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presentació

Posta de sol des de Sant Joan. Fons Josep Maria Padern (AMBL)

Entre els elements químics que composen la sang 
de la història blanenca, hi trobaríem, ben segur, en 
proporcions destacables, els jardins, el mar, els tei-
xits, la gastronomia, la pesca, l’hostaleria... Blanes té 
un cor que batega impulsat per l’extraordinari valor 
dels vilatans que ens han precedit i que ens han forjat 
un caràcter, una manera de fer... Jardiners, mariners, 
treballadors del tèxtil, restauradors, botiguers de que-
viures, paradistes de places i mercats, hostalers...
Blanes té un passat divers, que, avui, exhibeix amb 
orgull, la revista que teniu a les mans. Aquest núme-
ro de la revista Blanda és un passeig per Blanes. Per 
la seva història, però, alhora, i sense pretendre-ho, 
segurament, un passeig pel nostre poble a dia d’avui.
Passejant per Blanes trobem els jardins com a símbol 
d’identitat. Jardins diferents dels que projectava Joan 
Mirambell, de qui, sense cap mena de dubtes, ens cal 
agafar model. Mirambell era artista jardiner, quina 
feina més bonica. Va estudiar per Director de les Arts 
del jardí a l’Escola Superior de Bells (de bellesa, de 
preciositat, no pas antics) Oficis. Quan projecta jar-
dins als penya-segats de la Costa Brava ho fa amb la 
presència del mar a l’horitzó com a gran protagonis-
ta, i, sobre aquest fons, dibuixa un mosaic vegetal en 
perfecte equilibri, perseguint l’ordre, la contenció, la 
serenitat propis de l’ideal noucentista. 
Passejant per Blanes trobem gent del mar. Gent que 
del mar n’ha fet la seva vida. Avui a Blanda trobarem 
supersticions antigues de la gent del mar. “Barca 
nova per pescar, vella per cremar”. D’aquí les fogue-
res a les platges per Sant Joan o Sant Pere. I si mai ve-
ieu un mariner tirant sal al mar, no patiu, només in-
tenta calmar el temporal. I, per si fos poc, també des-
cobrim que a Blanes fa temps que som tossuts, fins 
el punt que, arrel d’unes polèmiques en les que es va 
veure immers el consistori, van tancar una imatge de 
Sant Pere a la presó: “A Blanes sou tan tossuts que fins 
i to heu tingut St. Pere tancat a la presó!”.
Passejant per Blanes trobarem ordidores nuadores, 
rodeteres, trescanadores, canilleres... dones i homes 
que han treballat a les fàbriques dels teixits. Testimo-
nis d’una època d’esplendor industrial en el sector 

del tèxtil, que ens haurien d’ensenyar molt... Avui 
Blanda ens parla de la fàbrica d’Els Teixits, al carrer 
dels Massans, avui Anselm Clavé, que va estar oberta 
des de 1889 fins 1958. Impagable el quadre d’indem-
nitzacions abonades a tots els treballadors en el mo-
ment del seu tancament definitiu.
Passejant per Blanes trobarem comerços de queviu-
res, places i mercats de verdures, peix. Avui descobri-
rem com, en el segle XV, l’equivalent a les ordenan-
ces municipals de l’època, establien que en la venda 
de carn “no es podien pesar el fetge, els budells, la 
verga ni els collons, si el comprador no ho demana-
va expressament”.  També descobrirem una prohibi-
ció que, a dia d’avui, segueix vigent, encara que no 
ho digui cap norma expressament, la “prohibició de 
llençar les escombraries per la finestra ni al mar”. I tot 
això vigilat pel mostassaf!
Passejant per Blanes trobarem restaurants i hotels, 
gastronomia. Avui us podeu delir amb la vida d’un 
blanenc de luxe, en Pepe Soteras, i la seva bona es-
trella en els negocis del turisme, sempre guiat pel seu 
model a imitar, César Ritz.
Passejant per Blanes trobarem ermites, com la de l’Es-
perança. Sempre amb la porta oberta, perquè algú 
se’n cuida. