasa, 
com remarca Pere Gabriel39.

Poc després d’iniciada la I Guerra Mundial, 
el Butlletí Oficial de la província en una nota 
de 27 d’agost, que fou llegida durant el ple 
de l’Ajuntament de 4 de setembre, convidava 
els ajuntaments perquè los créditos que tienen 
consignados para festejos, gastos imprevistos y 
extraordinarios se inviertan en obras y servicios que 
den ocupación a los que carezcan de trabajo en los 
respectivos términos municipales40.

Un mes després, en el ple de 9 d’octubre, 
s’acordà constituir una comissió de veïns, presi-
dida per l’alcalde, que cuide de arbitrar medios 
para remediar la crisis obrera que con motivo 
de las actuales circunstancias podría sobrevenir. 
Fueron nombrados por unanimidad para constituir 
la expresada comisión de esta localidad Antoni 
Ruscalleda i Puigdelmàs, Josep Ferrer i Berger, 
Demetri Nonell i Balaguer, Jaume Cabruja i 
Colomer, Josep Roch i Ametller i Bru Centrich i 
Nualart, en una de les seves primeres aparicions 
en la vida pública41.  

No devia reeixir massa la comissió quan La 
Obrera Albañil va intervenir amb un paper, 
llegit al ple del 6 de novembre, on reiterava a 

36 vid. Crous, Jesús; op. cit., pàg. 328.
37 vid. AMBL; Llibre d’actes (1910-1912), pàg. 78. 
38 cfr. Lladonosa, Manuel; El Congrés de Sants, Barcelona, Nova Terra, 1973.
39 vid. Gabriel, Pere; “La población obrera catalana” ¿una pobla-
ción industrial?, Estudios de Historia Social, núm. 32-33, 1985,  
pàgs. 191-260.
40 vid. AMBL; Llibre d’actes (1913-1914), pàg. 76v.
41 Ple de 9 d’octubre de 1914. AMBL; Llibre d’actes. op. cit., pàg. 86 
verso. 
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l’Ajuntament que la crisis que a consecuencia de la 
guerra europea sufren los albañiles de esta localidad 
les constituye (sic) en una situación angustiosa, 
puesto que no pueden proporcionarse el jornal para 
su sustento y el de sus familiares suplicando a esta 
corporación que busque los medios posibles para 
remediar esta crisis42.

En un primer moment, l’Ajuntament, que va 
argumentar l’escassa disponibilitat pressupos-
tària, va suggerir als propietaris de cases que 
no tinguessin voreres o fossin defectuoses que 
les col·loquessin43; però més tard, a principis de 
desembre d’aquell any, va acordar col·locar frisos 
de azulejos en los bajos de las paredes, con cuya 
operación se facilitaría trabajo a los albañiles que 
por razón de las circunstancias están faltos de él44.  
Quedaven molt lluny aquells primers dies de 
1914, en què el primer consistori dels republicans 
blanencs havia fet repartir 115 quilos de fesols i 
180 pans de quilo i mig per pal·liar entre les 
famílies pobres les conseqüències de les darreres 
nevades45.

Acabada la guerra mundial primera, pocs mesos 
després esclatava el conflicte de La Canadenca, es 
promulgava la jornada de 8 hores el 3 d’abril de 
1919, però el decret d’aplicació no es publicaria 

fins el 23 de setembre. Com és sabut, la reacció de 
la patronal fou hostil: es combinà el tancament 
de fàbriques tèxtils i la paralització d’obres amb 
atemptats individuals, que havien de culminar, 
si així es vol dir, amb el lock-out general que el 3 
de novembre s’inicià a Barcelona, la vaga de la 
construcció i l’aturada general46. 

Si bé, a Blanes fins avui no disposem de notícies 
sobre les repercussions de l’actitud dels obrers, 
sí que hi ha documentació de dues actituds 
patronals diferents: el 6 d’octubre Genís 
Robert, que tenia una fàbrica de gèneres de 
punt instal·lada al carrer de Raval número 
13, demanava permís a l’alcalde per ampliar 
la jornada laboral en dues hores, per tal de 
poder complir amb les comandes acceptades 
abans de la disposició, a canvi d’augmentar 
proporcionalment el sou més el 25% en les hores 
extres. No hi ha notícia que no se li concedís. En 

La fàbrica de cuirs Tosas & Cia. Col·lecció Paquita Sicra (AMBL))

42 Ple de 6 de novembre de 1914. AMBL; Llibre d’actes. op. cit., pàg. 
94 verso. 
43 Ple de 6 de novembre de 1914. AMBL; Llibre d’actes. op. cit., pàg. 95. 
44 Ple d’11 de desembre de 1914. AMBL; Llibre d’actes 1913. op. cit., 
pàg. 100 v., i  Llibre d’actes 1914-1916), pàg. 1.
45 vid. Ple de 24 de gener de 1914. AMBL; Llibre d’actes (1913-1914). 
pàg. 98 v.
46 vid. Tuñon de Lara, Manuel; La España del siglo XX, vol. I (La quiebra 
de una forma de estado (1898-1931),Editorial Laia, Barcelona, 1974, 
pàgs. 104-106. 
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47 AMBL; Junta Local de reformes socials, caixa 413. 
48 Anònim; “Un projecte”, Recvll, núm. 58, 1 d’abril de 1923, pàg. 6.
49 Anònim; “De la colònia de l’estació”, Recvll, núm. 59, 15 d’abril de 
1923, pàg. 7.
50 Anònim; “La colònia de l’estació”, Recvll, núm. 60, 6 de maig de 
1923, pàg. 7.
51 vid. 50 años de la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, Barcelona, 
1973, pàgs. 29.
52 vid. 50 años de la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, op. cit., pàg. 29. 
53 Anònim; “Carretera en construcció”, Recvll, núm. 63, 17 de juny de 
1923), pàg. 7.
54 AMBL; Llibre d’actes (1924-1925). pàgs. 1 recto i verso.

canvi, la societat Rosendo Tosas i Cia. va optar per 
subscriure els postulats extrems que defensava 
la patronal catalana, i així el 6 de desembre el 
gerent, Narcís Galí Pasapera, adreçava una carta 
a l’alcalde en la qual tiene el honor de participarle 
que debido a la paralización de las industrias 
ocasionada por el lock-out patronal, nos vemos en 
el caso de despedir a nuestros operarios, avisándoles 
tal como dice la Ley con ocho días de anticipación, 
por cuyo motivo el paro principiará al terminar la 
próxima semana47.  
 

LA CONSTRUCCIÓ DE LA SAFA

A primers d’abril de 1923 es donava la notícia del 
projecte d’establir una colònia tèxtil a Blanes48. 
Quinze dies més tard, sortien a la llum algunes 
dificultats en l’adquisició del terreny, però la 
premsa remarcava la voluntat d’anar endavant49. 
Tres setmanes després, bona part de les dificultats 
s’havien superat: terrenys contractats i ben prompte 
inici de les obres de construcció. El motiu de la colònia 
es construir-hi una gran fàbrica de seda artificial i que 
hi treballaran moltes centes persones50. 

L’entorn triat estava delimitat per els paratges de 
La Rabassada, Calabuig, Pla de la Roca, Ses Falques 
i Mas Truy51, -digui’s Trull, si finament es parla-, 
a tocar de l’estació de tren, cosa que havia de 

permetre derivacions de les vies fins a l’interior 
de la fàbrica. 

La implantació d’aquesta fàbrica va coincidir 
amb la construcció de la carretera52 que havia 
de comunicar Blanes amb Malgrat i Barcelona, 
projectada per la Mancomunitat a finals de 1922. 
Fins llavors blanencs i malgratencs s’havien 
comunicat a través de camins de carro -Camí fondo 
i Camí des mig- o per tren. La magnitud del projecte 
féu que es modifiqués el traçat del que avui és la 
carretera vella de Malgrat, que ara serà paral·lela a la 
fàbrica53. Una modificació d’aquest calibre havia 
d’exigir la suma de voluntats. No seria, doncs, 
agosarat postular la intervenció de l’influent 
expolític Álvaro de Figueroa, comte de Romanones, 
president del Consell d’Administració de SAFA, 
i de Joan Ventosa i Calvell, també membre del 
Consell d’Administració i alhora home de la Lliga, 
diverses vegades ministre. Fos o no així, el que cal 
remarcar és la modificació de les comunicacions 
perquè el projecte tirés endavant. 

D’altra banda, la construcció de la citada 
carretera féu que quedessin unes faixes sobrants 
de terreny, de les quals l’empresa en demanà 
la cessió a l’Ajuntament, acord que es prengué 
en el ple de 5 de juliol i fou ratificat en el ple 
següent: al objeto de examinar y en su caso ratificar 
el acuerdo tomado por el ayuntamiento en sesión 
del día cinco de julio de este año, relativa a una 
instancia presentada por la Comercial Anónima 
Vilá solicitando cesión de derechos del Ayuntamiento 
sobre las fajas sobrantes en la carretera de Malgrat a 
Blanes por rectificación del primitivo proyecto54.

L’estació de Blanes. Ll. Roisin (AMBL)
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Tot i els detalls que el lector entendrà, que les 
comunicacions fossin òptimes o s’hi fessin 
no era sinó una condició afegida. El criteri 
determinant, imprescindible en la fabricació de 
fibres artificials, era, com ha escrit Yvette Barbaza, 
l’abundància del cabal d’aigua de la Tordera 
pràcticament inesgotable i molt pura55. L’aigua, 
doncs, entesa com a matèria primera, com la 
pròpia empresa prioritzava: se ambicionaban 
las mejores condiciones, esto es, agua abundante y 
exenta de sales perjudiciales para la fabricación de 
seda artificial, mano de obra y una adecuada red de 
comunicaciones, además de terreno llano, dada la 
extensión de los talleres a construir56. 

Pel que fa als terrenys, era evident que oferien 
molts avantatges, però també s’hi va haver 
d’actuar modificant el curs fluvial de la riera 
que desemboca a la Vall de Burg, i recull les 
aigües de Mas Moixa i Xon Vaixeller -topònims 
admirablement recuperats per Neus Baltrons-, 
que actualment passa per dessota de l’entrada 

de l’estació i les vies, com sabrà tothom que 
sigui -només una mica- trapasser. Els fona-
ments, realitzats sobre més de 6.000 pilots 
de formigó57, fan pensar també en una certa 
humitat del terreny, en una mena de maresma, 
sense que avui s’hagi trobat cap document que 
ho acrediti. 

La zona tenia encara altres avantatges afegits: 
la sorra de la Tordera per a la construcció de les 
naus de la fàbrica, de la qual se’n van extreure 
150.000 metres cúbics segons càlculs de la 
pròpia empresa58, i una pedrera a l’interior de 
la fàbrica, avui encara ben visible, que també 
fou explotada. En el cas de la sorra, l’empresa 
que realitzà les obres fou amonestada per la 
Comissió Municipal Permanent en aquest 
termes: acordose comunicar a Cubiertas y Te-
jados se abstenga de sacar arenas en el río a una 
distancia inferior a diez metros de la margen de 
este término municipal y que tenga preparados 
sacos llenos de arena en cantidad suficiente para 
poder tapar el boquete abierto al instalar sus vías 
para la saca de arenas en caso de 
una crecida del Tordera59.  

Hi havia encara un altre 
avantatge: la possibilitat d’eva-
cuar les aigües residuals del 
procés de fabricació al mar 

D’esquerra a dreta:
Josep Vilà Marquès, Edmon Gillet i Álvaro de Figueroa, comte de Romanones.

55  vid. Barbaza, Yvette; El paisatge humà de la Costa Brava, Edicions 62, 
Barcelona 1988, pàg. 242.
56 vid. 50 años de la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, op. cit., 
pàg. 29. 
57 vid. 50 años de la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, op. cit., 
pàg.  32. 
58 vid. nota anterior.
59 AMBL; Llibre d’Actes de la Comissió Municipal Permanent (1924-1925), 
pàg. 23 verso, que correspon a l’acta de 31 de desembre de 1924. 
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a través de la construcció d’un canal, que en 
la seva part final, empalmava amb la Vall de 
Burg, que els parlants redefiniren com el Rec de 
la SAFA. Per aconseguir el pendent necessari 
calgué elevar el nivell del terreny en 1’40 
metros para llegar a los 9’40 metros sobre el nivel 
del mar, mediante canal adecuado para ello60. 
Durant la dècada dels setanta, crec recordar 
que l’empresa perllongà i soterrà aquest canal, 
de manera que la Vall de Burg, recuperà la seva 
aparença, i començaren a oblidar-se aquelles 
aigües grisoses, plenes de trossos de fil, en les 
quals -no ho he oblidat- més d’un dia hi vaig 
posar els peus.

Per tirar endavant la sortida d’aquestes aigües 
que, quan l’empresa estigués en funcionament 
impossibilitaria que les dones anessin a rentar 
roba al final de la Vall de Burg, a tocar de Sa 
Palomera, l’Ajuntament va exigir de l’empresa 
la construcción de unos lavaderos y aplicar una 
motobomba, de les quals posteriorment se’n va 
desdir, després que s’iniciés la construcció de 
la xarxa d’aigua i de clavegueram. L’acta del 
Ple de l’Ajuntament deia que rellevaven SAFA 
de construir unos lavaderos y aplicar una motor 
bomba y solicitando en compensación la entrega de 
dos mil pesetas efectivas para la construcción de un 
puente y otras obras de urbanización y saneamiento, 
y además la parcela de terreno procedente de la 
antigua carretera de Malgrat a Blanes, existente en 
el kilómetro 5, hectómetro 8, con el compromiso por 
parte del Ayuntamiento de no permitir edificación 
alguna en dicha parcela61.     

Com podeu suposar, aquestes aigües significaren 
un plet constant entre empresa i Ajuntament, 
especialment al principi, quan la captació 
d’aigua potable de tot el poble estava ben a 
prop i sembla que la Vall de Burg, a partir 
de la carretera recentment construïda rebia 
directament les aigües residuals, perquè encara 
no s’havia construït la primera meitat del canal 
propi, ni òbviament, la segona que no he pogut 
datar amb precisió.

El primer conflicte que crec haver identificat 
es tracta en el ple de 30 d’agost de 1930, on 
es posa sobre la taula la posibilidad de que las 
aguas residuales de SAFA, que son conducidas por 
el rec hasta el mar, puedan contaminar el agua 
potable y por ello cree el alcalde que para evitar 
ese peligro debería requerirse a la SAFA para que 
impermeabilizara las orillas del rec, convertido en 
canal de desagüe de su fábrica en una extensión de 
200 metros en la parte más próxima al pozo de agua 
municipal. El señor Costas cree que lo mejor sería 
que la conducción de aguas residuales se hiciera 
mediante tobera, añadiendo el señor Carbó Xifra 
que la tubería debería arrancar de la capilla de san 
Vicente y llegar hasta el mar62. 

Posteriorment, a finals de dictadura de Primo 
de Rivera, l’Ajuntament, a proposta de l’indià 
Bonaventura Puig, requeriria l’empresa para 
que proceda a la limpieza de la Vall de Burch, y 
que tome las medidas oportunas para evitar que 
vayan al mismo las aguas de la riera. Interesa 
también el Sr. Puig que se comunique a la SAFA el 
acuerdo adoptado por el pleno en una sesión anterior 
referente a la conducción o depuración de sus aguas 
residuales63. Aquesta demanda l’Ajuntament la 
reiteraria el primer d’agost de 193564.

I, finalment, en la ubicació de l’empresa a Blanes 
hi intervenien dos altres factors: els impostos i 
la mà d’obra. Pel que fa a aquest darrer aspecte 
convé recordar que històricament l’empresa va 
arribar a ocupar personal des de Calella, passant 
per Tordera, fins a Lloret. Com és sabut, també 
va haver de comptar amb molts immigrants,  
primerament procedents de l’Aragó, i després de la 
resta d’Espanya. Tot això va fer que Blanes passés 
de 4.943 habitants el 1920 fins a 5.912 el 1930. 

60 vid. 50 años de la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, op. cit., 
pàg. 32. 
61 AMBL; Llibre d’actes (1925-1930), pàgs. 43v. i 44.
62 AMBL; Llibre d’actes (1930-1932), pàg. 2, i Recvll, núm. 376, 6 de 
novembre de 1930, pàg. 6.
63 AMBL; Llibre d’actes (1930-1932), op. cit., pàg. 52.
64 AMBL; Llibre d’actes (1933-1936), pàg. 150.
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Llavors tot just s’acabaven de 
superar en xifres absolutes 
els 5.887 habitants de 1’any 
1857.     

No podem avançar en la 
seqüència constructiva sense 
abans parlar una mica de la 
composició accionarial que 
tan bé es descriu a 50 años de 
la Sociedad Anónima de Fibras 
Artificiales65, i que Rubèn Doll 
ha estudiat admirablement66. 
Al costat de Comercial 
Anònima Vilà i del grup 
Carnot-Gillet hi havia la 
Banca Rotschild, el comte 
de Romanones, altrament 
Álvaro de Figueroa y Torres, i 
Joan Ventosa i Calvell. 

Convé assenyalar amb Barbaza, que la presència 
francesa es produïa per la necessitat de fabricar 
amb una llicència estrangera, ja que a Espanya no 
s’havia inventat cap procediment tècnic original de 
fabricació de fibres artificials67, però tampoc no es 
pot oblidar que Romanones estaba estrechamente 
vinculado al capital francés i que era uno de los 
mayores terratenientes de España, de los mayores 
accionistas de Peñarroya y Minas del Rif, de Electro-
Química de Flix, presidente de SAFA, concesionario 
de la producción de mercurio68, a més d’haver estat 
ministre des de 1901 i cap de govern en tres 
ocasions 1912-1913, 1915-1917 i 1918. 

Joan Ventosa i Calvell també va pertànyer al 
consell d’administració de SAFA, de manera 
que no és gens agosarat dir que l’alta direcció 
de l’empresa reproduïa el pacte entre les forces 
econòmiques centrals i perifèriques, llavors 
aliades políticament i econòmica a Espanya. 
Ventosa a més d’haver-se dedicat a la política 
amb la Lliga, d’ésser dues vegades ministre, 
i alhora amic i col·laborador de Cambó, era 
president de Hispània, de Fuerza y Luz de 

Levante, Vicepresident de la CHADE, conseller 
d’Aigües de Barcelona, d’Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, Construcción y Pavimentos, La España 
Industrial, Compañía Sevillana de Electricidad i 
algunes d’altres69. 

Pel que fa al procés industrial, igualment 
apassionant, que Rubèn Doll estudia en una 
altra part d’aquest número amb la seva solvència 
acostumada, remarquem com l’empresa va anar 
superant, fins i tot abans de les previsions, les 
seves expectatives, que la conduïren a produir 
5.000 quilos diaris poc abans de la guerra civil70. 

Dediquem-nos ara, a seqüenciar el procés 
de construcció de l’empresa, que SAFA, en 
una lloable monografia de les bodes d’or, va 

Vista exterior de la SAFA l’any 1934. Foto: Nylstar, SA

65 op. cit., pàg. 29. 
66 Doll-Petit, Rubèn; “Una breu aproximació al cas de la SAFA (1923-
1973)”, Jornades sobre la transformació socioeconòmica de la indústria 
al segle XX: el cas de la SAFA, UdG-Arxiu Municipal de Blanes, 2005, 
pàgs. 1-2. 
67 Barbaza, Yvette; op. cit., pàg. 242.
68 Tuñón de Lara, Manuel; La II República, vol. 1º, Siglo XXI, Madrid, 
1976, pàg. 48.
69 vid. nota anterior.
70 vid. 50 años..., op. cit., pàg. 34.
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fixar en tres fases: l’anivellament del terreny, 
el pilotatge i la construcció del edificis71. En 
realitat però, hauríem de fer un esforç per anar 
més enllà i datar la totalitat de les obres de 
construcció: naus, tanques, xalets, hostatge per 
a treballadors... 

Entre les primeres notícies de l’abril de 1923 
sobre la instal·lació d’aquesta gran fàbrica 
a Blanes i l’inici dels primers treballs de 
terraplanament passaren sis mesos i mig, temps 
més que suficient perquè la Comercial Anònima 
Vilà i la Sociedad Española de Seda Viscose,  deixés 
pas a la Societat Anònima de Fibres Artificials 
on s’integraven, a més dels Vilà, Romanones i 
Ventosa, la Société Privée de Gestion et de Placement 
i Bauer y Compañía, fet que s’esdevingué el dia 9 
d’agost de 1923.

Dos mesos més tard, Recvll, a través d’una font 
autoritzada anunciava que pels tècnics de la gran 
fàbrica que ve a muntar a Blanes, l’Anònima Vilà, 
s’està terraplanant el terreny per a xalets i que 
promptament es començaran els treballs a gran 
escala72. El sis d’abril de 1924, la mateixa revista 
informava que s’estan fent els preparatius per a 
la construcció de l’edifici fàbrica que serà de grans 
proporcions, com tenim dit. Les obres van a càrrec 
de la coneguda entitat Cubiertas y Tejados i deuran 
ésser acabades en un període de temps relativament 
curt73. Estaven, doncs, en la fase de pilotatge. 

Un any més tard, l’octubre de 1925 la notícia 
era que ja hi havia construïdes dues grans naus: 
Avancen amb gran activitat les obres de la grandiosa 
fàbrica que la Societat Anònima de Fibres Artificials 
SAFA aixeca al costat de l’estació de tren. Al present, 
hi ha llestes dues naus de grans proporcions i línies 
molt atraients dins l’arquitectura industrial. La 
nau central està molt avançada, mostrant la seva 
grandiositat. El barri obrer ja està llest i habitat per 
una nombrosa colònia de treballadors. A més, s’han 
aixecat en els turons que emparen la fàbrica pel cantó 
de migjorn uns bonics xalets per servir d’habitació al 
personal tècnic de l’establiment industrial, i que per 

la seva blancor i estil escauen molt bé amb la blancor 
de les pinedes que tenen al costat74. La revista Recvll 
procurava, com es veu, fer un cert seguiment 
dels progressos de l’obra, que és innegable que 
l’entusiasmaven: Les obres de construcció de la 
grandiosa fàbrica de fibres artificials SAFA avancen 
ràpidament. Estan casi enllestides les grans naus, 
construïdes de ciment armat, i enllumenades amb 
llum zenital, on s’instal·larà la maquinària. La 
nau adjunta també avança visiblement de dia en 
dia. Al pas que van les obres fa pensar que no és 
gaire llunyana la data en què funcionarà aquesta 
fàbrica, orgull de Blanes, i considerada amb 
justícia com l’establiment fabril més important 
de la nació en el gènere75. Les instal·lacions ja 
estan a punt per la primera visita76 del comte de 
Romanones, com s’ha dit president del consell, 
qui acompanyat de Josep Vilà Marquès, del seu 
fill Pepe i de l’enginyer Josep Maria Estrada 
Serra, visita les obres el 27 de febrer de 1926. 
Una de les conseqüències d’aquesta visita fou 
la construcció d’una nova estació de tren77 
durant l’estiu de 1926, en la qual s’enderrocà un 
pont i potser es modificaren les vies, com així 
s’escriu en una acta de la Comissió Municipal 
Permanent de l’Ajuntament, en la qual s’aprova  
recabar de la compañía MZA la construcción del 
puente que derribaron con motivo de las obras de la 
nueva Estación de esta villa78. 

Encara no havia començat la fabricació  
-s’esdevindria entre el 15 i el 29 de novembre- i 
l’empresa continuava comprant terrenys cap al 
nord, al costat de l’estació, i cap al sud a tocar 
del molí de la Roca. En el primer cas, comprà les 
masies de Can Marfany, Can Jaume de l’Estació 

71 vid. 50 años..., op. cit., pàg. 32.
72 vid., Recvll, núm. 77, 17 d’octubre de 1923, pàg. 6.
73 vid., Recvll, núm. 89, 6 d’abril de 1924, pàg. 8.
74 vid., Recvll, núm. 145, 4 d’octubre de 1925, pàg. 6.
75 vid., Recvll, núm. 151, 21 de novembre de 1925, pàg. 6.
76 vid., Recvll, núm. 166, 27 de febrer de 1926, pàg. 7.
77 vid. Recvll, núm. 190, 14 d’agost de 1926, pàg. 10: Amb les obres 
de l’estació i sobretot amb la SAFA aquell tros té l’aspecte d’una colònia 
molt important. 
78 Sessió de 8 d’abril de 1930. AMBL; Llibre d’actes de la Comissió 
Municipal Permanent, pàg. 5 verso. 
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i part del garatge que té en Brillas al costat  
mateix79, i cap al sud comprà una sisena part d’un 
tros de terra llegat a l’Ajuntament per Francesc 
Burcet Cortès per a obres de beneficència80.

Poc després d’haver començat la producció, ja 
pensaven a augmentar-la un 20% per arribar 
als 1200 quilos diaris81. Tot seguit, reberen 
una segona visita de Romanones (3-XII-1927), 
varen comprar 26 màquines més, amb les quals 
n’arribaren a tenir un total de 47, amb les quals 
van doblar la producció per dues vegades fins 
arribar als quatre mil quilos diaris. Aquestes 
circumstàncies expliquen que el 23 de setembre 
de 1930 l’empresa demanés permís per a la 
construcció de nous edificis82 que es concretaren 
en un edifici anomenat bany coalogant83 (sic) 
durant l’agost de 1931. A primers de gener de 
1933, varen demanar permís per modificar la 
casa de l’estació84, i el 1934 varen entrar en 
una nova fase d’ampliació que encarregaren a 
l’empresa Padrós85, en la qual es varen posar en 
servei nous edificis86. Alhora, es construïren les 
parets exteriors que llinden amb la carretera de 
Malgrat87 durant el 1934 i part del 193588; també 
es varen aixecar dos xalets de planta nova89, i 
finalment es construí, en terrenys de la seva 
propietat, la caserna de la Guàrdia civil90, amb 
finalitats òbvies. 

En aquest procés es produïren accidents de 
treballadors. El primer de què tenim notícia 
se’n fa ressò la revista Recvll en el seu número 
de 13 de juliol de 1924, en què el primer ofi- 
cial de la Creu Roja, Pau Buixeda, pregunta  
per què en les obres de la colònia de l’estació  
s’hi produeixen tants accidents. Cubiertas y Teja-
dos respon que el seu metge, el doctor Bataller, 
cada dia visita els obrers abans d’entrar a les  
obres. En cas d’accident es continua pagant el 
jornal a l’accidentat i el servei d’hospital si és 
necessari91.

Pel que fa a l’allotjament d’obrers nou vinguts, 
pel que hem pogut llegir, sembla que durant  
la construcció de la fàbrica els obrers s’allot- 
jaren en una mena de prefabricats a la mateixa 
obra, potser. La construcció de El molí devia 
iniciar-se a partir de l’any 1927, segons 
que es desprèn de la compra de terrenys a 
l’Ajuntament en el paratge del Molí de la Roca92, 
sense que això pugui assegurar-se de manera 
fefaent.

Acabem la primera part d’aquest article amb 
una breu al·lusió als conflictes socials que es 
plantejaren des del primer moment en què 
l’empresa va resoldre instal·lar-se a Blanes. Les 
vagues durant la dictadura primoriverista seran 
difícils de determinar amb precisió a causa del 
cúmul de prohibicions, clandestinitat i censura 
de premsa. Estimo que a través d’expedients 
judicials es possible que puguin trobar-se més 
dades. 

La primera vaga de la qual tenim abundoses 
notícies s’inicia el dia 12 de setembre de 193093 
i no el dia 15 tal com s’havia escrit fins avui. És 
gràcies als comentaris que suscita (solidaritat, 
subscripció per ajudar els vaguistes entre 
els socis de la Casa del Poble, arribada d’un 
nombrós contingent de la guàrdia civil, detenció 
en massa del comitè de vaga, destrucció de línies 
de llum i telèfon) que sabem que aquesta vaga 
era la quarta que es realitzava94. 

79 vid., Recvll, núm. 152, 21 de novembre de 1925, pàg. 6.
80 AMBL; Llibre d’actes (1925-1930), pàgs. 50-52.
81 vid. 50 años de la Sociedad.., op. cit., pàg. 33; i Doll-Petit, Rubèn; 
“Una breu aproximació...”, op.  cit., pàgs. 1-2. 
82 AMBL; Llibre d’actes de la CMP (1930-1931), pàgs. 26-27.
83 vid., Recvll, núm. 246, 29 d’agost de 1931, pàg. 10.
84 Ple de 19 de gener de 1933. AMBL; Llibre d’actes (1933-1936), pàg. 
3 verso.
85 vid. Diari de Girona, 26 de maig de 1934, pàg. 4.
86 Ple de 16 d’agost de 1934. AMBL; Llibre d’actes (1933-1936), pàg. 
94 verso.
87 Ple d’11 d’octubre de 1934. AMBL; Llibre d’actes...op. cit., pàg. 104.
88 Ple de 29 d’agost de 1935. AMBL; Llibre d’actes...op. cit., pàg. 154v. 
89 Ple de 22 de novembre de 1934. AMBL; Llibre d’actes...op. cit., pàg. 111v.
90 Ple de 16 de gener de 1936. AMBL; Llibre d’actes...op. cit., pàg. 179.
91 vid., Recvll, núm. 95, 13 de juliol de 1924, pàg. 6. 
92 vid., AMBL; Llibre d’actes (1925-1930), pàgs. 50v.
93 vid., Diario de Gerona, 23 de setembre de 1930, pàg. 2.
94 vid., El Autonomista, 15 de setembre de 1930, pàg. 2.
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De les altres tres anteriors en tenim notícies 
escadusseres. De la primera, fins avui l’única 
cosa sabem és que va produir-se a finals de 
1925, que va durar uns dos mesos i es va 
requerir la presència de l’exèrcit. No ho hauríem 
sabut si Genís Robert no hagués presentat el 
compte del subministrament de paja y avena 
a las fuerzas de los regimientos de Dragones de 
Montesa que pernoctaron en esta villa durante 
los meses de septiembre y octubre95. La segona i 
potser la tercera es produïren entre els mesos 
de maig i juny de 1927, segons que la mateixa 
empresa reconeix en el llibre que commemora 
el cinquantè aniversari de la seva fundació96. 
La combativitat del Sindicat Únic blanenc fou 
segurament premiada amb el ple clandestí de 
regionals de CNT que se celebrà a Blanes els dies 
17 i 18 d’abril de 1930, en la qual es va imposar 
l’opció de recolzar-se en els mitjans legals97. 

Cinc mesos després i amb la II República a 
la cantonada arribaria la primera vaga de 
la qual, com hem dit, tenim informació en 

abundància. Després d’aquella n’hi hagué, si no 
m’erro en el compte, nou més. Claudi Ametlla, 
llavors governador civil de Girona, en les 
seves memòries diu que SAFA era la imatge de 
conflictivitat permanent98. 

Aquesta duríssima, i de vegades sagnant, pugna 
entre l’empresa i el Sindicat Únic, després de 
nou anys acabà  amb l’acomiadament de tots els 
dirigents de la CNT, de manera que en iniciar-
se el 1934 ja no hi havia cap dirigent d’aquell 
sindicat que treballés a l’empresa. A partir del 
mes d’abril de 1934 aparegué un nou sindicat 
d’orientació catòlica, el Sindicat Professional 
Obrer, de caràcter marcadament pactista, amb 
qui l’empresa tampoc no s’entengué99. No eren, 
doncs, temps per un sindicalisme ni per l’altre; 
la cultura que impregnava la societat era la de 
l’autoritarisme i la violència.

Vista l’extensió de l’article, hem optat per dividir-
lo en dues parts. En la que els dec analitzaré els 
partits polítics locals durant la II República, dels 
quals ja n’he escrit alguna cosa; estudiarem el 
monopoli ideològic o, el que és el mateix, la 
lluita per l’exclusió ideològica entre republicans i 
catalanistes; explicarem la pugna Aurora-Recvll i la 
persecució política a què fou sotmès Bru Centrich. 
També examinarem les associacions fomentades 
per SAFA, el Centre Catòlic i la Casa del Poble, 
analitzarem la situació econòmica de l’Ajuntament, 
i, en detall, les vagues dels anys trenta. I, finalment, 
com dèiem, donarem a conèixer els telegrames 
oficials, juntament amb altres materials històrics de 
primer ordre que ens han ajudat a confegir aquesta 
primera visió de conjunt. 

Josep Bota-Gibert

95 vid., Llibre d’actes de la CMP (1925-1927), pàg. 9.
96 vid. 50 años de la Sociedad..., op. cit., pàg. 33.
97 vid. Tuñón de Lara, Manuel; La II República, vol. 1º, op. cit., pàg. 22.
98 vid. Ametlla, Claudi; Memòries polítiques, op. cit., pàg. 155.
99 vid., “Aclariments sobre el cas de la SAFA”, Recvll, núm. 607, 23 de 
març de 1935, pàg. 6.

Interior de la fàbrica SAFA l’octubre de 1934. 
Foto: Nylstar, SA
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En aquest any que acabem he tingut l’oportunitat de col·laborar en 
l’exposició Joan Massanet o el espectro de las cosas que entre el 24 de maig i 
el 29 d’agost es va poder veure al MNCARS, al qual nosaltres solem referir-
nos com a Reina Sofía, però que en cercles artístics de la capital anomenen 
quotidianament Reina. 

No he de passar per alt que l’exposició s’exhibeix ara al Museu d’Art de 
Girona entre el 22 d’octubre i el 29 de gener de 2006, de manera que poden 
veure-la, més ben dit, els recomano, els prego que la vegin, hi aprendran 
algunes coses.

Participar en el catàleg d’aquesta exposició ha estat una experiència 
satisfactòria en tots els ordres, per les amistats que retrobes, les coneixences 
que hi fas, les estones regalades -un adjectiu meravellós que algun dia 
relacionarem amb el substantiu regalador, en un exercici dialectal que 
convindria fer- que he pogut passar en altres museus, biblioteques i arxius 
que també es reflecteixen en aquest número, per la divulgació indirecta de 
Planells, cosa que sempre em plau, per les vegades que durant aquests dies, 
com qui de diari va a missa, he vist el Guernica, per la generositat d’Alícia 
Viñas, comissària de l’exposició, i per l’aixopluc de Lucía García de Carpi, 
la noia de la veu trencada, l’estudiosa del surrealisme que constantment 
-adverbi- obre noves portes en l’estudi del surrealisme. Ha estat, doncs, 
una situació de privilegi -ja veuen que no els enredo- que ha permès que 
em rascabali -verb xifrat, obtús que m’has fet perdre la criatura- de males 
jugades anteriors, i que, convalescent encara, ha permès d’enfrontar-me 
amb el repte de cercar totes les exposicions i la bibliografia de Massanet. 

Deixem dit que Planells i Massanet, varen tenir relació, com demostren els 
textos que edito. L’un el dec a la recerca personal, l’altre, a la generositat 
de Jagi Massanet, a qui vaig caure pla, amb un comentari sense malícia 
que relacionava els forats pictòrics del seu pare amb els freudians de 

DE PLANELLS A 
MASSANET
passant per Laya
per Josep Bota-Gibert
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Salvador Dalí. El comentari va plaure-li, recordà 
immediatament que Antoni Tàpies, a principis 
dels setanta, li havia fet el mateix comentari en 
la mateixa direcció. 

Al cap de pocs dies, en un atac passional, 
organitzava un afectuós sopar, artístic i 
memorable, amb la família Pascual. Tant 
davant dels Pascual com aquest mes de maig 
davant l’alcalde de l’Escala, vaig insistir en la 
necessitat d’ordenar i catalogar els papers de 
Joan Massanet. Ara aprofito l’avinentesa per 
demanar-ho públicament. En el sopar gourmand 
vaig oferir-me, però en cap circumstància 
devia ser prou convincent. Jagi va respondre’m 
que tot estava molt embolicat, dir-li que li 
desembolicaria no el va convèncer, però algun 
forat no freudià devia fer, quan pocs dies 
després em citava per generosament regalar-me 
una carta de 1940 d’Àngel Planells al seu pare. 
Vaig insistir novament en l’oferta i aquesta 
vegada Jagi, tan generós com passional, sincer 

i esvalotat -l’esvalotament és també una forma 
d’entusiasme- però sempre desconfiat- va dir-
me, sí, sí, ja ho estudiarem. No dubto que me 
n’hauria sortit, a còpia d’insistir-hi i transmetre 
la bondat de la idea, però la mort ja anava amb 
ell de bracet. Com he dit, també vaig parlar-
ne amb l’alcalde de l’Escala, amb Estanis Puig 
Artigas, coneixença de fa anys, i, si ho recordo 
bé, amb l’arxivera que temps enrera havia tingut 
la gentilesa d’enviar-me un opuscle on la vila 
commemorava el centenari de la naixença del 
pintor escalenc empeltat de terres armenteres.

Sovint, quan ens preguntem per les similituds 
entre Massanet, Planells i la resta de surrealistes 
empordanesos, creiem que el paisatge i la llum 
límpida, tramuntanosa són els vincles que 
cohesionen els surrealistes. Algú hi afegirà potser, 
l’afinitat ideològica i l’actitud vital com a altres 
cohesionadors. Em sembla que les dues primeres 
són essencials i convindria estudiar-les amb un 
cert deteniment. Un estudi de colors, de colors 
nets i de paisatge, del context en què apareix i de 
la seva funció significativa, freudiana en algun 
cas. El Montgrí suggereix a Planells la imatge 
d’un pit femení prominent, crec recordar. En 
Massanet, les roques estratigrafiades del Cap de 
Creus suggereixen en conjunt, en un espectador 
que s’hi fixi, una acumulació de penis, com 
passa a L’espectre de la muntanya (1930). En Dalí 
les roques, amb els seus forats, caus i cataus,  
-forats que s’estilitzaran fins a l’abstracció- són 
tota una altra cosa, que ell mateix, per trobar-hi 
un referent històric, va relacionar amb Gaudí i el 
modernisme. En tot cas, el paisatge de Massanet 
i Dalí, que tendeix a presentar majoritàriament 
la plana de l’Empordà en formes harmonioses, 
és subtancialment diferents del paisatge de 
Planells que, un cop instal·lat a Blanes, va 
començar a substituir els paisatges cadaquesencs 
i empordanesos en la seva obra. 

Tot el que hem explicat es podria relacionar amb 
el que genèricament se n’ha dit dalinianisme, 
encara avui per estudiar en profunditat. I això, 

Alicía Viñas, Salomé Massanet, 
Lucía García de Carpi i Josep Bota al Reina Sofía

De Planells a Massanet passant per Laya
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penso que només es podrà fer aïllant i datant 
els motius pictòrics, perquè només així sabrem 
el que és original de cadascú, i el que prenen 
i/o desenvolupen els altres. Tot i això haurem 
d’anar en compte amb les dates de les pintures, 
especialment les que són datades en una data 
aproximada. En aquest cas, una afirmació 
basada en un quadre amb data aproximada seria 
una temeritat. Per exemple, basar qualsevol 
judici sobre qui homenatja Vermeer -o qui pren 
el tema de qui- em semblaria agosarat; potser 
no s’hauria de fer encara que tinguem molts 
indicis. 

Per arribar a discernir realment la vàlua de Dalí, 
el que cal no és estudiar la seva iconografia 
original, sinó la que pren en préstec i que 
sovint passa per seva. En aquest sentit proposo 
al lector un joc: datar en quin moment apareix 
el concepte espectre en els títols d’obres de Dalí 
i dels pintors del seu entorn. De segur que si ho 
feu en traureu alguna cosa. De la relació amb 
Massanet, per exemple, em sembla que n’ha 
quedat alguna cosa en dues obres: El farmacèutic 
de l’Empordà que no busca absolutament res i 
Farmacèutic aixecant amb suma precaució la tapa 
d’un piano de cua, ambdues de 1936. 

En aquesta època, el surrealisme havia traspassat 
les fronteres pictòriques, de manera que, 
socialment parlant, hi havia burgesos que, en 
lloc d’escandalitzar-se, s’hi apropaven. Així s’ha 
d’entendre la col·laboració de Planells amb el 
magazine moderno mensual Laya. En aquest 
text hi apareix per primera vegada, un intent 
desconegut d’adaptar el concepte al país que, 
amb claredat, s’oposaria, seria antagònic de  
sobrerrealisme. El subrealisme de Planells, com 
l’altre, parteix de les imatges que ens forneixen 
el subconscient i el somni, perquè la realitat 
és grisa, vulgar i de mal gust. Es tracta d’una 
lògica secreta, exacta quant al procediment i 
poètica en els seus resultats, que, per allunyats, 
mai no podem aprehendre. D’aquí la paradoxa 
del fracàs, del fracàs davant la realitat i davant 

el món, que es transforma en satisfacció i èxit 
quan ens concentren en aquest món amagat, 
que més enllà del realisme, del sobre, el sota i 
el sub, al qual només accedeixen els sacerdots, 
i potser, tot i que no es tenen en compte, els 
iniciats.

En 1940, quinze dies després que acabés la seva 
exposició a les Galeries Pictòria Planells escrivia a 
Massanet remetent-li el catàleg on, com veureu, 
entre excuses, li explicava que havia deixat de 
fer surrealisme -Se trata de obras realistas, algún 
día ya hablaremos de ello-, que no sabia res de 
Dalí i que en aquesta època de mayor reposo  
-bonic eufemisme- volia reprendre el contacte 
amb Massanet. La bona acollida de la seva 
exposició, a falta de contrastar algun diari més, 
adjudiquem-la al natural optimisme de Planells, 
entengui’s bé. De l’exposició de Figueres no hi 
ha notícies que se celebrés. 

Josep Bota-Gibert
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[EL FRACASO SATISFACTORIO DEL SURREALISMO]
ÀNGEL PLANELLS

Edició de Josep Bota-Gibert

Los hombres me han llamado loco, pero la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no 
lo más sublime de la inteligencia; si casi todo lo que es gloria, si todo lo que es profundidad no 
proviene de una enfermedad del pensamiento, de un módulo del espíritu exaltado a expensas 
de la inteligencia general.

Edgar Allan Poe

Los viajeros de un mundo de fantasmas, de 
visiones y realidades, los subrealistas, cierran 
los ojos a la realidad gris y vulgar y pintan 
en sus telas las imágenes más inesperadas 
nacidas del dictado de su subconsciencia. 
De este olvido voluntario del mundo real, 
nacen estas obras libres, puras, desprovistas 
de cualquier finalidad premeditada y sobre 
todo libres de la carcasa corrompida del mal 
gusto. El sueño del subrealista es un paraíso 

cerrado a los demás mortales. El sueño 
podrá ser más o menos aceptado. Podrá 
emocionar “inexplicablemente” a algún 
espíritu. Pero fatalmente la lógica “secreta, 
exacta y poética” de una obra subrealista 
será siempre inasimilable a los demás. Este 
es tal vez el único fracaso del subrealismo. 
Fracaso que constituye nuestra mayor y 
legítima satisfacción.

Àngel Planells
Laya 

Magazine moderno mensual
Año I, número 1

Diciembre de 1935 - Barcelona

De Planells a Massanet passant per Laya
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Sr. Juan Massanet 
La Escala

Amigo Massanet: 

He aquí que de pronto me asalta la duda de 
si os envié o no catálogo de mi exposición 
recientemente clausurada en Barcelona. Como 
hago las cosas sin orden ni tengo lista de las 
amistades, resulta que a veces me ocurren 
fallas; por eso estoy en duda. Por lo tanto 
os adjunto un catálogo aunque sea tarde y 
espero me disculparéis si es que realmente me 
olvidé.

Como veréis por el catálogo, se trata de obras 
realistas. Algún día ya hablaremos de esto.

Me invitaron a hacer una exposición en 
Figueras y acepté. No sé todavía cuándo 
será; procuraré entonces pensar antes que en 
nadie en vos, enviándoos con oportunidad el 

UNA CARTA D’ÀNGEL PLANELLS A JOAN MASSANET
Edició de Josep Bota-Gibert

catálogo, y, dada la proximidad de La Escala a 
Figueras, acaso tengamos ocasión de vernos. 
Me figuro que en esta época de mayor reposo, 
vos estaréis haciendo algo y que ya tendré 
acaso ocasión de ver.

Si habéis visto los periódicos, habréis notado 
que referente a mi exposición tuve la suerte 
de que fue muy bien acogida. Ello me anima 
mucho.

Nada sé hace tiempo de Dalí; no sé por dónde 
anda. Nada más, con afectuosos saludos de 
vuestro amigo.

Àngel Planells
Blanes 30-Abril 1940
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Introducció

Si bé a aquestes alçades hom coincideix en la importància de la SAFA 
en la transformació social i econòmica de Blanes, i en aquest article ens 
dedicarem a detallar-ho, és de justícia i és necessari referir-nos també a un 
dels factors més importants d’aquest procés, que és sens dubte l’origen de 
tot plegat: la indústria química.

La indústria química o la química aplicada a la indústria tèxtil, com és el 
cas que ens ocupa, ha estat en el món sencer un dels sectors potser menys 
perceptibles però més estretament relacionats i vinculats amb el món 
modern. Des de la ciència, i des de diferents camps de la investigació 
s’ha treballat i estudiat la química per aprofitar les seves qualitats, 
ja que aquesta permet substituir una gran quantitat de productes i 
materials naturals, produir-los a gran escala, a un cost substancialment 
menor i amb una qualitat pel que fa a l’ús igual o superior que les fibres 
naturals.

Un bon exemple de la capacitat transformadora de la química que 
acabem d’apuntar el trobarem en la indústria tèxtil i, concretament, dos 
productes: el raió i el niló, en seran els seus màxims referents. Obtingut 
a partir de la cel·lulosa natural, la seda artificial, el raió, es convertí en el 
primer quart del segle XX en un dels principals motors de l’ampliació del 
mercat d’uns pocs però potents fabricants tèxtils de l’Europa Occidental. 
Per la seva banda, la primera fibra sintètica, el niló, entrà al mercat per 
primera vegada durant la Segona Guerra Mundial de la mà de Du Pont. 
Amb rapidesa, fou expandit i imitat per les grans companyies químiques 
d’arreu del món els anys que vindrien a continuació i es convertí en 
un dels símbols de l’edat d’or del capitalisme, quan el lideratge tècnic i 
comercial ja s’havia traslladat d’Alemanya als Estats Units.

el cas de la safa
Breu aproximació a la constitució i 
consolidació de la SAFA (1923-1939)
per Rubèn Doll-Petit

4�



RECERQUES

50

Pel que fa a la producció i comercialització tant 
d’un producte com de l’altre, és fàcil resseguir 
dues generacions diferents d’empreses que 
es dedicaren a aquesta tasca. Així tenim que 
mentre el raió està molt vinculat a les empreses 
que treballen fonamentalment en la indústria 
tèxtil, el niló sovint està relacionat amb les 
empreses fundades per grans companyies o 
consorcis químics d’àmbit internacional. 

Tot i que a principis del segle passat Espanya 
es trobava lluny de la revolució industrial i 
científica que alguns països havien iniciat 
aleshores en el si de les seves fàbriques i 
laboratoris, el seu mercat no era aliè a la 
creixent expansió dels productes resultants, 
com ho demostra el fet que la seda artificial 
importada, tant la teixida com la filada, es 
va fer un lloc amb certa facilitat en el mercat 
espanyol, principalment a partir de la fi de la 
Primera Guerra Mundial. 

Paral·lelament a aquesta situació, la falta de 
matèries naturals com la llana i el cotó, de gran 
consum fins al moment a Espanya, va originar 
que entre els fabricants tèxtils del país així com 
grups d’inversors busquessin una alternativa en 
aquesta nova conjuntura industrial. I per assolir 
aquest objectiu havien de comptar amb l’ajut 

tècnic i comercial de les empreses capdavanteres 
i deganes en el ram. 

La SAFA, associada al grup francès Gillet-
Bernheim i la Seda de Barcelona, empresa 
situada al Prat de Llobregat i filial del grup 
holandès AKU/HKI, totes dues fundades als 
anys 20, van ser les úniques que van reeixir 
en aquesta empresa i, de fet, ràpidament, van 
ser les absolutes dominadores -fins a l’esclat de  
la Guerra Civil espanyola- del mercat espanyol 
del raió.

LA GRAN TRANSFORMACIÓ, 1923-1939
Tres anys després de la seva fundació, el 9 
d’agost de 1923, amb un capital de 12 milions 
de pessetes i amb seu social a Madrid encara que 
les oficines centrals es trobaven tant a Barcelona 
com a la capital francesa, la presència de la 
Societat Anònima de Fibres Artificials (SAFA) 
a Blanes es feia efectiva el 15 de novembre de 
1926, quan va iniciar la seva producció per 
primera vegada.

L’origen de la SAFA el trobem -tal com apun-
tàvem més amunt- en la iniciativa d’un grup 

Bales de fibrana.
Autor: Casas Fotos. Procedència: Nylstar, SA

El cas de la SAFA
Breu aproximació a la constitució i consolidació de la SAFA (1923-1939)
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empresarial de cinc germans, fills de l’industrial 
del ram de l’aigua Josep Vilà i Soler, els quals, 
interessats en l’aparició de les primeres fibres 
artificials, primer a França i després a la Gran 
Bretanya, van decidir comprar la patent bri-
tànica de la seda viscose de Cross i Bevan per, a 
continuació, crear la Societat Espanyola de Seda i 
Viscose per a fabricar la citada fibra. Amb aquesta 
acció, els germans Vilà i Marquès passaven a 
controlar la primera societat que produïa aquest 
producte tant a Catalunya com a Espanya.

Temps més tard, i fruit de les relacions perso-
nals i comercials amb una família lionesa -els 
Gillet-, que conformava el grup francès amb 
més capacitat tècnica i financera al país gal per 
produir la seda artificial, es gestarà la Societat 
Anònima de Fibres Artificials (SAFA). En l’acord 

subscrit pel grup Vilà i el Carnot-Gillet, també 
s´hi incorporaran els respectius socis i amics.  
Al costat dels francesos hi destaca Bauer i 
Companyia, una casa de Madrid, representant 
dels interessos de La Banque Rotschild; per la 
banda del consorci  català hi trobem al comte 
Romanones, dues vegades president de govern 
espanyol i ministre en nombroses ocasions 
i Joan Ventosa i Calvell, destacat membre 
de la Lliga Regionalista, estret col·laborador 
de Francesc Cambó i ministre igualment en 
diferents governs espanyols.1 

La construcció de la SAFA es va dur a terme 
poques setmanes després de la seva constitució i 
poc temps més tard que es produís el cop d’estat 
del general Miguel Primo de Rivera. D’entre les 
raons més importants per les quals la SAFA es 
va instal·lar a Blanes i no en d’altres punts de la 
geografia catalana, com les rodalies de Barcelona, 
com és el cas de la ja citada Seda de Barcelona, 
en destacarem essencialment cinc. Les dues 
primeres raons ja estan determinades pel lloc en 
el qual la companyia decidí comprar els terrenys 
per tal de construir-hi les seves instal·lacions:  
al costat de l’estació del ferrocarril de la població 
i al costat igualment del riu Tordera. En aquest 
darrer cas, a banda de subministrar sorra per  
a la construcció de la fàbrica, la puresa del riu 
i, sobretot, la inesgotable abundància del  
seu cabal, feien  
del Tordera un riu  
òptim per a la  
seda artificial, car 
aquesta necessita 
grans quantitats 
d’aigua per a la 
producció.

1 La composició total de la SAFA és la que segueix, socis fundadors: Comercial Anònima 
Vilà, Société Privée de Gestion et de Placement, Societat Espanyola de Seda Viscose, Bauer 
y Compañía, Álvaro de Figueroa, comte de Romanones, Joan Ventosa i Calvell i Fréderic 
Ledoux; pel que fa el consell d’administració, el president era: el mateix Álvaro de Figueroa, 
comte de Romanones; els vocals: Alfred Bauer i Landaner, René Berheim, Ernest Carnot i 
Dupont Berrin, Edmon Gillet i Berrin, Fréderic Ledoux i Joan Ventosa i Calvell; els consellers 
delegats eren: Joseph Vilà i Marquès i Fidel Vidal i Marquès i el en darrer lloc, el secretari era 
José María Gonzalez. Vegeu la fundació i composició de l’empresa a  SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
FIBRAS ARTIFICIALES (SAFA), Cincuenta años de la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales SAFA, 
Barcelona, 1973. pp 29-34.

La fàbrica l’any 1936. Procedència: Nylstar, SA
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Pel que fa el tren, a més de la seva importància 
per la connexió amb l’eix entre França i 
Barcelona, al costat de l’estació de tren hi ha 
grans extensions de terreny en què serà fàcil 
ubicar futures instal·lacions.

Un tercer factor a tenir en compte, vinculat 
també a qüestions de transport de matèria 
primera, hi trobem el port marítim de Blanes 
que, tot i la seva utilitat, mai arribarà a ser 
tan important com el transport per ferrocarril. 
En quart lloc, els directius de la SAFA, pensen 
en Blanes perquè els impostos de producció 
són més barats i, en darrer lloc i cinquena raó, 
perquè aquesta població costanera de 5.000 
habitants a principis dels anys 20, tot i ser petita 
gaudia d’una tradició laboral i artesanal com la 
que havia generat anteriorment Blanes amb les 
seves drassanes, necessària per engegar l’empresa 
amb una mà d’obra qualificada.2

Un cop en marxa tot el procés productiu i 
sota la direcció de l’enginyer francès Vernerey, 
amb la important participació en el procés de 
llançament de la fàbrica de tècnics procedents 
igualment del país veí, els primers resultats 
posaran de manifest quin podia ser el potencial 
de la societat. D’aquesta manera tenim que amb 

21 màquines de filar, la SAFA passà de produir 
1.200 kg de seda artificial al dia l’any 1926 a 
4.000 kg un parell d’anys més tard.

A banda del mercat interior, la SAFA aviat 
va comptar també amb l’exportació del seu 
producte l’any 1927 a favor de la Societé de la 
Viscose Suisse, probablement una filial del nou 
grup.

Com era de preveure, a continuació dels 
primers i ràpids canvis a l’empresa i fins l’inici 
de la Guerra Civil, se’n produiran d’altres que 
palesaran la importància de la SAFA no només 
per a la vida de la població sinó també de la 
província i del conjunt del Principat. Després 
dels tres primers anys de vida de la societat, 
la direcció va passar a encapçalar-la el jove 
enginyer francès de 28 anys, E. Bizot; també 
en el mateix any 1929, les màquines de filar 
havien passat a 47 i, entre aquestes, n’hi havia 
que disposaven ja d’una tecnologia moderna; 
a principis dels anys 30 la producció diària ja 
arribava als 5.000 kg  de fil; l’any 1933, la SAFA 
fabricava raió mat, la primera fibra sintètica que 
es produí a Espanya i un pèl més tard es farien 
els primers assaigs per a produir fibrana (raió-
viscosa). Dels 400 obrers amb què comptava 
l’empresa l’any 1926 es va passar als gairebé 
1.000 treballadors l’any 1935, quan la població 
de Blanes era de més de 6.000 habitants.

Demogràficament, la fesomia de Blanes havia 
patit també una important trans-
formació. A diferència del que 
s’esdevenia en el conjunt de 
la província de Girona, en 
què al llarg dels anys 20 molta 
població es va desplaçar cap 
a Barcelona per a treballar 
en noves indústries i en 
la construcció de modernes 
infraestructures públiques, 
Blanes augmentà conside- 

2 Yvette BARBAZA, El paisatge urbà de la Costa Brava. Edicions 62. Barcelona, 1988. p. 243.  

Interior de la SAFA. Procedència: Nylstar, SA

El cas de la SAFA
Breu aproximació a la constitució i consolidació de la SAFA (1923-1939)
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rablement la seva població i la SAFA en va tenir 
bona part de culpa. En tan sols quinze anys, 
entre 1920 i 1935, la seva població es va veure 
incrementada en un 35%; va passar, doncs, de 
4.900 a 6.600 habitants. 

Segons els registres de cèdules personals, al llarg 
d’aquests quinze anys s’aprecia amb claredat un 
fenomen que serà habitual en aquelles zones, 
com a la província de Barcelona, i és que el procés 
industrialitzador genera un important índex 
d’immigració. En una primera etapa, entre 1920 
i 1929, moment de la instal·lació de la SAFA, 
trobem com són majoria les cèdules personals 
d’aquells ciutadans procedents de la província 
de Barcelona -fins i tot més dels que procedien 
de la província de Girona-, car molts dels qui van 
arribar a Blanes per treballar ja en la construcció 
de la fàbrica procedien de poblacions veïnes de 
la comarca del Maresme, fet que evidencia la 
importància de la immigració interna, comuna, 
d’altra banda, arreu del Principat durant 
aquesta època. En la segona etapa, la creixent i 
progressiva necessitat de mà d’obra de la SAFA, 
comportà que entre 1929 i 1936 l’origen dels 
nous blanencs el trobem més lluny de l’anterior 
etapa, car l’any 1936 les cèdules de persones 
procedents de la resta de províncies d’Espanya 
-sobretot de les zones més meridionals- superava 
amb 522 cèdules (un augment del 605% 
respecte 1929) les atribuïbles a les de gent de 
la província de Girona i Barcelona amb 385 i 

434, respectivament.3 Mentre això succeïa, a 
Espanya s’havia passat del Directori militar a 
la proclamació de la Segona República, i amb 
l’adveniment d’aquesta última gran part de les 
reivindicacions obreres al país i també a la SAFA 
es faran molt més explícites. Concretament, 
tant a Blanes com a l’empresa, tot i la prohibició 
i la seva persecució durant la Dictadura de Primo 
de Rivera, la CNT gaudirà d’una important 
presència, fins i tot en la seva clandestinitat 
ja que malgrat les dificultats el seu procés de 
captació d’afiliats4 va continuar essent efectiu. 
Bona prova de la presència de la Confederació 
Nacional del Treball a Blanes la demostra el fet 
que, un cop dimitit el dictador, se dugué a terme 
l’any 1930 el primer Ple provincial en el qual 
s’abordava i acordava la seva reorganització així 
com la seva posterior legalització.

Dins del període del Directori militar, les 
protestes obreres vinculades a la SAFA no les 
trobarem fins a l’any 1927. La primera ocorregué 
el mes de maig del mateix any quan 80 obrers 
de la secció de filatures van convocar vaga per 
reivindicar una millora en l’organització del 
treball i un augment del salari. Pel que sembla, 
el conflicte finalitzà el mateix mes de maig, 
encara que Francesc Ferrer i Gironès no ens 

3 Yvette BARBAZA, El paisatge urbà... p. 246.
4 Josep MESTRES I ROVIRA, La Vila de Blanes i el seu desenvolupament 
socioeconòmic, Girona, 1981. p. 206.

Plànol signat per Eusebi Bona i Puig l’any 1924. 
Procedència: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. C 879/108. Arxiu Històric
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especifica de quina manera.5 El segon episodi 
de vaga documentat, i que tractarem més 
endavant de manera més detallada, és el del mes 
de setembre de 1930, quan els treballadors de 
la SAFA reivindicaven tot un seguit d’aspectes 
que afectaven tant  les condicions com els drets 
del treball i dels treballadors, respectivament; 
entre ells, la setmana de 48 hores. Encara que 
en d’altres sectors i poblacions la jornada de 
sis dies a la setmana i de vuit hores cadascuna 
(48 hores), s’havia anat consolidant al llarg de 
la Dictadura, després d’un munt de vagues i 
protestes arreu del país, després del seu decret 
d’aplicació de 1919, la reivindicació a la SAFA 
acabà fracassant.

Anteriorment, en el conjunt de la població de 
Blanes i entre 1923 i 1927, tan sols tenim notícia 
de la vaga de paletes, que afectava 29 obrers,  
ocorreguda tot just una setmana després del cop 
militar per reclamar un augment del jornal. La 
repressió sindical del règim es va ocupar d’evitar 
que se’n plantegessin d’altres.

Dins del segon sexenni republicà (1931-1936) i 
en plena conjuntura de crisi econòmica del país 
arran del crack del 29, les dificultats van afectar 

també el món laboral, i es van veure reflectides, 
essencialment, en el creixement generalitzat de 
l’atur. A aquesta situació, caldrà afegir-hi també 
la decepció de l’obrerisme espanyol i català 
per no veure acomplertes moltes de les seves 
reivindicacions, les mateixes que havien previst 
assolir amb l’adveniment de la República. 

A diferència de l’etapa anterior, el període 
democràtic permeté un augment de les 
reivindicacions i bona prova d’això fou la 
recuperació de la vaga com a mitjà de pressió 
per part dels treballadors. En termes generals, a 
la província de Girona, als sectors en què més 
vagues es van produir van ser els del  tèxtil, de la 
construcció, del suro i del transport, i els motius 
de les vagues  normalment giraven al voltant 
de la puja dels salaris, de les reivindicacions 
per les bases del treball i per la solidaritat per 
als acomiadaments, entre d’altres. Durant el 
bienni progressista, i si excepcionalment també 
hi incloem l’any 1930, és l’etapa republicana 
en què les vagues a la nostra demarcació 
provincial van ser més nombroses -l’any 1932, 
amb 24, va ser l’any amb més vagues-. Amb 
tot, cal esmentar que durant aquest mateix 
bienni, la classe treballadora assolí tot un seguit 

5 Francesc FERRER I GIRONÈS, Els moviments socials a les comarques gironines. Diputació de Girona, 1998. p. 205.

Entrada de SAFA. Autor: F. Mas.
Procedència: Nylstar, SA

Interior de SAFA. Procedència: Nylstar, SA

El cas de la SAFA
Breu aproximació a la constitució i consolidació de la SAFA (1923-1939)
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d’avantatges com: el dret a vacances -7 dies 
l’any-; l’establiment d’una assegurança per a 
tots els treballadors; reducció de l’horari -a 
Girona, l’any 1933 s’aconseguí la setmana de 
44 hores- o bé, la creació de la caixa nacional de 
l’assegurança per als obrers.

A partir de 1934, fins a les eleccions que van 
donar la victòria al Front Popular d’Esquerres 
el mes de febrer de 1936 -preludi de la 
Guerra Civil-, el número de vagues fou: zero. 
L’explicació d’aquest sorprenent resultat, però, 
no rau en el fet que durant aquest període totes 
i cadascunes de les reivindicacions obreres 
s’haguessin solucionat, sinó tot al contrari, ja 
que les represàlies polítiques i socials del govern 
de dretes de la CEDA i d’Alejandro Lerroux, i 
com a conseqüència dels fets d’octubre de 1934, 
també van afectar les reivindicacions obreres, en 
primer lloc, perquè la capacitat reivindicativa 
dels obrers es va veure completament aniquilada 
i, en segon lloc, perquè mesos més tard, en ple 
1935, totes aquelles mesures socials assolides 
durant el primer bienni van ser -amb el suport 
del mateix govern de dretes- retirades per la 
patronal.

Tot i que a partir de 1936, i com a conseqüència 
de la victòria electoral de les esquerres,  
es recupera de nou l’esperit reivindicatiu 
d’abans i fins i tot alguns dels drets del treballa-
dors es van tornar a guanyar de nou, l’inici de 

la guerra civil el juliol 
del mateix any acabà 
amb totes i cadascunes 
de les expectatives i 
les reivindicacions del 
moviment obrer, unes 
reivindicacions que, de 
fet, només es van 
tornar a plantejar en 
la clandestinitat tres 
dècades després, per 

part d’una altra generació de treballadors, però 
sense llibertat plena.

Com no podia ser d’una altra manera, la 
història de la SAFA al llarg d’aquest període 
que acabem de resumir en poques ratlles 
no va ser gaire diferent. De fet, des que la 
fàbrica es posà en marxa per primera vegada 
fins a l’any 1936, aquesta visqué en un clima 
constant de conflictivitat laboral, de vagues, 
de reivindicacions i, fins i tot, de detencions de 
treballadors que ni tan sols l’etapa republicana 
pogué apaivagar. Per entendre quina era la 
difícil realitat de la SAFA durant aquesta primera 
etapa fem prou de referir-nos a la descripció de 
Carme Vinyoles: L’estructura gairebé militaritzada 
de l’empresa, les pèssimes condicions de treball, els 
efectes nocius de la humitat i l’àcid, la puixança de 
la Confederació Nacional del Treball com a únic i 
combatiu sindicat, la presència d’agents provocadors 
i d’esquirols conformaren un clima tibat i enrarit, 
quasi de violència.6

No és estrany, doncs, que a principis de la 
República a Blanes i com a conseqüència 
del difícil marc social en què vivia la SAFA 
però també el conjunt de la seva població, 
ocorreguessin episodis tan desagradables com 
els de l’estiu de 1931, fets que van determinar 
l’escissió social i política de Blanes, i van 
anticipar, en certa manera, la dura conflictivitat 
generada durant i després de la guerra, ja iniciat 
el primer franquisme, per uns i altres.

Com a conseqüència d’una multitudinària vaga 
de 700 treballadors, duta a terme el mes de 
setembre de 1930 i ja esmentada anteriorment, 
el comitè de vaga en ple va ser detingut per la 
Guàrdia Civil. En aquesta vaga es reclamaven 
mesures pel que fa als drets laborals com: el 
reconeixement del Sindicat Únic, increment 
salarial i setmana laboral de 48 hores, però  
també solucions a les difícils condicions 

6 Carme VINYOLES, La guerra havia esclatat a Blanes deu anys abans del 18 de juliol. Presència. Història viva, (El 
Punt Diari). Girona, 1986. pp. 18-28.
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higièniques i de salubritat a les quals un gran 
nombre de treballadors de la SAFA havien de 
fer front. En aquest darrer cas, l’àcid sulfurós 
usat en l’elaboració de les filatures feia autèntic 
estralls tant als pulmons com als ulls dels 
obrers.

Més de mig any després de la vaga, a finals 
de juny de 1931, i en un intent de reconduir 
la situació -probablement perquè el context 
republicà així ho aconsellava, sobretot pel 
que fa la part de la patronal-, al conegut cine 
Fortuny de la localitat, s’aplegaren els obrers i 
la patronal amb Bru Centrich, president de la 
Casa del Poble i alcalde de Blanes per Esquerra 
Republicana de Catalunya com a mediador. 
Allà decidirien, després d’una tensa reunió, la 
readmissió dels acomiadats.

Dels vuitanta obrers despatxats, es preveia que 
en tornessin la meitat car la resta havien trobat 
feina en d’altres empreses o senzillament ja 
no volien tornar a treballar a la SAFA. El 29 de 
juny de 1931, un dia abans de la incorporació 
d’una quarantena de treballadors a la fàbrica, 
i un dia després de la decisiva reunió del cine 
Fortuny, des de la pròpia SAFA sortí un reduït 
grup de persones amb pistoles a la mà, d’entre 
els quals també hi havia Rodobaldo Aldama, 
quadre tècnic de la SAFA i futur alcalde a 
Blanes durant la Dictadura franquista entre 
1944 i 1963 i cap local de la Falange entre 1939 
i 1963, presumptament, membres del Sindicat 
Lliure7 amb la intenció de dirigir-se al centre del 
poble per anar a trobar l’alcalde al consistori 
municipal. Al costat de l’Ajuntament, al bar 
Els Terrassans, foren interceptats per un grup 
d’obrers coneixedors de les intencions dels 
pistolers i allà mateix s’inicià una batalla 
campal amb el resultat final de tres morts: un 
xofer de la patronal, mort per una ganivetada; 

Gil, un treballador de la SAFA, a causa d’un tret 
i la seva filla, que no aguantà la impressió de 
l’escena.

L’episodi acabà amb la contundent intervenció 
de la Guàrdia Civil, ordenada pel jutge blanenc 
Vicenç Tordera, d’Acció Catalanista -partit local 
adscrit a la disciplina de la Lliga Catalana- i molt 
poc amic dels treballadors de la SAFA, sobretot 
dels que procedien de fora del Principat.8

Des d’aquest episodi fins al 19 de juliol de 1936 
les vagues i els conflictes van continuar i sovint 
la situació a la població es feia insostenible fins al 
punt que el mateix alcalde, l’any 1933, demanà 
permís per absentar-se del poble durant un mes.
 

7 Organització sindical anticenetista creada a Barcelona l’any 1919 i 
estretament vinculada als episodis de pistolerisme en el quals molts 
membres de la CNT van caure sota les seves bales.
8 Tot aquest episodi el trobem narrat i descrit a Carme VINYOLES, La guerra 
havia esclatat…

El cas de la SAFA
Breu aproximació a la constitució i consolidació de la SAFA (1923-1939)
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A partir de l‘inici de la Guerra Civil, les tensions 
tant socials com polítiques acumulades durant 
aquests anys, com, de fet, va succeir també arreu 
del país, no van trobar aturador i la repressió 
i els assassinats de la gent d’ordre ja l’agost de 
1936 en serien la prova més eloqüent.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, i com que la 
SAFA era en zona republicana, la majoria de 
socis fundadors i accionistes espanyols com 
el cas dels germans Vilà i Marquès o de Joan 
Ventosa i Calvell, van marxar precipitadament 
del país fugint del procés revolucionari iniciat 
a Catalunya com a conseqüència de la resposta 
al frustrat cop d’estat dels militars sollevats. Es 
van refugiar temporalment entre Itàlia i França 

abans d’ingressar a la zona franquista i aviat van 
mostrar la seva adhesió al govern insurrecte de 
Burgos, en forma d’ajut econòmic o en forma 
de col·laboració professional o personal.9 

Mentrestant, a Blanes, com a la resta de grans 
empreses de les comarques gironines, la 
SAFA va ser intervinguda per la Generalitat a 
petició dels respectius obrers. Arran del decret 
de 24 d’octubre de 1936, conegut com el de 
les col·lectivitzacions, l’empresa tan sols fou 
intervinguda per part d’un “comitè de control” 
compost per alguns dels seus treballadors afiliats 
a la CNT-FAI. 

Malgrat que tot sovint s’ha parlat de la 
col·lectivització de l’empresa, hi ha raons fe- 
faents, tant d’interpretació com de documen-
tació, que deixen molt clar que aquesta no es 
va arribar a produir. En primer lloc, i si fem cas 
al mateix decret de col·lectivitzacions a què 
fèiem referència fa un moment, trobem que 
aquestes es van dur a terme, entre altres factors, 
en aquelles empreses que no tenien capital 
estranger, fet que sí que es produïa en el cas de 
la SAFA. El testimoni documental i, per tant, el 
més convincent de tots és aquell que procedeix 
de la documentació del Archivo Histórico Na-
cional de Madrid, del fons de la Causa General, 
en qual el director general de la SAFA l’any 1942 
afirma en un document adreçat a la Fiscalia de 
la Causa General de Barcelona, Gerona y Baleares 
que l’empresa va estar sota el comandament, 
a petició dels mateixos treballadors d’un comitè 
de control durant la Guerra Civil.10 El mateix 
document ens serveix, igualment, per negar 
allò que habitualment s’ha comentat sobre la 
construcció d’armament a la mateixa empresa car, 
de ser el cas, els empresaris que recuperaven les 
empreses un cop finalitzada la guerra, així ho feien 
constar; i aquest no és el cas.

9 Per aquest episodi vegeu el meu treball, Rubèn DOLL-PETIT, Els “Catalans 
de Gènova”: història de l’èxode i l’adhesió d’una classe dirigent en temps de 
guerra. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.
10 Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, folio 1.739. Causa General. 
Archivo Histórico Nacional (Madrid)

Procedència: Francesc de Paula Nebot i Torrents. C204/237
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Arxiu Històric
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De tots els episodis de la guerra 
a Blanes, el més rellevant és 
el bombardeig de l’aviació 
franquista que patí la SAFA 
al llarg del conflicte però, 
sobretot, el de principis d’estiu 
de 1938. El resultat de l’acció de 
les 88 bombes llançades sobre 
la fàbrica fou la destrucció de 
prop de 2/3 parts  les seves 
instal·lacions. Per molt que des 
del règim franquista s’insistia 
que bona part del mal sofert 
per la SAFA havia estat per 
culpa de l’acció de la crema i 
destrucció dels obrers abans 
de la seva retirada definitiva, 
l’origen dels més de 7 milions 
de pessetes en què van ser 
valorats els desperfectes, tant 
els béns immobles com els 
materials, no era cap altre que 
l’efecte dels projectils llançats 
pels avions rebels.11 Amb 
aquestes xifres, i si tenim en 
compte la bibliografia que hi 
ha al respecte, no seria gens 
forassenyat afirmar que la SAFA 
té el trist honor d’encapçalar la 
llista de les fàbriques catalanes 
que patí el major dany com a 
conseqüència de la guerra. 

Entre la nòmina de persones 
que van contribuir a la re- 
construcció, tal com s’esde-
venia també en d’altres punts 
d’ Espanya, hem de comptar-
hi joves presos republicans 

en edat de complir el servei militar, als quals 
les autoritats franquistes feien treballar en la 
recuperació de les obres públiques destruïdes 
durant la guerra, però també de fàbriques i 
empreses: La primera empresa de Cataluña que 
solicitó y obtuvo un destacamiento de trabajadores 
fue la SAFA de Blanes.12 

A més d’aquest ajut, a la reconstrucció de la 
SAFA també caldrà sumar-hi la col·laboració 
de les autoritats franquistes en forma de crèdit 
de 7 milions i en concepte del que va dictar 
el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y 
Reparaciones. De fet, la capacitat productiva de 
la mateixa empresa no només provincialment 
sinó també estatalment, més la coincidència 
del model econòmic autàrquic del país amb el 
que desenvolupava la SAFA tan sols uns mesos 
després de la guerra, aconsellava prestar ajut a la 
indústria blanenca: ...la importancia de la empresa 
bajo el punto de vista económico provincial, ya que 
es la segunda por el número de obreros ocupados y 
la primera por el valor de producción; asimismo la 
importancia de la Empresa en la economia nacional 
(es una de las tres grandes productoras de rayón) y 
su capacidad demostrada en poner de nuevo en 
marcha la fabricación al medio año solamente de 
la liberación, a pesar de las enormes dificultades; 
y por último la capacidad técnica demostrada 
actualmente en haber resuelto la autarquización 
por normalización de producción de su primera 
materia que se dispone a poner en práctica en estos 
momentos.13

A MODE D’EPÍLEG 

Un cop reconstruïda i sota la direcció del francès 
Marcel Gourdin juntament amb la contribució 
del químic català Josep Agell i Agell, s´iniciarà 

11 Rubèn DOLL-PETIT, El cas de la SAFA. “La recuperació d’una indústria blanenca després dels bombardeigs de la guerra civil”, 
dins Guerra Civil i Franquisme. Seixanta anys després. Centre d´Estudis Selvatans, Santa Coloma de Farners, juny de 2000. pp. 
225-229
12 J. M. AROCA SARDAGNA, Los republicanos que no se exiliaron. 1969, p. 208.
13 Informe sobre los daños sufridos por efectos de la guerra en la fábrica de rayón “SAFA” de Blanes, y sobre la procedencia de otorgarle 
crédito. Expedient núm. 140. Fons del Govern Civil de Girona. Comissió provincial de regions devastades i reparacions del fons 
del Govern Civil 1939-1947. Capsa 2.755. Arxiu Històric de Girona. Citat també a Rubèn DOLL-PETIT, “El cas de la SAFA. La 
recuperació…”, p. 228.

El cas de la SAFA
Breu aproximació a la constitució i consolidació de la SAFA (1923-1939)
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novament la producció del raió. Agell serà 
nomenat director general l´any 1943 i ho serà 
fins al 1973, any de la seva mort.

L´any 1944 la SAFA torna a fabricar fibrana, tot i 
les dificultats per proveir-se de primeres matèries 
i les complicacions per produir fil en el context 
d´autarquia econòmica que havia imposat el 
règim franquista durant els anys del primer 
franquisme (1939-1959). Amb tot, l’empresa 
evoluciona i creix físicament; l´any 1950 té 
ja 1.300 treballadors, més de la meitat de la 
població activa de la població i el govern espanyol 
autoritza l’ampliació de la fàbrica per a la filatura, 
la polimerització i l’obtenció del monòmer. El 
creixement i expansió de la SAFA arribarà al seu 
punt màxim quan a banda de noves ampliacions 
en les seves instal·lacions, l’any 1968 s’inicia la 
construcció d’una segona fàbrica en el terme de 
Sant Julià de Ramis (El Gironès). 

La dècada dels cinquanta i seixanta es 
caracteritzaran en el terreny de la tècnica i la 
producció perquè la SAFA fabrica per primera 
vegada el primer fil sintètic: el niló, l’any 1953 
i perquè entre 1959 i 1960 i després d’haver 
obtingut la cessió de la llicència d’explotació 
del poliester, produirà un nou producte sota 
la marca Tergal. En el terreny social, al llarg 
d’aquests anys, la SAFA es nodreix en gran 
mesura d’una nova mà d’obra que procedeix 
de la immigració. La incorporació a l’empresa 
i al conjunt de la població d’aquests nous 
blanencs va ser traumàtica i difícil. D’aquesta 
situació són representatives per exemple les 
difícils condicions laborals com les que van patir 
alguns obrers, aquells que treballaven en les 
naus d’ambient sulfurós, o bé les que en termes 
generals feien referència a llurs condicions de vida 
ja que, sobretot pel desinterès de l’administració 
franquista, molts d’aquests nouvinguts vivien en 
emplaçaments i habitatges indignes.

Socialment, també a la SAFA es tornaran a 
viure els episodis de reivindicació sindical, 

social i política de la Segona República de la 
mà, sobretot de les clandestines Comissions 
Obreres, però també del PSUC. Entre el primer 
full volant llançat pels obrers de la SAFA l’any 
1967, fins a les vagues de principis dels setanta 
que van comportar que el moviment obrer de 
Blanes es convertís en punt de referència per a 
altres poblacions de la província, els obrers de 
l’empresa havien posat les bases per tal que el 
sindicalisme fos un dret reconegut i respectat.

L’any 1973, any de crisi mundial, la SAFA 
celebra els seus 50 anys d’existència. Té 2.500 
treballadors en plantilla i factura poc més de 
4.000 milions de pessetes. És la segona empresa 
productora de fibres artificials i sintètiques 
després de La Seda de Barcelona, SA, de propietat 
holandesa. El 60% del capital de la SAFA està en 
mans estrangeres, en un grup encapçalat per la 
Rhône-Poulenc, que havia rebut les accions per 
traspàs del grup Carnot-Gillet. L’any 1973 és, 
també, l’any en què l’empresa va començar a 
tenir fortes pèrdues.

Rubèn DOLL-PETIT
Llicenciat en història
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INTRODUCCIÓ

Molts blanencs han passat part de la seva infantesa a L’Esbarjo Parroquial o 
Catequística, com també s’ha anomenat en diverses èpoques. Tot i que les 
activitats més característiques, i potser recordades, són les dels diumenges 
a la tarda amb la catequesi i el cinema, l’Esbarjo sempre ha estat un espai 
al servei del poble i ha acollit nombroses activitats, entitats i persones. 
L’objectiu d’aquest treball de recerca és recordar les diverses etapes que 
s’han viscut, comentant amb els seus responsables els millors moments i 
els més problemàtics sense oblidar unes anècdotes que formen part de la 
història de més de sis dècades del nostre poble.

L’Esbarjo ja existia abans de la guerra i els responsables eren els membres de 
la Federació de Joves Cristians, la F.J.C. Aquesta entitat no va ser reconeguda 
pel govern de Franco després de la Guerra civil i el relleu el van agafar els 
joves d’Acció Catòlica.

Abans de parlar dels darrers seixanta-cinc anys de l’Esbarjo, cal recordar 
algunes dates significatives que es poden trobar ampliades al web de la 
parròquia: www.blandaecclesia.org

El 26 de juliol del 1936, primers dies de la guerra, van cremar la parròquia 
de Santa Maria. Només va quedar la façana i el campanar. L’acció també va 
servir per malmetre els locals adjacents. El 3 de març del 1939, l’arquitecte 
de Blanes, Portillo, va presentar els plànols de la nova església que es va 
ubicar a l’Esbarjo. L’altar estava situat on ara hi ha l’escenari. Encara a 
hores d’ara es poden veure els esglaons. Paral·lelament es treballava en la 
reconstrucció de l’antiga església.

El mes de gener de 1940 es va constituir la Junta General de Reconstrucció 
de l’església. Després de la guerra, i durant dos anys, la missa es va celebrar 

L’ESBARJO 
PARROQUIAL
65 anys de servei
per Joan Ferrer i Bernat
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als locals del Centre Catòlic. A l’escenari hi havia 
l’altar i a l’entrada, un confessionari. En aquella 
època la catequesi també es feia en els mateixos 
locals. Quan les misses ja es van poder celebrar a 
l’Esbarjo, les activitats per als més petits es feien 
a la mateixa sala o locals annexos o al Centre 
Catòlic. Domingo Valls recorda que “inicialment 
s’explicaven històries de Folch i Torres amb 
imatges fixes que jo mateix calcava dels contes 
originals en paper de cel·lofana i projectaven a 
la paret amb l’anomenada llanterna màgica”. 
La història d’en Massagran va ser una de les de 
més èxit. Una història podia durar de dos a tres 
mesos, a raó d’un capítol per setmana. També es 
van explicar: Niu d’àguiles, Boidelit i Fabiola. El 
narrador era Mossèn Agustí Andreu.

A finals dels anys 40 i principis del 50 es va fer 
una campanya per poder reformar la Catequística 
i poder-la utilitzar de manera permanent i 
continuada. Les celebracions eucarístiques ja 
havien tornat al seu lloc original i, per tant, calia 
adequar l’Esbarjo a les necessitats del moment. 
Entre els anys  40 i el 50 les activitats s’anaven 
combinant entre els locals actuals i els del 
centre catòlic. A principis del 50, “La financiera 

cinematogràfica” de la família Car-
cereny de Lloret de Mar va arribar 
a un acord amb els responsables del 
Centre per fer cinema cada setmana. 
Era el moment del trasllat definitiu de 
les activitats dedicades a la mainada, 
un trasllat que va comportar diverses 
negociacions per a poder disposar 
a l’Esbarjo de la maquinària i la 
infrastructura adequada per a fer 
cinema. Domingo Valls recorda que 
“la intervenció de Mossèn Joan Quer 
va ser clau per arribar a un acord 
entre totes les parts implicades: 
responsables de l’esbarjo, del Centre i 
de la família Carcereny”. Des d’aquell 
moment, el Centre es va dedicar 
bàsicament als joves.

El 25 i 26 de març del 1951 es van programar dos 
dies d’activitats per a inaugurar la remodelació 
dels locals i iniciar una llarga etapa.

La programació del Diumenge de Pasqua va 
incloure la projecció de la pel·lícula, “Buffalo Bill” 
amb Gary Cooper. També hi va haver dibuixos 
animats i una pel·lícula còmica amb en Jaimito de 
protagonista. El Dilluns de Pasqua es va projectar 
“Paraíso Robado”. Aquell mateix any, el 25 de 
desembre s’estrenaven els pastorets; “Els pastors 
de Betlem” del mateix Valls amb nou artistes, tots 
homes: Benjamín Gea, José Andreu, Joaquín Aleñá, 
Juan Ripoll, José Rabassa, José Maria Divisón, 
José Capdevila, Roberto Torrentó i Ricardo Serrat. 
Durant molts anys, tant els 
programes com els noms dels 
protagonistes, s’escrivien en 
castellà. L’única presència 
del català es 
podia trobar 
en el títol de 
l’obra.

El 13 de gener 
del 1952 es van 

L’Esbarjo Parroquial: 65 anys de servei

Grup de Catecisme Parroquial de Blanes.
Procedència: Col·lecció Ferrer Bernat
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lliurar els premis de la 22ena edició del concurs de 
pessebres organitzat pels joves d’Acció Catòlica. La 
relació entre l’Esbarjo i el concurs de pessebres, 
que l’any 2004 va arribar al 75è aniversari, 
sempre ha estat molt estreta i en diverses 
èpoques han estat les persones que portaven 
l’Esbarjo els qui han treballat per assegurar 
la continuïtat del certamen. El diumenge de 
Pasqua i el dilluns es va celebrar el primer 
aniversari dels nous locals. Aquells dies es va 
poder veure: Tuyo es mi destino, Museo de la risa, 
Fortunato i Sacamuelas. Les primeres projeccions 
es feien amb una màquina de 16 mil·límetres 
des de la mateixa sala. Les pel·lícules es llogaven 
a Barcelona. Posteriorment, i amb la intervenció 
i col·laboració de Josep Giralt, ja es va poder 
disposar d’una màquina de 35 mil·límetres. 
Les projeccions es feien des de la cabina.  
Tant al Centre Catòlic com a l’Esbarjo, el 
maquinista era en Bussot.

El 10 de novembre del 1957 es va fer una 
vetllada extraordinària per inaugurar una nova 
reforma. Del 1958 hem pogut recuperar els 
preus que hi havia en un programa: butaca, sis 
pessetes; cadires, cinc. El preu per als nois i noies 
que anaven a doctrina era de dues pessetes. 
Cada setmana es feia un programa de mà on 
s’anunciaven les projeccions o activitats i, en 
alguns casos, ja s’avançava la programació de la 
setmana següent.   

L’Esbarjo també va patir els efectes de la 
censura, una censura que exercien els mateixos 
rectors o vicaris. “Per evitar problemes amb 
l’emissió d’imatges no recomanades”, abans 
de la projecció oficial, es passava la pel·lícula i 
“el censor”, marcava les escenes que no podia 
veure el públic en general. Era l’hora de tallar i 
enganxar la cinta. A cada tall es posava un paper 
de senyal per poder recompondre la pel·lícula 
un cop projectada. Els responsables de l’emissió, 
per tant, havien de passar tres cops la cinta: 
la primera per retallar, la segona per a tots els 
públics i la tercera, per afegir el que s’havia tret.

RECTORS I VICARIS

Al llarg d’aquest anys han passat nombrosos 
rectors i vicaris per la Parròquia de Santa 
Maria. En algunes èpoques els responsables 
directes de l’Esbarjo eren els rectors i, en 
d’altres, els vicaris.

Entre els rectors hi ha hagut els mossens 
Falcó, Talamàs (ecònom), Joan Quer, Miquel 
Ayats, Lluís Solà i Miquel Àngel Ferrés. La 
llista de vicaris és molt més amplia. Aquests 
són alguns dels noms: Martirià Brunsoms, 
Eduard Puigvert, Lluís Planella, Jesús Teixidor, 
Francesc Puig, Narcís Costabella, Manel Palahí, 
Miquel Àngel Ferrés i Enric Tubert.

PEL·LÍCULES A MIL PESSETES

Durant molts anys cada diumenge a la tarda hi 
havia catequesi i cinema de 4 a 8 de la tarda.  
L’activitat començava a les quatre amb una hora 
de catequesi a la parròquia de Santa Maria. A la 
sortida, tots els participants rebien una papereta 
que donava dret a un descompte a l’hora 
d’entrar a l’Esbarjo. Si feia mal temps, l’entrada a 
l’Esbarjo es feia per l’interior per evitar la pluja.

Els responsables de l’Esbarjo eren: la Maria 
Ribas, que era la taquillera, l’Anita Ribas, 
la Lola Carreras i l’Angelina Montells, que 
s’encarregaven de vendre, al detall, tota mena 
de caramels. En Pere Reynaldos, el senyor Pere, 
per molts nois i noies de Blanes, era l’encarregat 
de l’ordre. Aquestes persones sempre han estat 
relacionades amb les activitats de la Parròquia 
en general, i les dedicades al més petits en 
particular. Segons els estats de comptes dels anys 
60 i 70, que encara guarda l’Anita Ribas, cada 
setmana pagaven mil pessetes a Josep Giralt per 
la pel·lícula i els curts previs. L’octubre del 1966, 
per exemple es van projectar cinc pel·lícules: 
“Tarzan y sus compañeros” el dia 2, “Ley de 
la fuerza” el 9, “Chico o chica” el 16, “Alí y el 
camello” el 23 i “Tres de la Cruz Roja” el 30. 
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En el resum econòmic de la temporada 1966/
67, trobem que la recaptació de les sessions de 
cinema va ser de 55.964 pessetes. Per la venda 
de begudes es van aconseguir 13.547 pessetes 
amb un benefici de 3.327 pessetes després de 
pagar les factures a Coca-cola i Casa Rigau. 
Aquella temporada es van gastar 60 pessetes per 
a comprar set escombres, i 160 per la compra 
d’una galleda i dues fregones. Als resums anuals 
sempre hi ha dos regals, un per a Josep Giralt i 
senyora i un altre per a Mn. Miquel. El 1972 el 
regal a la família Giralt va costar 235 pessetes i el 
de Mn. Miquel, 180.

L’octubre del 1968 es reincorporaven a 
l’organització de les activitats de l’Esbarjo les 
famílies Divisón-Rodríguez i Ferrer-Bernat. En 
Joan Ferrer i Ferrer i en Josep Maria Divisón i 
Macià ja havien estat a finals dels anys 40 al 
Centre i van participar activament el 1951 en el 
trasllat de la màquina de projeccions i adequació 
de la nova sala. Des del primer dia, no només 
feien la seva tasca de forma voluntària, sinó 
que tots pagaven l’entrada. La Maria Ribas era 
l’encarregada de recordar als col·laboradors que 
havien de passar per “caixa” si un dia hi havia 
algun oblit. Aquestes persones, avui, encara és 
el moment que troben homes i dones ja casats i 

amb fills que els comenten i recorden el seu pas 
per l’Esbarjo. El 1968 la situació econòmica no era 
gaire bona. Hi havia pendent de tornar part d’un 
crèdit que s’havia fet uns anys abans per a treure 
les columnes que hi havia al mig de la sala i que 
perjudicaven la visió. En aquell moment també es 
devien dos anys de pel·lícules a Josep Giralt. En 
pocs anys, però, la situació es va poder redreçar.

La programació sempre era la mateixa: l’obligat 
No-Do, la còmica i la pel·lícula. Els joves 
espectadors no feien ni cas del No-Do i l’únic que 
els cridava l’atenció era si hi havia algun partit 
de futbol entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, 
un dels arguments habituals del noticiari del 
règim. Normalment hi havia aplaudiments 
pels gols del Barça i xiulets pels del conjunt 
blanc. Els grans protagonistes de la còmica 
eren el gras i el prim i en Charles Chaplin. Les 
pel·lícules que cridaven més l’atenció eren les 
d’acció. Massa diàleg representava converses 
i anades i tornades al lavabo i la llanterna 
del senyor Pere il·luminant els més moguts. 
Quan hi havia massa xivarri, en Pere intentava 
controlar la situació amb un contundent: “un, 
dos, tres, no val dir res”. Una de les preguntes 
que es feien molts joves de l’època era per què 
si a la resta de cinemes de Blanes les pel·lícules 

L’Esbarjo Parroquial: 65 anys de servei

Venda de llaminadures.
Col·lecció Pere Reynaldos (AMBL)Col·lecció Pere Reynaldos (AMBL)
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es veien sense talls, a l’Esbarjo no? L’explicació 
és ben senzilla. A l’Esbarjo només hi havia una 
màquina de projecció i a la resta de cinemes 
dues. L’encarregat de fer les projeccions era 
en Prudencio Sanz, que al llarg de la setmana 
també s’ocupava del manteniment de la sala. 
Les pel·lícules les continuava proporcionant 
en Josep Giralt que un cop l’any, el mes de 
setembre, amb la seva experiència de molts anys 
fent cinema, revisava la màquina de projeccions, 
que funcionava amb carbons. Si aquests no feien 
bon contacte, la pel·lícula no es podia veure. En 
Josep Giralt també raspallava  cada temporada la 
pantalla. Tot i la seva edat, no deixava que ningú 
fes aquesta tasca. Els qui han estat responsables 
de L’Esbarjo guarden un gran record de Josep 
Giralt, sempre disposat a portar a l’Esbarjo 
alguna millora en la projecció cinematogràfica 
que treia d’algun altre cinema. En aquell temps, 
totes les projeccions eren en castellà.  

Un altre dels ingredients típics de les tardes de 
diumenge a l’Esbarjo era la rifa. L’encarregat de 
fer-la era en Joan Ferrer i Ferrer i no hi podien 
faltar els xuixos de can Planells i una pilota. 
Durant els anys en què Johan Cruyff jugava al 
Futbol Club Barcelona la pilota sempre solia 
estar en el número “9” del panell de premis. 

La bossa de la rifa encara s’utilitza actualment 
per a fer d’altres sortejos. La durada de la rifa i 
dels talls per canviar de bobina s’organitzaven 
perquè la pel·lícula acabés a les 20,00h o 20,05 
h. D’aquesta manera els pares sabien que 
deixaven els seus fills minuts abans de les quatre 
i no calia anar-los a buscar fins a les vuit. L’onze 
d’octubre del 1970 va ploure molt i la zona de 
la rambla Joaquim Ruyra es va inundar. A les 
nou, encara hi havia canalla esperant que els 
anessin a buscar. Aquell dia, la pel·lícula no 
es va poder acabar de projectar per manca de 
subministrament elèctric

La programació habitual es veia modificada per 
la representació dels Pastorets els dies de Nadal 
o “Vetllades” que solien coincidir amb l’acte de 
lliurament dels premis dels pessebres. En una 
d’aquestes festes, la del 10 de maig del 1970, els 
responsables més joves van fer un homenatge 
i van lliurar una medalla a la Maria, l’Anita, 
la Lola, l’Angelina i en Pere, pels seus anys de 
dedicació a la Catequística, una dedicació que 
va continuar fins l’any 1985.  

La directora dels Pastorets infantils i juvenils 
era l’Angelina Montells. En moltes ocasions, els 
Pastorets es representaven el dia de Sant Esteve 

Responsables de l’Esbarjo al Vilar.
Col·lecció Pere Reynaldos (AMBL)

El “Senyor Pere” dalt de l’escenari.
Procedència: Col·lecció Ferrer Bernat
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o el primer d’any, amb l’esforç afegit d’haver 
de deixar el dinar familiar i anar cap a l’Esbarjo 
a preparar la representació. Com és habitual, 
els dimonis i els àngels més petits són els que 
provocaven més rialles i portaven més públic 
a la sala. Qui de petit havia fet de dimoni o 
angelet, amb el pas dels anys protagonitzava 
d’altres papers de més envergadura. L’escenari 
de l’Esbarjo sempre ha tingut problemes 
d’alçada, una situació que no s’ha pogut 
modificar per no afectar la visió de les muralles 
i el conjunt de l’antic palau dels Vescomtes de 
Cabrera. Aquest problema d’alçada obligava 
que cada cop que s’havia de canviar un decorat: 
bosc, hostal o cova, s’havia de plegar un decorat 
i penjar-ne un altre, feina que s’havia de fer 
contra rellotge per no allargar massa la durada 
dels entre actes. Tot era qüestió de pràctica.  

Les vetllades especials van servir per 
organitzar desfilades de moda amb vestits 
de diversos comerços de la població, per fer 
ploure coincidint amb un número musical 
de “Cantando bajo la lluvia” o per col·locar 
una font amb diversos sortidors d’aigua a 
l’escenari.  Un dels dies que més malament 
ho va passar en Joan Ferrer, encarregat de 
la música, va ser quan es va canviar l’ordre 
dels números previstos. La gravació estava 
feta amb una casset i, després de saltar-se una 
cançó, va ser impossible trobar l’inici de la que 
havia quedat enrere quan va ser el moment 
adequat.  La cançó perduda era “Las fechas del 
amor” de la Karina. La Mare Maria del col·legi 

Cor de Maria i el seu grup de guitarres era un 
altre dels col·laboradors habituals.

Repassant els comptes de la temporada 1974/75 
trobem que els ingressos per entrades va ser 
de 157.878 pessetes, i les factures pagades a 
Josep Giralt per les pel·lícules, 60.000. També 
hi ha 33.307 pessetes per a despeses de neteja, 
maquinista i rifa. Aquella temporada es van 
pagar 31.789 pessetes a ca l’Ou en concepte de 
llaminadures. La Coca Cola va facturar 4.872 
pessetes i Fèlix Rigau, 18.300 ptes.

L’aplec de la segona Pasqua tancava cada any 
la temporada. Al matí hi havia jocs infantils a 
l’era i una missa. La jornada es tancava amb 
un festival al porxo. Ramon Ramos, exalcalde 
de Blanes, va triomfar un dia interpretant amb 
els seus amics “Un canto a Galícia” de Julio 
Iglesias. L’actual alcalde, Josep Marigó, també 
ha estat estretament relacionat amb l’Esbarjo 
com a un dels responsables del grup Rialles. A 
més de les tasques d’organització, Josep Marigó 
participava en la presentació d’espectacles 
i activitats d’animació. Altres regidors o 
exregidors que han passat per l’Esbarjo són en 
Joan Ferrer i Joaquim Gallart. Domingo Valls 
també hi ha estat estretament relacionat, tant 
abans de ser alcalde com després de ser-ho. 

El 26 de maig del 1985 totes les persones que 
l’havien portat durant molts i molts anys van 
decidir plegar i demanar el relleu a Mossèn 
Lluís Solà.

L’Esbarjo Parroquial: 65 anys de servei

Una mostra de la varietat d’activitats celebrades a l’Esbarjo. 
Procedència: Col·lecció Ferrer Bernat
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CASAL D’ESTIU  

L’Esbarjo ha estat cada mes d’agost la seu del 
Casal d’estiu. Quan no hi havia les activitats 
lúdiques i esportives que s’organitzen actualment 
a la nostra població, els casals d’estiu eren una 
bona manera d’ocupar les tardes d’estiu. Durant 
uns anys, hi va haver casals a les tres parròquies. 
Una excursió de dotze autocars a Setcases i Rupit 
va ser una experiència inoblidable per als veïns 
d’aquelles dues poblacions que mai havien vist 
tanta gent junta. Els primers responsables dels 
casals van ser els seminaristes per donar pas 
a estudiants universitaris i joves del poble o 
estiuejants. El casal se solia fer les tardes del mes 
d’agost i acabava amb un festival i la tradicional 
rifa del xai. Inicialment també hi havia hagut 
casal al juliol. Els focs de camp també eren un 
dels ingredients habituals. Durant molts anys el 
casal era, doncs, de les poques ofertes per a nois 
i noies a l’estiu, una situació totalment diferent 
de l’actual. L’estiu del 2004, producte d’aquests 
canvis, la parròquia no el va organitzar. 

L’Esbarjo sempre ha estat a disposició de la 
població. Grups de teatre, conjunts musicals i 
escoles han utilitzat les instal·lacions per assajar 
i actuar. Durant uns anys, s’hi van col·locar 
una sèrie d’aules de l’escola de formació 
professional, que ocupava els locals superiors 
de l’antic Acapulco. L’increment d’alumnes, i a 
l’espera del nou edifici, va transformar l’Esbarjo 

en centre escolar de dilluns a divendres. 
Actualment també s’hi fan diverses activitats  
dirigides als immigrants. Durant els anys en què 
ja no existia el cinema teatre Fortuny, l’Esbarjo 
va cobrir, tot i les seves mancances tècniques, un 
buit que només s’ha resolt amb la construcció 
i posada en marxa del teatre municipal del 
carrer Ample. Entre les entitats que van utilitzar 
l’esbarjo en aquesta època de manca de locals hi 
ha: El Mirall, IES S’Agulla, l’Escola de Música del 
Col·legi Santa Maria, els joves compositors, el 
Jazz Club, els veïns de sa Carbonera, l’escola de 
Quatre Vents, l’APA del col·legi Joaquim Ruyra, 
la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, Daina, 
Esclat, L’ABBC, danses Raquel, AV de Raval, Farts 
d’Assaig, la Cobla Orquestra Vila de Blanes, la 
Polifònica de Blanes, el grup de country, la Penya 
Barcelonista, L’associació d’amics d’Ardales, l’IES 
Serrallarga, el cor de Cambra Sota Palau i el Cine 
Club Fortuny. Tot i que en aquesta llista segur 
que no hi són totes les entitats que han passat 
per l’Esbarjo, la quantitat de noms reflecteix 
clarament el servei que ha ofert i continua 
oferint a hores d’ara.

Tot i la voluntat de servei, es va decidir aplicar 
unes quotes d’utilitza-
ció, almenys per pagar 
les despeses de llum i 
neteja.  

CINEMA I RIALLES

Una nova etapa de l’Esbarjo va transcórrer entre el 1985 i el 2003, 
en què es van combinar les sessions de cinema tradicional amb els 
espectacles de Rialles i el cinema en català del mateix moviment 
Rialles. Inicialment també es van projectar representacions teatrals un 
cop al mes, però aquesta proposta no va tenir continuïtat. Les activitats 
de Rialles havien començat a Blanes als locals de Centre Catòlic i 
continuen a hores d’ara al teatre municipal del carrer Ample. 

Gràcies als estats de comptes que van portar Quim Gallart, Domingo 
Valls i Júlia Saura, podem saber que la primera projecció de cinema 
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de la nova etapa es va fer el 6 d’octubre del 1985 
amb un total de 236 espectadors i una recaptació 
de 29.425 pessetes. En aquells moments per una 
pel·lícula que anys enrere costava mil pessetes 
se’n pagaven onze mil. La temporada 91/92, el 
cinema ja costava 17.500; la temporada 95/96, 
22.000 pessetes i l’any 2001 el cost per sessió era 
de 30.000 pessetes. 

La temporada 93/94 es van atendre diverses 
reformes; la més important, el canvi de totes les 
cadires. La compra dels nous seients es va fer a 
Mataró i van costar 1,094.156 pessetes. El canvi 
de roba de les parets, pintar, adequar els lavabos 
i altres millores, conjuntament amb la compra 
de les noves cadires, van suposar una despesa 
global de prop de dos milions. En aquestes obres 
hi participava tota la família de l’Esbarjo, és a dir 
els responsables del cinema i els de Rialles. Cada 
persona assumia l’aspecte que més coneixia o 
que el temps li permetia. Al final de temporada 
es va demanar la col·laboració ciutadana perquè 
amb fons propis de l’Esbarjo, els beneficis de la 
loteria de Nadal del 93 i diversos donatius de 
particulars, famílies de l’Esbarjo i l’AV Dintre 
Vila, s’havien recaptat 834.000 pessetes i, per 
tant, el dèficit era de més d’un milió dues-
centes mil pessetes, que havien avançat la 

Parròquia i alguns particulars. En aquella carta 
on es demanava la col·laboració ciutadana es 
podia llegir: “l’Esbarjo no és tan sols un local” 
i es recordava que “l’Esbarjo està al servei de les 
activitats de la Parròquia i de tot Blanes, i més 
per la mancança de locals que el nostre poble 
té”. La temporada 1997-98 es va canviar el fals 
sostre i el 2000-01 es van canviar els lavabos de 
lloc, es van col·locar a l’entrada i es van millorar 
les sales interiors.

Des de fa anys, cada Nadal es fan participacions de 
la loteria. El Nadal del 2001 el número de la Grossa 
va acabar en cinc, com el número de l’Esbarjo que 
era el 07175. El reintegrament va suposar un premi 
de 300.000 pessetes. 100.000 es van anar a cobrar 
i la resta va quedar per a l’entitat. El més curiós  és 
que el premi va ser en pessetes però quan el banc 
va pagar-lo ja ho va fer en euros.

El 25 de març del 2001 es va fer la darrera 
projecció de cinema. Aquell dia la recaptació va 
ser d’onze mil pessetes. El cost de la pel·lícula, 
com ja hem comentat abans, era de trenta mil. 
La major part d’aquesta època el maquinista va 
ser Prudencio Sanz. Les darreres projeccions, un 
cop en Prudencio ho va deixar, van anar a càrrec 
dels joves Jordi Conejero i Josep Maria Casas.

Rialles havia començat les seves activitats a 
Blanes al Centre catòlic el 14 de novembre del 
1982. En aquest espai es van fer 22 espectacles, 
4 sessions de cinema i dues festes de carrer que 
servien per tancar la temporada. 

La primera activitat que Rialles va fer a l’Esbar-
jo va ser el 13 d’octubre del 1985 i la darrera  
el sis d’abril del 2003. Des d’aquell moment 
són al teatre del carrer Ample. En 18 
anys a l’Esbarjo es van orga-
nitzar 200 espectacles i 41 
projeccions de cinema en 
català amb pel·lícules de 
la distribuïdora Drac Màgic 
Cavall Fort-Rialles. 

Mainada esperant el resultat del sorteig.
Procedència: Col·lecció Ferrer Bernat
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La Maria del Vilar Puig és a Rialles des dels 
seus inicis. En aquests anys, recorda, “hi han 
col·laborat més de cent persones, moltes d’elles 
joves que s’han anat incorporant de manera 
gradual a l’organització després de ser uns anys 
espectadors”. Quan es va passar del Centre a 
l’Esbarjo es van incorporar al grup Assumpció 
Rafa i Anna Sarrión, una tasca que continuen 
desenvolupant a hores d’ara. Els membres de 
Rialles han fet de tot: contractar els espectacles, 
repartir la propaganda per comerços i escoles, 
presentar els espectacles o animar les festes.

A més de les activitats ordinàries, Rialles 
també va participar en diverses ocasions a la 
rua de carnestoltes, va organitzar el caga tió, 
va ser tres anys a l’Expodiver i va organitzar, 
conjuntament amb la gent del cinema, l’aplec 
del Vilar del dilluns de Pasqua Granada. Entre 
els artistes que Rialles ha portat a l’Esbarjo hi ha 
els animadors Àngel Daban, Noé, els mags Xevi 
i Lari i els actors Toni Albà i Sergi López. Aquests 
darrers van presentar “la Kumèdia dels herrors” 
a la plaça de l’Església perquè no hi havia prou 
espai a l’escenari. 

Els espectacles costaven de mitjana de 45.000 
pessetes a 80.000 l’any 1985; de 75.000 a 
100.000, el 1994; i de 900 euros a 1200 el 2002. 
La mitjana d’espectadors al llarg d’aquests 
divuit anys ha estat de 200, tot i que hi ha hagut 
activitats amb més de 350 i algunes amb menys 
de cent. El preu de les entrades ha oscil·lat de les 
125 pessetes l’ any 1985 als 3’5 euros el 2003, 
passant per les 300 pessetes del 1993.

Tots els components de Rialles tenen mil i 
una anècdotes per explicar. Maria del Vilar 
Puig en recorda dues: “el 25 de novembre del 
2001 arribava a Blanes la companyia La sal de 
Granada, que estava de gira per Catalunya. No 
portaven ni equip de llum ni equip de so i es van 
trobar que a l’Esbarjo no hi havia material. Les 
gestions de la gent de Rialles va permetre que 
l’Esbart Ruyra posés els llums i en Pere Viñas el 

so. En una altre ocasió, el recader no va portar 
la pel·lícula que havien contractat a Barcelona 
i van haver d’anar a Llagostera a buscar-ne una 
altra en el darrer moment”. Maria del Vilar 
recorda que en divuit anys, però, “mai es va 
haver de suspendre cap espectacle”.
 
Actualment, tot i que l’activitat no és ni tan 
intensa ni tan regular, l’Esbarjo continua al 
servei de la població de Blanes com fa 65 anys.

Joan Ferrer i Bernat
Periodista

Fent cua per entrar a l’Esbarjo. 
Procedència: Maria del Vilar Puig
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Fa anys vaig comprar el llibre del malaguanyat Carles Barral Catalunya des del 
Mar, treball encantador que descriu el litoral marítim català vist per l’autor en 
un viatge en una barca de vela llatina des de Peníscola fins a Cotlliure i del qual 
la Televisió de Catalunya va fer una sèrie que es va emetre el 2004. D’aquest 
llibre em va cridar l’atenció el comentari de Barral sobre una altra Blanda (a 
Itàlia) diferent de l’antiga vila romana, que seria l’antecedent de Blanes.

Més tard vaig veure en la revista núm. 5 de l’Arxiu Municipal de Blanes 
corresponent a l’any 2003 el treball de recerca elaborat per tres professors de la 
Universitat Autònoma de Barcelona: l’Alfred Broch, en Jordi Cortadella i en Josep-
David Garrido, sobre el mític personatge de Teolongo Bacchio, suposat blanenc 
que s’enfrontà a Anníbal. En aquell treball de recerca s’aclareix que Teolongo no 
era pas fill de la Blanda catalana, sinó -probablement- d’una població de nom 
Blanda Julia1 que hi havia hagut a l’antiga regió de Lucania, al sud d’Itàlia, al golf 
de Policastro, a la Mar Tirrena. La cita dels professors coincideix amb la de Carles 
Barral en situar una Blanda romana a la regió de Lucania.

Encuriosit, vaig decidir de fer un viatge al sud d’Itàlia a la recerca de l’antiga 
Blanda amb l’esperança de trobar-hi alguna connexió amb la nostra vila. Vaig 
tenir la sort de trobar-la i de poder trepitjar-ne les restes arqueològiques, que han 
estat excavades fa pocs anys. 

En primer lloc, cal afirmar que aquella Blanda és molt més antiga que la nostra 
i que el seu origen és grec. De fet, era part de la dita Magna Grècia, l’extensa 
àrea del sud de la península itàlica, inclosa Sicília, que fou la terra de l’expansió 
hel·lènica. Posteriorment fou ocupada per emigrants del nord, d’una ètnia 
anomenada lucana, que va donar nom a la regió que va esdevenir la 
Lucània. 

Viatge a la 
Blanda d’Itàlia
per Climent Polls i Planells

�1

1 L’afegitó de “Julia” no la va obtenir fins al temps d’August, quan es va reconstruir la ciutat.
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La vila estava situada dalt d’un petit turó de 
115 metres d’alçada acabat amb una plana amb 
vistes al mar, anomenat Palecastro, que domina 
una enorme platja de sorra negra formada pel 
riu Noce. Correspon a l’actual municipi de 
Tortora2, que és el darrer municipi al nord de 
Calàbria.
 
Aquest municipi té dos nuclis urbans ben 
diferenciats a l’estil dels nostres pobles 
costaners que tenen una vila “de dalt” i una 
altra “de mar”. El més antic, d’origen medieval, 
està situat dalt d’un turó abrupte d’uns 400 m 
d’alçada separat de la platja uns 4 Km. El centre 
de mar, més modern, és una població dedicada 
al turisme que ocupa una part de la platja. 
Entremig de totes dues, a 1 Km de la platja, hi 

ha el turó Palecastro amb les runes de la vila 
que buscava: Blanda.

En la visita a la població italiana actual m’ha 
estat possible aprendre alguns detalls que 
poden ser d’interès per als blanencs. En primer 
lloc, cal dir que aquell poble no ha conservat 
pas l’arrel del nom llatí, com Blanes. En canvi, 
ha fet unes importants excavacions a l’antiga 
Blanda i ha editat uns magnífics treballs sobre 
el resultats. També disposa d’un petit i molt 
ben endreçat museu on es conserven part de les 
troballes de les excavacions, en especial vasos 
funeraris grecs. 

L’any 1990 es van iniciar les excavacions 
del Palecastro i va aflorar l’antiga Blanda. 
L’assentament de dalt del turó Palecastro va ser 
fundat, cap al segle VI aC., pels grecs foceus, de 
la mateixa procedència que els grecs que van 
instal·lar-se a Empúries. S’hi han trobat moltes 
peces de ceràmica de dibuixos geomètrics i de 
figures vermelles en diversos enterraments de 
les necròpolis que hi ha al voltant de la ciutat 
grega. 

Després dels grecs van arribar a la regió 
els lucans, uns pastors-guerrers de la Itàlia 

Mapa històric del país de Lucania.
Al nord, la població de Blanda

2 L’antiga Blanda es va trobar al terme municipal de Tortora. Això desfà 
una antiga disputa que la situava en altres llocs, com ara Maratea, poble 
veí situat 6 quilometres més al nord. Es pot accedir a la plana web de 
la Commune di Tortora, que disposa d’una càmera en moviment per 
veure el paisatge. 

Tortora, nucli medieval.
Procedència Climent Polls

Viatge a la Blanda d’Itàlia
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central que s’hi van quedar en gran nombre. 
Durant aquesta etapa lucana es va produir la 
segona guerra entre romans i cartaginesos, 
l’anomenada II Guerra Púnica. Aquella Blanda 
encara no era romana perquè Roma encara no 
havia colonitzat el sud de la península. Allà hi 
va arribar primer l’exèrcit cartaginès i els lucans 
devien ajudar -de grat o per força- a Anníbal. 
Posteriorment, quan les legions romanes 
van anar contra Anníbal cap al sud i el van 
foragitar, en Quintí Fabius Màxim va destruir 
la ciutat al 214 aC3 com a represàlia per haver 
ajudat els cartaginesos. Després d’aquesta data 
sembla que va quedar poc ocupada. Al segle I 
aC. va ser rehabilitada pels mateixos romans 
i la ciutat es va denominar Blanda Julia4 des 
d’aleshores.

A les excavacions de l’època romana hi ha 
menys troballes però suficients per establir 
sense dubte que el conjunt correspon a Blanda. 
En especial, el peu d’una estàtua dedicada a 

Marc Arri Clymeno, que havia estat diumvir 
de la ciutat. 

També s’ha trobat un important mausoleu a la 
falda del turó Palecastro, abocat ja cap al  riu 
Noce, que resulta el més important de la Magna 
Grècia.

La vida va seguir a Blanda Julia romana fins 
que les incursions sarraïnes van obligar els 
seus habitants a abandonar-la i refugiar-se a 
les muntanyes, possiblement a l’actual Tortora. 
Les notícies sobre la seva ocupació sembla 
que arriben fins al segle VI dC. a través dels 
documents eclesiàstics que proveeixen la seu del 
bisbe de Blanda Julia5. 

De la seva època romana imperial en confirma 
la ubicació l’anotació que hi ha a la Tabula 
Peutingeriana6 on l’anomena com a statio, lloc de 
menor importància apte per a proveir-se. 

Amb les informacions obtingudes ja sabem 
que devien ser dues les Blanda en època 
romana i, a més, gràcies a les excavacions de 
1990-1997, tenim la 
seguretat de la ubi-
cació de la Blanda 
itàlica.

El nostre coneixe-
ment del passat bla- 
nenc i de la possi-
ble vila romana de 
Blanda prové dels 
textos llatins a què 
es refereixen tots 
els autors que he 
llegit.

3 Livi, XXIV, 20, 4-7 “oppida ui capta Compulteria, Telesia, Compsa inde, Fugifulae et Orbitanium ex 
Lucanis, Blanda et Apulorum Aecae oppugnatae. milia hostium in his urbibus uiginti quinque capta aut 
occisa et recepti perfugae trecenti septuaginta; quos cum Romam misisset consul, uirgis in comitio caesi omnes ac de saxo deiecti. haec a Q. Fabio 
intra paucos dies gesta;”. http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.24.shtml
4 colonia Julia és el nom genèric de les fundacions de colònies romanes en temps d’August (ex.Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino).
5 Un Romanus Episcopus Ecclesiae Blandanae va signar les actes de dos sínodes, del 595 i del 601.
6 La Tabula Peutingaltres parades (statio) a les rutes romanes. El seu original era una peça de 6,83 m. 
http://www.galotto.it/paesaggi/tabula.htm

A primer terme el turó Palecastro on hi havia la Blanda 
itàlica. Al fons l’actual Marina de Tortora i Praia a Mare.

Procedència: Climent Polls

Foto llibre “Archeologia per Tortora”. Treball sobre les 
troballes arqueològiques de Blanda
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Alguns7, seguint el text de Plini8, en diuen 
Blandae, terminació llatina (-ae) que algú ha 
interpretat com a plural de Blanda, però que en 
realitat correspon al locatiu. La confusió neix 
del fet que el text de Plini associa l’oppidum de 
Blanda al riu Tordera i en aquest context apareix 
el nom de Blanda amb la terminació arcaica del 
locatiu (-a+-i=ae): ‘a Blanes’9. 

L’acord que mostren els historiadors sobre 
el nom romà de Blanes ve del suport de dos 
textos: el de Pomponi Mela i el de Plini, als 
quals es fa referència en quasi tots els treballs 
consultats. En tots dos autors apareix una 
descripció similar de les oppida10 romanes 
de la costa del Maresme. Apareixen Barcino 
(Barcelona), Baetulo (Badalona), Blanda (Bla-
nes) i Emporio (Empúries). Plini, a més, cita  

els rius que són a tocar  
de Blanes, flumen Ar- 
num11 (La Tordera) i d’Em- 
púries, flumen Albo12  

(Fluvià).

Encara podríem afegir 
una altra font llatina  
a les dues ja esmenta- 
des i que no he vist cita-
da en les històries que 
fins ara he conegut. 
Es tracta de Claudi 
Ptolomeu (Alexan-
dria 87-150 aprox.  
dC.) i de la seva 

obra Geographia. Al seu Segon Mapa d’Europa situa 
la nostra població a la “costa dels Laietans”, més 
al nord que Betulon (Badalona)13, dada que he 
localitzat gràcies a la inestimable ajuda d’Internet.

Per altra banda, als textos llatins apareix també 
la duplicitat de pobles dits Blanda. Pomponi 
Mela, hispanoromà del sud de la península, en 
la seva obra De Situ Orbis, Llibre II. cap VI. sobre 
Hispaniae Ora citerior, escrita cap a l’any 43 dC, 
situa la ‘nostra’ Blanda entre les “parva oppida” 
(petites viles) com Mataró i Barcelona:

7 F. SOLDEVILA Història de Catalunya vol I, Barcelona 1962. Ed. Alpha ; M. TARADELL Història dels Catalans vol I, Barcelona 1968. Ed. Ariel
8 PLINI, Naturalia Historia, III, 22 “/...Iluro, flumen Arnum, Blandae, flumen Alba, Emporiae.../”
9 Segons Xavier Espluga Corbalán i Mònica Miró Vinaixa, doctor i llicènciada en filologia clàssica, respectivament, “Hi ha restes de locatiu en els noms 
propis de ciutat. La desinència que caracteritza el locatiu singular és –i que, unida al tema –a, passa a –ae. Per exemple Roma-i>Romae, “a Roma”(Romae 
sum) “sóc a Roma”; (Lutetiae habito) Visc a París. Universitat Oberta de Catalunya, febrer 2002.
10 Joan Maluquer en la seva Prehistòria i Edat Antiga dins de la Història de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar, vol I, Barcelona 1987. Edicions 62, diu 
“Oppidum, establiment situat en un lloc estratègic que tenia autonomia; el caràcter militar sembla dominant. El terme oppidum, però, es pot referir 
a tot tipus de ciutat”
11 en altres textos apareix com a Larnum
12 El diccionari Llatí/Català de la GEC diu que el riu Alba seria La Muga. En canvi el text de Plini el Vell fa pensar que és el Fluvià per tal com el situa a 
Empúries (Emporiae). També sembla ser el Fluvià en l’atlas històric elaborat per Jim Miller per a la Univesitat de Chicago. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Maps/Periods/Roman/Places/Europe/Iberia/1.html
13 Ptolomeu, II, cap 5, Barcinon 17*15 41°00, mouth of the Rubricatus river 17*30 41°00, Betulon 17*50 41°20, Lunarium promontory 18*30 41°30, 
Diluron 18*00 41°45, Blanda 18*15 41°00. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_TextsPtolemy/2/5*.html

Pedestal de l’estatua commemorativa del Diunvir de 
Blanda, Marc Arri Clymeno

Viatge a la Blanda d’Itàlia



�5

RECERQUES

“Inde ad Tarraconem parva sunt oppida, 
Blanda (Blanes), Eluro (Mataró), Baetulo 
(Badalona), Barcino (Barcelona), Subur 
(Sitges?), Tolobi; parva flumina Baetulo juxta 
Jovis montem, Rubricatum in Barcinonis 
litore; inter Subur et Tolobin, Majus”.

I quant a la Blanda italiana, en la mateixa obra, 
al Llibre II, cap IV, dedicat a Itàlia, diu:

“Hinc in Tuscum mare est flexus, et ejusdem 
terrae latus alterum. Medama, Hippo, 
nunc Vibon, Temesa, Clampetia, Blanda, 
Buxentium, Velia, Palinurus (olim Phrygii 
gubernatoris, nunc loci nomen), Paestanus 
sinus, Paestum oppidum, Silerus amnis, 
Picentia, Petrae quas Sirenes habitavêre, 
Minervae promontorium, omnia Lucaniae 
loca;”

L’altre autor llatí repetidament citat, Caius 
Plinius Secundus (Como ~24 dC - Stabia 79 
dC), escriptor conegut amb el nom de Plini el 
Vell, va escriure dins de la seva obra Naturalia 
Historia, al llibre III, paràgraf 22, que hi havia 
una localitat associada al riu Arnum (La Tordera), 
i que anomena Blanda:

“post eos quo dicetur ordine intus recedentes 
radice Pyrenaei Ausetani [Fitani], Iacetani 
perque Pyrenaeum Ceretani, dein Vascones. 
in ora autem colonia Barcino cognomine 
Faventia, oppida civium Romanorum Baetulo, 
Iluro, flumen Arnum, Blandae, flumen Alba, 
Emporiae, geminum hoc veterum incolarum et 
Graecorum, qui Phocaeensium fuere suboles, 
flumen Ticer. ab eo Pyrenaea Venus in latere 
promunturii altero XL.”

14 Francesco La Torre, historiador italià que ha dirigit els treballs i excavacions sobre Blanda, opina que aquí Plini s’equivoca en situar la Blanda itàlica 
a la comarca de Bruzzio (abans Bruttium), ja que era a la Lucània.
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Més endavant, al mateix llibre III, capítol 
72 fa referència a l’altra Blanda, la d’Itàlia, i diu:

72) “proximum autem flumen Melpes, oppi- 
dum Buxentum, Graeciae Pyxus, Laus amnis.  
fuit et oppidum eodem nomine. ab eo  
Bruttium14 litus, oppidum Blanda, flumen 
Baletum, portus Parthenius Phocensium 
et sinus Vibonensis, locus Clampetiae, 
oppidum Tempsa, a Graecis Temese citum, 
et Crotoniensium Terina sinusque ingens 
Terinaeus. oppidum Consentia intus.”

Es planteja ara la pregunta de si el nom d’una 
de les poblacions podria haver derivat del nom 
de l’altra. Resulta clar que la Blanda lucana és 
més antiga que la nostra. Ja era habitada per 
grecs al segle VI aC. 

La nostra Blanda devia haver estat establerta 
pels romans més tard del 218 aC., any en 
què Cneus Corneli Escipió va desembarcar a 

Empúries. 

La destrucció de la 
Blanda a Lucània (214 
aC.) es va produir 
quatre anys més tard 
que l’arribada dels 

Mapa històric del nord de la península Ibèrica
en temps de l’ocupació romana

Detall de la Tabula Peutingeriana

romans a Empúries i, atesa la proximitat de 
dates, es podria especular sobre la possibilitat 
que algun dels components de l’expedició 
a Empúries, que després serien colons a la 
nostra Blanda, hagués estat present a la 
campanya de la Lucània i tingués desig de 
perpetuar el nom d’aquella població que 
acabaven de destruir en una nova fundació a 
la costa dels laietans. És una suposició que no 
disposa de cap element documental.
 
També es pot considerar si hi ha alguna 
similitud física entre les dues poblacions que 
justifiqués l’aplicació a Blanes del nom de la 

Viatge a la Blanda d’Itàlia
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Blanda lucana. En aquest sentit sí que 
em sembla que hi ha semblances. Totes 
dues poblacions estaven situades dalt 
d’un turó no gaire alt acabat en una 
petita plana (els Padrets a Blanes i 
el Palecastro a Tortora) amb domini 
d’una gran badia sorrenca; totes dues 
tenen, a una distància similar, un riu 
a la seva dreta, mirant al mar, que ha 
format la platja. Totes dues tenen a 
la seva esquerra l’inici d’una costa 
abrupta que tanca la badia.
 

¿Seria lícit suposar una herència de nom? 
No és probable que mai puguem tenir una  
confirmació d’aquesta suposició.

Climent Polls i Planells
Botiguer i estudiant d’Humanitats a la 

Universitat Oberta de Catalunya

Planimetria de la Blanda d’Itàlia i planta del turó 
de Palecastro. 

A,B i C: els tres templets del Capitoli de la 
colònia de Blanda Julia.
D i E: altres edificis de culte.

Procedència: Mollo, Fabrizio; Archeologia 
per Tortora: Frammenti dal passato. 2001
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Aquest article que ara esteu llegint vol posar de manifest el canvi de 
costums i les transformacions que ha viscut la vila de Blanes durant 
el darrer segle XX, sobretot a partir de la segona meitat d’aquesta 
centúria, quan va passar de ser una vila eminentment agrícola amb una 
forta presència de la vinya a esdevenir una població turística de gran 
rellevància a la Costa Brava sud. En les següents ratlles intentaré explicar, 
de manera simple, com es va viure tot aquest procés, quan es produeix 
l’arribada del turisme i quina era l’oferta d’oci nocturn de què podien 
gaudir els nostres visitants. Em centraré sobretot en el cas concret de 
can Mònic, el motiu amb què és coneguda la família de la meva àvia 
paterna, però sempre dins d’un marc més general. D’aquesta manera 
analitzaré mínimament les activitats agrícoles i els negocis turístics que 
han regentat, tot explicant la participació del conegut Pere Castany en 
les institucions oficials relacionades amb el món del turisme i de l’oci de 
l’època franquista a Blanes. 

ELS CASTANY: del Ripollès a la Selva

Bruguera és un petit veïnat de la comarca gironina del Ripollès emplaçat al 
peu de la muntanya del Taga, a 1.200 metres d’altitud i a cinc quilòmetres 
de Ribes de Freser. La seva història es remunta al segle X, quan apareix citat 
per primera vegada en un document que fa referència a la Vall Petrariense, 
l’actual Vall de Ribes. La comunitat del monestir de Sant Joan de les 
Abadesses, que es troba relativament a prop d’aquest poble, fou l’antiga 
propietària de bona part d’aquestes terres, on hi tenia grans extensions 
de conreu i de vinya. Al centre del poble hi trobem l’església romànica 
de Sant Feliu, que tot i estar datada al segle XII conserva poques mostres 
originals d’aquest període. L’església es troba envoltada per antigues cases 
de pagès o masies fetes amb sòlids murs de pedra, unes construccions que 
podem trobar escampades arreu del nostre territori.

��

CAN MÒNIC:
del Blanes de la vinya  
al dels night clubs
per Aitor Roger
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El poble de Bruguera pertany administra-
tivament a Ribes de Freser des dels primers 
anys del segle XIX i actualment hi deuen viure 
una cinquantena de persones1. Tot i que el 
turisme cada cop pren més importància, els 
seus habitants es dediquen majoritàriament 
a la pagesia, a les granges de vaques i a 
l’apicultura. El poble disposa d’un alberg i d’un 
hostal, que juntament amb les noves cases de 
segona residència, fan les delícies dels amants 
de la natura i del turisme rural. Bruguera s’ha 
convertit en un bon punt de sortida per fer 
excursions a les ermites i pobles veïns.

Com acabem de comentar, els seus habitants 
s’havien dedicat a treballar la terra i a les 
explotacions ramaderes, però molts d’ells, 
sobretot els fills de famílies nombroses, van 
haver d’emigrar del poble per buscar unes 
millors condicions de vida. Aquest fou el cas de 
Feliu Castany, avantpassat del qui escriu aquest 
article i el primer Castany de la meva família 
que trobem vivint a Blanes.

ELS CASTANY A BLANES

La nova destinació d’en Feliu Castany i 
Bruguera fou un poble de la costa selvatana 
que llavors amb prou feines arribava als quatre 
mil habitants, però que, per descomptat, 
era molt més gran que el seu poble natal i li 
oferia moltes més possibilitats de prosperar 
professionalment i poder formar una família, 
com de fet succeirà l’any 1790. 

D’en Feliu, el nostre primer avantpassat 
Castany a Blanes, sabem que quan es va casar 
el dia 7 de març de 1790 era un jove treballador2. 
Les fonts consultades també ens informen que 

el seu pare, un pastor de Bruguera que duia 
per nom Miquel Castany, ja era mort quan 
ell va contraure matrimoni i que la seva mare, 
Margarida Bruguera, s’havia casat de nou amb 
un senyor de la veïna parròquia de Pardines. 
La muller del jove Feliu es deia Marianna Artau 
i Bordils i era la filla d’una modesta família 
blanenca. El jove matrimoni com a mínim va 
tenir un fill, que com era tradicional fou batejat 
amb tres noms: Francesc, Josep i Ramon, el 
dia catorse del mes de juliol de 1803 en las fons 
baptismals de la Iglesia Parroquial de Santa Maria 
de la Vila de Blanes3. En Francesc Castany i 
Artau, tot i la tradicional rivalitat amb la veïna 
població de Lloret de Mar, es va casar amb la 
lloretenca Josefa Telarroja i van iniciar una llarga 
línia genealògica que segueix fins als nostres 
dies. Un dels seus fills, el què segueix en la línia 
de successió directa que arriba fins al meu pare, 
va néixer el 1835 i també es va dir Francesc4. 
La memòria familiar explica que el matrimoni 
format per Francesc Castany i Telarroja i la 
blanenca Maria Àngela Joals i Ribot va tenir 
com a mínim nou fills. Possiblement en van 
tenir més, el més probable és que algun dels 
fills morís a causa de les malalties i dificultats 
d’aquell temps, ja que s’havien de realitzar 
moltes privacions i grans esforços econòmics 
per mantenir una família tan extensa. Fins i tot 
s’explica que un dels fills va haver d’emigrar a 

1 Sabem que l’any 1553, a Bruguera, hi vivien 6 famílies i que el 1787 
sobrepassava de poc la xifra de cent quaranta habitants.
2 Llibre de matrimonis núm. 6, pàg. 307. Arxiu parroquial de Santa 
Maria de Blanes.
3 Llibre de baptismes núm. 12, pàg. 335. Arxiu parroquial de Santa 
Maria de Blanes.
4 Llibre de baptismes núm. 14, pàg. 542. Arxiu parroquial de Santa 
Maria de Blanes.

Josep Roger en una vinya de les Vernes.
Col·lecció Roger Castany (AMBL) 

Can Mònic: del Blanes de la vinya 
al dels night clubs
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Amèrica, concretament a l’illa de Cuba, per 
intentar buscar una millor fortuna5.

Gràcies a la consulta dels llibres sagramentals 
que es conserven a la rectoria de la parròquia 
de Santa Maria i al padró municipal de 19306, 
he pogut localitzar vuit dels seus fills: Joaquim 
(1859), Pere (1863), Josep (1865), Rafel (1867), 
Joaquima (1870), Sebastià (1871), Dolors (1876) 
i Carme (1884). El naixement d’un noi, el futur 
hereu, era potser el fet més desitjat. En aquest 
cas l’hereu fou en Joaquim, el primer fill en 
néixer i que gaudí d’una envejable salut, ja que 
morí l’any 1939 als vuitanta anys. Joaquim 
Castany i Joals, nascut l’agost de 1859, és el 
primer Castany del qui podem afirmar amb 
completa certesa que va néixer a la masia pairal 
de can Mònic, situada molt a prop del Santuari 
de la Mare de Déu del Vilar de Blanes7. 

Creiem però que aquesta ja era la casa familiar 
per part materna des de feia més temps. Sembla 
que el pare d’en Joaquim hi va entrar com a 
gendre en casar-se amb la pubilla. Per tant, can 
Mònic seria la residència de la família Joals 
de Blanes i passaria a identificar-se amb els 
Castany a partir d’aquest precís moment. Amb 
tota probabilitat les relacions de veïnatge van 
facilitar aquest matrimoni, ja que els Castany 
vivien molt a prop dels Joals8. 

En Joaquim Castany, en Quimet, va contraure 
matrimoni amb Maria Robert i Estefanell, una 
noia blanenca filla de can Ferreries. La parella 
residí a la casa de campo nº 7 - Monich9 de Blanes 
i va tenir tres fills: Josep (1899), Sebastià (1902) 
i la més petita, una noia que es deia Dolors. Tot 
i que la distància que separava el mas Mònic 
del poble era força considerable no estaven 
pas sols. A les rodalies hi havia altres nuclis 
habitats amb els quals s’establien estretes 
relacions, com amb ca l’Aymerich i el Mas 
Vilà o amb els ermitans del Santuari del Vilar 
i de Sant Pere del Bosc, aquest darrer ja dins el 
terme municipal de Lloret de Mar. Una prova 
d’aquest bon veïnatge la tenim amb n’Isidre i 
n’Agneta, ermitans de Sant Pere: quan ja grans 
van haver de marxar per anar a viure una 
residència, van venir a acomiadar-se dels seus 
antics veïns amb llàgrimes als ulls. 

A Sant Pere hi havia hagut una petita aula on 
un mestre donava classes als infants d’aquesta 
zona. L’antic propietari del santuari i dels 
vastos terrenys que l’envoltaven era l’americano 
lloretenc Nicolau Font, que s’havia enriquit a 
l’illa de Cuba i que era conegut pels lloretencs 
com el conde de Jaruco. En Joaquim Castany, 
com que vivia tan a prop de la residència 
particular d’aquest americano, i segurament pel 
seu caràcter responsable, va esdevenir un dels 

Els Guinovart i la família Roger Castany a la 
vinya de can Mònic, 1960 (AMBL)

5 En el treball encara inèdit de Josep Torres i Mercè Cabré sobre la 
emigració blanenca a les Amèriques, he trobat a Pere Castany i Telarroja 
com a resident a la població de Trinidad. Per tant, Sebastià Castany i 
Joals, el noi que hagué de marxar, ja tenia un oncle establert a l’illa. De 
ben segur que aquesta circumstància li facilità molt la tasca de trobar 
un lloc on treballar. Trinidad és una preciosa vila colonial de Cuba amb 
carrers empedrats i cases senyorials on sembla que el temps s’hagi 
aturat al segle XIX. Afortunadament, l’any 2002 vaig poder-la visitar i 
recórrer els carrers on van viure alguns dels meus avantpassats. 
6 Fons de l’Administració municipal. PMH 1930 Núm. 554. (AMBL)
7 Llibre de baptismes núm. 16, pàg. 768. Arxiu parroquial de Santa 
Maria de Blanes.
8 Joaquim Joals i Gay, pare de Maria Àngela Joals, ja havia heretat 
aquesta finca del seu pare Miquel Joals. Ha estat gràcies als 
amillaraments de 1850 i 1861 que es conserven a l’Arxiu Municipal 
de Blanes que he pogut arribar a aquestes conclusions. Fons de 
l’Administració municipal. 2.4.1.1. Hisenda. Fiscalitat. Amillarament 
1850, 1861. Lligall núm. 310 (AMBL) 
9 Així consta a l’acte de naixement del seu primer fill, Josep Castany 
i Robert. Font: Registre Civil de Blanes, llibre 16, pàgina 272, de la 
secció 1a.
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darrers homes de confiança del senyor Font, 
i va tenir cura d’una part de les seves terres i 
boscos.

L’any 1919 la família Castany decideix tras-
lladar la seva residència al poble i escullen una 
finca del carrer de l’Antiga, un dels carrers amb 
més presència de famílies de terrassans de la 
vila. Les visites al paratge del Vilar no podien 
ser diàries, tot i que eren necessàries per al 
manteniment del cultiu de la vinya i dels altres 
conreus. Aquest problema es va solucionar amb 
l’establiment d’uns masovers que en tenien 
cura a canvi d’allotjament gratuït i també, 
probablement, d’una part dels fruits que 
produís la terra10. Amb el pas dels anys, però, 
es van anar abandonant la majoria de conreus i 
només es va mantenir la zona de vinya.

En Josep Castany i Robert, el meu besavi, 
serà l’hereu de can Mònic. Als vint-i-dos anys, 
per tal de deslliurar el seu germà Sebastià del 
servei militar obligatori va haver de contraure 
matrimoni amb Enrica Roig i Vendrell, nascuda 
al mas Valls de Tordera. D’aquesta manera, 
avançant la data del casament, el germà petit 
no hauria d’anar a les milícies i s’hauria de 
quedar a Blanes per tenir cura dels seus pares. 
El matrimoni Castany-Roig va tenir dos fills, la 
filla gran a qui van posar per nom Teresa (1924) 
i el fill petit que es va dir Pere (1931), nascut 
pocs dies abans que tinguessin lloc a Blanes uns 
lamentables fets. A casa s’explica que aquells 
dies es van produir uns importants aldarulls 
entre la policia i els treballadors de la SAFA. En 
un petit diari personal del meu besavi encara 
s’hi pot llegir que estaba destinado bautizar el dia 
de San Pedro y por causa de los tiros y heridos que 
avia en el pueblo nos detenieron. Evidentment, 

aquests greus incidents van fer endarrerir el dia 
de la cerimònia del bateig d’en Pere11. En canvi, 
la tria dels noms no va suposar cap complicació, 
perquè es va seguir una pràctica força habitual, 
als dos fills se’ls va posar el nom dels avis, en 
aquest cas el dels pares de la mare.

Durant la guerra civil de 1936-1939 el meu 
besavi va haver de buscar un amagatall segur on 
refugiar-se, tot i que no n’hem pogut esbrinar el 
motiu. El lloc triat va ser la casa de can Mònic al 
Vilar, on podia rebre l’ajuda dels masovers i on 
esporàdicament, sense que ningú sospités res, 
solia pujar-hi la seva esposa per portar-li algun 
aliment i perquè veiés els seus dos fills. Tot i estar 
al mig de la muntanya aquell indret no era del 
tot segur, molt a prop hi havia el Santuari de la 
Mare de Déu del Vilar, un lloc molt estimat per 
molts blanencs, però que havia estat saquejat i 
incendiat els primers dies de la guerra. Sembla 
que també va estar amagat a can Verdaguer, a 
casa de la seva germana Dolors.
 

Can Mònic al carrer de l’Antiga (AMBL)

10 L’any 1930 en tenien cura Josep Thos Roca de Blanes i Elena Lloveras 
Puig de Lloret de Mar. A la casa també hi vivia Maria Roca, la mare del 
masover.
11 Los lamentables sucesos que se desarrollaron en esta villa el dia veinte 
y nueve de Junio último en que se entabló un verdadero tiroteo frente a 
la Casa Consistorial en oasión de una manifestación ilegal  (...) de cuyos 
sucesos resultaron algunos heridos, uno de los cuales ha fallecido ya. 
Fons de l’Administració municipal. Llibre d’actes 1930-1932, pàg. 37 
(AMBL) 
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Els meus besavis van morir en el transcurs de 
la dècada dels cinquanta, relativament joves, i 
amb prou feines van poder apreciar els profunds 
canvis que aviat s’esdevindrien. En aquella 
dècada Blanes viu l’inici de la febre turística i 
el seu fill, en Pere Castany, home amb una gran 
iniciativa i amb grans dots empresarials, va anar 
obrint diferents locals nocturns i altres negocis 
dirigits principalment als turistes. Un parell 
d’exemples força simbòlics d’aquesta etapa, 
que també es podrien extrapolar a d’altres 
famílies, són la transformació de la quadra per 
a les vaques, situada al passatge del carrer de 
l’Antiga, en un petit pub i la venda del mas 
familiar, a mitjan de la dècada dels seixanta, a 
un metge de Barcelona12. La seva venda no fou 
una decisió fàcil i el comiat de can Mònic fou 
molt emotiu. Tot i que feia molts anys que ja 
no hi vivien i que la casa s’havia degradat molt 
encara acostumaven a fer-hi moltes visites, 
sobretot durant l’època de la verema o de camí 
a can Verdaguer, quan anaven a dinar a casa 
de la tia Dolores Castany per la festa de Jalpí. 
Amb la venda, els darrers masovers, la família 
Boix-Estol, van haver de traslladar la seva 
residència a un pis de la carretera de Lloret13. La 
venda del mas amb les seves terres serviran per 
fer prosperar i ampliar encara més els negocis 
turístics que regentava des de feia anys en Pere 
Castany. De la mateixa manera també va servir 
per construir l’any 1969 un modern edifici de 
tres pisos en el lloc del vell casalot del carrer de 
l’Antiga.

LA VIDA A PAGÈS: al camp i al poble

El terme de Blanes es troba al sector meridional 
de la Costa Brava. La seva superfície coberta 
d’arena ha afavorit un major assentament de la 
població perquè ofereix un sòl mediocre però 
fàcil de treballar, sota el qual circulen sovint 
petits corrents d’aigua en contacte amb la roca 
sana. Això explicaria que els masos siguin tan 
nombrosos a les zones boscoses entre Blanes 
i Lloret, dedicats bàsicament a l’arboricultura 

i al conreu de la vinya, però també als arbres 
fruiters mediterranis (figueres, pomeres, amet-
llers, presseguers o albercoquers) i en menor 
mesura a l’olivera14. 

La vinya ha estat el conreu més present a la vila 
i segons l’amillarament de 1961 encara gairebé 
un 60% de la seva superfície agrícola estava 
ocupada per vinyes15. A pesar de les èpoques de 
males collites o la crisi de la fil·loxera originada 
a finals del segle XIX, les vinyes blanenques 
van saber resistir i fins i tot van viure una època 
d’eufòria i de certa reputació a nivell comarcal 
durant la primera meitat del segle XX.

Les varietats de ceps i de raïm més habituals a 
Blanes eren el joanenc (el seu vi dolç de raïm 
blanc arribava per la Festa Major de Santa 
Anna), el domeny o pansa (un vi blanc de forta 
graduació molt corrent a la nostra contrada), 

12 El metge es deia Rafael Bancells i Barnés, que també va comprar 
la veïna finca de ca l’Aymerich. Més tard, la finca de can Mònic, la 
va comprar la família Fàbregas de Lloret de Mar, que són els actuals 
propietaris.
13 Com a mínim des de l’any 1940 ja hi trobem present la família Estol. 
Hi vivien els pares Francesc Estol i Elvira Boix, la seva filla Montserrat, 
el seu gendre Amadeu Boix i la seva néta Pilar. Més endavant naixerà 
una altra filla.
14 Barbaza, Yvette; El paisatge humà de la Costa Brava I. Part I: Les dades 
potencials del medi. Edicions 62. Barcelona. 1988
15 Vegeu Serra i Cervantes, Isidre. L’evolució del paisatge blanenc en el 
període 1861-1998. Blanda núm. 4. Ajuntament de Blanes. 2001

En Josep Castany baixant del Vilar. 
Col·lecció Roger Castany (AMBL)
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el picapoll (blanc i més dolç que l’anterior), 
el jaqué negre (que també podia servir per 
tenyir i fer vi rosat), el carinyena negre (molt 
apreciat i amb la particularitat de tenir la pell 
negra però el suc blanc) i el carinyena blanca 
(fluix de graus i que a Blanes no va donar 
bons resultats). De raïm per menjar, no n’hi 
havia una gran producció i la majoria era per 
a l’autoconsum. Les varietats més corrents per 
menjar eren el moscatell, el planta, el picapoll i 
el joanenc16.

Pocs dies abans d’iniciar-se el període de 
l’any en què té lloc la verema (la tradicional 
i participativa recol·lecció de raïm), tenien 
lloc tota una sèrie de tasques encaminades a 
fer possible l’emmagatzematge del vi novell.  
Els boters havien de fer els últims retocs 
a les bótes noves i reparar els possibles 
desperfectes de les més velles. També davant 
de quasi cada portal s’hi plantaven les bótes 
de grans dimensions per rentar-les fent el que 
s’anomenava l’estuba. Si calia escurar millor les 
bótes buides per treure les mares que s’havien 
acumulat al fons, es podia cridar a l’escura 
bótes Joaquim Castany i Portas, més conegut 
com en Quimet Mònic. 

La recol·lecció del raïm solia iniciar-se a 
primers de setembre i podia allargar-se durant 
tot un mes sencer, com succeïa a les vinyes de 
cal Correu. La capacitat del carro de la família 
Castany-Ponsdomènech era de 6 semals, de 
80 quilograms cadascuna. Els viatges des de 
les vinyes de Papalús i les Vernes es repetien 
fins a omplir els 36 semals de capacitat del seu 
cup. La brisa, residu que s’obtenia després del 
premsat, no es llençava, sinó que es portava 
fins a can Massonet perquè n’elaboressin 
esperit de vi. El producte residual que encara 
quedava s’utilitzava, un cop desgranat, com a 
menjar per als animals o per adobar la terra. De 
premsa per aixafar el raïm, no n’hi havia a totes 
les cases, sovint s’havia d’utilitzar la d’algun 
familiar o veí, com per exemple la del cal Rinyo 
de l’Antiga, que en tenia més d’una. En aquell 
temps els veïns es coneixien tots i, ja fos per 
necessitat, per germanor o per ambdues coses 
alhora, era normal que s’ajudessin entre ells. 
Quan algú necessitava les brases per encendre 
el foc de llenya de la cuina podia anar a can 
Mònic de l’Antiga, on hi havia una llar de foc 
de grans dimensions. El seu banc de pedra al 
voltant de la llar servia per mitigar els freds dies 
d’hivern i alhora, mentre s’escalfaven, podien 
fer-se una torrada i beure un gotet de vi. Per 
Tots Sants era una tradició posar les primeres 
aixetes a les bótes i penjar el ram al balcó, que 
consistia en una branca de pi que informava 
els vianants que en aquella casa ja s’hi venia 
vi. El costum d’anar a fer el ram, tastar el vi de 
la casa per uns pocs cèntims, era molt arrelat 
entre les classes populars blanenques. 
Malauradament, aquest costum ja 
s’ha perdut a Blanes.

Sa Massaneda  
i el Raval eren 
els dos barris 
on hi havia 
un major 
nombre de 

Pere Roger al carrer de l’Antiga. Reis de 1953 (AMBL) 

16 Entrevista feta l’any 2004 a Josep Turón, terrassà i col·laborador de la secció d’imatges de l’AMBL.
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famílies que es dedicaven a fer vi. Curiosament, 
segons els padrons de l’arbitri sobre el consum 
de vi de l’any 1954, en Sebastià Castany i Robert 
del carrer Mollet i en Josep Castany Ferrer del 
carrer Llarg eren els qui més vi produïen de tot 
el barri. Un fet que no resulta extraordinari i 
que se solia repetir gairebé a cada collita. 

Una de les qüestions vinculades al sector 
vitivinícola que més maldecaps va portar 
a les autoritats locals va ser la dels arbitris 
sobre la producció de vi. Els productors de 
vi creien que aquest impost era abusiu i el 
pagaven a desgrat, fins i tot durant diverses 
èpoques es va aconseguir suprimir. Gràcies a 
la documentació municipal sobre els arbitris, 
s’han pogut elaborar un conjunt de taules que 
ens ajuden a visualitzar d’una manera precisa 
el retrocés de la vinya a Blanes a partir de  
la dècada dels anys quaranta. Així, coincidint 
amb el gran auge demogràfic i turístic dels anys 
seixanta serà quan s’observi una davallada  
més remarcable. D’aquesta manera, si l’any 
1947 hi havia localitzats 260 productors que 
havien elaborat un total de 482.210 litres de vi, 
catorze anys després, el 1961, només hi havia 
173 productors que junts sumaven 390.960 
litres17. 

Les activitats que es realitzaven a can Mònic 
del Vilar eren les pròpies del camp, però en els 
darrers temps van disminuir molt i només hi 
van restar les relacionades amb el treball de la 
vinya i  l’extracció de llenya per a l’autoconsum. 
Antigament, tota la superfície de terra que 
envoltava la finca fou utilitzada per a tot tipus 
de conreus, com així ens ho confirmen l’antiga 
era enrajolada per batre les messes que encara 
es conserva davant de la masia o les anotacions 
fetes en els quaderns oficials de liquidacions i 
amillaraments dipositats a l’Arxiu Municipal. 

Gràcies a aquesta documentació sabem que 
l’any 1850 els Joals eren propietaris de diversos 
quartans i d’alguna quartera18 de vinya prop de 
casa seva i en altres sectors del Vilar. Tanmateix 
els Castany també tenien 3 quarteres més de 
vinya de segona i tercera classe. Trobem més 
informació corresponent a l’any 1861, on 
queden ben detallades les quantitats que va 
haver de pagar en Joaquim Joals per una viña 
de 2ª, monte bajo de 3ª, per una casa de labor-
Monich i una viña de 3ª i un bosque de pinos 
de 3ª cerca su casa. Altres documents, com 
els cadastres sobre la riquesa rústica, ens han 
ajudat a acabar de completar les dades agrícoles 
i econòmiques de la finca. Així sabem que 
també disposava de camps amb cereal de secano, 
ejido i viña, així com boscos de monte bajo, pinar 
maderable i alcornocal. En total, la superfície de 
la finca superava les 9 hectàrees, a les quals 
s’hi havia d’afegir dues hectàrees més situades 
a l’altra banda del camí. En aquest altre sector 
hi dominaven les zones arbustives i d’horta. 
Al capdavall d’un petit corriol, en un fondal, 
hi havia unes basses on s’hi feia la bugada i 
també una mina d’aigua, la popular font de can 
Mònic. De la mina la família n’obtenia aigua 

Joan Pascual i Maria Castany a la vinya (AMBL)

17 Per a més informació podeu consultar els textos de Rabassa, Fèlix; Reyes, Antoni i Roger, Aitor per a l’exposició Blanes, terra de vi i cava. Fou 
organitzada l’any 2004 per la Regidoria de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal (AMBL).
18 Equivalències: 1 quartera = 12 quartans = 48 picotins = 2977 m2. Croquis parcelario de las partidas de Las Falcas-Calabruig-Mas Truy-Pla de la Roca. 
1923 (AMBL)
19 Barbaza, Yvette; El paisatge humà...
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potable per beure i per regar. Una mitja closca 
buida d’un coco facilitava als més petits la feina 
de beure ajupits.

L’agricultura, però, resultava molt més rendible 
en els al·luvions de les valls i Blanes gaudia, 
i encara gaudeix, de l’extens i immillorable 
terreny de la riba esquerra de la Tordera19. 
Els seus camps de cultiu, més coneguts amb 
el nom de plans, quedaven protegits de les 
possibles inundacions gràcies a la mota, un 
mur de contenció fet de terra situat prop de la 
vora del riu. Tot i que els Mònic van baixar del 
camp per establir-se al poble, des d’on l’hereu 
va continuar administrant el patrimoni, en 
part van seguir vivint de la terra. De fet, la 
major part dels membres de l’extensa família 
de can Mònic continuarà treballant en tasques 
pròpies de la pagesia, ja sigui conreant els 
plans de la Tordera o treballant en d’altres 
vinyes. Molts dels Castany contrauran 
matrimoni amb d’altres famílies de terrassans 
blanencs (Batet, Verdaguer, Roger, Correu...) i 
avui dia encara trobem les activitats agrícoles 
ben representades a la família. 

A gairebé totes les cases hi havia un pati on 
es realitzaven bona part de les tasques pròpies 
de la llar. A més era l’espai on solia haver-hi 
la comuna, precedent de les actuals cambres 
de bany, el safareig i el galliner. A can Mònic, 
tampoc hi faltava l’aviram així com els porcs, 
els gossos de cacera, algun conill i el cavall o 
el matxo, que amb la seva força era un ajut 
indispensable per dur a terme les feixugues 
tasques del camp. La calor de l’estable on dormia 
el cavall servia a més com a escalfador natural 
per a les habitacions del pis superior. Dalt del 
terrat encara hi havia una gàbia reservada per a 
la cria de coloms, i en una construcció annexa a 
la casa, situada després del magatzem, hi havia 
les quadres amb les vaques lleteres20.

La gent de pagès ha mantingut ben vives 
unes tradicions i uns costums que s’han 
anat transmetent oralment de generació en 
generació. A tall d’exemple, ara que acabem 
de parlar de les gallines, en podem comentar 
una que solia fer el meu avi, en Josep Roger. 
De bon matí recollia els ous que havien fet 
les gallines i tot seguit, quan aquests encara 
eren calents, s’afanyava a fregar-los per sobre 
de les parpelles dels seus fills, ja que creia que 
aquesta pràctica era útil per aclarir la vista21. 
Un altre dels seus consells, repetit centenars 
de vegades, feia referència a les figueres: 
recordava que s’havia d’anar amb molta cura 
en recollir les figues, perquè una caiguda de 
figuera era mortal. Malauradament, totes 
aquestes pràctiques i consells estan a punt de 
desaparèixer, en part perquè l’espai agrícola 
blanenc va retrocedint d’una manera alarmant 
com a conseqüència del boom urbanístic dels 
nostres dies. La urbanització d’extenses zones 
d’horta i de vinya iniciada fa més de quaranta 
anys s’ha estès ara a bona part del terme 
blanenc. La febre immobiliària actual podria 

20 El meu avi Josep Roger i Soller apareix en el padró d’inspecció com a propietari de bestiar, concretament de dues vaques per les quals havia de pagar 4,40 
pessetes. Fons de l’Administració municipal. 2.4.1.10. Hisenda. Fiscalitat. Arbitris. Padró d’inspecció de vaques i cabres, 1951-1956. Lligall núm. 364 (AMBL)
21 Segons Maria Castany, cosina germana de la meva àvia, els ous calents de les gallines també es passaven per la cara perquè es deia que feien la pell 
més fina. L’avi Roger també barrejava el rovell de l’ou amb sucre i el donava al seu fill, sobretot abans que anés a jugar a futbol o a córrer. Es creia que 
donava forces i que portava moltes vitamines.

“La colla dels 9”: M. Comas, E. Aldama, Matas,  
P. Llambí, N. Sicra, Escribano, Soteras i P. Castany. (AMBL) 
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ser la tercera gran sacsejada que ha patit el 
Blanes contemporani després de l’arribada del 
turisme de masses i de l’espectacular augment 
demogràfic dels anys seixanta. 

EL BLANES TURÍSTIC

Amb l’arribada del segle XX Blanes patirà una 
transformació radical empesa principalment per 
tres factors. El primer fou conseqüència directa 
de la industrialització. Blanes va viure una etapa 
inicial amb un predomini de les fàbriques de teixits 
i de cuirs al principi de segle i es va consolidar 
amb l’arribada de l’empresa de fibres artificials 
SAFA l’any 1923, una empresa que arribarà a tenir 
més de 3.000 treballadors. El segon gran factor 
serà l’augment del nombre d’habitants mercès 
a l’arribada de població immigrant procedent 
de la resta de l’Estat, bàsicament d’Andalusia, 
d’Extremadura i de les dues Castelles, per 
treballar com a mà d’obra en la construcció i 
en l’hostaleria. El salt demogràfic fou tant gran 
que la població es va doblar. Així, si l’any 1955 
hi havia 7.902 persones empadronades, el 1975, 
vint anys després, ja s’havia arribat a la xifra 

de 18.488 habitants. Amb anterioritat a aquest 
període ja s’havia viscut un cert increment de 
població, sobretot amb l’arribada d’immigrants 
procedents de Múrcia, Aragó i Andalusia oriental, 
però s’havia produït d’una manera més lenta i 
en unes quantitats molt inferiors. Finalment, 
amb l’apogeu del turisme de masses a partir de la 
segona meitat de la passada centúria, Blanes veurà 
desaparèixer en pocs anys el cultiu de la vinya, 
que com ja hem vist era una de les seves activitats 
més tradicionals. Per contra es produirà l’obertura 
d’establiments hotelers i d’equipaments turístics 
que proporcionaran llocs de feina tant als 
nouvinguts com als autòctons. És a partir d’aquests 
moments quan s’inicia el gran desenvolupament 
de les activitats relacionades amb els serveis i el 
turisme. El percentatge d’ocupació en el sector 
terciari anirà augmentant amb el pas dels anys, 
en detriment del tradicional sector primari 
de l’agricultura i la pesca. El sector productiu 
primari passarà d’ocupar el 21,8 % en l’estructura 
econòmica de la població activa de Blanes de 
l’any 1950, al 4,9 % l’any 1975. Per contra, en els 
mateixos anys, el sector terciari passarà d’ocupar 
el 17,4 % de la població al 29,4 %. Una xifra 
prou representativa ens la dóna l’evolució del 
nombre d’establiments i de places hoteleres que 
apareixen a les guies de turisme del Minis- 
teri. Blanes passarà de tenir 3 establiments amb 
unes  117 places l’any 1956 als 42 establiments 
i 4.330 places d’allotja-
ment l’any 197622.

L’any 1958 ha esde-
vingut una data prou 
significativa per com- 
prendre els inicis del 
turisme a casa nostra. 
Aquest any Blanes 
serà declarada Villa 
de interés turístico 
i s’inauguraran el 
Park Hotel, l’Ho- 
tel Ruiz (Josep Ruiz) 
i el primer càmping 

D’esquerra a dreta: F. Castells, S. Reynaldos, S. Riba, J. Serrat, 
F. Saura i P. Castany en la inauguració del Park Hotel 

el 14 de juny de 1958 (AMBL)

22 Per a més informació sobre l’evolució de la situació económica i 
demogràfica a Blanes vegeu: 
· DD.AA. Fotoperiodisme i societat a la Costa Brava Sud. El Blanes de  
 Joaquim Robert. 1960-1975. Ajuntament de Blanes. 2004 
· Reyes i Valent, Antoni. Roger i Delgado, Aitor. Ardales-Blanes, un puente  
 de mil kilómetros. Blanes-Ardales, un pont de 1.000 km. Ajuntament de  
 vBlanes. 2005.
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de la vila: el Càmping S’Abanell (J. Rabassa i 
Quimeta Robert). Tant el Park Hotel com el 
càmping S’Abanell es trobaven emplaçats en 
un dels indrets més privilegiats de la població, 
llavors encara verge i dominat per un ampli 
sorrall i una extensa pineda que arribava fins 
a la platja. En un futur, tot aquest espai que 
arriba fins ben a prop de la desembocadura de 
La Tordera, es va convertir en la zona turística 
per excel·lència de Blanes, on es van instal·lar 
un bon nombre d’edificis d’apartaments i  de 
càmpings.

Però abans d’aquesta data ja hi havia un 
primitiu nucli hoteler a la població. Bàsicament 
eren cases particulars del centre del poble 
que havien estat transformades en fondes 
i pensions. Les més emblemàtiques eren la 
Fonda del Centro (Joan Padern), la Fonda Doll 
(Teresa Doll), la Pensió Setmanes (J. Robert), la 
Pensión Marina (Xirgu), la Casa Plata (Teira), la 
Villa Matilde als Pins, la Fonda Tarrés... També 
hi havia alguns hotels emplaçats en luxoses 
cases d’americanos, com l’Hotel Miramar (E. 
Pericó) i l’Hotel Mediterráneo (Baldiri Gres). 
La seva principal clientela era el turisme 
familiar, sobretot de gent de Barcelona i del 
país, però tímidament, amb l’obertura del 
règim franquista, també aniria augmentant la 
presència del turisme estranger.

A finals de la dècada dels cinquanta 
l’Ajuntament de Blanes va començar a 
impulsar activitats per fomentar toda clase de 
manifestaciones culturales, festivas y deportivas 
con el fin de que la afluencia de forasteros, tráfico 
de viajes y demás circunstancias aconsejables 
se vaya incrementado23. Al mateix temps va 
creure que seria beneficiós  que la població fos 
declarada villa de interés turístico i així ho va 
sol·licitar al ministre d’Informació i Turisme 
de l’època. Alhora de tramitar l’expedient es 

van tenir en compte tota una sèrie de factors 
que ajudessin a fer possible aquest objectiu, 
com la situació privilegiada a l’inici de la 
Costa Brava, la bona comunicació amb Girona 
i Barcelona, les platges i cales, el jardí botànic 
o el patrimoni arquitectònic d’època medieval. 
En una carta datada el 16 de novembre de 
1957, l’Ajuntament presidit per Rodobaldo 
Aldama demanava incorporarse de lleno y con 
toda amplitud, en el ámbito del Ministerio de 
Información y Turismo24, i acceptava sufragar 
totes les despeses originades pel funcionament 
dels òrgans turístics i pel personal necessari.

Finalment, en compliment de l’Ordre minis-
terial del 18 de març de 1958 es declarava lloc 
d’interès turístic a la Vila de Blanes. D’aquesta 
manera es donava llum verd a la creació 
d’una Junta Local d’Informació, Turisme i 
Educació Popular, que seria l’òrgan encarregat 
d’organitzar i dinamitzar l’oferta turística local, 
i de donar a conèixer els atractius de la vila a les 
agències de viatges de l’estranger. Aquest nou 

23 Fons de l’Administració municipal. 11.4. Cultura i Instrucció pública. 
Promoció turística. Sol·licitud de vila d’interès turístic. Lligall núm. 602 
(AMBL)
24 Op. Cit.

Inauguració del monument a J. Ruyra, 1958 (AMBL)
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òrgan municipal, 
que dependrà di-
rectament de la 
Junta Provincial 
que presidia el 
governador civil 
de Girona, no 
funcionarà a ple 
rendiment fins al 
1963, quan acce-
deix a l’alcaldia 
Domènec Valls. 
A partir d’aquest 
moment tindran 
lloc tota una 

sèrie d’accions encaminades a millorar-ne el 
funcionament i també el dels mecanismes de 
recaptació del consistori sobre la tributació de les 
sales de festes i dels locals nocturns. El nombre 
de membres de la Junta de Turisme augmentarà 
amb la incorporació de persones relacionades 
amb el món turístic i hoteler blanenc, i també 
s’incrementaran notablement les activitats que 
es duran a terme. A continuació fem una llista 
d’algunes de les tasques que va desenvolupar 
la Junta fins que va cessar el dia 27 de 
setembre de 1968; a partir d’aquell moment 
les instal·lacions passaran a l’Ajuntament, 
que també assumirà la seva missió. A tall 
d’exemple podem parlar de l’edició de fullets, 
plànols i cartells informatius sobre Blanes; la 
creació de la revista  Blanes; la instal·lació de 
tanques publicitàries a les carreteres d’accés 
al poble; les funcions setmanals de la Banda i 
Cobla infantil del Col·legi de Santa Maria i les 
de danses catalanes de l’Esbart Joaquim Ruyra; 
la celebració d’un concurs internacional de 
fotografia turística o unes completes excursions 
anomenades Blanes-Tour25.

Pel que fa a la fixació de l’impost que gravava 
el preu de l’entrada i de les consumicions a les 

sales de ball, night clubs i similars, hi haurà una 
àrdua feina per intentar establir un criteri que 
sigui acceptat per tothom i que no perjudiqui 
cap de les parts en conflicte. Ja l’agost de 1963, 
coincidint amb el canvi a l’alcaldia, s’intenta 
establir un sistema que sigui eficaç per recaptar 
aquest impost d’usos i consums. Amb aquesta 
intenció es va elaborar un formulari de 
declaració jurada que s’havia de lliurar els dies 
1 i 15 de cada mes a les oficines d’Intervenció 
de l’Ajuntament. En aquesta declaració s’havia 
d’expressar el nombre de taules que tenia el 
local, els dies que havia estat obert durant 
aquell any o els preus de l’entrada i de les 
consumicions. Si algun empresari es volia 
acollir a la modalitat de pagament concertat 
també ho podia fer, això sí, prèvia sol·licitud per 
escrit. Sembla que el mètode llavors vigent no 
funcionava del tot bé i van haver d’informar-se 
del sistema que utilitzaven altres ajuntaments 
veïns, com els de Lloret de Mar, Tossa de Mar 
o Sant Feliu de Guíxols. Aquests municipis 
feia més anys que vivien del turisme i, per 
tant, tenien més pràctica alhora d’establir els 
preus dels arbitris dels locals i ja havien provat 
diverses maneres de fer el seu repartiment.

25 Per a més informació vegeu: Memoria que presenta a la Junta 
Municipal de Turismo de Blanes el secretario saliente de la antigua Junta 
de Información, Turismo y Educación popular, D. Fernando Chillón Pous. 
Lligall núm. 602 (AMBL)

P. Castany i el mestre Francesc 
Mas de Vidreres (AMBL)
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Uns papers escrits a mà per l’interventor 
municipal Lluís Bertrán, que es troben dins la 
documentació municipal referida als dancings 
de l’any 1964, ens revelen unes dades força 
interessants sobre quines podien ser les 
estratègies que se seguien des del consistori per 
fer efectius aquests pagaments26. La primera 
possibilitat seria que l’Ajuntament fixés les 
quotes individuals per a cada establiment. 
Per fer-ho possible era necessari un servei 
d’inspeccions òptim per saber els ingressos 
reals de cada local, així com també les seves 
autèntiques despeses, i complementar-ho amb 
altres dades com l’aforament, els preus, els 
dies d’obertura a l’any, la probable existència 
d’orquestra... Aquest seria el sistema más 
equitativo y mediante el cual el Ayuntamiento 
podría obrar con un mayor realismo y justicia 
tributaria y así recaudar los ingresos máximos 
y justos. Una altra alternativa era intentar 
que els mateixos contribuents decidissin la 
quantitat que havien de pagar, però prèviament 
l’Ajuntament fixava la quantitat global de la 
recaptació que pretenia cobrar. Aquest sistema 
resultava ser el més senzill per a l’Ajuntament, 
perquè eren els mateixos empresaris els qui 
s’havien de preocupar de la justícia de les 
quotes, però podia passar que no es posessin 
d’acord entre ells. De fet aquest serà el sistema 
escollit durant força temps, tot i que va 
comportar seriosos problemes perquè alguns 
empresaris no pagaven.

Una característica comuna a totes les pobla-
cions era que els ajuntaments consideraven 
que es pagava molt poc i tots volien pujar  
la xifra global de recaptació. Comparativament, 
Blanes recaptava menys diners que les altres 
poblacions turístiques de les rodalies. Si 
ens fixem en 
l’exercici de 
1963 a Lloret 
de Mar, amb 
sales de presti-
gi com El Reli-

cario, Máxims o La Masia, la xifra total que 
es volia recollir pujava a 263.000 pessetes. 
A Tossa de Mar, amb sales com El Ruedo o 
Tropicana, es van recaptar 174.575 pessetes i 
a Sant Feliu de Guíxols, on hi havia locals de 
menor capacitat, la recaptació va ser de 36.250 
pessetes, que era la mateixa quantitat que 
s’aplicava des de 1961. A poblacions com Lloret 
de Mar, en només tres anys aquestes quantitats 
van augmentar notablement i es va arribar a 
les 499.500 pessetes. Blanes va mantenir en 
123.000 pessetes la xifra de recaptació durant 
el període de 1963-1965, però en l’exercici de 

Programa del Night Club Acapulco. 
16 pàgines a color. (AMBL)
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1966 va pujar a 184.000 pessetes, xifra que es 
mantindria fins l’any 1969. 

Si durant l’any 1958 es van obrir alguns dels 
establiments que esdevindrien emblemàtics per 
a la població, podem dir que l’any 1962 és l’any 
de la consolidació del negoci turístic a Blanes. 
Aquest any obriran alguns dels hotels i locals 
més populars entre els turistes i la joventut 
local i de les rodalies. Ens referim, entre 
d’altres, a l’obertura dels hotels Hotel Rosa 
(Rafel Casamor), Hotel Pop Coronat (Glòria 
Garriga), Hotel Costa Brava (Eusebi Geremias) i 
Hotel S’Aguya (Narcís Maragall); de les pensions 
Residència Ski-Mar (Joan Ruiz), Pensió Pi-Mar 
(Francesc Portas) i Pensió Regina (Joan Llambí); 
del Càmping Bellaterra (Josep Ametller); dels 
bars Bar Cruce (Antonio Martínez), Bar El 
Porrón (Josep Ponsdomènech) i Bar La Bodega 
(Josep Sola) i de les sales de festa Els Piteus 
(Ramon Ramos), El Celler (Miquel Rocafort) i El 
Cortijo (Paul Vincent). Posteriorment obriran 
les seves portes altres negocis relacionats 
amb el turisme, com l’Hotel Horitzó (Narcís 
Sicra), l’Hotel Bitácora (Ramon Doll) o l’Hotel 
S’Auguer, oberts l’any 1964. Alguns estaran 
vigents durant una llarga temporada, però 
d’altres aviat havien de tancar, potser per la 
gran competència i per l’aparició de locals 
més moderns i amb un major aforament. 
Algunes d’aquestes sales de festes i de ball 
són La Paleta (Josep Campins), Sa Roca (Josep 
Garcia), La Cueva (Ma. Roser Domènech), Nice-
Club (Josep Corretger), Morro-Curt (Salvador 
Capdevila), Cala Bona (Jaume Puig), La Gavina 
(Antoni Trincheria) o Club San Antonio 
(Carme Ruiz). En aquesta llista també s’hi ha 
d’afegir les tres noves grans discoteques dels 
primers anys setanta, Peroppe’s, Club Medieval 
i Atlantis; així com les sales de festes de l’Hotel 
Lyons Majestic, President i Consul-Park amb la 
discoteca Eva. 

L’ACAPULCO

No negarem pas que hi havia una “sana 
rivalitat” per veure quina era la sala de festes, el 
night club o la boîte que atreia un major nombre 
de públic. Si hem de fer un rànquing dels locals 
més populars de la dècada dels seixanta a Blanes 
hi ha tres noms força clars, potser perquè van 
ser els que van estar oberts més temps i perquè 
s’hi realitzaven tot tipus d’activitats. Aquestes 
tres sales són: El Celler, El Cortijo i l’Acapulco. 
Aquesta darrera sala, que no havíem mencionat 
fins ara, la va regentar la meva família des del 
moment de la seva inauguració: la revetlla de 
Sant Joan de 1964. 

Com la majoria d’establiments turístics de 
l’època el Night Club Acapulco estava emplaçat 
al centre del poble, concretament al carrer  
de la Unió, en un edifici dels anys quaranta  
que havia estat ocupat per la fàbrica tèxtil 
Bitlloch i Cia. Compaginar el descans dels veïns 
amb l’obertura de locals d’oci nocturns era 
sovint una missió impossible. El problema del 
xivarri i la gresca de les nits d’estiu sembla que 
ve de lluny. Però ara s’ha traslladat fora del nucli 
històric, sobretot a la zona dels Pins, que és on  
es concentren els hotels i les discoteques.

26 Fons de l’Administració municipal. 11.4. Promoció turística. Junta 
Local d’Informació, Turisme i Educació Popular, 1958-1969. Lligall 
núm. 602-603 (AMBL)

Grup de Salvador Debau a l’Acapulco.  
Col·lecció Roger Castany (AMBL)
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L’Acapulco és potser el local més emblemàtic 
dels que va obrir el meu oncle avi Pere Castany. 
Probablement moltes parelles es van conèixer 
en algun dels seus concorreguts balls, potser 
mentre prenien una copa, contemplaven un 
espectacle de ball o escoltaven les cançons 
dels grups que hi actuaven. A l’Acapulco hi 
van actuar les orquestres més conegudes de 
l’època i molts dels grups pop d’àmbit regional, 
però també alguna figura consolidada més 
enllà de les fronteres del nostre país. Seria 
pràcticament impossible fer una llista de tots 
els grups que hi han actuat, però si més no 
m’agradaria mencionar aquells artistes que han 
estat més populars i els que van deixar més bon 
record. Un dels grups que hi actuava gairebé 
totes les nits d’estiu era Los Reyes Paraguayos, 
format per en César, l’Adolfo i l’Aníbal. Aquest 
conjunt va gravar mitja dotzena de discos 
amb versions romàntiques de cançons molt 
conegudes. A les portades dels seus discs s’hi 

podien veure diversos paisatges de la costa de 
Blanes i Lloret, una bona propaganda si tenim 
present que aquest conjunt també solia fer gires 
per alguns països d’Europa, sobretot a Suïssa. 
Abans, però, els havia precedit l’autèntic i 
primitiu grup anomenat Los Tres Paraguayos, 
que estava format per en Pablito, en Fèlix i 
en Daniel. L’espectacle que oferia l’Acapulco 
als seus clients, presentat per Francesc Raval 
i Diego Martínez, s’iniciava amb una melodia 
composta pel mestre Francesc Mas de Vidreres, 
una de les persones que també va ser present 
a l’Acapulco ja que en va dirigir l’orquestra 
durant força temporades. Francesc Mas també 
fou director de la coneguda cobla orquestra 
Amoga. Altres de les persones que hi van actuar 
són els conjunts de Salvador Debau i Josep 
Maria Sabeny; els Guinovart al piano (pare i 
fill); les ballarines Dolores Vargas, La Terremoto; 
Micaela Flores, La Chunga; la Chana, Mary 
Barbeiro i Amparo Mínguez; el ballet Los de 

Actuació dels Setze Jutges a l’Acapulco, 18 de juny de 1967. D’esquerra a dreta: Serrahima, E. Barbat, M. del Mar Bonet, 
Remei  Margarit, Bonet, M. Amèlia Pedrerol i Lluís Llach. Fons Recvll (AMBL)
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Ronda, el vocalista Dodó Escolà i el seu grup... 
Ocasionalment també hi van passar artistes 
que després tindrien una major projecció 
internacional, com els components dels Setze 
Jutges Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. A 
l’Acapulco també s’hi organitzaven les típiques 
despedidas de quintos, així com revetlles i gales. 
L’any 1967, un equip de cinema professional 
que visitava Blanes per rodar un reportatge va 
enregistrar el local i l’espectacle que hi oferia 
Dolores Vargas, La Terremoto.

L’Acapulco, lloc entranyable per a la meva 
família i on el meu pare i la meva tia diuen 
haver passat els millors anys de la seva vida, 
va haver de tancar a mitjan anys setanta. Poc 
després de  tancar com a sala de festes es va 
transformar en un bingo que va dur el mateix 
nom, però poc temps després va passar a ser 
regentat per la societat Rosamar. El bingo va 
deixar de funcionar a la dècada dels vuitanta 
i l’any 1996, després de molts anys d’estar 
abandonada, l’antiga sala de festes Acapulco 
es va transformar en les noves dependències 
de l’Arxiu Municipal de Blanes. Casualment, el 
lloc on havia treballat la meva família, l’indret 
on havien passat tants bons moments, s’ha 
convertit ara en el lloc on tinc la feina. A casa 
meva, quan ens hem de referir a l’Arxiu encara 
diem que anem a l’Acapulco. És ben cert que 
no sabem què ens oferirà el futur.

LES INICIATIVES D’EN PERE CASTANY

En Pere Castany i Roig era més conegut a 
Blanes com en Peret de can Mònic o en Peret de 
la crossa. Malgrat haver patit una malaltia a la 
infància que li va ocasionar dificultats alhora de 
caminar, mai va deixar res per impossible, ans 
al contrari, fou una persona molt emprenedora 
i pionera en moltes coses. Va cursar estudis 

al Col·legi de Santa Maria i 
poc després de finalitzar-los va 
entrar a treballar a la secretaria 
del Sindicat de Pagesos que hi 
havia a la Riera. A continuació, 
va treballar al Banc Central del 
passeig de Dintre, però de mica 
en mica, el seu esperit inquiet 
el va fer entrar en contacte 
amb el món de l’espectacle 
i de la ràdio. Així, durant 
alguns anys va compaginar la 
seva feina a la banca amb la 
contractació de les orquestres 
que actuaven a la sala de ball 
dels Terrassans. Ell també era 
el presentador i l’encarregat 
de posar els discos.

Com que tenia una gran 
afecció per la música va 
voler formar part de la 
coral La Flor Blanenca, 
una entitat que solia 
interpretar caramelles i 
cançons populars catala-
nes. La seva passió per 
la música es va incremen- 
tar arran de formar part 
de l’equip inicial de 
locutors de l’emissora 
de ràdio local del  
Movimiento, la Radio-
emissora de Blanes 
REM 5627.  En Pere era 
una de les veus emble- 
màtiques de l’emisso-
ra i a més era el con- 
ductor d’un dels seus 
programes més popu- 
lars: “Discos Solici-

27 L’emissora local va començar a emetre l’any 1954 des dels locals del Primer Casino de Blanes. Més tard 
es traslladà al carrer Ample, on va romandre fins al seu tancament l’any 1963. El senyor Puig Urgell en fou 
el primer director. Entre les primeres veus que es van poder escoltar hi ha les de Concepció Casadevall, 
Luz Recio, Anastasi Guerrero... Per a més informació: Gil, R. i Minobis, M. Aquí ràdio... Les emissores de les 
comarques de Girona. 2004

Perlita de Huelva

Mary Barbeiro

Carmen Monge
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tados”. Es requeria la seva veu per fer tot tipus 
de presentacions, com succeí l’any 1958 en el 
dia de la inauguració del monument que Blanes 
va dedicar a l’escriptor Joaquim Ruyra. Diversos 
artistes de l’època van visitar Blanes i l’emissora 
convidats per ell. Poc temps després, aquests 
artistes i orquestres serien els protagonistes dels 
espectacles que organitzava a les sales de festa 
que va anar obrint.  Els seus viatges per alguna 
de les capitals d’Europa, com París o Londres, 
acompanyant a la Orquestra Caravana i a la 
Orquestra Maravella en les seves gires, encara li 
van fer obrir més els ulls. 

Ell estava segur que tard o d’hora el turisme de 
masses també arribaria a Espanya i que Blanes no 
se’n podia quedar al marge: els visitants voldrien 
establiments on divertir-se i també tots els serveis 
necessaris per passar unes vacances confortables. 

És així com decideix obrir una agència de viatges 
al centre del poble, concretament al carrer Ample 
cantonada amb el carrer Mercaders. La sucursal 
de Viajes Melià a Blanes, oberta fins a  l’any 
1975, s’encarregava d’organitzar tota mena 
d’excursions per als turistes: visites al monestir de 
Montserrat, sortides gastronòmiques a la Bodega 
Ramiro de Llagostera, venda de bitllets per fer un 
creuer per la Costa Brava, viatges a la plaça de 
toros de Girona...

Mentre va funcionar l’agència de viatges va 
anar obrint una sèrie de locals nocturns per 
satisfer les necessitats dels turistes i, al ma-teix 
temps, per poder gaudir en viu de la seva passió 
per la música i el ball. El primer dels seus locals, 
el va obrir pels volts de 1957 i portava per 
nom Night Club Monic’s, una clara al·lusió 
al motiu amb què es coneixia la seva família. 
Estava emplaçat a la carretera de Lloret, en 
el solar on anteriorment hi havia hagut una 
bitllera. Era una night club a l’aire lliure on es 
realitzaven actuacions en directe, ball a càrrec 
del conjunt Mònic’s Boys i espectacles de dansa 
i ballet clàssic. En Pere, com a bon empresari, 
sabia que calia fer una bona publicitat dels 

Els ballarins Marianela i Paco Soto (AMBL)

Can Mònic: del Blanes de la vinya  al dels night clubs
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seus locals i per això va crear productes de 
marxandatge, s’anunciava a la premsa local, a 
les publicacions turístiques i editava fullets en 
diversos idiomes que feia repartir amb un cotxe 
que duia uns cartells de grans dimensions. 
Alguns dels artistes que més van actuar als 
Monic’s són la cantant Perlita de Huelva 
(intèrpret de la cançó “Precaución, amigo 
conductor, la senda és peligrosa...”), la vocalista 
Linda Vera, la ballarina de ballet clàssic Carmen 
Monge o els ballarins Marianela i Paco Soto de 
la Companyia de Ballet Español de Pilar López28. 
També m’agradaria remarcar una  fugaç actuació de 
la genial Carmen Amaya. Segurament, ens trobem 
amb la primera sala d’aquestes característiques que 
es va obrir a Blanes.

Durant l’any 1963 obrirà dos locals més: La 
Cabaña i el Night Club Acapulco. El pub  
La Cabaña estava situat a l’antiga quadra 
de vaques del passatge de l’Antiga. L’espai 
fou transformat en un modern bar amb dos 
nivells, on la major part de la decoració i del 
mobiliari era fet de fusta. Durant molts anys es 
va llogar a persones d’origen alemany. El local 
Acapulco va néixer als baixos de l’Hotel San 
Antonio, però va estar obert molt poc temps. 
Aquest local, com hem pogut llegir en l’apartat 
anterior, obrirà  de nou les portes però en un 
altre emplaçament.

L’any 1967, quan es produeix una nova 
renovació de la Junta Local de Turisme, en Pere 

Els locutors de la Radioemissora de Blanes REM 56. D’esquerra a dreta: A. Guerrero, Luz Recio, C. Casadevall i P. Castany 
Col·lecció Roger Castany (AMBL)

28 La “Compañía de Ballet Español” era una reconeguda companyia de ball que va estar en funcionament des de 1946 fins al 1973. Grans estrelles del 
ball flamenc com són Antonio Gades, Farruco, el Güito, Manolo Vargas... es van formar en aquesta companyia que dirigia la ballarina Pilar López.
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La botiga va estar oberta 20 anys, fins que la 
malaltia el va obligar a abandonar el seu darrer 
negoci. 

En Pere sempre va estar molt vinculat al 
món associatiu i a la vida cultural del poble. 
Era membre de l’Associació de Botiguers de 
Blanes Centre, associat del Primer Casino de 
Blanes, formava part del grup d’amics “La 
colla dels 9”, militant actiu de Convergència 
i Unió, un dels primers socis de la Penya 
Barcelonista... El Centre d’Iniciatives i Turisme 

La Chunga a l’Acapulco, 1966 (AMBL)

Castany també en formarà part29. Més tard, 
a partir de 1969, també serà el president del 
Grup Sindical de sales de festes i similars de 
Blanes. Al mateix temps era vocal nacional 
del Sindicat Nacional d’Hosteleria i Activitats 
Turístiques i disposava del carnet de director 
d’establiments d’empreses turístiques.

Amb el seu amic Fèlix Ferrer obrirà dos nous 
locals al barri turístic dels Pins. Serà a partir 
de 1967, aproximadament, quan regentaran 
el Restaurant El Kristel i la Discoteca Club 
B.B., un nom que feia referència a les inicials 
de l’actriu francesa Brigitte Bardot. A l’inici de 
la dècada dels setanta obrirà el darrer local, 
que durà per nom La Forca i que estava ubicat 
als baixos del nou edifici familiar del carrer de 
l’Antiga.

L’any 1975 l’agència de viatges es va 
transformar en la botiga Souvenirs Castany, 
on els turistes podien trobar tot tipus d’objectes 
de regal i de records de la seva estada a Blanes. 

Perlita de Huelva al Night Club Monic’s, 1958 (AMBL)

29 La nova junta estava formada per: Glòria Garriga, Carme Gironès, 
Josep Maria Padern, Pedro Rodríguez, Pere Castany, José Ruiz, Joan 
Baptista Planells, Narcís Sicra, Joan Sender, J. Antonio Garcia, Cels 
Bassols, el tresorer Josep Giralt i el secretari Ferran Chillón.
30 Recvll núm. 1743. 17 d’agost de 1996 (AMBL)

Can Mònic: del Blanes de la vinya  al dels night clubs
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de Blanes va concedir-li un diploma en 
prova de reconeixement a la seva fidelitat i 
col·laboració en pro de la nostra vila. En Pere 
Castany va morir el mes de juliol de 1996, 
precisament el mateix estiu que l’Acapulco 
es transformava en Arxiu Municipal. El 
poeta blanenc Josep Ponsdomènech, a 
qui Roberto Bolaño anomenà el rapsoda de 
Blanes, va publicar a Recvll una poesia en 
memòria seva30. 

M’agradaria acabar aquest article sobre 
el Blanes de la vinya i dels night clubs 
reproduint una part d’aquesta poesia.

Aitor Roger i Delgado
Llicenciat en història i Tècnic de l’AMBL

L’amic Pere ens ha deixat.
Ell que tan feliç vivia
quan no tenia cap mal
amb son comerç i família.

Li compràvem “Souvenirs”
i era tanta sa simpatia,
que tornàvem amb encís
a la xamosa botiga.

Anys enrera jo amb ell
vaig tenir-hi relació
quan des de “Ràdio Blanes”
quasi en portava el timó.

Tot s’acaba en aquest món,
i ja prou de treballar,
igual que tu i jo, com tothom,
la nostra hora arribarà.

Fragment del plànol parcelari del cadastre de rústica.
Lligall núm. 325 (AMBL).
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INTRODUCCIÓ

L’estudi pren com a marc d’anàlisi l’àrea de la Baixa Tordera o la Selva 
Marítima1, més concretament els municipis de Blanes, Lloret de Mar, Malgrat 
de Mar, Tordera i Palafolls, és a dir, un dels vèrtexs del que Pau Vila anomenà 
el vuit català, a cavall de les comarques del Maresme i la Selva. La idea és 
que aquest espai ha presentat històricament molts trets unitaris, des dels més 
estrictament fisiogràfics als vinculats a les relacions socials i econòmiques. 
En efecte, com demostra el geògraf Jesús Burgueño, l’administració va 
cometre, en adscriure aquest espai a dues comarques diferents, un dels dos 
errors més importants, juntament amb el cas de la Segarra, en el procés 
d’organització territorial de Catalunya. Però lluny de cercar legitimacions 
històriques per interpretar -en un sentit o altre- la realitat actual, són els 
fets recents, és a dir, la massa i la potència que ha assolit aquest territori en 
termes demogràfics i funcionals, els que justifiquen que pugui ser analitzat 
com una unitat rellevant en el camp dels estudis territorials.

L’objectiu del text és oferir una visió històrica del procés de construcció 
del territori a partir d’un recull exhaustiu de les fonts bibliogràfiques, 
cartogràfiques i fotogràfiques que hi ha avui. L’amplitud del període i de 
l’àrea analitzats ens obliguen, però, a fer dues advertències de mètode. En 
primer lloc, cal tenir en compte que hem intentat  realitzar una síntesi de 
conjunt (des del segle XIX fins als nostres dies) i, per tant, caldrà detallar 
en el futur alguns passatges de forma més completa. En segon lloc, dir que 
hem emprat una aproximació sincrònica, basada en les perioditzacions en 
ús en el camp dels estudis urbans, però exemplificada a partir dels tres talls 
cronològics que les fonts cartogràfiques i la fotografia aèria ens han permès 
de fer: a finals del segle XIX, a mitjan segle XX i en el moment actual. 

��

Blanes i la Baixa 
Tordera:
el procés històric de construcció  
del territori
per Juli Valdunciel i Coll

1 La denominació, delimitació i adscripció administrativa d’aquest àmbit ha estat un element controvertit al 
llarg de la història. Podem trobar una bona aproximació al tema a Burgueño (2002).
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2 Com per exemple Blanes, que el 1260 rep de Guerau de Cabrera i del subfeudatari Guillem de Blanes un seguit de privilegis i llibertats al port i a 
la vila per afavorir-ne la població i el poblament (Reyes, 1994; Pons i Guri, 2001); o Malgrat de Mar, que neix el 1373 amb una carta de poblament 
amb el nom de “Vila Nova de Palafolls”.
3 Els estudis realitzats fins ara situen el nucli romà de l’antiga Blanda al marge dret de la riera, al barri de Sa Massaneda. Tanmateix, els treballs 
arqueològics han posat de manifest l’existència de restes d’un petit nucli a la penya dels Padrets. Per una visió sintètica dels treballs arqueològics 
realitzats, podeu consultar l’article de BURGUEÑO, E. i VILÀ, M. del Vilar (2000).

Imatge satèl·lit de la Baixa Tordera. 
Font: https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ (2000)

2. EL MODEL HISTÒRIC 
D’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI

2.1. Introducció
L’organització històrica de la Baixa Tordera 
apareix lligada a les peculiaritats ambientals 
de la costa gironina, un espai singular, situat a 
l’abric de la Serralada Litoral, que puntualment 
es fragmenta per formar espais més amables, 
solcats per petits cursos d’aigua, on es localitzen 
els nuclis de població de Lloret de Mar i Blanes. 
Al sud, el curs final de La Tordera travessa la 
Serralada Litoral i forma una gran plana al·luvial 
que culmina en el delta de la Tordera, que s’estén 
des dels termes de Blanes fins a Calella de Mar. 

Podem parlar d’aquest territori com una unitat 
fisiogràfica -amb límits força precisos- en què 
es diferencien clarament tres àmbits: 

1) La costa, de formació abrupta, segueix una  
 seqüència homogènia de penya-segats i  
 cales que configura espais autònoms i de  
 difícil articulació fins al municipi de Blanes,  
 on és trencada per la Tordera a partir de la  
 qual forma platges llargues de matriu  
 sorrenca;

2) La plana s’estén des de les terres baixes  
 del delta fins als contraforts de la Serralada  
 Litoral, on els solcs formats pels petits cursos  
 d’aigua laterals constitueixen petites riberes  
 de penetració cap a la muntanya;

3) Finalment, la muntanya s’eleva, des d’aquest  
 punt, fins als 300 metres d’alçada, a la zona  
 nord, i fins als 700, a la zona del Montnegre,  
 amb un relleu format per turons de formes  
 suaus i lloms roms producte del modelatge  
 granític.

Per entendre la configuració històrica del 
territori ens hem de remuntar a l’època del  
vescomtat de Cabrera. El vescomtat s’estenia 
des la Garrotxa fins a la costa, comprenia 
diversos castells, com els de Palafolls i Blanes, 
i fou l’àmbit jurisdiccional des d’on s’impartí 
justícia i s’atorgaren privilegis i prerroga- 
tives de poblament a diversos nuclis de la zona2. 
En efecte, la tria dels emplaçaments urbans 
actuals apareix, malgrat els orígens romans3 
del nucli de Blanes i d’altres vestigis dispersos 
pel territori, com un element que cal situar en 
època medieval, que va seguir un moviment 
que va anar des de l’interior cap a la costa i  
que va reproduir el patró clàssic dels desdobla-
ments «de dalt» i «de baix» del Maresme. 
Des d’aquest moment, els emplaçaments han 
romàs, malgrat la vinculació als grans cicles 
històrics d’expansió-crisi, especialment lligats 
a la inseguretat provocada per la pirateria, 
com un element pràcticament invariable. Ara 
bé, com apunta Barbazà (1962), el fet visible 
d’aquest llarg període d’inseguretat ha estat, 
en molts indrets, la construcció de muralles  
al voltant dels nuclis de població (Blanes, 
Lloret), la fortificació o la creació de torres als 
masos. 

Blanes i la Baixa Tordera: el procés històric de construcció del territori
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4 Data d’arribada del ferrocarril a Blanes.
5 Hortsavinyà va formar durant el s.XIX i part del s.XX un municipi independent que integrava les parròquies d’Hortsavinyà, Vallmanya i  Sant Pere 
del Riu.

Les condicions del medi varen possibilitar el 
desenvolupament d’un gènere de vida lligat 
a l’agricultura i a l’explotació dels recursos 
del mar. Ja en època contemporània, el 
desenvolupament apareix vinculat a la vitalitat 
del comerç marítim colonial i de cabotatge, 
fet que esperona l’aparició de funcions 
portuàries (ports i duanes) i un primer procés 
d’industrialització manufacturera, en els 
camps del tèxtil, del suro i de la transformació 
del vi. No serà fins ben entrat el segle XIX quan 
les millores successives en les infraestructures, 
amb la consolidació i millora de la carretera N-
II i l’obertura del ferrocarril, el 18594, adobin 
un procés de progressiva articulació per terra, 
especialment cap a l’àrea de Barcelona. En 
aquest sentit, d’ençà de la construcció del 
ferrocarril, el territori comença a desenvolupar 
una nova funció com a espai d’oci i lleure, 
especialment vinculada a les apetències de la 
burgesia barcelonina. Així doncs, a la tasca 
de requalificació del territori iniciada pels 
americanos, cal sumar-hi, durant aquest època, 
l’obra d’un nou gruix de població que fixa la 
residència estival als municipis de la costa 
i transforma l’espai (residència i paisatge) 
d’acord amb l’imaginari romàntic de l’època.

2.2. L’organització del territori a finals del  
 segle XIX
El Nomenclàtor del cens de 1860 i les 
planimetries urbanes més antigues que es 
conserven, ens permeten d’obtenir la primera 
radiografia acurada de les formes d’organització 
del territori del darrer terç del segle XIX. Segons 
el Nomenclàtor, el poblament a la vila de Blanes 
es dividia, en aquella època, entre el nucli 
urbà, que comptava amb 1066 edificis habitats, 
i la resta del terme municipal, on hi havia 65 
edificis habitats. La proporció, evidentment 
favorable al poblament concentrat al nucli, que 
albergava 5.770 habitants, deixava entreveure, 

però, la presència d’un contingent notable de 
poblament disseminat, vinculat al mas com a 
forma dominant d’explotació de la terra. 

La planimetria de 1888 mostra el nucli de 
Blanes com un teixit urbà compacte, organitzat 
a partir d’una malla rectangular que segueix 
la direcció preferent mar-muntanya, sobre la 
qual se situen lateralment els habitatges i un 
conjunt de ravals que, des del segles XV i XVI, 
havien anat ocupant la façana marítima (Sa 
Carbonera i S’Auguer) i que s’havien enfilat 
pels turons adjacents (Raval, Sa Massaneda, 
etc.). La fàbrica urbana era dominada per la 
casa d’un cos entre mitgeres (planta baixa i una 
planta pis), ocupada segons una ràtio d’una 
casa per família, pràcticament invariable. Dins 
de l’entramat urbà, emergeixen, però, alguns 
espais més nobles: d’una banda, un conjunt 
d’actuacions arquitectòniques i urbanístiques 
vinculades a l’obra dels vescomtes de Cabrera: 
el palau vescomtal, la nova església parroquial, 
la muralla i, a principis del segle XV, la font 
gòtica, al carrer Ample, i l’hospital de pobres 
de Sant Jaume (web de l’Ajuntament de Blanes, 
2005); de l’altra, algunes edificacions senyorials 
que ocuparan part d’aquests nous espais (carrer 
Nou i carrer Ample) fins arribar, al segle XIX, 
un cop enderrocades les muralles, al passeig de 
Dintre. Malgrat les especificitats locals, podem 
dir que aquest patró d’urbanització esdevé 
comú a tots els municipis de la costa, com és el 
cas de Lloret i de Malgrat. 

Els nuclis de l’interior (Tordera i Palafolls) 
presenten una casuística més complexa, per-
què, a banda dels nuclis principals, hi ha, 
principalment a la serra de Montnegre, alguns 
nuclis de poblament disseminats, com Sant 
Genís de Palafolls, Sant Pere del Riu, Vallmanya 
i Hortsavinyà5. Per exemplificar-ho, veiem 
com descriu Gomis (1908: 88) la complexa 
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6 Ens referim a tot el llegat teòric i pràctic de l’urbanisme de finals del s.XIX, que apunta, per primera vegada, la preocupació del sector públic pel 
control i la gestió integral del creixement de la ciutat.

geografia de l’espai construït d’un municipi 
com Palafolls: “Formen aquest ajuntament 
lo poble de les Ferreries; [...] lo Carrer de dalt 
de les Ferreries, caseriu que dista d’aquell 300 
metres; lo Carrer Nou de Sant Genís, que-n 
dista 3.100; Les Ferreries petites, que-n dista 
150; Lo Mas Pinell, que-n dista igual nombre 
de metres; Sant Genís, que-n dista 3.000, y 120 
cases escampades”. 

Així, doncs, als nuclis de l’interior, com 
Tordera o Ferreries (Palafolls), l’element que 
ha condicionat la forma urbana ha estat 
l’emplaçament, dalt d’un turó, fet que ha 
determinat un patró d’urbanització orgànic, 
que s’ha anat estenent pels eixos radials que 
parteixen dels centres històrics. En el cas dels 
nuclis menors (Vallmanya, Hortsavinyà, etc.), 
l’església ha articulat al seu voltant alguns 
masos que en cap cas han format un nucli 
mínimament compacte. En síntesi, doncs, 
no seria agosarat afirmar que aquesta llenca 
de territori ha estat històricament, i això es 
reflecteix en la complexitat de les formes de 
poblament, l’espai de transició més amable de 
tot Catalunya entre els dos mons que segons 
Jaume Vicens Vives varen constituir l’esperit 
originari de Catalunya: el món humit de la 
masia i la Catalunya del mar. 

2.3. L’organització del territori a mitjan   
 segle XX 
La sèrie de fotografies aèries del vol americà, 
obtingudes el 1956-1957, i els Trabajos 
Topográficos del Instituto Geográfico y Catastral, 
realitzats a mitjan anys quaranta, ens han 
permès cartografiar la forma del territori, 
en un moment clau de la història que se 
situa cronològicament just abans de l’eclosió 
industrial i turística (Mapa 1, pàg. 106).

A primer cop d’ull l’element més destacat és la 
contenció i la compacitat dels nuclis urbans, 

tant de l’interior com de la costa. Només alguns 
incipients creixements d’autoconstrucció, 
que indiquen l’arribada dels primers fluxos 
migratoris procedents del sud de l’Estat, i 
algunes indústries i “activitats molestes”, com 
ara escorxadors o cementiris, superen l’anell 
que formen els centres històrics, les extensions 
dels ravals, i uns migrats traçats d’eixample. En 
efecte, si s’ha de jutjar per les fonts analitzades, 
les reformes urbanístiques pròpies del nou 
imaginari que sorgeix de la revolució industrial, 
exemplificades en els “plans d’eixample6”, 
varen deixar una empremta relativament petita 
en el territori. Això és degut a dos factors: d’una 
banda, a una conjuntura finisecular marcada 
per la crisi del comerç marítim colonial i de la 
fil·loxera; de l’altra, al fet que, tal com apunten 
els estudis d’Esteban (1976) i Fraguell i Vicente 
(2000), els projectes d’eixample que es difonen 
sobre el territori s’allunyen progressivament 
de la forma i de les intencions de reforma 
social del projecte original d’Ildefons Cerdà. 
En efecte, si es parteix d’una actitud menys 
conflictiva amb els interessos privats, la idea 
d’eixample s’acaba reduint a un conjunt de 
tècniques d’ordenació del creixement urbà, és 
a dir, al plànol d’alineacions com a dispositiu 
de diferenciació entre sòl públic i privat, i a 
l’ordenança com a mecanisme de control de 
l’edificació.

El cas més emblemàtic i a la vegada 
exemplificatiu fou el del pla d’eixample de 
Lloret, que data de 1878, i que mostra un 
projecte de creixement ambiciós quant a 
mida, amb una malla ortogonal d’illes de cases 
rectangulars, que se superposa, sense solució 
d’integració, al nucli preexistent. En el cas de 
Blanes, el plànol de 1908 inclou també un 
projecte d’urbanització del sector nord de la vila 
(Horta d’en Creus i carretera de Lloret) amb illes 
de cases ortogonals que resten sotmeses, en el 
seu traçat, a la força de les directrius radials que 

Blanes i la Baixa Tordera: el procés històric de construcció del territori



103

RECERQUES

Plànol de Lloret que reprodueix el projecte d’eixample
de 1879. Font: Botet i Sisó (1906)

parteixen del nucli. En tot cas, a excepció de 
Malgrat, on els projectes d’alineacions es varen 
trobar clarament afavorits per una topografia 
més amable, els resultats formals sobre el 
territori varen ser força escassos. De fet, podem 
interpretar que els vertaders eixamples,  espais 
on es veu reflectida la nova classe burgesa 
emergent, apareixen representats -en els 
municipis de la costa- per la urbanitzacio de les 
noves façanes marítimes. En el cas de Blanes, 
per exemple, després de l’enderrocament del 
baluard, es crearà una nova primera línia de 
mar, i l’espai que va quedar entre aquesta i 
l’anterior es converteix en un passeig interior 
arbrat on es localitzaran posteriorment les 
cases d’estiueig de la burgesia (Reyes, 1994).

Més enllà dels nuclis urbans, ja en sòl rústic, 
el fet urbà perd intensitat. Una densa xarxa 
de camins articula l’espai rural amb una 
capil·laritat notable, tanmateix, l’articulació 
general del territori és pobre, és a dir, hi 
predomina un traçat infraestructural radial, 
organitzat en funció de les necessitats internes 
de cada municipi més que no pas d’una voluntat 
de connexió general del territori. Malgrat 
això, hom descobreix la presència d’algunes 
instal·lacions industrials i construccions 
dedicades a l’oci i al lleure (xalets, hotels, 
jardins botànics, etc.), que mostren la incipient 
aparició de noves funcions localitzades en el 

territori. Els dos exemples més notables són 
l’empresa SAFA i el Jardí Botànic Mar i Murtra, 
a Blanes.

La construcció de dues implantacions 
industrials de «gran empresa», la SAFA, a Blanes, 
als anys vint, i, posteriorment, Fibracolor, a 
Tordera, el 1952, són fruit de decisions de lo- 
calització exògenes, que valoren aquest àmbit 
en la mesura que ofereix unes bones dotacions 
de factors de producció: integració a la xarxa 
de ferrocarril i gran disponibilitat d’aigua i mà 
d’obra. La Societat Anònima de Fibres Artificials 
(SAFA) comença la seva activitat el 1923 amb 
la construcció d’una fàbrica a la perifèria del 
nucli urbà de Blanes. En aquest nou nucli, de 
concepció racional, unitària i relativament 
autònoma, la producció apareix lligada a 
la dotació d’habitatges per als enginyers i 
directius, i, progressivament, al proveïment 
d’un conjunt de serveis per als treballadors 
(economat, escola, dispensari mèdic). El 
moment àlgid es produirà, però, després de la 
crisi de la postguerra, quan la SAFA adquireix 
l’exclusiva de la fabricació de la fibra de Nylon 
a l’Estat i creixerà fins a assolir un total d’uns 
3.000 treballadors. La demanda massiva 
d’allotjament subsegüent, es canalitzarà a través 
d’habitatge provisional ofert per l’empresa i de 
la posterior promoció, mitjançant diversos 
patronats, dels barris de cases barates de Nostra 
Senyora del Vilar, Mas Cremat i del polígon 
d’habitatges de Ca la Guidó. En síntesi, doncs, 
SAFA -i Fibracolor a Tordera- introdueixen 
un conjunt de transformacions en el territori 
(difusió del treball assalariat, immigració en 
massa, promoció de nous conjunts d’habitatge), 
que adoben el pas d’una societat rural a una 
societat urbana.

El segon exemple de la incipient introducció 
de noves funcions en l’espai rural és el de la 
construcció de diversos jardins botànics (Santa 
Clotilde, el 1919, a Lloret, Mar i Murtra, el 1921 
i Pinya de Rosa, el 1945, a Blanes), és a dir, 
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7 L’estudi fa referència a la Baixa Tordera i integra tots els municipis estudiats a excepció de Lloret de Mar.

un conjunt d’operacions de  requalificació de 
l’espai, que mostren la progressiva valoració 
que fa la burgesia de les qualitats ambientals 
del territori. El Jardí Botànic Mar i Murtra fou 
fundat el 1921 pel botànic alemany Karl Faust, 
en el sector de llevant de la muntanya de Sant 
Joan a Blanes, i comptà, entre d’altres, amb la 
col·laboració del naturalista Pius Font i Quer. 
La institució, que ha esdevingut un organisme 
de gran valor científic, ocupa un espai de 15 
hectàrees, que conté un jardí que aplega més de 
3.000 espècies, una biblioteca i un laboratori 
experimental, sota el patronat de l’Ajuntament 
de Blanes. La construcció d’aquests jardins, 
juntament amb d’altres operacions dedicades 
a la residència estival, són les primeres mostres 
de la transformació del territori cap a una 
nova funció turística. Com a resultat, el sector 
costabravenc de la Baixa Tordera conté, encara 
avui, mostres d’alguns dels paisatges culturals 
més interessants de Catalunya.

Malgrat aquests exemples puntuals d’intro-
ducció de noves funcions en el territori, l’espai 
rural, des del delta a la muntanya, manté 
encara, als anys cinquanta del segle XX, una 
estructura lligada a les preexistències formals i 
d’ús del sector agrari. 

3. EL TERRITORI CONTEMPORANI

3.1. El desarrollisme segons un model  
 mixt d’indústria i turisme
A finals dels anys cinquanta l’àrea de la Baixa 
Tordera inicia una transformació radical de 
la seva economia basada en dos eixos bàsics. 
En primer lloc, una expansió de la  indústria, 
lligada a les successives ampliacions de les dues 
grans empreses preexistents i a la implantació 
de noves factories en els sectors tèxtil i químic. 
En segon lloc, una explosió del turisme de sol i 
platja, que abraça tots els municipis de la costa, 
però que té la seva màxima expressió a Lloret, 

que esdevé un dels referents en turisme de 
masses de la costa Mediterrània. Com a resultat 
del desenvolupament gene-ral de l’economia 
es produeix un boom migratori de persones 
procedents de la resta de Catalunya i de l’Estat. 
En aquest sentit, el cas més paradigmàtic és el 
de Blanes, que d’un estancament quasi secular, 
triplica, entre 1950 i 1976, la població que 
passa dels 6.908 als 19.479 habitants. La resta 
de municipis segueixen el camí de Blanes i 
dupliquen la població, fet que comença a 
situar el conjunt de la Baixa Tordera, amb 
prop de 50.000 habitants, entre les zones més 
densament poblades de Catalunya. 

El territori de la indústria
El sector industrial esdevé, durant la fase de 
creixement econòmic, el sector amb major 
nombre d’ocupats gairebé a tots els municipis. 
La base industrial es manté encara molt 
polaritzada entorn de dues grans empreses 
tèxtils (SAFA i Fibracolor), que concentren, el 
1975, més del 60% de l’ocupació7 (Lleonart, 
1980). Tanmateix, es produeix una expansió 
d’altres sectors de capital forà, com el 
químic, implantat als municipis de Malgrat 
i de Palafolls, i de capital local, lligat als 
sectors induïts pel turisme i pel creixement 
immobiliari (alimentació i materials de cons-
trucció). A manca d’un esforç per racionalitzar 
els assentaments industrials, les empreses s’ins-
tal.len en sòl rústic, de forma casual i aïllada, 
seguint un criteri de localització guiat per dos 
factors. En el cas del tèxtil i de la química 
la possibilitat de disposar d’aigua impulsa 
la construcció d’un corredor industrial -poc 
articulat a nivell infraestructural-, que resse-
gueix puntualment la riba de la Tordera i 
compromet part dels sols més fèrtils de la 
plana. En el cas de la resta d’indústries, el que 
es primordial és l’adquisició de sòl a baix cost i 
l’accessibilitat, fet que comporta localitzacions 
a redós de les carreteres.

Blanes i la Baixa Tordera: el procés històric de construcció del territori
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Transformació de la façana del nucli urbà de Blanes a partir de dues imatges de principis (J. Pons) 
i finals del segle XX (AMBL) . Font: Ajuntament de Blanes

El territori del turisme
Malgrat la puixança de la indústria, el 
turisme, si l’entenem des d’una vessant àmplia 
ha estat l’activitat que més profundament 
ha transformat la fesomia del paisatge. Els 
primers estiuejants varen tenir, com hem 
comentat anteriorment, una relació amable 
amb el territori lligada al lloguer de cases o a 
la construcció de residències de planta noble  
que seguien l’imaginari cultural burgès de 
l’època. Contrariament, amb l’eclosió del 
turisme de masses, a partir dels anys cin- 
quanta, comença una transformació urba-
nística sense precedents. L’explosió del 
turisme, que, com en el cas de la indústria, 
introdueix definitivament les relacions eco-
nòmiques i socials capitalistes en el territori, 
implica, a més, un canvi irreversible en 
l’organització de l’espai i del paisatge. En 
efecte, d’un turisme artesanal, basat en un 
model d’empresa familiar, es passa, en pocs 
anys, a un model intensiu, lligat a l’entrada 
dels grans tour operadors, i a la producció 
massiva de grans establiments hotelers i de 
serveis. El cas més emblemàtic és, en aquest 
sentit, el de Lloret, que passa, entre 1950 i 
1975, de 8 establiments hotelers i 206 places a 
203 hotels i 27.670 places (Domènech, 1992).

Com a resultat d’aquest fet es produeix un 
procés de reorganització de l’espai determinat 
pel diferencial de renda que s’estableix entre 
les activitats tradicionals, abocades a la llarga 
crisi de la postguerra, i l’activitat turística, que 
permet l’obtenció de divises dels països més rics 
d’Europa. Aquest procés de transformació té dos 
vessants bàsics. En primer lloc, la modificació 
de les trames urbanes preexistents mitjançant 
processos que van del simple canvi funcional 
a la total substitució per estructures de nova 
planta. En aquest cas, l’impacte se centra a 
la façana costanera i implica una substitució 
accelerada de les edificacions històriques per 
d’altres de noves d’alçades considerables, que 
consoliden, progressivament, el nou skyline 
dels municipis. En segon lloc, la promoció ex-
novo de “noves ciutats” en els espais costaners 
encara verges, és a dir, la construcció de grans 
espais autònoms (Els Pins a Blanes, Fenals 
a Lloret, Pla de Pineda a Malgrat), dedicats, 
exclusivament, a les funcions d’allotjament i 
de serveis per al turisme. 

Menció a part mereix la progressiva ex-
tensió del fenomen de les urbanitzacions 
com una variant del turisme vinculada al 
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8 El terme fa referència al triomf del model de producció en cadena introduït per Henry Ford i a les repercussions que això té en l’aparició d’una nova 
fase de desenvolupament, en que és més important la concentració del capital en la gran indústria i de la mà d’obra a les ciutats, a través de solucions 
d’habitatge col·lectiu.

La nova zona industrial. Blanes, 1993.
Foto Carlos Herrero (AMBL)

procés immobiliari. Les urbanitzacions són 
promocions immobiliàries que tenen com a 
base unitats de propietat rústica, i en què la 
proposta d’ordenació de l’edificació es fa a 
partir del model de parcel·lació per vivendes 
unifamiliars (Esteban, 1976). La promoció, a 
càrrec principalment de capital barceloní i de 
la resta de l’Estat, es va fer aprofitant la figura 
del “pla parcial”, que apareix en la nova Llei del 
sòl de 1956, i que permet adquirir grans peces 
de sòl rústic a baix cost, parcel·lar-les amb un 
mínim d’urbanització i posar-les a la venda 
amb una gestió independent de l’edificació. 
Amb aquest mecanisme, moltes masies, amb 
el seu espai conreat al voltant, es transformen, 
en tant que unitats jurídiques de propietat, 
en urbanitzacions. El cas més paradigmàtic, 
no només de la Baixa Tordera sinó de tota la 
Costa Brava és -de nou- el de Lloret, on, segons 
Esteban (1976), entre 1956 i 1974, es promouen 
48 plans i s’ocupen 1.227 hectàrees. 

El territori dels barris perifèrics
Paral·lelament als processos de transformació 
del territori vinculats a l’expansió de la indústria 
i del turisme, apareix, a redós dels eixos radials 

que parteixen dels centres històrics, un nou 
conjunt de “barris dormitori” per albergar els 
nous contingents de treballadors. En aquest 
cas, la Baixa Tordera ofereix un reguitzell de 
casos ampli, que va des dels primers barris 
d’autoconstrucció, com Mas Enlaire o Quatre 
Vents, a Blanes; La Càndida, a Lloret o Sant 
Lluís, a Palafolls, a les promocions de cases 
barates de l’Obra Sindical del Hogar, com Nostra 
Senyora del Vilar o els polígons d’habitatge, 
com el barri de Ca l a Guidó, a Blanes. 

Ca la Guidó és avui un exemple paradigmàtic del 
que en el camp de l’urbanisme s’ha denominat 
perifèria fordista8 i del model d’urbanització 
a partir de polígons d’habitatge. La idea de 
polígon deriva de l’aplicació dels postulats de 
l’urbanisme racionalista a la construcció de 
ciutats durant l’etapa de creixement accelerat 
i de demanda massiva d’habitatge dels anys 
seixanta i setanta. Això implica l’aparició d’un 
nou tipus habitatiu de programa idèntic, mida 
reduïda i característiques molt semblants, 
que es pot repetir amb mòduls de forma 
estandarditzada. L’agrupació de vivendes en 
blocs oberts i elevats permet oferir solucions 
d’habitabilitat amb uns estàndards mínims, i 
es compensen amb la presència d’espais verds i 
equipaments als voltants que doten d’una certa 
personalitat i autonomia el conjunt. 

El barri de neix en ple desarrollisme econòmic 
a mitjan anys seixanta per respondre a la 
demanda d’habitatge de la població nouvinguda 
a Blanes, majoritàriament, d’Andalusia i 
d’Extremadura. La promoció la realitza un 
patronat religiós (Patronat de la Santa Creu de 
la Selva) conjuntament amb la SAFA, i ofereix 
un 75% dels habitatges a preu taxat i que s’han 
d’amortitzar en 15 anys, amb preferència per 
als treballadors de l’empresa. El polígon es 
compon de 12 blocs de planta baixa i 5 plantes 
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Fotografia aèria del barri de Ca la Guidó de Blanes 
l’any 1974. Font: Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

9 L’estudi fa referència a la Baixa Tordera i integra tots els municipis estudiats a excepció de Lloret de Mar.
10 El terme fa referència a la progressiva conversió dels espais turístics en espais residencials-immobiliaris.

pis, dividits en quatre grans mòduls, localitzats 
-en aquell moment- en terrenys rustics a la 
perifèria del municipi. Aquesta morfologia 
espacial apareix vinculada, també, a una nova 
morfologia social. En l’àmbit de la producció, es 
crea una organització social vinculada al model 
de producció de gran planta, fet que genera un 
imaginari col·lectiu imbuït per les condicions 
de treball en la fàbrica i l’enfortiment d’un 
sentiment de pertinença de classe (obrera). En 
l’àmbit de la reproducció social, els treballadors 
i les seves famílies pateixen el problema comú 
dels barris d’habitatge en massa, construïts 
de forma accelerada i amb una infradotació 
d’infraestructures i d’equipaments. Aquest fet 
esperona una ràpida organització del movi-
ment veïnal en demanda de millores. En un 
estudi realitzat a partir d’enquestes als veïns, 
l’any 1967, sobre les condicions d’equipament 
del barri, Requena (1999) destaca que: “las nece-
sidades más sentidas son” l’escassetat d’aigua, 
una farmàcia, una guarderia, la humitat en els 
pisos, l’establiment d’un servei de transport 
públic entre el barri i el centre de la vila, i entre 
els blocs i la SAFA, més botigues, un centre 
social, una església i un capellà.

3.2. Els canvis recents: terciarització,   
 “residencialisme” i explosió urbana
La redefinició funcional del territori
La crisi econòmica de finals dels anys setanta 
afecta amb força la Baixa Tordera. Segons 
Lleonart9 (1988), durant el període 1975-1986, 
el percentatge d’ocupació va disminuir d’una 
manera important, va passar del 55,9% al 
45,3%, amb una destruccció neta d’uns 800 
llocs de treball. En aquest sentit, SAFA, per citar 
l’exemple més paradigmàtic, passa, entre 1980 
i 1988, de 1.700 a 950 treballadors. Ens trobem, 
doncs, en un moment de transició cap a una 
nova economia caracteritzada per tres factors: 
una crisi de la gran indústria, que implica el 

pas cap un model de petita i mitjana empresa 
amb major control local, una terciarització 
general de l’economia, que implica l’ascensió 
dels serveis com a sector predominant, i el pas 
del turisme al “residencialisme”10. 

En efecte, la transformació urbana el territori 
rep un últim impuls en els darrers vint anys 
lligada a la progressiva especialització en el 
sector serveis i immobiliari. L’especialització 
tradicional dels espais costaners a partir d’un 
model de turisme fordista, és a dir, a partir 
d’una organització de l’empresa orientada 
a oferir un producte turístic de sol i platja 
estandarditzat, entra en crisi, i es passa al 
model postfordista, caracterizat per la necessitat 
de cercar estratègies singulars, que tenen com 
a objectiu diferenciar una destinació concreta 
de les destinacions competidores (Donaire, 
1996). En aquest marc, els models de consum 
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Font: Elaboració a càrrec de Juli Valdunciel i Coll. El mapa 
inclou l’espai construit i les transformacions físiques adjacents.

de l’espai turístic deriven cap a formes més 
especialitzades i individualitzades d’ús de 
l’espai, lligades al turisme residencial i a la 
implantació de nou equipamients de consum 
i d’oci (parcs temàtics, camps de golf, etc.). 
A més a més, un factor local nou conflueix 
amb aquest procés general: la progressiva 
integració de la Baixa Tordera dins de les 
dinàmiques metropolitanes de Barcelona. Com 
a resultat, i principalment a causa de l’elevat 
preu de l’habitatge, molts habitants de l’àrea de 
Barcelona valoren la possibilitat d’instal·lar-se 
en aquesta àrea no només per a residir-hi el cap 
de setmana sinó, cada cop més, tot l’any. 

L’impacte en el territori d’ambdós processos 
ha impulsat una nova fase de creixement 
demogràfic i urbanístic (Mapa 2). En aquest 
sentit, entre 1981 i 2004 es torna a produir un 
segon boom demogràfic, no tan imporant en 
termes percentuals com el dels anys seixanta 
i setanta, però sí en termes absoluts, ja que el 
conjunt dels municipis dobla pràcticament la 
seva població, que passa de 51.957 a 96.626 
habitants. En conseqüència, la Baixa Tordera es 
consolida com un espai ròtula, a mig camí entre 
la regió metropolitana de Barcelona i l’àrea 
urbana de Girona, amb un pes demogràfic i 
funcional cada cop més consistent. 

Els canvis en la morfologia urbana
La transformació recent del territori s’esdevé 
gràcies a les successives fases d’inversió 
en infraestructures viàries i de transport 
(perllongació de l’autopista C-32 fins al terme 
de Palafolls, tercer carril de l’autopista AP-7 
fins a Maçanet de la Selva, i reorganització 
de la xarxa de trens de rodalies de Barcelona), 
que han millorat l’accessibilitat en general i 
han servit de base per a l’arribada de noves 
inversions econòmiques i de pobladors. 
Sobre aquesta base, la dinàmica immobiliària 
recent comença amb un creixement a finals 
de la dècada dels vuitanta, continua amb un 
període recessiu a principis dels noranta, i, des 
de 1993, reprèn un creixement progressiu que 
no s’ha aturat fins als nostres dies. En efecte, 
durant el període 1981-2003, s’han construït 
a tota l’àrea un total de 25.895 habitatges, és 
a dir, s’ha duplicat pràcticament el patrimoni 
edificat acumulat al llarg de la història, amb 
la característica que, com mostra el paral·lel 
augment de la població, aquest ha anat orientat 
principalment cap a l’habitatge de primera 
residència. Si a la pujada del preu de l’habitatge 
consegüent, li afegim la caiguda de la promoció 
del sector públic, que tan sols ha realitzat 
operacions puntuals en els municipis de Blanes 
i Lloret, hom pot entendre la dificultat dels 
estrats de la  població jove i amb rendes baixes 
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Imatge de l’àrea situada entre els municipis de Blanes, 
Malgrat i Palafolls. Ortofotomapa 1:5.000, ICC (2002)

per accedir a aquest bé de primera necessitat i 
la fugida de part de la població cap a municipis 
amb preus del sòl menors, com Palafolls.

Ambients urbans
En els ambients urbans consolidats, l’explosió 
immobiliària s’ha desenvolupat a través de 
dos eixos bàsics: d’una banda, mitjançant 
promocions de petita dimensió en sòl urbà; 
de l’altra, a través de nous sectors d’eixample, 
amb una ventall que va des dels nous models 
de baixa densitat (cases en filera i adossades), 
de les quals l’exemple paradigmàtic és el 
municipi de Palafolls, a zones més denses, on 
l’habitatge col·lectiu culmina, quan apareix 
la figura de protecció oficial, en el bloc obert 
amb alçades considerables, com Can Borrell, 
a Blanes. En aquest sentit, el “planejament 
democràtic” ha estat cabdal a l’hora de donar 
coherència al desenvolupament urbà, ja que 
ha realitzat un disseny dels sistemes generals 
d’infraestructures i ha suturat els centres 
històrics amb els barris perifèrics. Tanmateix, 
la magnitud del creixement ha produït una 
pèrdua accelerada del patrimoni històrico-
cultural preexistent (edificis històrics, masies, 
camins, etc.) i ha fragmentat uns espais naturals 
que, ben sovint, no han jugat altre paper que el 
d’àrees expectants de ser urbanitzades. 

Ambients de la dispersió urbana
Les transformacions en el paisatge vinculades 
a la nova economia i a les noves pràctiques 
socials han fet emergir noves tipologies 
d’espais urbanitzats, pròpies del model de 
ciutat dispersa11. En efecte, com a resultat de 
la millora de les infraestructures i la difusió 
de l’automòbil, sorgeix una nova realitat 
suburbana amb una lògica de localització en 
l’espai diferent de la de la ciutat compacta 
tradicional. A nivell descriptiu podem delimitar 
tres noves formes bàsiques d’ocupació de l’espai 
relacionades amb la topografia, la localització 

en relació amb les infraestructures i les formes 
de gestió del procés urbanístic. 

La primera és l’ocupació segons el model dels 
polígons és a dir, a partir de paquets urbanitzats 
amb una racionalitat de conjunt fruit de la 
lògica de zonificació del planejament. Dins 
d’aquesta categoria podem distingir, d’acord 
amb la seva funció, tres ambients bàsics: 

a) Espais residencials de baixa densitat, que con- 
 tinuen desenvolupant-se a partir de la petjada  
 de les urbanitzacions disperses dels seixanta  
 i de noves promocions planificades (Pinya de  
 Rosa, a Blanes, cala Banys, a Lloret, etc.)

b) Polígons d’activitat econòmica, que, guiats  
 per criteris de racionalitat, funcionalitat i  
 minimització de la repercussió del preu del  
 sòl apareixen a la perifèria de tots els  
 municipis de la zona (Patalina a Malgrat,  
 Mas Puigverd a Palafolls, etc.) 

c) Espais de nova centralitat, que són els  
 nous centres de consum i de socialització  
 (hipermercats i grans equipaments d’oci),  
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 vinculats a la nova geografia de la ciutat del 
 cotxe. Aquest fenomen de polarització té la  
 seva màxima expressió a la zona del polígon  
 «Carretera de l’Estació» a Blanes, que s’ha con- 
 vertit en un espai de nova centralitat on es  
 localitzen les grans cadenes de la distribució,  
 del fast food i de l’oci, i que mostren la dinàmica  
 espacial del procés de globalització: concen- 
 tració del capital en empreses multinacionals,  
 estandardització dels patrons de consum i  
 aparició d’espais-espectacle.

La segona és l’ocupació a partir de corredors 
o “vies aparador”. És a dir, la implantació 
d’activitats de serveis a les carreteres a través de 
llicències d’edificació en sòl rústic o com a fruit 
de la suma de les disposicions dels planejaments 
municipals. L’aparició a gran escala d’aquest 
fenomen implica, en el cas de la Baixa Tordera, la 
dissolució de la fesomia tradicional dels municipis 
i la seva fusió en un gran continu urbanitzat que, 
partint des de la ciutat de Barcelona, s’estén 
per tot el Maresme fins a la Costa Brava i cap a 
l’interior, seguint els eixos de la A-II i la Carretera 
d’Accés a la Costa Brava GI-682.

Per últim, cal parlar del creixement a partir de 
processos d’urbanització dispersa. Ens referim 
al fenomen d’ocupació urbana del sòl rústic, a 
partir de la xarxa de camins que penetren en el 
medi rural, fet que dona lloc a la formació d’uns 
cinyells perirubans intesament urbanitzats. La 
proliferació d’aquests espais mostra l’existència 
d’una demanda consistent d’espai per a alguns 
segments d’activitats (empreses de ferralles, 
tallers, prostíbuls, etc.) que no se satisfà en el 
mercat del sòl urbà. Ens referim, per tant, a una 
modalitat d’infraurbanisme que, en la majoria 
de casos, apareix al marge de la legalitat vigent. 
Malgrat que aquests cinyells tenen extensions i 
límits difusos, la seva aparició cal situar-la en la 
franja que se situa entre els barris perifèrics i els 
primers contraforts de la Serralada Litoral, com 
en el cas de Valldolig, Mas Borinot o el Puig de la 
Dona Morta, a Blanes.

4. CONCLUSIONS

L’organització de l’espai construït a la 
Baixa Tordera és un element amb una forta 
identitat històrica. La disposició de la trama 
d’assentaments va combinar, tradicionalment, 
la polarització entorn dels espais de la terra baixa 
amb unes ocupacions més febles, al rerepaís, 
en què dominava el poblament disseminat. 
Aquest patró va romandre pràcticament 
invariable fins ben entrat el segle XX. Des 
d’aquest moment, però, i molt especialment 
a partir de finals dels anys cinquanta, s’inicia 
una transformació de la base econòmica dels 
municipis a través d’un model gairebé insòlit 
a Catalunya, basat en la indústria i el turisme 
de sol i platja. Això va implicar l’aparició 
d’un nou paisatge urbanitzat amb grans 
implantacions industrials, prop de la Tordera; 
de noves infraestructures per al turisme, a la 
façana litoral, i de barris perifèrics, més enllà 
dels nuclis urbans consolidats. La darrera 
etapa, que s’inicia a partir dels vuitanta, adoba 
una nova onada de creixement basada en els 
serveis i la indústria immobiliària. De resultes 
d’aquests fets, els centres urbans es renoven a 
través d’operacions d’equipament i de sutura, 
al preu, però, de créixer fins al límit de la 
sostenibilitat ambiental i de despersonalitzar, 
en alguns casos, la seva fesomia. A més a més, 
sobre el territori s’ha anat consolidant una 
nova realitat suburbana, pròpia del model de 
ciutat dispersa, que comença a rivalitzar amb 
les tradicionals centralitats urbanes. Tot plegat 
planteja un conjunt de reptes de futur als quals 
caldrà fer front per tal d’assolir una ordenació 
més racional, sensible i sostenible del nostre 
territori.

Juli Valdunciel i Coll
Llicenciat en Geografia.

Becari de Recerca de la Universitat de Girona

Blanes i la Baixa Tordera: el procés històric de construcció del territori
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LA REVISTA “CIUTAT”

Presento als lectors un text molt bonic de Joaquim Ruyra, un escriptor 
d’excepció, una figura massa estimada perquè calgui presentar-la. És 
una prosa que no figura recollida a les seves meritòries Obres Completes, 
editades per l’editorial Selecta. Aquesta col·laboració va sortir publicada 
amb el títol d’Una Observació a “Ciutat”. Revista Mensual. Any I. Llibre 
Nadal-Reis. Núm. XII. [1911], pàg. 36-37. (Redacció i administració: Sant 
Joan, 14. Terrassa. Publicació dirigida per Alexandre Galí. En van sortir 18 
números, de gener de 1910 a juny de 1911). En el llibre de Joan Torrent i 
Rafael Tasis Història de la premsa catalana, (Barcelona, Bruguera 1966, vol. 
II, pàg. 127), es pot llegir la fitxa sencera d’aquesta revista terrassenca.

HOM FA CREURE A LA MAINADA…

La revista “Ciutat” va presentar als seus lectors, en el número monogràfic 
corresponent a  Nadal-Reis de 1911, que comptava amb la col·laboració 
de destacats escriptors i artistes del moment: Eugeni d’Ors, Rafael Benet, 
J. Ferran i Mayoral, Manuel de Montoliu, Joan Llongeras, etc. La majoria 
escriuen sobre temes que puguin agradar a mainada i adolescents  amb 
motiu de la festivitat de Nadal i Reis. Pel que hem llegit, dóna la impressió 
que per aquelles anyades la gent era molt més ingènua i innocent que no 
pas ara, les tradicions casolanes senyorejaven en tots els ordres de la vida.

Aquest article de Ruyra té un parentiu llunyà amb un altre publicat pel 
mestre, aquest de caire més costumista, que va sortir l’any 1930 en el 
periòdic “El Matí”: Nit dels Reis, també a les Obres Completes, pàg. 572-3, 
en el qual glossa l’arribada, durant la seva infància, dels tres reis d’Orient  
a Girona. No fa pas gaire que llegíem les Memori et raconti de Mistral. 
En el seu llibre, Records d’infantesa. (versió de Tomàs Garcés, apartat III, 
Barcelona, Barcino, 1929 pàg. 40-41) hi ha una prosa dedicada a “Els Reis 

“UNA OBSERVACIÓ”
o la mentida sobre les grans veritats. 
Un text poc conegut de Joaquim Ruyra
Nota i edició de Pep Vila
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d’Orient”. Encara que la cavalcada dels Reis 
sempre hagi estat una representació parateatral, 
a principis del segle XX, el seguici no sortia pas  
pels carrers de les nostres viles i ciutats com ho fa 
ara. Quan vesprejava, a la vigília de Reis, nens i 
nenes sortien al carrer, anaven a esperar-los amb 
fanals, però la comitiva no era enlloc. Els infants 
s’imaginaven la tradicional desfilada. Això és el 
que explica Ruyra d’una manera figurada davant 
els misteris de Nadal (tió, home dels nassos, reis) 
i d’altres amb els quals els grans enganyem els 
més petits. Mistral quan anava esperançat a 
la vila d’Arles a esperar-los i veure’ls i s’adona 
que no arriben, la família li explica que aquesta 
vegada passaven més enllà pel camí de Roma.
 
Conèixer veritablement la personalitat dels Reis, 
saber qui són en realitat, és potser la primera 
gran decepció que se’n duu el nen quan entra 
de sobte en el món dels adults. He conegut més 
d’un company d’escola dolgut quan  ha vist 
trencat el vidre d’aquest somni de fades. Però 
n’hi ha molts més d’enganys i d’ocultacions de la 
veritat. Un altre moment delicat era o és encara 
contestar els infants amb una veritat absoluta 
sobre la incògnita de 
Déu. 
 

“SOLS LA 
MENTIDA ÉS 
LLETJA”

Una observació és 
així  l’evocació un xic 
amarga de la relació de 
poder i de submissió 
que hi ha entre adults 
i nens.  De fet és un 
article dedicat als 
pares i educadors, a la 
gent gran, i dubto que  
mai cap nen l’arribés 
a llegir. Quan el món 
és ple d’interrogants, 
de mites, llegendes i 

creences ofertes a la interpretació, els homes hi 
oposem respostes rotundes. Ruyra demana una 
dosi més gran d’ingenuïtat per mirar el món. Els 
que un dia van ser infants han estat enganyats 
per diverses generacions d’adults. És per això que 
sol·licita dels lectors adults una mica de modèstia 
quan els nens, amb aquella franquesa que els 
caracteritza, ens fan aquelles grans preguntes, 
tan compromeses, per a les quals no hi ha 
respostes possibles. Podríem resumir la filosofia 
d’aquest article de Ruyra dient que l’home amb 
les seves respostes categòriques és el més gran 
devastador de somnis que hagi existit. Ruyra que, 
per damunt de tot, valorava la ingenuïtat i la 
puresa de cor, que abominava les mentides, creia 
que tot bon catòlic tenia el deure d’intervenir 
en temes del seu temps. Aquesta interrogació 
vital sobre l’ordre del món era de les que més el 
preocupaven. A ben segur que el mestre de Blanes 
tenia present aquella dita evangèlica que Jesús va 
comunicar als apòstols per engrandir els  infants: 
Sinite parvulos venire ad me.

Pep Vila i Medinyà
Filòleg 

Ruyra amb un nen no identificat. Procedència: Ed. Parsifal

“Una observació” o la mentida sobre les grans veritats. 
Un text poc conegut de Joaquim Ruyra



115

RECERQUES

EL TEXT

Oh petits amics meus, els vostres ulls esparveredissos, 
finestrelles màgiques per on guaita una ànima verge, 
tota ombra, però tota àvida de llum, s’omplen 
d’admiracions i d’interrogants a la vista del món. 
Que me’n diuen de coses! Com me tornen a la fresca 
visió de la naturalesa bella i enigmàtica!

Ah! nosaltres, els vells, hem substituït els interro-
gants per una sèrie d’afirmacions barroeres i quasi 
no distingim la veritat de l’artifici. La gent gran ens 
va enganyar quan érem petits i costa molt de desfer 
cada un d’aquells enganys i de tornar a la primitiva 
interrogació. Un hom, amb un esfors de sinceritat, 
arriba a compendre en termes generals que no sap 
quasi res, però en cada cas particular ¿com defensar-
se d’un llarg perjudici?

Temo que a vosaltres, amiguets meus, us passarà 
igual. Vosaltres no us canseu de preguntar, com és de 
raó, i la gent gran, tant si és culta com si és inculta, 
barrabim-barrabam, us dóna resposta a tot amb 
una gran petulància i sense mirar prim. Així es va 
formant en el vostre cervell una boira de mentida que 
altera la visió eloqüent de les coses.

Si els homes fossin més humils i no vinguessin 
enganyats d’altres homes superbiosos, sovint contes- 
tarien a les vostres preguntes amb un senzill “no ho 
sé”. Que fora hermosa aquesta ingenuïtat!  Quin camp 
més ample i més verge no deixaria a la meditació! Es 
clar que, així, moltes interrogacions restarien sense 

solució, però ¿què hi faria? 
El misteri no repugna pas 
a la veritat: dins ell la 
veritat hi estén la seva 
atracció amorosa... i és  
una bellesa. Sols la men- 
tida és lletja.

       ***

És trist haver-ho d’adver-
tir: són molt petulants 
la gent gran. No sols 
donen respostes poc me-
ditades, sinó que fan 
preguntes extravagants, 
innecessàries i estultes, 
que no s’ocorrerien a cap esperit modest. Així, per 
exemple, surten amb estirabots, com aqueixos:  
-“Existeix el món exterior? – Hi ha Déu?”

Heus aquí uns interrogants, que estableixen 
un dubte, que la naturalesa no permet a cap 
ingenu observador. Allò que se’ns dóna al toc, a 
la vista, a la gustació de tots els nostres sentits, 
ja ens predica ell mateix la seva existència. El 
sol fet de preguntar si allò existeix és produir en 
nosaltres un estat de violència contra natura. I 
Déu?... No és també una incògnita indubitable, 
que se’ns manifesta en meravellosa suggestió 
sentimental i en exposició d’admirables intencions 

infinites? Sobre el grau de determinació 
d’aquesta sublim incògnita hi pot haver 
dubtes i interrogants...però no sobre si 
està plantejada viventa en el problema 
del món. Cap infant, cap poble primitiu, 
pregunta si existeix Déu.  La necessitat 
d’adorar-lo en una o altra forma és 
anterior a tota pregunta referent a·n ELL.

És trist, amiguets meus, haver-ho 
d’advertir: no us podeu fiar pas a ulls 
clucs de les respostes, ni de les preguntes 
de la gent gran i, sobretot, si vol ésser 
massa gran.

J. RuyraReproducció de l’exemplar núm. 11 de la revista “Ciutat”. 
Procedència: Biblioteca Central de Terrassa
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ENTREVISTA
al mestre d’aixa                                
Fèlix Gibernau i Cornellà

11�

DATA: Divendres 14 de febrer de 2003
LLOC: Arxiu Municipal de Blanes
DURACIÓ: 3 h i 24’ 
ENTREVISTADORS: Juli Baca (JB)
 Toni Reyes (TR),  
 Domènec Valls (DV)  
TRANSCRIPCIÓ: Alèxia Roura i Valls
SÍNTESI: Juli Baca Vives i Toni Reyes Valent
CORRECCIÓ: Servei de Català de Blanes

 Nota de la correctora: Per tal de no treure frescor  
 a la transcripció feta i conservar aquesta entrevista  
 també com un document de la parla blanenca de  
 mitjan del segle passat, hem respectat al màxim  
 la parla de la persona entrevistada. Hem marcat amb  
 cursiva els castellanismes i amb cometes les formes  
 dialectals. 

Aquest text és una síntesi de l’entrevista que es va realitzar al patriarca 
d’una nissaga de mestres d’aixa blanencs, els Esteveta. Fèlix Gibernau és 
probablement la darrera persona que queda a la zona que coneix l’ofici 
tradicional de construir vaixells de fusta. En la següent entrevista, a 
banda d’aspectes personals i socials de Blanes, ens explica tot el que cal 
saber d’una drassana i de la construcció de vaixells. Des de l’anada a bosc 
a triar els arbres adequats fins a l’avarada de la nau. La conversació esdevé 
un testimoni impagable sobre la manera de fer tradicional dels mestres 
d’aixa i sobre el món marítim blanenc del segle XX.
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TR: Som a l’Arxiu Municipal de Blanes el dia 
14 de febrer de l’any 2003, amb el Sr. Domènec 
Valls, exalcalde de la Vila; un servidor, Antoni 
Reyes, arxiver municipal, i de convidat tenim 
el Sr. Fèlix Gibernau i Cornellà, mestre d’aixa i 
persona del món de la marina blanenca. Amb 
en Domingo hem preparat una mica de guió 
per recollir tota la seva experiència. El primer 
apartat és el dedicat a la família, a l’origen: 
qui eren, d’on vivien,... És per situar-lo, més 
que res.
FG: El besavi i el meu avi varen venir de Palamós, 
i es varen establir aquí a Blanes.

TR: Se’n recorda més o menys l’any que va 
passar això?
FG: No, perquè l’avi, segons diuen, es va morir 
el dia que m’havien de batejar. O sigui que no el 
vaig conèixer.

TR: Ens pot dir el nom del seu pare?
FG: El pare es deia Esteve Gibernau i Gibert.

DV: L’avi ja era mestre d’aixa?
FG: Sí, i el besavi també. Varen venir de Palamós, 
potser perquè allà no hi havia prou feina i com 
que aquí en aquells temps s’havien format unes 
quantes drassanes, hi van venir i s’hi van establir. 
Ara, l’any no el sé.

TR: Se’n recorda del nom del seu besavi?
FG: Esteve Gibernau. I l’avi també Esteve Giber-
nau. Del segon cognom no me’n recordo.

TR: Aleshores, l’Esteve Gibernau i Gibert era el 
seu pare. Vostè va tenir algun altre germà?
FG: Sí, jo tenia un germà de nom Esteve, que 
també feia l’ofici. Treballàvem junts.

TR: On vivien vostès ?
FG: Quan va venir l’avi aquí, vivien a la Muralla, 
al costat d’on era ca l’Eugenio, que ara hi ha 
una perfumeria. La casa en deien a can Piferrer, 
d’aquests Piferrer del carrer Ample, en Roca. 
Després van anar a s’Auguer, que jo hi vaig 
néixer, al carrer Mirador de s’Auguer, l’última 

casa que hi ha al final. La casa era d’en Gallart, 
que li deien, que la va comprar en Castelló de la 
RAM. Allà vaig néixer.  

TR: Ho mirarem als padrons. No li hem 
demanat la data de naixement.
FG: El 21 d’abril de l’any 1925. I quan jo tenia 
mesos vàrem anar a viure al mateix carrer, però a 
l’altre costat, casi al davant, al número trenta-un. 
Allà hi vam viure fins que es va morir el pare.

TR: Ha estat un dels barris mariners per 
excel·lència, d’aquí que ens interessava per 
situar-los. Ara fem algunes preguntes més 
personals. On va anar a l’escola?
FG: A les escoles nacionals, a la Vila, fins que 
va esclatar la guerra, el 1936. Va ser l’època 
més dolenta per nosaltres, a l’edat nostre. Més 
cruenta. Ens va arruïnar.

TR: És clar, vint-i-cinc, trenta-cinc, vostè tenia 
onze anys quan va esclatar la guerra, sí. Se’n 
recorda si, en aquesta època, les drassanes van 
continuar funcionant? Si van tenir problemes?  
El comitè les va intervenir?
FG: Quan va esclatar la guerra al trenta-sis, llavors 
el comitè va fer unes col·lectivitzacions de cada 
ofici i tots els fusters i mestres d’aixa de Blanes 
varen passar al astillero d’en Burell, que llavors era 
allà als Pins. Al pare li hi van fer anar, i també a 
un altre que li deien en Reixach, també de Blanes, 

En primer terme la drassana dels Esteveta.
 J. Pons (AMBL)
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que era mestre d’aixa que anava a jornal. La feina 
que feien era les reparacions d’alguna barca. De 
vaixell nou no se’n va fer cap. A l’any 1938 es va 
començar a muntar un pailebot de treta metres, 
que deien que havia de ser per anar a buscar 
menjar a França i portar-lo a Blanes. Quan es va 
acabar la guerra a l’any 1939, encara no estava 
mig fet. Tenia les costelles posades, la tira, part 
del folre. Va quedar allà abandonat.
Acabada la guerra, a primers dels 40, el Sr. Burell i 
el pare es van posar d’acord per fer una “voregera” 
gran, i li va dir que tirés endavant amb l’astillero. 
La intenció del pare era agafar l’astillero, però amb 
aquestes que va venir un senyor de Barcelona, 
un falangista, disfressat de falange, dient que 
l’astillero l’agafava ell, que ja havia parlat amb 
el Sr. Burell. Llavors va venir el Sr. Burell i va dir 
al pare: -Mira, ja saps com van les coses, aquesta 
gent són els que manen-. I va haver de deixar-
ho. Llavors el pare es va quedar d’encarregat de 
l’astillero. Amb fusters i altres operaris que sabien 
d’aixa van fer una colla i varen treballar molt, 
varen fer moltes barques.

TR: I on estaven situats, exactament. Al davant 
de la fàbrica de can Sicra? Tenien instal·lacions 
o treballaven a la platja?
FG: A davant mateix. Hi havia un gran local que 
es va muntar anys enrere, abans de la guerra, i es 
dedicaven a fer vaixells “ataiats”, vaixells de vela, 

iots i bots de salvament per a vaixells mercants. 
Cada any en feien un o dos de nous. A primers 
del segle XX es van muntar les drassanes d’en 
Burell, per davant del carrer Ample, al mig de 
la badia, però a finals dels anys 1920, com que 
començava a venir gent els caps de setmana i 
allà al mig hi feien nosa, es varen posar d’acord 
amb l’Ajuntament i les van traslladar als Pins, a 
davant de la fàbrica d’en Sicra.

DV: Als anys quaranta encara hi havia alguna 
cosa allà, no?
FG: Va durar fins a l’any 1944 o 45. Va fracassar. 
En acabada la guerra, jo amb el pare ja hi 
treballàvem i vàrem plegar l’any 1943 perquè 
vèiem que la cosa no anava bé. Ens en vam anar 
a treballar al moll, que s’acabava l’última fase, 
que el feia “Construcciones y Fomento”. Tenien 
dues barcasses que portaven els blocs i la pedra, 
cinc o sis bots i la barca del bus, i contínuament 
necessitaven feines de manteniment. Ens vam 
posar d’acord per fer-ho nosaltres. Vàrem treure 
de l’aigua les barcasses, primer una i després 
l’altra, i vam refer tota la zona de flotació que 
estava florida i corcada. Després vàrem arranjar 
la barca del “Nani”, que la vam tallar pel mig i 
allargar un metre i mig d’eslora. A l’any 1946 vaig 
anar a fer el servei militar. El meu germà també 
hi era. Va quedar el pare sol. Mentre vàrem estar 
els dos germans fora el pare es va anar espavilant 
fent pedaços.
FG: El que m’he deixat ha estat el de l’astillero del 
40, quan va venir aquell senyor, el falangista, va 
fer un altre pailebot. N’hi ha hagut dos allà, de 
vaixells, que no es van acabar. Al començament 
estava confós. No puc seguir el fil. Sí, aquest va 
ser l’últim que es va fer amb el falangista.

TR: Amb aquest falangista, ells en van fer 
un…
FG: Van fer moltes barques de llum, de teranyina, 
perquè llavors va ser l’eufòria que tothom va fer 
barques per Blanes. Va fer la del “Patxo”, una d’en 
“Taiacús” i la de can “Boix”. Llavors en varen fer 
per Calella. En van fer tres. I molts snipes. Que era 
l’època dels snipes. I per fora també en vàrem fer 

La fàbrica de can Sicra i el costellam de l’embarcació 
abandonada a la platja de S’Abanell. 
Col·lecció Paquita Sicra (AMBL)
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molts. Es va treballar molt. Tot “a lo grande” però 
cap al final es va embolicar a fer el vaixell aquest 
i bé, aquí va quedar.
 
TR: Tot això mentre el falangista ho portava. I 
vostès eren els encarregats?
FG: Exacte.

TR: Se’n recorda com es deia aquest Senyor?
FG: Un tal Illa. Era de Barcelona. I vivia aquí a 
la casa aquesta de can Saladrigas, al cantó de 
l’Esperança. I va venir amb una noia més jove 
que ell, que deia que era la seva afillada. Però 
és clar, cada un va creure el que… En acabada 
la guerra es va treballar molt. Tot “a lo grande”, 
però ja sabem com va això. Si en guanyes quatre 
i en gastes quatre i mig...

JB: Definitivament aquest astillero que havia 
sigut de’n Burell, quan va deixar de treballar?  
Perquè jo me’n recordo que anava a col·legi a 
la Vila, i a l’any 1945 o 46, des de la classe del 
Sr. Casas, que estava fent cantonada entre el 
mar i la Tordera, sentíem el soroll de les serres 
tallant la fusta. El xiulet de les serres de cinta. 
Un soroll especial.
FG: Al 44, 45 potser sí però jo no, no ho crec eh? 
Perquè nosaltres amb el pare ens en vam anar per 
la primavera del 43 i no crec que arribés a acabar 
el 44, no ho crec.

DV: Ah, però llavors podia ser quan ja estaven 
al passeig de la Marina.
FG: No, no. El 44 potser encara hi eren. I llavors 
va venir un gran temporal que va rompre la 
primera paret que donava a mar. No la van refer. 
Ho varen tapar amb fustes.

TR: Tenien magatzem aquí al costat de’n Sicra 
aquesta gent?
FG: Era una nau molt gran, a davant de la 

fàbrica de’n Sicra. A dintre hi feien vaixells, 
iots d’aquests de 14 i 15 metres. La nau era tan 
grossa o més que la que tenia al mig de la badia 
de Blanes, que es veu en aquella foto on hi surten 
els tres “astilleros”. El de l’avi, el del mig en Burell 
i l’altre.

TR: Teníem alguna cosa més de la seva 
trajectòria personal. Diu que va marxar al 
servei. On el va fer vostè?
FG: Quan vaig sortir d’aquí vaig anar a San 
Fernando a fer el curs de quartel, dos mesos i mig. 
Després vaig estar un mes a l’arsenal, i aleshores 
vaig embarcar en un Destructor a primers de 
febrer, i a mitjan març la marina va inaugurar 
dos dragamines. Un el van destinar a patrullar la 
zona de Cartagena i l’altre a Catalunya, destinat 
a la base de Palamós. Ambdós amb tripulació. El 
comandant del destinat a Catalunya es va queixar 
que dels dotze mariners no hi tenia cap català. 
Llavors van bescanviar-ne alguns. Uns quants  
de les províncies de Barcelona i Tarragona, i jo 
de Girona. Quan hi vam embarcar,  primer vam 
haver de fer les proves del servei militar i totes 
aquelles històries que es foten en un vaixell nou: 
afinar les agulles, els timons,  provar les màquines 
com van, i quan el van donar per bé ja era a 
primers del mes de juny, que va ser quan vàrem 
venir cap aquí. El primer dia que vam navegar 
vàrem arribar a Blanes que era l’hora de sopar. A 
l’estiu, abans de dinar i abans de sopar ens feien 
banyar. Ens trobéssim allà on ens trobéssim, ens 
fotien a l’aigua. I jo, quan vam arribar aquí, dic al 

Il·lustració de les drassanes Bagué d’Emerencià Roig
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comandant. -Mire es mi pueblo. I el punyetero diu: 
-Quien quiere ver a la familia tiene que ir nadando. 
¿Y dónde vives tú?. Aquí mismo en la playa. Pues si 
quieres, ves nadando. La família que des de terra va 
veure que venia nedant va dir: hòstia, que ve, que 
ve es noi nedant. 

TR: De la seva vida familiar. Ens pot dir amb 
qui es va casar, els fills que va tenir...?
FG: Sí, em vaig casar amb la filla d’en Rafel Alum, 
la seua mare era de can Candela. Vam tenir tres 
fills. Dues noies i un noi. La gran, Francisca. La 
petita, la Fina i en Fèlix.

TR: Com es deia la seva dona?
FG: Paquita Alum Xirgo…  

DV: Ara ja entrem de ple amb el que són 
les drassanes. El primer, la forma comercial 
que teníeu, els tractes, si de paraula, si fèieu 
contracte…
FG: Se’n cuidava sempre el pare, de tot això. No, 
pràcticament no es feien contractes; llavors en-
cara s’anava de tu a tu, de bona fe, saps? O sigui 
que venia un patró d’embarcació, que voldria fer 
una barca de tal, de tants metres i d’allò i costarà 
mira tant. Feien una paga en fer el tracte, en 
fer-la pagava una quantitat i llavors, a mida que 
s’anava fent la barca, anaves dient, mira a veure si 
ens pots portar quatre calés i d’allò, i anava així.

DV: Perquè és clar, la sol·licitud per matricular 
i tot això?

El quillat Montse II propietat d’Eusebi Esgleas “Marroi”, 1963. Col·lecció Josep Riba Ollet (AMBL)

FG: Bueno això es una altra història  Quan havien 
de fer un vaixell sempre es feia un plànol. Hi 
havia alguns plànols que ja tenia la comandància, 
que només calia  posar-hi les mides. La mida del 
vaixell és per la quilla sempre. Perquè llavors com 
que les proes i les popes eren dretes, la llargada 
de la quilla coincidia amb la llargada del vaixell 
i amb aquestes mides ells calculaven el tonatge 
que podia portar el vaixell. Però després en 
començar a fer els vaixells de l’arrossegament, 
que la proa es va començar a redreçar una 
miqueta i la popa ja la tiraves endarrere, que 
en deien popes apopades, de coberta tenies més 
metres que no pas de quilla, ja va ser necessari 
tenir un plànol fet per un enginyer naval. Amb 
aquest nou sistema, el primer vaixell  que vàrem 
construir va ser el quillat l’Alample d’en Peret, de 
disset o divuit metres d’eslora, ja a les drassanes 
que teníem al començament de s’Abanell, a tocar 
amb el barri de Sant Andreu de sa Palomera. 
Després vam fer el quillat Rumbo per a en Tomàs 
Llorens, de vint metres d’eslora, i seguidament el 
quillat Montse II. En aquella època a Catalunya 
la majoria de drassanes ens vàrem ajuntar amb 
un astillero de Barcelona de nom Cardona, que 
pagant un tant, ells se’n cuidaven de tramitar 
els permisos omplint les dades que nosaltres 
donàvem i, mitjançant un enginyer naval 
que tenien i que es feia responsable, nosaltres 
construíem sobre aquell plànol.

DV: Quin tipus de clients teníeu, diguem. 
Normalment, els que encarregaven les feines 
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eren els mateixos pescadors, o el patró o 
particulars...?
FG: Quan vaig venir del servei militar a finals de 
l’any 1948 o primers del 1949, els encàrrecs ens els 
feien els pescadors, el patró que també era el mateix 
armador. A Blanes hi havien hagut molts armadors. 
Aquí com a armador que no va a pescar, com a 
capitalista diguem-ho així, he conegut en Frigola, 
en Vilaret i en Rogelio Puig, que hi anaven una 
colla que en deien la “Pandilla”.

JB: El motiu de la Pandilla de la barca d’en 
Rogeli... De què li venia?
FG: Perquè eren una colla d’aquests... bones 
fitxes del poble.

JB: No eren mariners?
FG: Sí, però d’aquests que anaven en marc avui 
amb aquest, un altre dia amb aquell, no tenien 
una barca fixa i en Rogeli, que necessitava tri-
pulació, els va agafar... Ostres, acostumaven anar 
a les cases dels pagesos que penjaven el “ram”, ho 
heu sentit a dir? 

JB :Sí, en deien “mosquits”.
FG: I anavan a esmorzar allà. Tots sortien amb 
el plat amb una torrada, quatre sardines i... un 

gotet, porta un gotet, noia. I eren a la glòria.  Hi  
havia hagut gent molt famosa aquí a Blanes. N’hi 
havia un que li deien en “Manodura”. Vivia allà 
al moll en una barraca de totxos. 

TR: Com es deia, aquesta barca d’en Rogeli?
FG: Era un quillat d’arrossegament. Del nom no 
me’n recordo. Aleshores anaven a sardinals. El 
temps de la sardina era l’hivern, fins al mes de 
juny. I llavors agafaven anxoves, així com ara 
van a la tonyina. I fotien unes calades de sar-
dines i anxova que bueno... guanyaven molt cèn- 
tims. Fins llavors només hi havia palangre i 
sardinals, a més de les barques de “parella” que 
anaven dues barques amb la vela, vela llatina, 
tirant d’una cama de la xarxa cada una, o a rem 
quan no hi havia prou vent. Un rem cada un i a 
estirar de rem. Però quan van començar de sortir 
els motors, es va començar a fer les barques de 
motor. En Vilaret va ser el primer de fer una barca 
de motor, que li va fer el fill de’n Vieta, i em 
sembla que després va fer la de’n Taiacús. Llavors 
el pare va fer la de can Tomàs, i després, amb en 
Vieta, va fer la del Sargento.

TR: Estem parlant de l’any 1926-27?
FG: No abans. Sí bé, sobre aquesta altura. 

Aquestes barques, que es van 
fer per en “Taiacús”, en “Vilaret i 
el “Sargento” portaven un motor 
Venis de 60 CV, de gas-oil, i els 
permetia sortir a pescar quasi 
cada dia, encara que fes una mica 
de mal temps.

JB: Tornant a la barca d’en 
Rogeli, recordeu qui anava de 
patró?
FG: No

TR: Això és després de la guerra, 
no?
FG: Sí, això va ser després de la 
guerra (...) però la construcció dels 
primers quillats ja s’havien fet 
abans, agafant com a referència 

Il·lustració d’E. Roig al “Vocabulari de la pesca”, publicat al Butlletí de 
Dialectologia Catalana. Barcelona 1926
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que les drassanes de can Bagué van tancar 
després d’un accident mortal. Mentre avaraven 
un vaixell es va rompre i va fotre un cop en el pit 
del pare d’en Torrent, que el va matar. Anava amb 
barca amb aquests. Saps com tensa quan treus un 
vaixell!...

JB: Aquest Torrent que va morir d’accident era 
el pare de’n Josep Torrent Riera, que li deien el 
“Pinxo”?
FG: Quan trèiem nosaltres les barques aquestes, 
cuidado, eh. I és clar, la castanyola va perdre la força, 
l’altra no va aguantar, va saltar, es va escórrer i el va  
matar. Per això aquest, el fill de’n Bagué, va plegar. 
Era quan varen fer el Museu Marítim a Barcelona i 
va anar a treballar allà. I això parlem de l’any 30, 
sobre l’any 30.

JB: Tenim entès que va anar a treballar al 
Museu Marítim, també se n’hi va endur el 
mestre d’aixa que tenia.
FG: En Giralt?

DV: Josep Giralt, sí, sí. Era el que estava en el 
Museu Marítim. Les fitxes que tenim ens les va 
facilitar en Giralt.
TR: Ha explicat que els tractes comercials es 
feien de paraula més que per contracte. Per 
tant, no s’escripturaven?
FG: Sí, no, també. Sí. S’hi entraven.

TR: I el procés de fer la barca, anaves a la 
comandància...?
FG: Aquí a Blanes sempre hi havia hagut un 
contramestre, un “Cabo de Mar”, i ell era el que 
ho feia tot. Anaves allà, feia una instància, eh, 
sobre el plànol, de la construcció del vaixell de 
tal, tantes mides, fulano l’armador, el constructor, 
fulano...

DV: I havien de fer una paga i senyal...
FG: Feia una paga i senyal, una quantitat per 
començar a pagar la fusta, i mentre es tirava a la 
comandància i, res, al cap de vuit dies ja venia 
aprovat. No era com ara, no hi havia tant de 
paperassa.

Diferents aspectes del treball a les drassanes de ca 
l’Esteveta. Col·lecció Quimet Malvesí (AMBL)
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TR: On era la comandància, a Palamós?
FG: No, a Barcelona. Blanes depenia de Sant Feliu. 
El contramestre d’aquí ho enviava a Sant Feliu, 
de Sant Feliu a Barcelona. I quan venia, nosaltres 
ho rebíem de Sant Feliu. I llavors ja es començava 
la barca. Bueno, es començava abans. Quan es 
tramitava la instància, ja s’anava per feina.

TR: Vostè ens ha dit que els principals 
encàrrecs provenien de la gent de pesca. A part 
d’aquests, se’n rebien d’altra gent?
FG: Acabada la guerra, l’any 1942-43, hi va haver 
molta fúria per part de capitalistes i gent de terra 
per invertir el calé i varen fracassar. Varen ser més 
llestos els patrons que duien el vaixell que no pas 
ells. N’hi va haver molts de Barcelona. Nosaltres 
en vàrem fer dues només.

TR: Se’n pot recordar, de les principals barques 
que havien fet?
FG: Abans el pare, abans l’avi, havien fet moltes 
barques de mitjana, de cabotatge. Sí, d’allò que 
en deien falutxos i barques de mitjana.

DV: N’hi havia una a can Bitlloch que aquesta 
carregava, hi havia...
FG: S’emportaven coses d’aquí. Garrofes, aren-
gades, pots d’anxova, caixes...

DV: Hi havia un forn terrisser…
FG: També carregaven totxos i totxanes d’un 
forn terrisser d’aquí a la carretera. Anaven molt 
a portar-ho cap a la part de València, i tornant 
carregaven material d’allà. Anaven i venien 
sempre carregats. Eren un tipus de barca, com 
un quillat però de vela, tipus més aviat forma de 
barca de pesca. I en deien falutxos.

DV: Portaven dos pals...
FG: N’hi havia uns que portaven un pal. Anaven 
amb vela llatina. Llavors n’hi havia alguns, quasi 
tots portaven un pal i un “poc”. Després n’hi va 
haver algun que va posar pal a popa, la messana 
que en deien, amb una botavara i una mica de 
vela. Però pràcticament anaven amb vela llatina. 
Un floc sí que el portaven. Anaven amb una mica 
de botaló i portaven un floc.

TR: Diu que el seu pare i l’avi n’havien fet 
moltes, d’aquestes barques.
FG: Sí, en van fer moltes. Sobre l’any 1916 o 17 
van fer un pailebot de 32 metres i de nom li van 
posar Montserrat. Quasi tots eren d’una mida 
aproximada.
FG: A l’any 1914, varen fer moltes barques de 
mitjana, quasi totes per uns valencians.

TR: Se’n recorda qui eren aquests valencians?
FG: No, jo ho havia sentit explicar al pare.

TR: I després de la guerra, vostès es van dedicar 
més a quillats.
FG: Quan vaig venir del servei, a Lloret hi havia 
20 teranyines, que eren 40 barques. Perquè 
cada teranyina porta un altre barca amb llums. 
També hi havia barquetes que anaven a palangre. 
Primer hi anava amb el pare i després ja hi vaig 
anar sol a fer feines de repassar, netejar una 
mica la quilla o posar-hi un pestell. Però quan 
s’havien de canviar les quilles, o altra feina forta, 
portàvem la barca a Blanes. A l’any 1952-53, va 
ser quan vàrem fer la millor feina. Vam reformar 
el quillat d’en Tomàs. Li vàrem enganxar la proa 
i li vam fer la popa de mirall, o sigui que vam 
fer com mig vaixell nou, cinta, coberta nova... A 

Les drassanes de ca l’Esteveta a S’Auguer. 
Col·lecció Esteve Gibernau (AMBL)
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l’any 1954-55 vàrem fer la mateixa reforma en 
el quillat d’en “Taiacús”. I després el quillat del 
“Sargento”, que pràcticament el vam fer nou. Era 
un vaixell que estava molt malament. Havia estat 
mal construït. Era un cony de vaixell tan mal fet 
que quasi no podies aprofitar res i a l’últim vam 
decidir fer-lo nou, però no ho podies fer perquè 
era una reforma. Ho vam preparar tot, a punt de 
muntar. Vàrem desballestar les puntes, vàrem fer 
una quilla, vàrem posar la quilla nova, esclatejar, 
vàrem deixar el vaixell que s’assentés a sobre, vam 
posar la roda, la popa, el casco amb tot el folre, les 
puntes tallades i cada vegada que posàvem una 
quaderna havíem de desballestar perquè llavors 
la quaderna que portava feia molt de “V”, llavors 
el d’allò ja era més plana. Trèiem la quaderna, 
quatre o cinc quadernes, desguassavem les fustes, 
les clavàvem, posàvem un parell de quadernes 
i les clavàvem que es veiessin les fustes velles i 
“nar” traient i “nar” posant, o sigui que...

TR: Quina feinada. I què podia durar el procés 
des que vostès començaven fins que es tirava 
a mar?
FG: Per fer un vaixell nou, un any aproxima-
dament, perquè no es podien deixar les altres 
feines que anaven sortint. Això ja era el tracte, 
però en aquests hi havia pressa perquè eren 
vaixells que quedaven parats, i no tenien cap 
altra barca per guanyar-se la vida. En el d’en 
“Tomàs” vam estar quatre mesos, amb el d’en 
“Taiacús” una mica més perquè l’amo, en Pepet, 
es va posar malalt, no per nosaltres. I amb el 
quillat del “Sargento”, vam estar-hi vuit mesos.
 
TR: Fèlix, deia que la majoria de clients feien 
una paga i senyal perquè vostès es poguessin 
proveir de material. Recorda si era habitual 
que s’endeutessin amb els bancs, per demanar 
diners?
FG: No es jugava llavors a això. S’anava 
directament al calé propi de la butxaca.

TR: El posaven vostès o s’estirava del que feia 
l’encàrrec?
FG: Era costum fer tres pagues. Per fer el vaixell, 

una paga, a mig fer la segona, i en acabar, l’altra. 
També es feien tractes de confiança.

TR: Hi havia bones relacions amb les admi-
nistracions? Amb l’Ajuntament, amb la capi-
tania... Amb la paperassa i tot això?
FG: No hi havia problemes. Mai.

TR: Recorda si pagaven, per exemple, l’impost 
de la matrícula industrial?
FG: No pagàvem res. Aleshores no. Es pagava 
quan demanaves el permís a la comandància 
i quan s’acabava el vaixell, havies de donar la 
conformitat que s’havia acabat, t’enviaven tot el 
paperam, l’estudi de tot el vaixell, de què és, que 
podia carregar tanta tona, que el pes mort era de 
tanta tona i venia ja tot conforme i la taula i el 
número de foli.

DV: Tota la documentació, diguem.
FG: Exacte. I aleshores s’havia d’anar al notari a 
escripturar-la. Per petit que fos el vaixell que feies 
que declaraves a la comandància per construir-lo, 
havia de passar pel notari.
FG: Sí, i s’hi posava el preu que valia. Legal, eh? No 
com ara que es fa..., com que no es pagaven im- 
postos, si valia mil, doncs mil. Això ho trobareu.

TR: De les barques i quillats que vostè havia 
fet, en queda algun?

El mestre d’aixa Esteve Gibernau i Gibert (AMBL)
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FG: L’única que queda es la d’en Josep Jalpí 
“Carpín”. Encara està en actiu i la setmana 
passada li vam posar un motor de 300 CV. 
Aquesta ja la vàrem modificar quan estàvem al 
moll. Devia ser l’any 30.

TR: Se’n recorda d’alguna altra barca que 
vostès hagin fet que no fos de Blanes?
FG: Amb barques de teranyina, amb quillats no.

TR: De cap a quina banda?
FG: De cap aquí de Calella, després en vàrem fer 
dues per Pineda.

TR: I on les tenien a Calella, a la sorra?
FG: A la platja, les tenien a la platja. Igual que a 
Lloret, tenien les teranyines a la platja. De les dues 
de Pineda una era d’en Ramonet, que en deien “el 
boig de Pineda”. També en vam fer una per Lloret 
i una per l’Escala, però teranyines, eh, de quillats 
no. De quillats només en vam fer per Blanes.

TR: Bé, entrem a la feina grossa. En el tema de 

l’empresa, de la drassana. Com funcionava per 
a la construcció. Com s’ho feien? Suposo que 
era règim de treball familiar?
FG: Sí però després quan vam fer aquests quillats 
vam haver d’agafar gent.

TR: M’imagino que a tots vostès des de petits 
els devien ensinistrar en l’ofici. 
FG: Encara no “caminavu” i ja “estavu” al mig de 
les barques.

TR: Cap a quina hora començaven a pencar? 
FG: Quan se feia de dia. I al vespre plegàvem, de 
vegades, a les deu del vespre. No hi “via” horari. 
De vegades deies, con muntaves la barca, ara de-
mà hauríem de muntar això, entre demà i demà 
passat hauria de quedar llest. El pare marcava i 
nosaltres, vinga, amb l’aixa, dale que dale. No mira- 
ves hores. A acabar-ho perquè havíem dit d’aca-bar-
ho demà passat. I de vegades, “escolta-me”, anà- 
vem a treballar amb els quillats, “cagum dena”.

DV: No fèieu com ara? Parar per esmorzar...
FG: Començàvem a les set i allà les nou esmor-
zàvem. Sí, això sí que esmorzàvem. Sense exage-
rar-te em fotia dues llesques de pa torrades i una 
dotzena de bogues acabades de pescar a la brasa.

DV: I llavors ja enganxàveu fins l’hora de 
dinar.
FG: Plegaves a la una, quarts de dues, però segons 
te venia la feina: hòstia, ara hem de deixar-ho 
així? Per mitja hora… I et tocaven les dues, 
quarts de tres. Dinaves. Ja són les tres... Hòstia, va 
tornem-hi.

TR: Diu que vostès van haver d’agafar tre-
balladors. Quins tractes tenien amb els tre-
balladors? En van tenir molts? Eren de Blanes 
o eren de fora?
FG: Quan fèiem els quillats vàrem agafar una 
gent que venia de fora, llavors que hi havia la 
SAFA, que els tenien allà al futbolín i al cuartelillo, 
al Molí. Un dia estàvem desant una barca a l’altra 
platja, posant una “escoba”, que és la peça de 
fusta que està al costat de la quilla per sostenir la 

Fèlix Gibernau treballant en el quillat 
“Rumbo al sol” (AMBL)
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nau, i se me presenta un i es queda mirant com 
treballava i me diu: -“Yo soy del oficio. ¿Quieres 
dejarme coger el hacha?” Sí, sí, no et passis de 
la ratlla però agafa. I escolta tu: clac, clac, clac, 
collons! Li pregunto: -on treballes?- diu: -a la 
SAFA, faig torns-. Vaig al pare i li dic: Mireu que 
aquest és de l’ofici. El pare se’l queda mirant i 
aquell home li diu: -sí, sí, sóc del ofici i de Isla 
Cristina. Bueno, mira, si vols venir, provarem a 
veure. Diu: -Demà mateix, faig torns i uns dies 
vindré als matins i altres a les tardes. Val, sí sí, 
escolta-me. I aleshores aquest va plegar de la 
SAFA i el vàrem agafar “fixo”. Després va portar 
un germà, també de l’ofici.

TR: Se’n recorda com se deien?
FG: Carlos Herrera i el germà, Roberto Herrera. 
Llavors en vam agafar dos o tres d’altres. Primer 
venien a fer hores i després els vam agafar 
“fixos”. Vàrem ensopegar una gent trempada 
i treballadora. Els hi explicaves i estaven a la 
idea. Bueno vam fer tractes i molt bona gent vam 
ensopegar. I mira vam anar trampejant així.

DV: Però llavors ja no devia haver-hi com ara 
un encarregat, un que portava...
FG: No, el pare distribuïa la cosa o de vegades 
segons quina feina venia amb mi… Jo amb aquest 
era, quan era l’hora de calafatejar, el que posava 
l’estopa. I aquest en sabia. I quan era l’hora de 
clavetejar “mus” posàvem tos dos a clavetejar i 
anàvem… Llavors el meu germà n’agafava un 
“atru”, si havien de fer això, i el pare. Tots com-
binats, saps.  

JB: Aquí hi ha un esment que parla d’apre-
nents.
DV: Vailets de 14, 15 anys
FG: Ningú va voler-ne ser. Ningú va voler venir. 
Aleshores corrien per allà el barri i els hi dèiem 
d’allò i no mai. Ningú va voler. Jo em penso que 
s’espantaven “com mos” veien que clavàvem 
l’aixa i li foties canya, i com que tot era manual... 
Pensa que nosaltres vàrem comprar la primera 
serra, la màquina, l’any 53, quan vam ver la 
reforma del quillat d’en “Tomàs”. O sigui que tot 

era a mà, eh. Jo encara havia ajudat a serrar. Un a 
dalt del tronc i dos a baix. Buf... i barrinar. Tu saps 
el que és barrinar una quilla de 20 cm de gruix, 
una quaderna de 18 cm de gruix i un paramitjal 
de 40 cm  de gruix?

TR: Quan heu parlat del vostre pare, l’heu 
tractat de vós.
FG: Sí sempre. Jo a tota la gent més gran que jo, 
encara els hi dic vós.

TR: I el seu pare? Era de bon tractar?
FG: Sí, era una persona que no hi havia pas cap 
d’allò. L’única cosa que tenia era una cosa: que 
mai “mos” deia res. Hem de fer això, això i això. 
Tu fas això, tu això i tu… val. I si veia alguna cosa 
que no estava bé, no t’ho deia pas, escolta que no 
està bé. Et fotia una mirada… i se n’anava. I com 

Il·lustració d’E. Roig al “Vocabulari de la pesca”, publicat 
al Butlletí de Dialectologia Catalana. Barcelona 1926
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que tu ja sabies que no ho feies bé, ja t’hi entenies 
i ja sabies el que et tocava.  

TR: Entrem en el tema del procés de 
construcció. La matèria primera: La fusta. On 
s’aconseguia, qui comprava i a on, qui feia 
els tractes amb els propietaris de boscos, com 
anaven aquests tractes?
FG: Jo me’n recordo que pels boscos d’Hostalric 
hi havia molt de roure, i el que volien eren peces 
grosses. Pels volts de Blanes no n’hi havia, de 
peces grosses. El mateix constructor anava amb 
el propietari de la finca i marcava els roures que 
s’havien de tallar i el propietari se’n cuidava de 
llogar els talladors, que eren persones que es 
dedicaven a fer aquesta feina. Els tractes es feien 
amb el propietari del bosc.

TR: Ja devien tenir localitzats els boscos...
FG: Sí, per Hostalric, Massanes, i mes endavant 
havíem arribat anar a Olot.

DV: Olot tenia fama que la qualitat de la fusta 
era millor...
FG: La qualitat de la fusta depèn. Sí és d’un 
lloc de bagueny, que hi ha més humitat, l’arbre 
també és mes gros, perquè “xupa” més i la fusta 
és més tova. Sí l’arbre està a “solei”, no creix tant. 

Havies d’anar molt “al tanto” perquè 
hi ha dues classes de roures. Una 
que té l’escorxa de poc gruix, dos 
o tres cm i a dintre la fusta és com 
una esponja i amb la humitat queda 
com serradures i es corca. Hi ha una 
altra classe de roure, que l’escorxa té 
vuit i fins a deu cm de gruix, que la 
fusta és molt bona. Es diferencien per 
l’escorxa de fora: la més llisa és la que 
la fusta és més esponjosa i la de pell 
més rugosa és de millor fusta.

DV: Vet aquí la diferència del roure.  
Interessant.
FG: Amb l’alzina també. Hi ha l’al-
zina que per fora té la pell més fina i 
la fusta més esblanqueïda i menys du- 
ra. La que té la closca més tancada i el 

color de la fusta és vermella quan és seca és ferro. 

DV: I per què es parla més del roure que del pi? 
FG: El pi pinyoner és molt bo. Té molta grassa, 
molta resina i si és un pi vell que de dintre té un 
“cort” tot vermell, escolta allò és...

JB:Teia
FG: Teia, exacte. Però llavors aquella època en què es 
feien aquests vaixells, venia molt de melis d’Amèrica. 
Aquests vaixells quasi tots eren fets de melis.

TR: De quins parla, de les barques de mitjana, 
per exemple?
FG: Bueno, sí, les barques de mitjana i les ante-
riors també i els pailebots... Venia molt de melis 
d’Amèrica.

TR: I de melis, no n’hi havia per aquí?
FG: Sí, però desangrat. Li treuen la resina. Llavors 
no queda la fusta... Si t’hi fixes, això que diuen 
que és melis és blanc del mig.

DV: La fama aquesta que tenen o tenien les 
naus fetes a Blanes, que duraven molt més que 
segons quin altre lloc. Deien que era a causa 
de la fusta.

Il·lustració d’E. Roig al “Vocabulari de la pesca” (1926)
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FG: Hi ha un altre secret perquè la fusta surti 
bona. Tallar-la amb la lluna al temps determinat. 
La fusta de l’arbre que perd la fulla s’ha de tallar 
en lluna vella. L’arbre que conserva la fulla tot 
l’any, en lluna nova. I el millor temps per tallar-
la és entre els mesos d’octubre i febrer, quan el 
fred se li menja la força i la saba no corre i queda 
enganxada a l’arbre. Si la fusta és tallada quan fa 
calor, a l’estiu amb l’escalfor la fusta queda tova, 
encara que sigui tallada en lluna bona. El millor 
temps de tallar la fusta perquè surti bona és la 
lluna del mes de gener, que si t’hi fixes és la més 
clara de tot l’any.

TR: Fèlix, ens pot anomenar alguna gent, 
propietaris de bosc, amb qui fessin tractes 
d’aquests, amb el seu pare o de l’avi, de per 
aquí a la vora?
FG: Sí el pare, en d’allò, el bosc d’en Rabassa. 
Abans de la Guerra.

TR: Ah!, carai això és aquí mateix.
FG: La casa de’n Rabassa, la meitat és de Blanes i 
la meitat de Tordera.

TR: Sí, però el bosc és de Blanes.
FG: Em sembla que hi deu haver part de Tordera, 
me sembla, eh? No ho sé.

TR: Doncs això que em deia dels tractes que 
tenia amb els propietaris del bosc d’en Rabassa. 
Amb qui feien els tractes?
FG: Directament amb el propietari. L’hereu de 
can Rabassa. Vivia a la mateixa masia, i tenia la 
mateixa edat que el pare.

TR: Se’n recorda d’algun altre propietari on 
anessin a tallar fusta?
FG: Havíem anat aleshores que vàrem fer el 
Sargento, a Tordera. Ara no me’n recordo com li 
dèiem a aquell... I a can Burgada també hi havíem 
anat. I també d’una altra propietat del costat de 
can Burgada. En Burgada és aquest de la RAM.

DV: Castelló.
FG: I aleshores hi havia a Tordera en Matas. Ara 

hi ha el fill, però ja no s’hi dedica. Era el que es 
cuidava de netejar els boscos. Feia fusta i en venia, 
tallava suro,... I amb aquest també hi havíem 
tractat. També havíem tractat amb un altre que 
tampoc me’n recordo del nom, que tenia roure i 
n’havíem tret bastant.

TR: Diu que també havien tingut tractes amb 
gent de la Garrotxa?
DV: De la part d’Olot?
FG: No, aleshores jo te parlo de l’avi. Bueno, 
aleshores quan va venir més cap aquí era quan 
fèiem aquests quillats últims. Amb el pare vàrem 
anar amb uns que va conèixer de Girona que es 
deien Civit, que tractaven molt amb roure, que 
quasi feien totes les bigues del ferrocarril.

DV: Encara existeix a Girona aquest.
FG: Sí, té la serradora darrere l’estació que hi 
havia. Era un home que tenia molta idea. Li 
dèiem: Per aquest vaixell voldríem aquestes pe-
ces, d’aquestes mides i així, i sí, sí, ens portava les 
peces clavat, matemàtic. Amb el pare i ell vàrem 
anar dues vegades amb el cotxe cap a Olot i molt 
bé. Ens portava roures per a  la quilla i per al 
paramitjal. Aquests quatre quillats que vàrem fer, 
els setze metros del paramitjal tot una peça, els 
entràvem pel carrer dels gitanos, fins a ca n’Alum 
dels carros, davant de les escoles, que encara hi 
havia una placeta. Demanàvem permís al mestre 
i passàvem per l’entrada de les escoles, per la part 
de darrere de les cases del carrer Méndez Núñez, 
el que avui és el passeig de la Marina, fins a les 
drassanes que teníem a tocar a l’última casa de la 
banda de garbí de Sant Andreu de sa Palomera.

TR: Però hi ha una cosa que no entenc. Per on 
el baixàveu?
FG: Venia de Girona. Entraven pels Massans, pel 
carrer Ample, la reforma ja estava oberta, i fins a 
“marc”, cap a la Riera i al carrer de s’Auguer, que 
en deien el carrer dels gitanos.

DV: Me’n recordo d’haver sentit explicar 
que quan no estava oberta la reforma, allà 
a la Salut, on vivíem nosaltres, que per allà 
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entraven. Els carros hi havia vegades que 
estaven un dia parats perquè havien de moure 
els troncs, perquè no podien girar.
FG: Havien de desenganxar els troncs. Els 
portaven penjats a sota del carro, una mica 
entregirats els troncs perquè no toquessin els 
cavalls. Quan arribaven als cantons estrets, vinga, 
desenganxar i, amb barres, anaven encarant-lo i, 
quan estava bé, tornar-los enganxar al carro.

TR: Qui ho feia això? Els de can Brillas?
FG: No, carreters especialitzats. El pare ens 
explicava que venien dos germans, que eren 
d’Hostalric, que dominaven aquesta feina extra-
ordinàriament.

DV: Eren gent molt especial. Anaven calçats 
amb un tipus d’espardenyes que els feien ex-
prés per a ells.
JB: Potser hauríem d’aclarir que la fusta més prin- 
cipal era el roure per formar l’esquelet i el pi...
FG: La quaderna és, quilla, quadernes, sobrequilla, 
el paramitjal. Nosaltres sempre hem dit el para-
mitjal per sobre la quilla. Perquè aleshores el 
vaixell, és clar, quan formàvem la quilla, la proa 
i la quilla, no? I aleshores posàvem una peça 
d’aquí que en dèiem la que a sobre la quilla, això 
és la roda i això la quilla, aleshores posaven una 
peça que en dèiem la corba que agafava d’aquí 
la quilla a aquí dalt cap a un metro i aquesta 
peça feia així, la posàvem cap aquí la quilla, com 
més llarga millor, de dos o tres metres. Sempre 
procurant que com a mínim dos metres i mig, 
perquè lligava la quilla amb tres perns que unien 
amb la quaderna i la sobrequilla. Aleshores po-
sàvem tota la quilla i després les quadernes fins 
al canto de la quilla, per la formada la barca. 
I el paramitjal sempre procuràvem que agafés 
almenys quatre quadernes que hi “via” la corba, 
per lligar-ho, perquè un vaixell on més pateix i 
rep és de proa. La quilla es feia amb dues peces al 
mig. El paramitjal ho lligava tot fins on sortia el 
forat de l’hèlix a uns tres metres i mig de la popa. 
La quaderna d’aquí la fèiem molt alta perquè hi 
passava la “bossina”, que unia amb la bancada del 
 motor, que la fèiem amb peces de roure de vuit 

metres de llargada per 50 cm. d’ample i 50 cm de 
gruix, encaixades en les quadernes i subjectades 
amb perns. Per al folre i algunes bigues empràvem 
pi pinyoner.

DV: No li fèieu cap tractament, a la fusta?
FG: No, però procuràvem tallar-la de seguida, al-
menys pel mig, perquè s’esbravés. Si es deixa el 
tronc rodó li costa molt assecar-se i de la mateixa 
humitat i la resina, la fusta queda com una mica 
tarada amb taques blaves. Nosaltres tallàvem el 
pi en el gruix que necessitàvem per al folre, ge- 
neralment de 6 o de 8 centímetres de gruix i 
seleccionàvem les peces.

TR: Se’n recorda d’on l’agafaven?
FG: Últimament de Banyoles, però nosaltres el 
compràvem a una serradora de Girona, de For-
nells, no me’n recordo del nom. Li encarregàvem 
tantes tones i ells, quan era el temps, ja se’n 
cuidaven de tallar-lo.

DV: No era pas en Nadal?
FG: No ho recordo. Em sembla Oliveres. Abans 
eren bosquetans. Estaven a prop de la gasolinera 
aquella tan gran. Va ser la primera que es va posar 
anant cap a Girona.

TR: A més del roure i el pi, alguna altra fusta 
que fessin servir?
FG: Aleshores no. Després més cap aquí, van 
començar a venir fustes de Guinea. El que es gas-

Els germans Gibernau i el pare Riubrogent SF durant una 
varada. Col·lecció Esteve Gibernau (AMBL)
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tava molt era la teca i llavors, per a les cabines 
de barques d’esbarjo, agafàvem embero. La teca 
és fusta americana i la que venia d’Àfrica, que és 
molt semblant, en deien teca. Per “blincar”0 les 
peces de fusta, les escalfàvem al foc de llenya, les 
subjectàvem amb estaques i amb unes cordes les 
anaves “blincant” donant la forma que necessi-
tàvem.

JB: Una vegada escalfades i “blincades” les 
deixàveu refredar?
FG: Millor posar-les calentes. Alguna vegada “mos” 
havíem trobat de fer-ho al vespre i a l’hivern, amb 
el fred, trobar-les esquitxades pels grops, malgrat 
que les subjectàvem amb anelles i falques. El pi 
pinyoner té bastant de grop.

JB: I si parlem del que pesaven, com s’ho feien 
per pesar-los?
FG: De cada fusta sabem el pes. De les mides de 
cada peça podem calcular el que pesen. El roure 
pesa més. L’alzina pesa bastant. El pi no pesa tant. 
Hi ha una altra classe de pi que pesa menys. Això 
es un estudi que fan a la Comandància. Agafen 
les mides i calculen.

TR: Per on es començava la construcció? Quan 
tenien un encàrrec, què era el primer que feien?
FG: Si no n’havies fet cap altre igual i no tenia 
plantilles, fer un traçat del plànol. El pare va 
aprendre molt de’n Burell. Hi va treballar molt. 
Quan no tenia massa feina, se n’anava a can 
Burell i van agafar molta amistat. En Burell era 
enginyer naval, i li va explicar.
Anteriorment el pare feia una maqueta. Agafava 
les mides a escala i quan veia que estava bé, 
la desmuntava, agafava les mides i feia el plà-
nol. Nosaltres amb el meu germà ja anàvem 
directament al plànol, que ens el fèiem nosaltres 
mateixos, i sobre el plànol fèiem el traçat per la 
mida exacta del vaixell. En un tablero gran, hi 
fèiem les línies, marcàvem la quilla, les quadernes 
i fèiem les plantilles de les quadernes, de cada una. 
Primer les havíem fet de fusta i més endavant amb 

fulloles. Les plantilles, les clavàvem a sobre de la 
fusta, la marcàvem amb llapis i llavors tallàvem 
les peces una per una. Després les acabàvem 
d’ajustar amb el ribot i l’aixa. Per les quadernes 
cada una era diferent. Empràvem cartabons per- 
què en un vaixell escaire no hi ha res, i amb la 
“centanella” agafaves el fals escaire. És tant un 
ofici com artesania. Perquè amb la mateixa 
quaderna feies un costat. Tombaves la plantilla 
i feies l’altre costat, aleshores empalmaves la 
quaderna i ja muntaves.

TR: Aquestes coses les fèieu vosaltres o els 
mateixos treballadors?
FG: Això nosaltres. Ells, ajudar a serrar i a muntar, 
però l’assumpte de l’aixa i muntar, nosaltres.

JB: A primera peça que es posa per fer una 
barca és la quilla?

Il·lustració de les diferents parts d’una barca de 
sardinals. “Vocabulari de la pesca” (1926)0 Variant dialectal de “vinclar”.
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FG: Sí, s’ha de fer en dues peces. (Ho dibuixa en un 
paper). Després la roda, el paramitjal, la sobrequilla 
i les quadernes. Tot això ho subjectàvem amb 
perns que els entràvem uns 5 o 6 cm i els tapàvem 
amb “pertitxes” de fusta i bratbool, una matèria 
negra com un quitrà.

JB: Els perns eren de ferro?
FG: Ferro. Ens els feia un ferrer. En Bascu. El cèlebre 
Bascu. Per posar-los, primer els posàvem al foc i 
quan estaven ben calents els pintàvem amb dues o 
tres capes de  bratbool. El poro del ferro xupava la 
pintura i quedava millor que el galvanitzat, eh? 

TR: El bratbool què era? Fet de què?
FG: Un quitrà mineral.

JB: Suposo que de la destil·lació del petroli. Las 
restes de la destil·lació.
TR: El pintat dels perns per collar les fustes de 
les barques, el feia el ferrer o vosaltres?
FG: Nosaltres mateixos.

TR: D’on la trèieu, aquesta matèria?
FG: La compràvem. Amb això havíem arribat  
a pintar les barques. De la línia de flotació cap  
avall, tota l’obra vista, a la primera capa de moltes 
barques hi havíem donat això. L’escalfàvem i  
pintàvem en calent. Donava bon rendiment. 
Era com una impermeabilització. Més endavant 
van arribar els perns galvanitzats, que van anar 
substi-tuint la pintura del ferro.

TR: Per acabar de parlar d’indústries auxiliars. 
La primera cosa és el tema de ferrers.
DV: Els claus els havíem de forjar.
FG: En Fontrodona també hi era. Els forjaven  
Feien un tipus de claus que no eren ben rectes 
amb una aleta a cada banda que evitava que 
reculessin. També hi havia un tipus de claus 
quadrats d’uns 15 cm de llargada que els fèiem 
sortir un cm i mig o dos per la quaderna i llavors 
els “blincàvem”. Has de comptar que el gruix  
del folre era de 6 o 7 cm i la quaderna d’uns 
14 cm. Els claus en el folre sempre s’entren 
una quarta part. Per no haver de picar gaire, 
barrinàvem la meitat del gruix amb una barrina, 
i l’altra meitat amb un altra barrina més prima. 
Malgrat això, encara “vies” de picar amb el 
“mai”1, eh?

TR: Us els fèieu fer o ja estaven fets?
FG: Anteriorment els fèiem fer. A Blanes els fer- 
rers que s’hi dedicaven més eren en Bascu i en 
Fontrodona i més cap aquí recordo que els com-
pràvem. Entre els anys 40 i 50 s’hi van posar, al 
local dels Massans de can Gelabert, un mecànic 
que es deia Muñoz amb un altre mecànic de nom 
Antoni que va morir molt jove.

TR: Les coses de ferro bàsicament eren això? Hi 
havia alguna cosa més de ferro?
FG: No, llavors els vaixells, totes les corbes i tot 
era de fusta.

TR: Alguna cosa, Fèlix, que se’n recordi, del pa- 
re o de l’avi, del tema de veles, de velers, de gent 

Barca de palangre i de bou: 1-Escàlam, 2-Escalamera, 
3-Escalamot, 4-Estameneres, 5- Taula bocal, 6- Caixa de 
l’orsa, 7- Orsa. “Vocabulari de la pesca” (1926)

1 Forma dialectal, ioditzada, de “mall”.
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que feia veles amb qui haguessin treballat, i 
amb corders?
FG: No, en aquella època quasi tothom se les feia, 
perquè no miraven com ara. Aleshores agafaven 
la mida del que era la botavara fins a dalt el 
“cangó” i es feien ells les veles.

TR: De quin material es feien les veles?
FG: De cotó, gruixudes. Molt pesades.

JB: No hi havia més que cotó i llana. Per fer les 
veles texien les lones amb les fibres de cotó en 
cru, perquè fossin mes fortes.
TR: I diu que els primers quillats que portaven 
motor, a més portaven alguna vela auxiliar?
FG: Sí, portaven una vela que en deien la pollacra. 
Era una vela de tres puntes, com un floc. La 
portaven per si el motor tenia avaria. Aleshores 
els quillats no portaven aquests pescants a popa 
com ara. Portaven el palo en el terç de proa amb 
dos estais al costat i un a proa, i per la part de 
popa enganxaven l’aparell de pujar l’art. En 
aquest mateix pal, si un dia havien de posar vela 
hi enganxaven la pollacra.

TR: I vostès no els servien mai amb veles?
FG: No, no, això s’ho feien ells. I el muntatge d’estais. 
Nosaltres només col·locàvem el palo i prou.

TR: Llavors aquests velers que veiem a Blanes.
FG: En Grau. No té res a veure això. Va ser després 
més cap aquí. En Grau de jove “via” navegat en 
vaixells que anaven cap a Cuba. En aquests 
viatges es trobaven amb tot. Amb mal temps 

alguna vegada tenien esquitxades de veles i ho 
havien d’arranjar amb fil i agulles i tothom, com 
podien i sabien, i en Grau va agafar una mica 
d’idea. Quan a l’any 1940 es va posar de moda la 
vela amb snipes, ell va posar-se a fer les veles per 
aquest tipus de veler i ho feia molt bé.

JB: El coneixien per l’avi Rellinga. Tenia el 
taller en el tercer pis de la casa on vivia al 
carrer de l’Hospital.
FG: Sí. En Rellinga va treballar molt i molt bé. I ho 
feien tot a mà. I quan havia de fer una vela grossa 
anava a marcar-la a la pista de bàsquet que hi havia 
al  passeig de Mar davant de can Brunet.
FG: Quan va morir en Ramon Grau, el fill va 
seguir fent veles.

JB: Quan el taller de la casa del carrer de l’Hos-
pital els va quedar petit, varen fer-se la casa i 
taller al carrer Horta de’n Creus, per continuar 
el negoci amb més envergadura, però al cap de 
pocs anys se’n va anar “a pico”.
TR: Parlem de la brea per calafatejar. S’ho feien 
vostès?
FG: Nosaltres. El material el compràvem i ens el 
portaven de Barcelona. Eren unes pastilles seques 
i les barrejàvem amb quitrà. Aquesta barreja amb 
l’estopa l’entatxonàvem a les juntes de les fustes 
del folre amb una maça que pesava dos quilos. 
Amb aquesta barreja, escalfada, ben calenta, pintà- 
vem la quilla i la roda per evitar que el sol xapés 
les peces de roure si no era ben sec i abans que 
el pintat quedés sec del tot hi posàvem papers 
de diari que hi quedaven enganxats. Llavors es 

Varada del quillat d’en Tomàs Llorens. Col·lecció Quimet Malvesí (AMBL)
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donava molt de quitrà a les barques per pintar a 
dintre i la coberta. Per pintar ens fèiem una brotxa 
de pell de xai. Compràvem una pell de xai seca i 
la tallàvem a trossos quadrats, que clavàvem en 
un extrem d’un pal de fusta arrodonit i d’una 
llargada de metre i mig. Anàvem recargolant i 
amb la llana ens quedava un pinzell que ens 
anava molt bé. En dèiem la llanada.

DV: Quan parlàvem d’això dels claus que barri-
nàveu primer amb barrina grossa i després 
amb un altra més prima, recordo que em vam 
explicar que perquè no costés tant de foradar 
les untaven amb un pixot2 de porc.
FG: Sí, anava molt bé. Sempre en teníem dos o tres 
de penjats. Quan sabíem d’un pagès que matava 
el porc li anàvem a demanar que ens guardés el 
d’allò i els posàvem a assecar penjats. Per això 
també en dèiem “penges”. Es guardava mesos i 
anys si no es feia servir i sempre anava bé. També 
hi untàvem les serres quan aquestes quedaven 
ferrades a la fusta que tallàvem, i costava molt 
menys de tirar de la serra. També fèiem servir 
sèu, que guardàvem dins d’unes banyes de toro, 
però l’efecte durava poc, en canvi el pixot anava 
millor, durava molt més.

TR: Recorda haver sentit a parlar del tema 
d’escultures, mascarons i tot això?

FG: Sí, home. Es feien fer mascarons per gent que 
treballava el sector de la fusta, per posar-los a la 
proa. Agafaven un tronc i li donaven la forma de 
sirena o el cap d’un d’allò.

TR: Amb els quillats s’havia fet això, alguna 
vegada?
FG: No, es feia per a velers.

TR: Del tema de pintura, mobiliari, instru-
mental i tot això, se n’encarregaven vostès?
FG: Pintar, segons quins vaixells també els 
pintàvem, però els quillats els pintava l’armador. 
Quan el vaixell té posades les tapes, el folre per la 
part de fora, les fustes no queden perfectament 
ajuntades, especialment el terç de proa que 
necessita molta feina amb l’aixa. Havíem de 
muntar una bastida, ben bé de tres metres 
d’alçada, que permetés treballar des de dalt la 
coberta fins a baix a la quilla, de la punta de 
la proa a la popa. Després venia el calafatejat. 
I quan ja estava calafatejat, passaves el ribot 
per tot el casc, també a mà, perquè a la juntura 
sempre quedava amb una mica de rebava. Quan 
ja teníem el vaixell fet, venia l’assumpte de 
mampares de dintre, posàvem mampara al terç 
de proa, que llavors tot era ranxo per a la gent 
i les lliteres. Més endavant es va posar nevera al 
mig del vaixell. Posàvem la mampara amb doble 
paret de pi “matxambrat” i dins hi posàvem suro 
conglomerat per millorar l’aïllament. Per fora, a 
tot el voltant, deixàvem un espai de mig metre 
per a la circulació de l’aire. Seguia la mampara 
fins a la zona de màquines. Muntàvem els tancs 
de gas-oil, un a cada costat del motor. Una llitera 
per al motorista i en un racó una mica de banc per 
posar-hi quatre eines, per arranjar petites avaries. 
Aleshores venia la part de popa, l’altra mampara, 
fins al terç. Allà la popa feia un “paiol”3, bé per 
tot hi anava “paiol”, però allà fèiem un “paiol” 
més gran, amb una llitera a cada costat per posar-
hi les arts, cordes i altres materials. En el terç de 

2 Augmentatiu de “pixa”: membre genital del porc que, una vegada 
sec, serveix per a engrassar les serres i altres eines, sobretot en l’ofici de 
fuster (Diccionari Alcover-Moll).
3 Forma dialectal, ioditzada, de “pallol”.

Treballant la fusta d’una embarcació. 
Col·lecció Esteve Gibernau (AMBL)
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proa hi fèiem el pont o cabina i a baix, en un 
costat la cuina, i a l’altre costat una mica de taula 
de menjador, amb un banc al voltant.

TR: I els instruments?
FG: Al principi poca cosa hi havia. Del motor se’n 
cuidava el mecànic. El timó es governava per la 
popa amb es s’arjau4 o canya del timó. Del canto 
de dintre de la pala del timó sortia una peça 
metàl·lica fins a coberta que empalmava amb 
es s’arjau directament o de més al centre de la 
barca mitjançant dues cordes que movien el timó 
a dreta o esquerra. Però quan als anys 1940 vam 
començar a fer quillats, el timó ja es comandava 
des de la cabina. El timó anava amb un eix, a 
dintre portava un arc, una mitja circumferència, 
amb un cable collat amb un grillet a cada costat, 
que es passava dins un tub, que arribava fins al 
pont on hi havia el timó. Ara, això ha millorat 
tant que quan surten de port posen el timó 
automàtic i carretera i manta, menys el patró, tots 
a dormir. I quan arriben a lloc, porten aparells 
que guien el vaixell mentre pesquen. Tots aquests 
patrons que ara hi ha nous, si haguessin d’anar 
com anava aquella gent, sense aparells, en sortir 
de la riba del moll ja anirien perduts.

JB: Ja no fan servir ni tenen senyes.
FG: L’altre dia parlava amb en Josep Carpín, i 
m’ho comentava. Ni del moll tindrien collons 
de sortir.

TR: El motor l’instal·laven vostès mateixos?
FG: Nosaltres el posàvem a lloc i fèiem l’alineació 
del motor i el centràvem. Però el muntatge de 
tubs d’aigua i gas-oil el feia el mecànic. Ara sí 
que ja ho fem tot nosaltres, però abans no. Tot 
canvia. Tot ha canviat.

JB: Recorda quina va ser la primera barca amb 
motor que hi va haver a Blanes?
FG: No. Devia ser una d’aquestes que hem dit. 
En Taiacús, en Tomàs... etc. Els primers quillats 
portaven motors de 60 CV. Les barques més 

petites, de 15, 20 i de 25 CV d’un cilindre, d’un 
pistó. D’aquells que per engegar-los s’havia 
d’escalfar la gola amb un soplet. Les marques eren 
“Bolums” i “Jupiter”. D’aquests més petits recordo 
que els primers que en van muntar van ser el d’es 
Patxo, en Lari i en Boix. Després van sortir uns 
motors francesos de benzina de quatre temps, de 
5 i 10 CV, que em sembla es deien “Vaduenc”, 
que els muntàvem en barquetes que anaven 
a sardinals i a palangre com a complement de 
la vela. En sembla que els primers que en van 
muntar van ser es Coixí i  en Butsa que tenien 
barques de vela i les van haver de modificar, fer-hi 
el forat de la botzina perquè hi passés l’eix que del 
motor va a l’hèlix. Les barques noves que es van 
fer a continuació ja s’hi feia el forat al fondo. 

DV: Al moment del llançament de la barca a 
l’aigua, com ho organitzàveu? Qui ho decidia?  
Quins preparatius es feien?
FG: Allò era un treball de salvatges! Nosaltres 
que tractàvem el vaixell fins que anava a l’aigua. 
Quan muntàvem el vaixell, el posàvem a una 
altura, que de davant quedés més alt, que quedés 
quasi a la flotació a nivell de terra. A veure si 
m’explicaré. De davant el posàvem que quedés 
la flotació a nivell de terra, perquè per muntar 
les quadernes, et quedava vertical i per treballar 
anava més bé. Ja tenim el vaixell acabat i hem de 
preparar la varada.

4 Forma duplicada de l’article salat.

Dinar a can Patacano per celebrar l’acabament d’un 
quillat de pesca. Col·lecció Esteve Gibernau (AMBL)
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FG: Una setmana abans del dia decidit a varar, 
anaven a buscar bigues, jàceres de vies de tren a 
l’estació, que sempre n’hi havien. Carregàvem un 
camió d’en Brillas. Aleshores el vaixell quedava a 
aquesta altura així, eh, amb tacs, amb tacades, eh,  
hi havien 5 o 6 tacades repartides més o menys a 
cada 4 metres.

JB: Una tacada, què és?
FG: Els tacs que posàvem a sota la quilla perquè 
el vaixell quedés dret. I això que venia als costats 
en dèiem puntals. “A llavors” posàvem uns tacs, 
fèiem un llit amb uns tacs, amb els pals aquests 
que ja “mos” toqués la quilla i com teníem això 
posat, posàvem una peça al costat.

DV: Sí, però bastant endintre de la quilla, no?
FG: Una peça al costat a una separació de la quilla. 
Si el varàvem dret, eh? Posàvem un a cada costat, 
que en dèiem una “mila”, d’uns tres metres, 
peça alta així i llarga de tres metres, però amb la 
d’allò, “mos” faltaven peces i aleshores anàvem 
posant peces a sobre per arribar al casc i aleshores 
amb la quilla a l’altra banda, anar suplementant. 
Aleshores posàvem dues corbes, una aquí i una 
altra aquí que “mos” agafés un buit de quaderna 
en quaderna dintre del vaixell. L’empernàvem 
amb dos perns a les peces aquestes i després dos 
perns en el vaixell, foradàvem el vaixell, a dintre 
hi posàvem una peça que feia així i aquí venia el 
buit de la quaderna, posàvem un pern que foradés 
el vaixell que “mos” agafés això, perquè el que 
no podíem era fer-lo treballar directament  en 
el folre i aleshores això “mos” feia de reforç, dos 
perns a cada banda, dos aquí, dos aquí, dos aquí, 
i l’altra banda igual. Com ja vèiem que estava 
la cosa segura aleshores començàvem a afluixar 
les tacades, a sota, a darrere, a la part de darrere, 
ja teníem pals posats també, eh? Perquè quedés 
d’allò, però vull dir que aquí a la part de davant, 
no. Només deixàvem la tacada justa fluixa, però 
justa, perquè el vaixell s’assentés en els pals. 
Aleshores tornàvem a posar la tacada perquè el 
vaixell no pengés. Ja el teníem ben enseuat, sèu 
a tot taco, eh, i aleshores començàvem a fotre’l 
avall. Aleshores fèiem un forat a la sorra a la proa, 

hi fotíem un grall, teníem un gat, que en dèiem, 
una xeringa de rosca gruixuda així, l’encaràvem a 
la proa i vinga, cric-crac, cric-crac. Collons, això 
recula i el vaixell no. Au vinga, torna a fer el forat 
més fondo perquè agafés. Havíem d’anar allà 
amb pals, i què sé jo, vinga va tornem-hi. Sembla 
que es mou, i anar tirant avall, anar posant pals 
i anar tirant avall així. Quan començava a agafar 
el pendent de la sorra, ja teníem la sorra ben 
preparada, ben plana i ben d’allò, perquè collons, 
si es clavava la quilla… Saps...?

TR: Quan l’estàveu construint, ja el fèieu en un 
lloc que després us anés bé per varar-lo?
FG: Ho fèiem sobre terra forta, prop de la sorra. 
L’anàvem tirant avall fins que començava el 
pendent. Per evitar que agafés arrencada que no 
el podríem dominar, amb la màquina aquella que 
teníem, que es veu en les fotografies. Aleshores 
agafàvem una corda i abraçàvem tot el vaixell, 
tot el vaixell abraçat amb una estaca i repartíem 
en el vaixell, abraçat així, quatre o cinc cordes 
empernades  aquí perquè “mos” aguantés, que 
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no baixés. Posàvem un grillet a dalt i un altre a 
la màquina, passàvem el cable amb 3 o 4 voltes i 
un a la maneta per frenar, deixava el bombo una 
mica fluix, va arria, i mira mà de grills, anar fent 
forats, i anar posant els grills, arria, arria… ull que 
arrenca, a frenar... fins arribar a prop de l’aigua.  
Un tros abans de l’aigua amb fustes fèiem com 
una escala amb pals de pi a cada mig metre que 
s’endinsava uns quants metres dins l’aigua perquè 
quan arrenqués el vaixell no quedés enclavat.  
Quan l’aigua ja el suspenia, desenganxàvem i 
afluixàvem les varengues5.

TR: Quantes hores hi estàveu per posar-lo a 
l’aigua? 
FG: De vegades dos dies. Pensa que es varava a 
pam a pam, eh? Perquè una bèstia així… només 
per desclavar-lo, per assentar-lo ben pla en els 
pals, ens hi tiràvem un dia...

TR: Muntàveu una mica de festa, ho cele-
bràveu? 
FG: Sí. Al cap d’uns dies, amb l’armador fèiem un 

dinar. Ens pagava un dinar a can Patacano.
DV: Com quan s’acaba una casa. Se’n deia fer la 
coberta. I no hi havia el costum de beneir-lo?
FG: No. Però l’Alampla sí que es va beneir. Me’n 
recordo que va venir un capellà, que aleshores en 
Quimet era molt amic des capellans.

DV: L’últim quillat que vàreu fer quin va ser?
FG: La Montse. Tinc diverses fotografies, de quan 
l’estem fent i de com el tirem a l’aigua, molt 
maques.

TR: Alguna cosa més sobre les instal·lacions. 
Diu que amb el besavi i l’avi, primer era aquí 
davant de la Riera…
FG: Davant de can Brunet.

TR: Què hi teníeu, coberts, serradores...
FG: No, “re, re”, a l’aire lliure tot. Quatre pals 
clavats, una mica d’enramada a sobre i prou.

TR: On les teníeu les eines?
FG: Amb una barraca de fusta que hi havia. Ho 
fotíem allà dintre tot.

TR: Per què no ens fa una repassada de les 
eines principals que tenien?
FG: El que fèiem treballar més era l’aixa i la 
destral. Els arbres sencers, rodons que portaven, 
hi “via” gent que s’hi dedicava, a serrar. Colles, 
que en dèiem. Portaven una serra d’uns dos 
metres lligada pels extrems al mig de dos pals 
que servien per estirar-la cap  a un cap, quan 
de l’altre cap afluixaven, i després el mateix 
en sentit contrari. El tronc el posaven inclinat 
sobre un cavallet fet amb dos travessers gruixuts 
d’alzina. Amb una nyinyola es marcava una 
línia recta d’extrem a extrem del tronc, pel punt 
de més diàmetre. Després, a banda i banda, es 
marcaven tantes línies com el diàmetre del tronc 
ho permetia, segons el gruix que necessitaven de 
cada taula. Primer serraven pel senyal del centre 
fins arribar al cavallet. Seguidament, tornaven a 

5 Cadascun dels reforços transversals que, en les embarcacions de 
construcció metàl·lica, són units de babord a estribord a les quadernes 
i longitudinalment a les vàgares (GDLC).

Les instal·lacions actuals dels Esteveta al Club de Vela (AMBL)
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començar fins arribar al cavallet. Quan tots el fils 
marcats estaven serrats fins al cavallet, posaven el 
cap amb els talls fets a terra i l’altre cap a sobre del 
cavallet i repetien l’operació. Una vegada totes 
les taules tallades, les passaven a terra sobre d’un 
llistons i les anaven apilant amb llistons entre 
taula i taula per facilitar la circulació de l’aire i 
així s’assequés mes ràpidament.

TR: D’on venien aquestes colles? Eren d’aquí o 
eren de fora?
FG: De per aquí a pagès. Hi havia gent que s’hi 
dedicava. És clar, llavors en aquella època...
FG: Ara els hi expliques i no s’ho creuen. Alesho-
res quan es feien aquests vaixells hi havia colles 
de calafats que els feien venir, primer per posar 
l’estopa en els junts. Normalment un vaixell s’aca- 
bava primer per la coberta i de seguida els fèiem 
venir a calafatejar. Mentrestant, es va acabant el  
casc. I els mateixos que havien calafatejat posa-
ven brea en els junts.

TR: La garlopa6 què és, un ribot més gros?
FG: Sí, de mig metre de llargada. S’empraven per 
fer els cantos, tot manual. Ara ja tot és elèctric.

TR: Com anaven vestits?
FG: Normal. Com es podia... Calces de retort a 
l’estiu i de vellut a l’hivern, “suets”7, camises. A 
l’estiu mig despullats perquè treballàvem sempre 
a fora. I a l’hivern quan trèiem una barca ens 
havíem de fotre descalços a l’aigua per posar pals 
sota la quilla. Un desastre, amb el “mai” a la mà, 
picaves perquè el pal s’entravessava, i “com”8 
arribava el mai al pal ja no tenia força perquè 
l’aigua l’havia aturat. No val la pena ni d’explicar-
ho. Creu-me, era horrorós. I per rebossar, per tirar el 
clau dins la fusta, hi havia un rabós de mànec, 
que feia punxa, com un punxó. Per enfonsar el 
clau, havies de picar-lo amb un maiet. També per 
ajuntar les fustes s’emprava un serrutxu de punta. 
I de sarjants per collar taules i quadernes, en 

teníem de moltes mides, els més grossos pesaven 
deu i dotze quilos.

JB: Aquests per comptes de “sargents” ja eren 
capitans.
FG: Generals!! Sabeu què són, no? És per aguantar 
fustes que s’han de collar. També hi “via” barrines 
de mà, de cargol, de cassola i de mosca.

JB: Què són barrines de cassola?
FG: Unes que l’eix és de mitja canya. S’empren 
per fer el forat més gros que s’ha fet amb una 
barrina més prima. A diferència del forat de la 
barrina de cargol, que sempre fa rebava, la de 
cassola deixa el forat net.

JB: I les barrines de mosca quines són?
FG: És aquella manual que va amb aquell mànec. 

TR: I després, quan van estar ja a s’Auguer, no 
van tenir més coberts?
FG: Sí, penso que hi vam anar a l’any 1953, al 
costat de casa, al començament del passeig de la 
Marina, teníem bastant de lloc i vam muntar una 
serra-cinta, de volant de metre. A l’any 1954 và-
rem comprar una planejadora i altres màquines. 
Però les barrines encara les fèiem a mà perquè de 
trepants elèctrics petits no n’hi havia.

DV: Teníeu algun gremi els mestres d’aixa o 
cadascú anava pel seu compte?

Rodatge de Thalassa a ca l’Esteveta (AMBL)

6 Ribot allargassat amb un mànec o agafador per a la mà i proveït de 
fulla i de contrafulla, emprat per a adreçar i obrar la fusta (GDLC).
7 Forma col·loquial de “suèter”.
8 Forma col·loquial de com per “quan”.
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FG: Al començament de la meva època, no. Bé. 
Teníem allò que us he dit abans, que estàvem 
amb aquest de Barcelona, en Carmona, que era el 
president, però a Blanes, no.

TR: Eren de la Casa del Poble?
FG: Sí, el pare era de la Casa del Poble. Era més de 
la banda republicana, més d’esquerres.

TR: Les relacions amb la confraria eren bones? 
FG: Bones. Sempre hi estàvem posats. Con que 
érem sols (es refereix després de la Guerra Civil, 
després de 1939). Tothom “via” de venir a rebre 
amb nosaltres i nosaltres contens de tenir la feina.

DV: Per estar al dia, si hi havia alguna novetat 
o millora en l’ofici, hi havia cap publicació?
FG: Sobre l’any 1950 rebíem una revista cada dos 
mesos, em sembla que se’n deia “Boat”, però més 
aviat era de tipus de vaixells, de iots.

JB: Potser les novetats les portaven els 
viatjants que representaven els materials, com 
la ferreteria, les eines i la fusta, no?
FG: Sí, home, visites d’aquestes en teníem cada dia.

DV: Teníeu un patró especial, per St. Pere o la 
Festa Major?
FG: Quan va venir allò que es feia la festa dels 
empresaris, la fèiem com els fusters, per St. Josep. 
Per la Festa Major del poble fèiem festa cada dia, 
si no teníem cap reparació urgent per acabar, com 
la barca que la necessitessin per anar “en marc”9. 
Igual ens passava alguns diumenges que havíem 
de treballar unes hores per acabar alguna feina. 
En aquell temps el dissabte era feiner.

TR: Teníeu algun patró especial o alguna 
devoció, la família vostra?
FG: Collons! Com era Sant Esteve anàvem a dinar 
tots a cal pare.

JB: Els dies abans d’avarar una barca després 
d’un any de treball, us encomanàveu a algun 
sant per demanar-li que anés bé i que ningú 
prengués mal?
FG: A cap!  No estàvem pas per romanços.

DV: Suposo que amb la llengua no teníeu cap 
problema. Tothom devia parlar en català?
FG: Teníem aquells treballadors que eren caste-
llans, però ens enteníem perfectament. Gairebé 
tothom parlava en català.

TR: Suposo que teníeu algunes paraules espe-
cífiques de l’ofici?
FG: Home és clar. Totes les peces tenen el seu nom. 
I, a més, llavors se salava. Sa quilla, sa roda de proa, 
es cavallet, portem sa barrina... I “en marc” també 
parlaven així. Era natural aleshores.

TR: En el capítol social, a casa seva, la seva 
família, era gent devota, gent de missa?
FG: No teníem pas idees d’allò… Érem gent de 
pencar i de casa. Quan venia la Festa Major, a 
veure es focs, i quan venia Pasqua de Setmana 
Santa, a veure la “professó” i ja està.  

JB: Però la majoria de gent no era devota, però 
sí molt temorosa. Tret d’unes quantes famílies 

9 Expressió dialectal blanenca.

Fèlix Gibernau amb l’equip de Thalassa (AMBL)
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benestants, la resta del poble no anava quasi 
mai a missa, però batejaven els fills i es casaven 
per l’església.
FG: Me’n recordo de quan venia la Setmana 
Santa, anar a veure la “professó”. I per l’aplec del 
Vilar, tothom cap al Vilar a peu i amb carros. 

TR: Tenien relacions amb altres construc-tors 
del seu gremi, d’altres llocs? 
FG: Sí, sí, amb Sant Feliu, Palamós l’Escala i Roses. 
Encara continuem tenint-ne amb el de Sant Feliu. 
Quan les barques de’n Mitjarmilla, del Marroi i 
d’en Taiacús havien tingut avaria prop d’aquests 
pobles i tenien les barques allà, ens ho deien. I 
si ells tenien molta feina també ens ho deien i 
anàvem a ajudar-los. A Mataró també havíem 
tingut tractes amb uns que es deien el Varat i 
l’últim, amb en Xufré, hem tingut sempre molt 
bona relació. I des que estem en el nàutic del 
Club de Vela de Blanes, hem ajudat un d’Arenys, 
no recordo si és en Gallart o en Ballart, que eren 

socis, i quan es van separar, que va quedar un 
d’ells sense màquina per poder avarar i treure 
barques, i en assabentar-se que nosaltres tenim 
aquesta màquina que aixeca 60 tones, ens vam 
posar d’acord. I quan ha de reparar una barca 
grossa li fem nosaltres. Hem tingut bona relació 
amb tots.

JB: La barca Santa Cristina, també la vàreu fer 
vosaltres?
FG: Sí, es la de les fotografies amb qua-dernes.  

TR: Vostès pensen si els del seu ofici eren ben 
valorats socialment?
FG: Només “voldriu” tenir una pesseta per cada 
foto que m’han fet treballant. És que com tots els 
oficis que es perden, i encara se’n conserva algun 
que ha tingut nom... I, a més, va coincidir el co- 
mençament del turisme, tant estrangers com es- 
panyols, quan veien que fèiem feina d’artesania, 
amb l’aixa i d’això, doncs vinga a tirar fotografies. 

Taller dels Gibernau al port de Blanes (AMBL)
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DV: És que és l’últim representant, podem dir, 
d’un dels oficis que potser va tenir més impor-
tància a la història blanenca, les drassanes. Hi 
va haver mig segle que era reconegut a tota la 
Mediterrània com un dels llocs on es construïa 
millor. És un honor poder tenir al davant un 
mestre d’aixa.
FG: Encara hi ha vaixells de fusta, encara en 
treuen i en reparen, però la feina d’aixa s’ha 
perdut. Avui tot és plàstic. A tota la costa catalana 
em penso que ja no hi queda ningú. A Palamós 
el que hi havia es deia Bartomeu i em sembla que 
ha plegat. A Roses hi havia quatre astilleros i han 
plegat tots. Ara hi han posat un varadero gros, per 
a vaixells amb plataforma, els altres passen per 
uns rails, per treure’ls i netejar-los. A Port de la 
Selva, l’únic que hi havia també ha plegat quan 
s’ha retirat. A l’Escala n’hi “via” tres, ara n’hi ha 
dos com el nostre, que només fem reparacions 
i neteges, igual que a l’Estartit, Palamós i Sant 
Feliu. Només en queda un a Arenys de Munt que 
fa vaixells de fibra. Ha fet creuers per al turisme, 
ha fet la Maireta i ara ha de fer un quillat per al 
Marroi, però de fibra. De fusta, a Arenys en queda 
un que només fa reparacions petites, però de 
mestre d’aixa, res. A Mataró hi “via” en Xufré, 
que va plegar. A Barcelona no ho sé com està ara. 
En Cardona va tancar i no sé si el varadero encara 
funciona però també per a neteges i reparacions 
de la maquinària.

DV: I a la part de Vilafranca?
FG: A la part de Tarragona, per Sant Carles 
de la Ràpita, em penso que encara hi ha 
alguna cosa.  Bé, què? Ja he acabat?

TR: Una altra cosa de la banda 
cultural. A casa seva es llegia, 
hi havia diaris?
FG: Cada dia “La Vanguar-
dia”. Al meu pare li agra- 
dava molt llegir.

TR: Ens hem deixat 
una cosa, els noms 
de la seva mare.

FG: Pepeta Cornellà Llinàs. De can Cornellà, 
pagesos.

TR: I el segon cognom del seu avi?
FG: No ho sé. Era de can Muixell. 

TR: Ja ho buscarem a les fitxes del padró. 
Bé, donem per tancada l’entrevista. Són tres 
quarts de dues de la tarda. Moltes gràcies a tots 
i especialment a vostè, Fèlix. Fins una altra.

Antoni Reyes, Domènec Valls i Juli Baca
Arxiver municipal, exalcalde de Blanes i químic
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Exposició Blanes-Ardales, 
un pont de 1.000 Km
Del 25 de febrer al 20 de març de 2005 es 
va poder visitar a la Sala Municipal Maria 
LLuïsa Garcia-Tornel l’exposició organitzada 
per l’Arxiu: Blanes-Ardales, un pont de 1.000 
Km. Aquesta exposició, visitada per unes 1500 
persones, va ser fruit d’un primer estudi de 
la relació que hi ha entre Blanes i Ardales, el 
poble de la província de Màlaga amb el qual 
estem agermanats. Els primers vincles entre les 
dues comunitats cal cercar-los a finals dels anys 
quaranta del segle XX, quan s’inicia a Ardales 
una incessant i espontània sortida de població 
amb la vista i les expectatives posades en el nou 
horitzó que significava Blanes. 
A través de l’exposició i el preceptiu catàleg, hem 
intentat posar de manifest els lligams personals 

i institucionals que s’han anat creant entre 
les dues poblacions al llarg dels anys. D’altra 
banda, el passat mes de maig, coincidint amb 
les festes patronals de Sant Isidre, vam traslladar 
l’exposició a Ardales. Per aquesta ocasió es van 
elaborar dos nous plafons amb noves fotografies 
que ens varen cedir diverses famílies d’ardalenys 
establertes a Blanes. L’exposició va quedar 
instal·lada en una sala del Centro Cultural de 
la Villa fins al mes de setembre. Gràcies als 
testimonis orals recopilats en les converses amb 
persones de l’Associació d’Ardaleños y Amigos 
de Ardales, així com a la cessió de documentació 
i fotografies, hem pogut conèixer molt millor 
un capítol important de la història recent de la 
nostra vila.

BREUS NOTÍCIES DE L’ARXIU

Participació en la segona edició dels premis d’història oral de Ràdio Marina
L’Arxiu ha seguit col·laborant en la segona edició 
del Premi Ràdio Marina per a estudis fonamentats 
en la història oral, uns premis destinats a 
reconstruir el passat recent dels pobles de l’àrea 
d’influència de l’emissora. Aquest premi pot ser una 
excel·lent plataforma d’arrencada per als estudiants 
interessats a investigar sobre la història de les 
nostres comarques properes. El jurat de la darrera 
edició, que presentava la novetat d’una categoria 
oberta a tothom, estava format per Joan Domènech 
i Moner, historiador i professor de l’IES Rocagrossa 
de Lloret de Mar, per Narcís Figueras i Capdevila, 

professor d’Humanitats de la Universitat Oberta de 
Catalunya i president del Centre d’Estudis Selvatans 
i per Antoni Reyes i Valent, historiador i director 
de l’Arxiu Municipal de Blanes. El lliurament de 
premis va tenir lloc el dia 22 d’abril de 2005 a la 
sala d’actes de la Biblioteca Comarcal de Blanes en 
presència dels directius de Ràdio Marina, autoritats 
locals i membres del jurat. Els treballs guanyadors 
varen ser La cobertura de la riera de Blanes 
(categoria estudiants) de la blanenca Sarai Muro i 
El passeig de Mar de Blanes i la seva gent (categoria 
altres participants) del blanenc Aitor Roger.
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Blanes participa al I Fòrum de 
Municipis Indians de Begur 

L’Ajuntament de Blanes, amb la voluntat de recu-
perar i donar a conèixer el llegat que van deixar 
els americanos a la Vila, va participar del 2 al 4 
de setembre a la II Fira d’Indians de Begur. Aques- 
ta fira va acollir el I Fòrum de Municipis Indians, 
un lloc de trobada on deu poblacions catalanes 
amb tradició indiana, entre elles Blanes, van 
exposar els seus atractius patrimonials i tot el 
que han publicat sobre aquesta temàtica. Des del 
Patronat Municipal de Turisme i l’Arxiu Municipal 
de Blanes (AMBL) es van realitzar uns plafons 
amb fotografies de les cases dels americanos i 
es va elaborar un quadríptic informatiu sobre el 

que queda a la Vila del llegat americano. Aquest 
itinerari comentat es pot trobar a les oficines 
de Turisme i a l’Arxiu Municipal. L’estand de 
Blanes a Begur va comptar amb la presència 
de Caves Mont-Ferrant, empresa fundada per 
l’americano blanenc Agustí Vilaret, i una petita 
mostra de la col·lecció de miniaturisme naval de 
Francesc Payret. A més, es va voler aprofitar aquest 
esdeveniment per presentar el projecte d’una 
publicació sobre els blanencs que varen emigrar 
a Amèrica el segle XIX, obra dels blanencs Josep 
Torres i Mercè Cabré. Aquest llibre, que s’està 
coordinant des de l’Arxiu Municipal, està previst 
que surti al carrer durant els propers mesos.

Exposició Reina de Blanes!
La coronació de la Mare de Déu 
del Vilar de 1955
L’exposició Reina de Blanes! La coronació de 
la Mare de Déu del Vilar de 1955, organitzada 
per  l’Arxiu Municipal i l’Obreria del Santuari 
del Vilar, es va inaugurar el 20 de juliol i va 
romandre oberta fins al dia 2 d’octubre. Durant 
aquest període la van visitar 3.500 persones. 
Aquesta exposició s’emmarcava dins els actes de 
cloenda de la commemoració del 50è aniversari 
de coronació canònica. Amb la mostra es pretenia 
fer reviure l’ambient que es va viure a Blanes fa 
50 anys, tot reflexionant sobre la significació i 
l’organització d’uns actes que varen presentar 
maneres de fer molt diferents de les actuals. Des 

de l’Arxiu no podíem passar per alt l’oportunitat 
d’aprofundir sobre la que probablement ha estat 
la cerimònia religiosa i cívica més important 
de l’època contemporània a Blanes i comarca, 
ni tampoc sobre el fet de la religiositat popular 
envers la Mare de Déu del Vilar.
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Participació en el programa del 
15è aniversari de Thalassa

L’Ajuntament de Blanes a través del Patronat 
Municipal de Turisme, el Departament de Fires 
i Festes i l’Arxiu va participar en l’organització 
de la diada blanenca de celebració dels 15 anys 
de Thalassa. A la celebració també s’hi van 
adherir la Confraria de Pescadors i la majoria 
d’entitats blanenques relacionades amb el 
mar. Des de l’Arxiu es va rebre amb satisfacció 
l’oferta de participar en la coordinació de 
l’esdeveniment. El principal objectiu de la diada 
era celebrar amb les persones de Blanes que 
han col·laborat en algun dels seus programes, 
els quinze anys de vida d’aquest espai sobre 
el món de la 
mar que emet 
el Canal 33. No 
és pas la primera 
vegada que des 
de l’Arxiu es 
col·labora amb 
Thalassa. 
Anteriorment, ja 
s’havia fet amb 
els reportatges 
sobre els velers 
que anaven cap  
a l’Havana,  so-
bre la figura de 
l’estudiós Eme-
rencià Roig i 

sobre El Rem de trenta-quatre, l’emblemàtic 
exvot de Joaquim Ruyra.
Així, a primers de juny, el vaixell noliejat 
pel programa, l’espectacular pailebot Tho Pa 
Ga, va romandre al port de Blanes durant un 
parell de dies i va rebre les visites dels escolars 
blanencs. 
Després que les autoritats locals rebessin els 
tripulants del pailebot, se’ls va oferir un dinar 
juntament amb els col·laboradors blanencs del 
programa i representants de les associacions 
participants. Posteriorment, els responsables 
del programa varen voler sumar-se a la 
commemoració del cinquantè aniversari de 
la coronació de la Mare Déu del Vilar tot 
participant en l’homenatge mariner celebrat al 
passeig de Mar. Paral·lelament es va organitzar 
un passi amb els diversos reportatges que el 
programa havia emès relacionats amb Blanes 
a la Casa del Poble i al vespre es va organitzar 
una revetlla popular de música tradicional al 
passeig de Mar. Tot plegat es va poder seguir 
en el programa especial que Thalassa va 
emetre sobre la celebració dels seus 15 anys.
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Breus:
• Ateses les mancances en recursos humans  
 que ha anat patint l’Arxiu, aquest estiu  
 s’ha incorporat a la plantilla municipal un  
 nou tècnic d’arxiu encarregat primordial- 
 ment de la gestió dels fons en imatge  
 i de la difusió cultural a partir dels fons  
 documentals del Departament. Després  
 d’un concurs-oposició la plaça l’ocupa el  
 llicenciat en història blanenc Aitor Roger i  
 Delgado. Benvingut i per molts anys.

• El mes d’octubre l’Arxiu va atendre la  
 visita d’un dels molts americans descendents  
 de blanencs. En aquest cas va ser la de la Sra.  
 Guillermina Vilaseca i del seumarit proce- 
 dents de Buenos Aires a l’Argentina. Lavisita  
 fou profitosa, atès que vàrem poder inter- 
 canviar informació sobre el seu avantpassat,  
 Domènec Vilaseca Rocafort, nascut a Blanes i  
 emigrant a l’Argentina l’any 1855.

• Els darrers mesos, Josep Rams i Font, ànima  
 del grup Getsemaní, ha estat col·laborant  
 en l’organització de les partitures musicals  
 del fons Brillas de l’Arxiu. Aquest grup  
 ja havia interpretat una partitura provinent  
 d’aquest fons. Es tracta de l’schotisch “Los  
 palaciegos” de Joan Escalas.

• Seguint amb el programa de col·laboració  
 cultural amb entitats blanenques, l’Arxiu  
 ha col·laborat en la celebració dels 40 anys  
 de la Cobla i la Banda del Col·legi Santa  
 Maria amb la cessió de documentació en  
 imatges per a l’exposició commemorativa  
 i ha ofert les seves instal·lacions com a  
 base d’operacions on aplegar la informació  
 i el material per a una futura publicació.  
 D’altra banda, la direcció de l’entitat cedirà  
 una còpia d’aquest material a l’Arxiu.

• El mes de gener de 2005 varem enregistrar una  
 interessant xerrada amb el Sr. Miquel Valls, 
 rajoler d’ofici, qui ens va explicar les carac- 
 terístiques d’aquest ofici avui desaparegut.

L’Arxiu col·labora en 
l’organització de les jornades 
d’història local sobre la SAFA
Durant els primers caps de setmana del mes de 
juliol de 2005 es varen celebrar unes jornades 
sobre la història de la indústria a Catalunya. 
Organitzades per la Fundació Universitat 
de Girona, amb la col·laboració de l’Arxiu 
Municipal de Blanes, van tenir lloc a la Casa 
Saladrigas. 

Es varen poder escoltar les ponències d’acreditats 
especialistes sobre els diferents aspectes 
relacionats amb el procés d’industrialització 
com ara la situació econòmica, el fenomen de 
l’emigració o la gestió del patrimoni industrial 
(Jordi Nadal, Imma Boj, Pere Gabriel i Eusebi 
Casanellas). 
A més de poder seguir aquests especialistes, 
la xerrada sobre el cas específic de la SAFA a 
Blanes va anar a càrrec de l’historiador blanenc 
i coordinador d’aquestes jornades Rubèn Doll-
Petit. Tothom qui hi estava inscrit també 
va poder assistir a una inèdita i excel·lent 
visita guiada a les instal·lacions de la fàbrica 
Nylstar, l’antiga SAFA (Sociedad Anónima de 
Fibras Artificiales). De la mà del seu director, 
el Sr. Arnau, i del cap de Recursos Humans de 
l’empresa, Sr. López, vàrem poder conèixer una 
part del complex procés d’elaboració de les seves 
filatures. 
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Donació de la Sra. Maria Teresa Albertí de 
Girona
• Fons musical de Josep Albertí i Busquets. 
 · Partitures originals i algunes d’editades de  
  37 sardanes composades per Josep Albertí.

Donació de la Sra. Petrina Valent i Perelló de 
Blanes
• La publicació: Estisorades..! Comèdia en  
 un acte original de Fèlix Andreu i Alum.  
 Impremta “Modern Styl”. Biblioteca Recull.  
 Blanes 1933.

Donació del Sr. Francesc Rius i Roura de Blanes
• Diversos documents relacionats amb la  
 llicència militar del seu besavi (1876).

Donació del Sr. Joaquim Illas i Illas (Falet) de 
Blanes
• Dos volums de Blasco Ibáñez sobre La  
 Guerra Europea de 1914.
• Documentació diversa de caire personal i  
 familiar. 

Donació del Sr. Àlex Ros i Vidal de Blanes
• Diversos discs de vinil de la Coral Poli- 
 fònica Veus Blanques. Gravat l’any 1978  
 sota la direcció de Maria Rosa Vidal de Ros.
• Diverses imatges de Foto Ros.

Donació del Sr. Lluís Piera i Cabanellas de 
Barcelona
• Projecte d’ordenació de la zona del Pinar  
 de 1978. (Còpia).
• Plànols de l’estat general de la zona del  
 Convent de 1983 (Còpia).

Donació del Sr. Pere Castany i Letamendi
• Edició antiga d’Els viatges de Gullivert.

Donació del Sr. Antoni Clusells i Queldra
• Col·lecció de Recvll de 1952 i 1953 des del  
 núm. 735 al núm. 747 i des del núm. 749 al  
 núm. 754.
• Guia turística de Gerona.

Cessió en règim de comodat del Sr. Josep 
Maria Ibáñez i Fornés
• Diverses pel·lícules en format super 8 m/m  
 sobre Blanes de la seva realització.

Donació de la Sra. Mercè López i Giralt de Blanes
• Col·lecció d’un centenar de postals de  
 Catalunya i Espanya.

Donació de la Sra. Milagros Armero i Perona 
de Blanes
• Exemplar del Diario de Barcelona del 31  
 de maig de 1955 amb la portada i articles  
 interiors dedicats a la coronació canònica  
 de la Mare de Déu del Vilar.

Donació de les Sres. Milagros Armero Perona 
i Maria Salamó Grañena de Blanes
• L’opuscle titulat: Sermón pronuniado el  
 dia 27 de diciembre de 1889 por el Dr.  
 Don Antonio Mª Oms, pbro. Con motivo  
 de la solemne bendición de la nueva  
 imagen de Santa María de Blanes. Llibreria  
 Casulleras, Barcelona, 1933.
• Diversos Goigs: 
 · Goigs de Nostra Senyora del Vilar.  
  Record de l’aplec infantil del 17 de maig  
  de 1921. Imp i Llib Artau, Blanes.
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 · Goigs de Santa Bàrbara. Impremta R. Roig,  
  Blanes.
 · Gloriosos Triunfos de la ilustre Verge  
  y Martir Santa Cristina. Impremta de  
  Tomàs Carreras, Girona.

Donació del Sr. Domènec Valls i Coll de 
Blanes
• Carpeta amb vuit Goigs de Blanes editada  
 el 1995.
• Goigs a llaor de Santa Maria (1996)
• Goigs a llaor de Sant Francesc Xavier (2001).
• Goigs a llaor de Santa Teresa (1997).
• Carpeta amb documentació sobre la  
 coronació de la Mare de Déu del Vilar i  
 dels actes organitzats des del Centre Catòlic  
 els anys 1954-1955: fotografies, programes  
 de ma, exemplars de Recvll, discursos  
 originals, guions radiofònics emesos per  
 Radio Blanes REM 56.

Donació Sr. Francesc Payret de Blanes
• Dues cartes nàutiques del segle XIX, una  
 d’elles original.
• Fotocòpies de les seves conferències sobre  
 drassanes i navegació a Blanes.
• Informació sobre la corbeta “Pau Sensat”  
 construïda a Blanes l’any 1878.
• Donació d’Art Naval. Col·lecció F. Payret.

Donació de l’Obreria del Santuari del Vilar
• Fotografia 16 x 23.5 de la Mare de Déu del  
 Vilar restaurada i amb la nova trona  
 (1940). 

Donació dels Srs. Albert Rondon i Rosa Maria 
Compte de Blanes
• Cartell original propietat del senyor Emili  
 Mestres amb una il·lustració de la Sala de  
 ball “Palermo Palace” (Argentina).

Donació del Sr. Francesc Feliu March de 
Barcelona
• Lot de publicacions històriques: Teresa  
 Pàmies Crònica de la vetlla; Maurici  
 Serrahima Realitat de Catalunya; Joan  
 Llarch La muerte de Urruti i Pere Calders  
 Gaeli i l’home Déu (portada foto Blanes).
• Diversos exemplars de la revista Historia  
 y Vida: números del 1 al 6 de l’any I (1968),  
 núm. 23 i 30 de l’any III, núm. 34 de l’any  
 IV, núm. 55 de l’any V, núm. 59 i 66 de  
 l’any VI i núm. 90 de l’any VIII.

Donacions de la II Fira d’Indians de Begur, 
setembre de 2005

• Llibre de Lluís Costa, L’illa dels somnis.  
 L’emigració de Begur a Cuba al segle XIX.  
 Ajuntament de Begur. 2004 2ª ed.
• Llibre Ultramar. Política de Víctor Balaguer  
 i progrés per a Vilanova i la Geltrú.  
 Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 2000.
• Llibre “Americanos. Indianos”. Arquitectes i 
 Urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonès  
 (Baix Gaià). Segles XVIII-XIX. Biblioteca  
 Museu Víctor Balaguer. 1998 2a ed.
• Compay. Boletín trimestral del Casal Cubà  
 de Santa Coloma de Farners (2003),  
 números de l’1 al 3.
• Maleta didàctica L’aventura colonial. Un 
 llegat encara viu. Formada per un llibre 
 d’estudi, un quadern de treball i un  
 Cd d’havaneres.
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• Llibre de Joan Domènech Moner (text)  
 i Miquel Badia (Fotografies), Lloret de Mar.  
 Lunwerg Editores. 2004.

Donació del Sr. Francesc Ros i Portas
AAVV. Sa Carbonera
• Cd amb imatges de pesca i de diferents  
 famílies del barri. 
• Diverses xapes metal.liques de cobrament  
 de SAFA.

Donació del Sr. Luis Duque Arnaiz de Blanes
• Cd amb 219 imatges de la Policia Local de  
 Blanes des de 1961 fins a l’actualitat i  de la  
 de Lloret de Mar, de 1956 a 1961.

Donació del Sr. Vicente Ruiz Vidal de Blanes
• Donació de documentació de Cal Tero dels  
 Massans (Cal Mestai). 

Donació de la Sra. Lola Gallart i Vila de 
Blanes
• Donació d’escriptures i actes notarials del  
 matrimoni format per Francisco Illas  
 Pujadas i Ramona Pujadas Albertori.

Donació Casa del Poble de Blanes
• Llibre de la història de la Casa del Poble a  
 càrrec de Fèlix Domènech i Giralt.
• Llibre Petits records d’infantesa de Fèlix  
 Domènech i Giralt.
• La bella puntaire de F. Domènech i  
 dibuixos de Joan Rondon i Vidal.

• Llibre Les escoles de la Vila 1925-2003 de  
 Fèlix Domènech i dibuixos de Joan Rondon.

Donació del Sr. Joan Ferrer i Bernat de Blanes
• DVD de la filmació feta per ell mateix dels  
 actes organitzats en motiu del 50è  
 aniversari de la coronació de la Mare de  
 Déu del Vilar. Juny 2005.
• DVD de la inauguració de l’exposició Reina  
 de Blanes! Juliol 2005.

Donació dels Srs. Neus Catà i Josep Vallory 
de Blanes
• Dos catàlegs de l’exposició dedicada al seu  
 pare Enric Catà Catà, arquitecte (1878- 
 1937). Organitzada pel Col·legi d’Arquitec- 
 tes de Catalunya. Demarcació de Girona.
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Donació de la Sra. Guillermina Vilaseca 
(Buenos Aires, Argentina)
• Còpia d’una carta, documents i fotografies  
 del seu besavi Domènec Vilaseca Rocafort,  
 nascut a Blanes i emigrant a l’Argentina  
 l’any 1855.

Donació dels germans Roger Castany
• Llibres escolars i d’història de la dècada  
 dels anys vint del segle passat.

Donació del programa Thalassa (Rumbo Sur)
• DVD amb els programes “Velers cap a  
 l’Havana”, “Joaquim Ruyra -El rem de   
 trenta-quatre” i “Emerencià Roig”.

Donació de l’empresa 4ElementsGroup 
• DVD Festa Major Santa Anna 2005  
 amb imatges de Blanes.

Donació dels Srs. Connolly (Anglaterra) 
• Un CD amb imatges de les seves vacances a  
 Blanes l’any 1962.

Donació del pintor Sr. Joan Padern i Faig
• Biblioteca d’Art (revistes d’art des dels  
 anys seixanta fins a l’actualitat, catàlegs   
 d’exposicions, llibres...).
• Col·lecció fotogràfica de Blanes i de la seva  
 obra pictòrica i d’escultura.
• Pel·lícules en format VHS sobre exposicions  
 pròpies i d’altres artistes.

Donació de la família Reynaldos Roger de 
Blanes
• Col·lecció fotogràfica i cinematogràfica del  
 Sr. Pere Reynaldos “Pere Menut”.  

Donació de la Sra. Joana 
Aubert de Girona
• 14 fotografies originals  
 dels anys 1951 i 1957  
 realitzades pel seu  
 pare durant unes  
 obres de millora  
 als accessos al port  
 de Blanes.

Donació del Sr. Xavier 
Oms i Bassols de Blanes
• Dos volums de “El inge- 
 nioso hidalgo Don Quijote de  
 la Mancha”. Editorial Montaner y Simón.  
 Barcelona 1883.

Donació dels germans Rocafort Balvey de 
Blanes
• Diversos exemplars originals de publica- 
 cions blanenques (Recvll, Villa de Blanes,  
 Els Piteus...).

Donació de la Sra. Montserrat Roquet-Jalmar 
de Blanes
• Documentació patrimonial de la família  
 Roquet-Jalmar de Blanes.

També volem agrair a totes aquelles persones que 
ens han deixat copiar les fotografies dels seus àlbums 
familiars. Gràcies a totes elles estem millorant 
notablement el fons d’imatges de Blanes que conserva 
l’Arxiu Municipal.
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Ardales és un poble situat al nord-est de la província de Màlaga. Entre 
1955 i 1967, la població d’aquest municipi dedicat a la producció olivatera 
i a la ramaderia va protagonitzar un episodi d’immigració massiva cap a 
Blanes on anaren a viure i a treballar prop de 700 persones atretes per 
la creixent industrialització d’aquesta ciutat. A hores d’ara, prop de 400 
ciutadans de Blanes han nascut en aquella població de Màlaga.

L’Ajuntament ha recuperat la història d’aquesta comunitat com un model 
significatiu del procés migratori que va engrandir Blanes al llarg dels anys 
centrals del franquisme. En aquest període Catalunya va assolir una xifra 
mitjana de ciutadans residents al país nascuts a fora del 37,5% de la 
població. En el cas de Blanes aquest percentatge va arribar al 44,7%. 

Els primers contactes entre la població d’Ardales i Blanes es produeixen 
cap a l’any 1949 quan, mitjançant alguns contactes familiars, Antonio 
Baeza i Antonio Chamorro decideixen anar a treballar a aquesta ciutat 
de la Selva per cercar noves oportunitats laborals. El viatge d’ambdós, 
travessant Espanya, va durar prop de vint dies.

En arribar a aquesta ciutat tots dos entren a treballar a la Sociedad 
Anónima de Fibras Artificiales (SAFA), una empresa que serà de referència 
també en el procés migratori enregistrat a Blanes en aquells anys. Aquesta 
companyia, pionera en la fabricació de Nylon i poliester va nodrir la 
seva plantilla -que va arribar a 2000 persones en els anys seixanta- amb 
els “ardaleños” nouvinguts i, fins i tot, va arribar a propiciar el seu 
desplaçament a Blanes. Les condicions de vida i de treball en aquesta 
empresa eren molt dures.  

Els testimonis dels migrants que varen seguir els primers pioners 
evidencien la duresa del viatge -que havien d’evitar els controls que la 
policia franquista feia per impedir la nova arribada de nouvinguts sense 
papers a Barcelona- i les difícils condicions en què s’instal·laven en la 
seva nova residència a Blanes. Els vincles familiars i la solidaritat entre 
els nouvinguts van ser claus per a la superació d’aquestes dificultats, 
segons els testimonis orals que recullen els investigadors en aquest 
treball. Aquesta xarxa els permeté concentrar-se en certs nuclis aleshores 
periurbans com Mas Enlaire, Mas Carolet, Quatre Vents i Valldolig, que 
s’han consolidat com a part de l’actual trama urbana del modern Blanes.
La comunitat de veïns de Blanes que tenen el seu origen a Ardales s’ha 
dissolt, en les successives generacions, amb nadius i altres nouvinguts a 
la ciutat. Però la memòria d’aquella experiència de valentia i solidaritat 
ciutadana es conserva per la posteritat en una organització “d’ardaleños” 
i en els vincles institucionals que l’Ajuntament de Blanes ha propiciat 
amb la vila malaguenya. 

Aquest catàleg és un treball necessari, com tants altres encara pendents 
de fer, que ens ajuden a entendre els nostres orígens migrants i la nostra 
naturalesa de ciutadania en constant evolució.

Imma Boj 
Directora del Museu de la Immigració (Sant Adrià de Besós)

Autors: Antoni Reyes i Aitor Roger

Edita: Ajuntament de Blanes

Lloc: Blanes

Any: 2005

Pàgs.: 48

blanes-ardales,
un pont de 1.000 km.
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EL CREPUSCLE DELS HISENDATS
Abans de començar a parlar del llibre en si mateix deixeu-me dir que 
per a mi fer la ressenya d’aquesta obra té quelcom d’especial. I no és 
només pel fet d’haver treballat força temps en història agrària i d’haver 
publicat el fruit de la meva recerca en la passada edició de la revista 
Blanda. Llegint els crèdits d’aquesta obra, Els últims hereus. Història oral 
dels propietaris rurals gironins, 1930-2000, retrobo una colla de noms 
que per a mi són familiars i em porten força bons records. Professors 
que vaig tenir quan estudiava història a la Universitat de Girona com 
ara Enric Saguer, Rosa Congost i Joaquim Maria Puigvert, companys 
de promoció com els figuerencs Josep Colls i Sebastià Villalón i el 
guixolenc Marc Auladell i, com dirien els anglesos, last but not least, el 
director de l’Arxiu Municipal de Blanes, en Toni Reyes i Valent, amb el 
qual he compartit moltes estones a l’Arxiu.

De tothom és sabut que la ruralia ha sofert els darrers decennis una 
sèrie de transformacions econòmiques, socials i fins i tot ambientals 
i paisatgístiques considerables. El camp català -en l’actual context 
d’una economia capitalista globalitzada- ja no és capaç de sostenir 
una abundant població pagesa i com a conseqüència d’aquesta 
conjuntura, molts municipis d’economia eminentment agrícola i 
ramadera de les nostres comarques han sofert l’èxode del segment de 
població més jove, que ha anat a cercar feina a les viles i ciutats més 
grans. En altres indrets de la regió de Girona el desenvolupament de 
la indústria i el turisme -i l’increment demogràfic que han comportat 
aquestes activitats econòmiques- ha suposat la transformació dels 
camps de conreu en polígons industrials, urbanitzacions o noves zones 
residencials. Blanes, com a resultat d’aquest procés, ha experimentat 
un important canvi en la seva fesomia, tant des d’un punt de vista 
econòmic com social i paisatgístic, i l’agricultura ha passat d’ocupar un 
lloc central en l’economia local i significar un dels eixos vertebradors de 
la identitat blanenca a convertir-se, desgraciadament, en una activitat 
marginal a la nostra vila. Així, pot semblar difícil d’imaginar per la 
gent més jove o pels nouvinguts que Blanes, en un passat relativament 
proper, formava part, en bona mesura, d’un món rural que en el present 
sembla condemnat a restar en l’oblit o, com a molt, a convertir-se en 
una mena de reducte folklòric susceptible d’ésser valorat tan sols com a 
zona d’esbarjo dels turistes, i oblidar la seva funció agrícola tradicional. 
És en aquest context de canvis en el món agrari on s’emmarca l’obra 
que ens ocupa.

Un cop dit això anem a centrar-nos en el llibre. Aquesta obra és el 
fruit d’una activitat col·lectiva de l’Associació d’Història Rural de les 
Comarques Gironines (AHRCG), que analitza les transformacions que 
han esdevingut entre els anys 1930 i 2000 a la ruralia de la regió de 
Girona i, sobretot, com han afrontat aquests canvis els grans propietaris 
agrícoles. El fil conductor de la recerca que se’ns exposa en aquesta obra 

Coordinador:   Enric Saguer i Hom  

Edita: Generalitat de Catalunya 

 (Departament de Cultura)  

 Centre de Promoció de  

 la Cultura Popular i  

 Tradicional Catalana

Lloc: Barcelona

Any: 2005

Pàgs.: 466

Els últims hereus
Història oral dels propietaris rurals gironins, 1930-2000
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són les entrevistes realitzades per membres de l’AHRCG a 35 hereus 
-un dels quals el blanenc Joaquim Burcet- de les famílies propietàries 
d’una colla de grans patrimonis en terres del Gironès, la Selva, el 
Pla de l’Estany, la Garrotxa i l’Alt i el Baix Empordà. L’anàlisi de les 
opinions dels entrevistats és clau, doncs, en aquesta obra. La història 
oral és una preciosa font d’informació per a l’investigador en història 
del segle XX. Així, la memòria dels nostres informadors pot omplir 
els buits historiogràfics que les fonts documentals no poden abastar. 
Però la història oral té una sèrie de problemes metodològics que no 
poden ser negligits. Els entrevistats, evidentment, són subjectius en les 
seves afirmacions. La seva ideologia o els propis prejudicis -o fins i tot 
la mentida: recordem el trist cas d’Enric Marco- són elements que, si 
no són tinguts en compte i degudament contrastats, poden esbiaixar 
fatalment les conclusions finals del treball de recerca. 

Enric Saguer, coordinador de l’obra i doctor en història i professor 
d’història econòmica a la Universitat de Girona, presenta el llibre en 
el seu primer capítol. Tot seguit, Rosa Congost, catedràtica d’història 
econòmica a la UdG, i el professor Pere Gifre analitzen el procés de 
diferenciació social esdevingut en època moderna (segles XVII i XVIII) i 
que desembocà en la formació d’una elit de pagesos propietaris, que al 
segle XIX es convertiren en rendistes i que a finals del XIX i principis de 
la passada centúria van començar a experimentar els primers símptomes 
d’una decadència que els afectà en tant que membres d’una classe social 
econòmicament rica i políticament dominant. El tercer capítol, signat 
per Rosa Congost i Joan Fort -llicenciat en història-, ens parla de la 
institució de l’hereu i del sistema successori català com a mitjà necessari 
per al manteniment del patrimoni familiar. 

Les formes d’administració dels grans patrimonis agraris i el capteniment 
a l’hora de gestionar-los per part dels seus propietaris són els dos eixos 
al voltant dels quals es desenvolupa el següent apartat del llibre, l’autor 
del qual és Enric Saguer. L’autor assevera que a partir del segle XX la 
classe propietària donarà cada vegada més importància al fet que els 
seus hereus tinguin una formació acadèmica encaminada a l’obtenció 
d’una eficaç gestió del patrimoni. El capítol cinquè entra en l’anàlisi de 
les relacions entre els propietaris i els seus masovers, mossos i jornalers, 
relacions més o menys bones però sempre marcades per una profunda 
diferenciació social no només d’arrel econòmica sinó també de classe, 
desigualtat social que, segons els autors d’aquest capítol -els llicenciats 
en història Marc Auladell i Sebastià Villalón i el professor d’història 
econòmica Josep Colls-, s’ha vist força atenuada -encara que no ha 
desaparegut- els darrers temps. 

El doctor en història i professor d’història contemporània Joaquim 
Maria Puigvert i la investigadora i llicenciada en història Mònica 
Bosch ens parlen en el capítol següent de la consciència de classe dels 
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hisendats gironins i del paper que hi han jugat les diverses formes 
d’associacionisme en les quals aquesta classe social s’ha implicat. 
En aquest sentit, l’associacionisme de caire religiós, històricament, 
ha tingut un pes molt important, mentre que en l’actualitat són les 
cooperatives agràries i les associacions forestals les que compleixen 
la funció de nexe d’unió entre els membres de la classe propietària 
gironina.

En el capítol setè -signat per Toni Reyes, llicenciat en història i director 
de l’Arxiu Municipal de Blanes i Josep Maria Barris, llicenciat en 
història i director de l’Arxiu Municipal de Roses- els autors analitzen 
les xarxes de poder establertes per la classe propietària gironina, i el 
seu comportament polític -de caràcter majoritàriament conservador i 
relacionat amb la Lliga Regionalista- des dels primers decennis del segle 
XX fins a la Segona República, moment en el qual el discurs pairalista, 
que legitimava el domini social i econòmic dels hisendats, que donava 
una visió harmònica i falsament idíl·lica del camp català, fou clarament 
qüestionat per les classes subalternes i pel mateix marc legal republicà. 
També ens parlen del capteniment polític de les elits agràries de les 
nostres comarques durant el franquisme i en l’actualitat.

Finalment, el llicenciat en història Joaquim Alvarado tanca l’obra amb 
un capítol en el qual els entrevistats expressen les seves inquietuds 
respecte un futur incert i poc prometedor per a la seva classe i per a 
l’agricultura en general.

En resum, aquest és un llibre -obra d’un grup d’historiadors gironins de 
solvència contrastada, especialistes en història agrària i econòmica- que 
ens parla del crepuscle dels hisendats de la regió de Girona com a classe 
social, emmarcat en les transformacions econòmiques i socials generals 
de l’agricultura catalana en els darrers cent anys. Amb la seva lectura, 
molt recomanable tant per als professionals de la història com per a 
qualsevol persona interessada en la història del món rural del Principat, 
segurament s’esfondraran una sèrie de tòpics lligats a la visió tradicional 
del camp català instal·lada de fa temps en l’imaginari col·lectiu. I aquesta 
és precisament una de les funcions que ha d’acomplir la Historiografia 
com a ciència: desemmascarar els mites tergiversadors de la realitat. I a 
fe que aquest llibre ho aconsegueix.

Fèlix Rabassa i Martí  
Llicenciat en història
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En Rafel Comas Pascual ha decidit pouar en els seus records per 
fer-nos arribar per escrit un enfilall d’anècdotes, refranys, històries i 
tradicions que tenen Blanes com a nexe d’unió. I ho ha fet per mitjà 
de tres llibres autoeditats que es converteixen, així, en compendis 
de memòries blanenques.

Velles arrels d’origen blanenc (2001) té dues parts ben diferenciades. 
A la primera hi podem llegir tota una sèrie de fets relacionats amb 
la terra, que Rafel Comas reparteix al llarg del calendari. Tant pot 
ser que hi trobem descrites determinades feines del camp, com 
l’exposició de diversos sorolls i cants que se senten en les diverses 
estacions de l’any. En aquest primer bloc, l’autor ens farà recordar 
alguns noms d’eines que ara comencen a ser desconegudes perquè 
ja pràcticament no es fan servir, sentirem de prop el cant d’alguns 
ocells i altres sorolls que potser avui ja no sabríem reconèixer i 
ens arribaran les olors de poble (bones i dolentes) que se sentien 
en altres temps. A la segona part, hi trobem transcrits el recull de 
motius de Blanes que es va fer al segle XIX i que ja hem vist editat 
en altres llocs. 

El segon títol, Com érem i com som (2002), segueix aquesta mateixa 
línia: exposar sense un ordre determinat els records personals 
acumulats al llarg d’una vida. Rafel Comas el divideix en dues parts: 
“Com érem” i “Com som”. A la primera ens fa conèixer una sèrie 
d’anècdotes que van protagonitzar personatges blanencs; algunes 
ens faran riure i en d’altres encara hi notarem un regust de tristor que 
ve de lluny. La segona part, molt més curta, la podríem subdividir en 
dues més: en una l’autor hi fa tota una sèrie de reflexions personals 
sobre fets propers i llunyans que han estat notícia en els darrers 
anys; a l’altra, hi ha un recull de refranys tradicionals catalans.

Finalment, la tercera obra, titulada La nostra terra (2003), ens 
continua aportant anècdotes diverses. Aquesta està dividida en tres 
parts. A la primera, hi trobem barrejades històries de personatges 
blanencs (algunes de força dures) amb cançons i dites tradicionals. 
La segona és, bàsicament, un recull de reflexions personals sobre 
temes diversos, tot i que s’hi poden llegir algunes rondalles. A 
l’última part hi trobem refranys relacionats amb el temps i un seguit 
de curiositats sobre fenòmens meteorològics esdevinguts arreu del 
món.

Autor: Rafel Comas Pascual

Edita: Autoedició

Any: 2001 - 2002 - 2003

els llibres de Rafel Comas
· Velles arrels d’origen blanenc
· Com érem i com som
· La nostra terra
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Ja ho veieu, una suma de records que faran gràcia als més grans 
perquè els acostaran històries que potser ja havien oblidat i 
que ensenyaran als més joves alguns aspectes de Blanes que 
desconeixien.

No voldria acabar sense fer referència a les portades. En el primer 
volum hi veiem una foto antiga de la plaça del Peix. A les altres 
dues, però, l’autor ha encomanat el disseny de la portada a Narcís 
Balmanya, que ha sabut palesar molt bé la diferenciació passat-
present que busca Rafel Comas en els seus textos.

Neus Baltrons i Grabuleda
Filòloga
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Una fina línia divideix allò que es veu d’allò que succeeix ben endins 
de cadascú de nosaltres. Una línia que en la nostra vida diària ens 
allunya de les nostres pors, del nostre passat, aquell que tots tenim 
ben amagat, ple de pols al fons de l’armari. Una línia que també 
separa els vius dels morts. Una imatge que simbòlicament bé podria 
ser l’horitzó del mar, aquell que divideix l’aigua i el cel, aquell mateix 
que mai podrem abastar perquè no existeix sinó en la nostra mirada i 
que forma part del nostre imaginari, de la nostra manera d’ordenar i 
racionalitzar el món. 

El que ocorre quan aquesta línia es trenca és el que analitza Roser 
Atmetlla a la seva darrera novel·la. Quan el passat apareix de sobte tot 
trencant l’aparent estabilitat de la nostra vida. La Isa, la protagonista 
de La línia, és una periodista encarregada de cobrir la informació 
del Festival de Cinema de Terror. Aquesta és l’excusa que Atmetlla 
aprofita per desencadenar la trama de la història. A partir d’aquest 
punt comencen a aparèixer  esquerdes a l’aparent tranquil·litat de la 
seva vida. 

A diferència de les anteriors novel·les de l’escriptora blanenca, La Línia 
està escrita en primera persona. Aquest recurs atorga a la narració el 
to necessari per tal que la protagonista expressi les seves pors més 
íntimes, aquelles que mai compartiríem amb algú altre que no fos 
amb nosaltres mateixos. Un altre canvi considerable respecte de les 
seves anteriors novel·les és un clar exercici de contenció estilística. La 
línia té un ritme més ràpid que aquell que podíem observar a La clau de 
tots els secrets o a El nedador on predominava l’anàlisi psicològica dels 
personatges respecte de l’acció. 

Roser Atmetlla continua tenint una cura extremada del llenguatge, 
una escriptura acurada i llimada amb calma i intel·ligència. És per això 
que, darrere de la seva prosa, es pot sentir gairebé un batec llunyà de 
la poesia, de paraules escollides amb la tendresa i la dedicació d’aquell 
qui s’ho juga tot a un mot.

Si a El nedador (Quaderns Crema, 1998), la seva primera novel·la, 
Roser Atmetlla ens presentava uns personatges incapaços d’enfrontar-
se als seus propis projectes i a La clau de tots els secrets (Quaderns 
Crema,2003) feia una anàlisi sobre la contradicció entre els 
sentiments i els interessos econòmics;  La línia és una immersió 
en la part fosca de cada individu. Així, la literatura de Roser 
Atmetlla sempre és un mitjà per explicar la realitat, un instrument 
per jutjar i reflexionar. I els seus personatges, dels quals Atmetlla 
sempre fa una anàlisi psicològica detallada, individus perduts que 
cerquen trobar-se a si mateixos, trobar una veritat on aferrar-se. 
Personatges que tracen amb les seves passes “el camí inacabable 
de qui dibuixa i uneix els punts sense saber on va”(El nedador,  

Autora: Roser Atmetlla

Edita: La Magrana

Lloc: Barcelona

Any: 2005
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La línia
Novetats i continuïtats respecte de les seves novel·les anteriors

pàg 195) que són tots com aquell nedador que avança a un ritme 
descompassat i que mai no arriba a nedar del tot sinó a descriure amb 
els seus moviments un manoteig ridícul; protagonistes sempre perduts 
davant la certitud que “ser i voler ser, o més aviat, ser i mostrar formen 
una barreja sovint indestriable” (El nedador, pàg.21.)

Com en aquells versos de Vicent Andrés Estellés (“drames que no se 
saben, tragèdies latents, tot allò que no passa però que és no obstant”), 
Roser Atmetlla pretén cercar tot allò que no passa però que és, que 
existeix en el silenci, tota la pols que queda amagada sota l’estora. 
Fuig així d’una visió simple de la realitat i demostra que hi ha “no 
solament mil maneres de mirar i veure sinó també milions d’aspectes 
d’una mateixa realitat” (El nedador, pag.69). Una concepció que situa 
els individus en un món on no hi ha una coherència possible, on no 
ens podem conformar amb una única veritat, on hem de continuar 
cercant incansablement; com nedar a contracorrent fins a travessar la 
dèbil línia de l’horitzó per arribar més enllà sabent ja d’entrada que 
mai arribarem enlloc. Però nedar.

Cristina Fernández Recasens
Estudiant d’humanitats de la UPF
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PLANELLS SURREALISTA

Un dels capítols més interessants i sovint poc coneguts de l’obra 
pictòrica d’Àngel Planells és el dedicat al surrealisme. 

La fundació que porta el seu nom, per tal de difondre’n el seu 
coneixement i estimular nous estudis, ha recopilat una bona part 
d’aquests quadres, uns setanta, i els ha presentat en forma d’exposició 
(segurament la més important que s’ha fet mai d’aquest artista), el llarg 
periple de la qual va començar a la Casa Saladrigas de Blanes el mes de 
desembre de l’any passat, per continuar a la primavera al Museu d’Art 
de Girona i acabar a l’Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona l’agost 
d’enguany.

En ocasió de l’esplèndida mostra s’ha editat, amb el mateix títol, 
un catàleg d’acurat disseny i ric contingut que la complementa 
extraordinàriament.

Una sèrie de presentacions ocupen la primera part del llibre, la més 
formal. En els seus escrits, l’alcalde de Blanes i president de la Fundació 
Àngel Planells, el director del Museu d’Art de Girona i el director 
gerent de l’Obra Social Caja Madrid destaquen, respectivament, la 
importància de la mostra per la seva representativitat, el gran paper 
d’altres artistes surrealistes a banda de Dalí i la possibilitat de conèixer 
una mica millor, gràcies a l’exposició, l’art espanyol contemporani. 

En la segona part, Lourdes Cirlot, catedràtica d’Història de l’Art de la 
Universitat de Barcelona i comissària de l’exposició, enceta una sèrie de 
tres col·laboracions que ens permeten aprofundir en l’obra de Planells 
i en la seva enigmàtica iconografia. A partir del seu estudi ella ens 
fa descobrir “històries atractivament estranyes, continguts carregats 
d’interrogants i elements i temàtiques constants que varien segons 
l’estat anímic de l’autor”. Justifica així la forma d’agrupar les obres de 
l’exposició en sis grans apartats temàtics (Ulls i mirada, Somnis i misteris, 
Al·lucinacions i màgia, Mort i fantasmes, Jocs i finestres). A continuació 
Dawn Ades, catedràtica d’Història i Teoria de l’Art de la Universitat 
d’Essex remarca, tot rememorant la participació d’Àngel Planells en 
l’Exposició Internacional Surrealista de Londres del 1936 de la mà de 
Salvador Dalí, fins a quin punt la seva producció requereix encara una 
acurada investigació. Finalment Jacqueline Rattray de l’Exeter College 
de la Universitat d’Oxford ens descobreix aspectes molt interessants del 
lligam existent entre la poesia i l’obra pictòrica de l’artista.

Tot seguit és l’Àngel Planells qui ens parla. Ho fa des d’escrits apareguts 
cap als anys trenta a diverses publicacions (Recvll de Blanes, Sol Ixent de 
Cadaqués, La Publicitat de Barcelona...) i també des de petits fragments 
d’entrevistes més recents. És un autèntic regal llegir una i altra vegada 
les seves paraules a través de les quals et vas amarant del seu concepte de 
surrealisme i de la fascinació que sentia per aquest moviment. 

El cos central del catàleg l’ocupa la seva pintura, ordenada, com a 
l’exposició, segons els blocs esmentats. És el moment, doncs, de 
retrobar-nos amb la mostra i reviure-la en tota la seva riquesa. Cada 
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quadre apareix a doble pàgina amb el títol, la referència cronològica, 
la tècnica emprada i la propietat. Algun detall significatiu ampliat ens 
permet d’observar, sobretot, el tipus de pinzellada i el dibuix. És el 
moment de la recreació, la comparació, l’enlluernament, la descoberta 
o potser, per què no, de la incomprensió o la indiferència.

A continuació el catàleg incorpora, pensem que massa tard, la biografia 
del pintor teixida a partir de reculls diversos sobre la seva vida, molts 
d’ells autobiogràfics, a càrrec de la historiadora de l’Art Sandra 
Miranda Cirlot. Les al·lusions de l’Àngel a la màgia dels carrers de 
Cadaqués, a la influència que van tenir en ell les lectures d’Edgar 
Allan Poe, a determinades vivències familiars, a la primera visita de 
Dalí, a l’admiració que sentia per Magritte, a les diverses exposicions, 
als contactes que va mantenir amb les avantguardes, a les actituds de 
determinats crítics “que no entenien res”, a aquest anar i venir del 
surrealisme... resulten tan fonamentals si ens volem apropar a l’home i 
a l’artista que el lector hauria agraït, segurament, haver-les pogut llegir 
abans de veure les seves pintures.

Una completa referència a les exposicions, individuals i col·lectives, on 
s’ha pogut veure l’obra del pintor i l’amplíssima bibliografia que aquesta 
ha suscitat ens confirmen una vegada més, ja en la part final del llibre, el 
reconeixement internacional a la seva  producció artística.

L’Àngel Planells ens convida, des de la mateixa portada i en tot un 
seguit de bellíssimes fotografies que anirem descobrint al llarg d’aquest 
magnífic catàleg, a conèixer la seva obra surrealista. Ell deia que el 
surrealisme és quelcom absolutament personal i inabastable per als 
altres. Potser sí. No intentarem buscar el significat de cada símbol per 
descobrir les passions més íntimes del pintor però, per un instant, 
podrem deixar el nostre món real, tangible i quotidià per submergir-
nos en els paradisos fantàstics dels seus somnis. Si no ens ha aconseguit 
emocionar, el surrealisme una vegada més haurà fracassat. Però 
aquest fracàs, diu l’Àngel, “...constitueix la nostra més gran i legítima 
satisfacció”.

Maria Àngela Sagrera Perpiñà
Professora de l’IES Sa Palomera
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El catàleg de l’exposició “Reina de Blanes! La coronació de la Mare de Déu 
del Vilar de 1955”, és un llibre de 96 pàgines, editat per l’Ajuntament de 
Blanes aquest any 2005 per tal de complementar i explicar l’exposició 
commemorativa del cinquantè aniversari de la coronació de la Mare 
de Déu del Vilar. L’exposició formava part dels actes commemoratius 
d’aquesta diada, organitzats per l’Obreria del Vilar.

El llibre està dividit en quatre parts ben diferenciades:
· Una introducció explicativa de la devoció blanenca per la Mare de Déu del  
 Vilar.
· La Coronació Canònica de l’any 1955, amb una extensa explicació de  
 com es va originar la idea de coronar la Mare de Déu i els diferents actes de la  
 coronació.
· Els actes dels aniversaris de la coronació: del vinticinquè i del  
 cinquantè.
· I finalment, el que els autors anomenen “Memòria gràfica”, un ampli  
 catàleg de fotografies que formaven part de l’exposició.

El format del llibre és agradable i s’ha utilitzat un paper de gran qualitat. 
Pel que fa a les fotografies, la seva resolució és molt bona, cosa que 
permet copsar-ne tots els detalls i reconèixer a les persones que hi 
apareixen. És una llàstima que, a l’igual que en l’exposició, hi hagi 
tan poques fotografies del vinticinquè aniversari de la coronació, l’any 
1980. Ha estat però un encert incloure-les en el catàleg, a l’igual que les 
fotos de l’any 2005 (del cinquantè aniversari), ja que tant l’exposició 
com el catàleg se’ns han fet més propers.

Pel que fa al text d’Antoni Reyes i Aitor Roger, els autors utilitzen un 
llenguatge planer que fa molt agradable la lectura. El text està ben 
estructurat i els autors han aconseguit apropar-nos a la història de la 
Mare de Déu del Vilar. Una història sense la qual no es pot entendre la 
història de la vila de Blanes. 

Quira Oms 
Llicenciada en història

Autors: Antoni Reyes i Aitor Roger

Edita: Ajuntament de Blanes
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Reina de blanes!
La Coronació de la Mare de Déu del Vilar de 1955
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Si els “Premis Recvll” fins avui, per la seva concurrència i trajectòria, era 
una de les donzelles més festejades en el gran envelat de la cultura catalana, 
enguany amb motiu dels seus “quaranta anys” de presència continuada, 
s’ha convertit en una respectable madona i musa, veritable icona que 
inspira, sedueix, acull i dóna coratge a les ànsies literàries de tants poetes, 
dramaturgs, biògrafs, novel·listes, assagistes que malden per trobar la trona, 
des d’on poder fer sentir la seva veu i deixar l’empremta del seu pensament 
i sensibilitat.

El llibre que s’ha publicat per aquesta efemèride -Quaranta anys de “Premis 
Recvll”- de Joan Josep Isern és el testimoni més eloqüent de com la vocació 
del esmentats premis ha esdevingut una institució imprescindible per a la 
creació literària. Amb molt d’encert ens diu l’autor en la contraportada 
del llibre... “Els Premis Recvll de Blanes van néixer l’any 1964 arran d’una 
inciativa generada per la revista del mateix nom, fundada el 1920, i per un grapat 
de blanencs capitanejats per la figura irrepetible de Benet Ribas, conscients de 
la necessitat d’estimular en aquell moment la creació literària en català com a 
element de defensa de la nostra identitat. Quaranta anys després, els Recvll s’han 
consolidat en el panorama de les lletres catalanes com una referència en què s’hi 
combinen prestigi, honestedat i rigor. La prova la tenim en es ses palmarès, en el 
qual hi ha els noms més significatius de la nostra literatura. Aquest llibre descriu 
la història dels Premis: com han estat les festes de proclamació, qui ha format 
part dels jurats, els noms dels guanyadors de cada any, l’opinió de quaranta-cinc 
autors i autores guardonats... Però potser el més important del llibre és el fet que 
no és pas un testament, sinó la crònica d’un trajecte iniciat fa quaranta anys i que 
continua amb la mateixa fermesa i il·lusió del primer dia.”

Si tenim en compte que Joan Josep Isern és professor de crítica literària 
a l‘Aula de Lletres i a l’Escola d’Escriptura i Humanitats de l’Ateneu de 
Barcelona i que també és col·laborador habitual en temes culturals a l’Avui, 
Serra d’Or, Caràcters, entre d’altres, entendrem el rigor i respecte de les seves 
afirmacions vers els “Premis Recvll” i com aquests s’han convertit en un 
dels projectes més sòlids de la cultura catalana.

En el llibre, hi ha un capítol entranyable que l’actual Director de Recvll, 
Joaquim Abril i Roig, que dedica a “El meu Benet Ribas”. En ressalto un 
paràgraf, prou significatiu, de la trajectòria d’ambdós directors. “...Junts vam 
viure i patir el tancament de Recvll l’any 1966. També l’alegria del 28 de gener de 
1967, quan va tornar a sortir. En l’editorial d’aquell dia, amb el títol de “Viure 
amb Risc”, en Benet va escriure: “El viure de cada dia és una aventura en la qual 
hem d’assumir tota la nostra condició d’homes responsables... la tàctica d’anar 
fent, del cap sota l’ala, per no veure ni escoltar, ni olorar, ni sentir, el clixé de la 
vida en rosa, amb una visió ensucrada de les coses, sense autenticitat, no ha estat 
mai, ni ho vol ser ara, la trajectòria del periòdic. Injectar esperit de superació, de 
responsabilitat creadora és, com sempre, el nostre objectiu. Viure amb risc, en 
definitiva, com és la vida, com és el pas de l’home, de les generacions, dels pobles 
a través del temps”. 

Aquest viure amb risc, una constant vital d’en Benet, el va portar a ser 
el principal impulsor del “Recvll” i dels “Premis Recvll”. La tenacitat i 
lleialtat en la defensa i promoció de la cultura catalana tingué la coronació 
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QUARANTA ANYS DE “PREMIS RECVLL”
(el llibre i els seus prohoms)
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del reconeixement públic, en la darrera etapa de la seva vida. Així l’11 de 
gener de 1988 li fou lliurada pel president de la Generalitat de Catalunya, 
l’Honorable Jordi Pujol, la Creu de Sant Jordi “per la seva incansable i 
continuada tasca de catalanització i difusió dels valors sociocristians, sobre tot a 
través de la revista Recvll de Blanes, que alhora ha estat una escola de formació i 
s’ha acreditat pels premis que duen el seu nom”.

Igualment el 15 d’octubre de 1992, se’l va distingir per la Fundació Jaume 
I amb el premi Jaume I d’Actuació Cívica Catalana “com a reconeixença de 
la seva dedicació constant i lleial al servei de la cultura dels Països Catalans”.

L’Ajuntament de Blanes, en el ple de 28 de febrer d’enguany, acorda per 
unanimitat demanar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya que doni el nom de “Benet Ribas” a l’edifici de Benestar 
Social situat a la plaça d’Espanya.

Al llarg d’aquests “quaranta anys” han estat membres del Jurat, els 
següents senyors (quadre pàgina següent), uns permanentment, d’altres 
ocasionalment, però tots amb gran sentit de responsabilitat.

L’espai que Blanda atorga a aquest treball no fa possible fer una relació 
dels quasi dos-cents treballs premiats entre narració, poesia, assaig, retrats 
literaris, contes, teatre, periodisme, etc., però sí que cal remarcar que molts 
dels guardonats, han estat reconeguts, considerats i respectats i han ascendit 
a l’olimp de les lletres catalanes.

En aquest sentit cal tenir en compte l’opinió dels protagonistes premiats 
que, en nombre de quaranta-cinc, han respost el qüestionari presentat amb 
motiu de l’edició del llibre “Quaranta anys de Premis Recvll”.

Com a mostra n’extraiem la que dóna la prestigiosa Carme Riera, 
guanyadora del premi narració 1974:

 

Fins aquí el meu breu i modest comentari al llibre d’en Joan Josep Isern, que 
ratifica els Premis Recvll en la seva dimensió nacional i que deixen petja en 
la història de defensa i promoció de la llengua i cultura catalana.

Tanmateix, la celebració dels “Quaranta Anys...”, no faria justícia, sense 
una referència a les virtuts cíviques dels prohoms blanencs que donen nom 

Què us va fer decidir presentar-vos als Premis 
Recvll?
Era un premi de prestigi, amb un jurat 
honest, votava el que li agradava. A mi no 
em coneixia ningú ni era de cap capelleta.
Quin record en teniu, de la festa de lliurament 
dels Premis?
Era el meu primer premi a Catalunya. 
Tenia 24 anys i a Blanes feia un dia 
fantàstic. A més, hi vaig conèixer Maria 
Mercè Marçal. Fou una festa inoblidable.

Creieu que els premis Recvll tenen algun 
element que els diferencia d’altres certàmens 
literaris?
La seva trajectòria de seriositat.
De quina manera el fet de guanyar el Premi 
Recvll us ha ajudat en la vostra carrera 
literària ?
Fou el primer que vaig guanyar a 
Catalunya i em va animar molt. Va 
ajudar a publicar TE DEIX AMOR... que 
encara es reedita.
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 Nom Jurat núm.
   d’edicions

Jaume Reixach 38
Benet Ribas 32
Salvador Roca 27
Maria Ribas 22
M. Vilar Puig 20
Joan Colomines 17
Josep Faulí 12
Francesc Vallverdú 12
Joan Argenté 10
Carles Duarte 10
Josep Ametller 9
David Castillo   9
Guillem-Jordi Graells   8
Domènec Reixach 6
Francesc Robert 6
Màrius Sampere 6
Joan Josep Isern 5
Agustí Pons 5
Àlex Susanna 5
Salvador Reynaldos 4
Joan Antoni Benach 3
Àlex Broch 3
Joaquim Carbó 3
Joaquim Vilà i Folch 2
Vinyet Panyella 1
Joan Quer  1

als diferents premis. No hi ha manifestacions artístiques que esdevinguin 
esplendoroses, com el Recvll i els seus premis, sense que algú teixeixi un 
entorn social, cultural i cívic que les faci possibles.

Per això, com a blanenc i pensant en el Blanes plural actual, m’interessa 
significar aquests models de ciutadania que ens han “salvat els mots” i han 
esdevingut “homes institucions”. Fóra irresponsable i estúpid no posar-los 
a la palestra per a estímul i guia de les noves generacions que malden per un 
Blanes socialment cohesionat i culturalment viu i lúcid.

De Benet Ribas ja n’hem comentat el seu tarannà i el reconeixement públic 
que ha tingut. La seva filla Maria Ribas podem dir que va ser fidel deixeble 
de l’obra del seu pare. El més antic de tots, però realment paradigmàtic 
és Joan Ribas i Carreras (premi poesia) nat a l’Havana el 1875 i mort a 
Blanes el 1913. Mantenidor dels primers Jocs Florals de la Vila; fundador 
de “l’Ateneo”; de “l’Aurora”; de “l’Orfeó de Blanes” i el periòdic “La Selva” 
i preparador de les famoses vetllades que es feien en el Centre Catòlic. Les 
seves poesies foren premiades a València, Buenos Aires i Perpinyà. Predicà 
incansablement el sindicalisme agrari, fins a obtenir la unió de tots els sindicats 
agrícoles de la comarca. Fundà el periòdic agrícola “ Sindicat” i organitzà la “Caixa 
Rural”. És també creador de la “Festa de Premis a fets i accions meritòries”... I moltes 
altres accions que mereixerien un estudi ampli i metòdic d’aquest prohom, patriota, 
enamorat de Blanes.

Francesc Puig i Llensa (premi narració), popularment en “Quicu”. Ja als 12 anys 
s’estrenava en el camp de la poesia amb “l’Orfenet”, publicada en el núm. 21 de 
“Recvll d’OR”. Als 18 anys s’incorpora plenament a la Redacció de RECVLL, des d’on 
projectarà la seva certa vocació periodística, farcida d’opinió, ben fonamentada i 
independent. Us fem un tast del tremp de la seva ploma, reproduint un fragment del 
seu article “Al marge d’una polèmica” (18/8/1928). “Tenim, doncs, nosaltres, enemistats 
d’esquerra i, evidentment, enemistats de dreta. Si fem una cosa ben feta per un cantó, l’altre 
crida. Si anem a favor dels rics, sentim que diuen: -Sempre sereu uns gossets dels amos. -Si 
parlem o defensem els pobres i els treballadors, sentim; Que us tornareu socialistes, que ens 
revolucionareu! En ambdós casos, ve l’amenaça: -Ens donarem de baixa! “Senyor, Senyor, 
doneu-nos paciència! El camí de la veritat i la justícia és el nostre camí. Pesi a qui pesi no 
tenim altre remei que segui avant. Fins que la ploma es trenqui”.

Josep Ametller i Martí (premi assaig). Nascut el 1897 i traspassat el 1974, fou jurat 
dels “Premis Recvll” durant 10 anys. Als 30 anys i escaig, fundà amb altres companys 
de generació, “l’Acció Catalanista” de Blanes, entitat que s’adhereix a “Lliga 
Catalana” i és regidor per minories i per majories dels ajuntaments populars. Terrasà 
d’ofici, lletraferit, intel·lectual per essència, s’implica sense titubeig a tot el que és la 
defensa de la llengua i la cultura catalana: SI a “Omnium”, SI a “L’Avui”; SI al Recvll i 
els seus premis. Era un home que posava el país per damunt de tot. 

Salvador Reynaldos (premi teatre) traspassat el 1977 als 54 anys, encara avui ens arriba 
la seva empemta impulsora d’accions cíviques a través de l’empresa creada per ell i 
continuada pel seu fill TIPOGRAFIA MONTSERRAT. Format en l’humanisme cristià que el 
mena al compromís cívic, al veiem com a membre actiu en la modernització de l’Hospital 
-Asil Sant Jaume de Blanes; en la constitució de l’Agrupament Escolta Pinya de Rosa  
-escola permanent de líders socials- en la fundació d’Aspronis, l’entitat prou coneguda 
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Ressenyes

i reconeguda a Blanes; en la renovació de RECVLL i també activista permanent en la 
promoció turística de Blanes com a activitat creadora de riquesa i benestar, en uns 
anys de poques iniciatives públiques i menys de privades en aquest sector. No hi havia 
iniciativa cultural, social i cívica a la nostra població que no gaudís de la seva acollida 
i suport.

Rafel Cornellà (premi retrat literari) La seva mort fou en la Diada Nacional (11 
Setembre 1975) a l’edat de 39 anys. En Rafel va destacar per la seva sensibilitat 
artística. Recordem els seus pessebres artístics que feia a l’entrada de casa seva al carrer 
de Raval. Uns pessebres marcats per la seva forta personalitat artística, gens ensucrada, 
amb referents impressionistes que ens apropava a racons entranyables de la nostra 
terra. Aquests pessebres foren objecte de molts “primers premis” al llarg dels anys i 
sobretot del reconeixement del poble que durant les festes nadalenques s’apropaven 
“en colles” a casa seva per gaudir dels sempre bells i originals pessebres. El seu talent 
artístic es manifesta també en el dibuix i la fotografia, mostra del qual el tenim en 
nombroses portades de les edicions extraordinàries de Recvll (Nadal i Festa Major). 
En paraules de Benet Ribas en “Rafel amb una humanitat oberta, tolerant, d’atracció, era 
d’una voluntat que no se’n troben. Perseverant, eficaç, exigent en la seva responsabilitat. Ell, 
com vull tornar a remarcar, ha estat el pern tenaç, infatigable de la nostra Festa Anyal des 
del seu infantament”.

Pere Reixach
Graduat en estudis socials i culturals

 i en estudis del pensament per la UOC 
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                    erva ordinem et ordo te servabit

Aquesta edició fou acabada el dia 22
de desembre de 2005 als tallers

d’Indústria Gràfica
Montserrat

___






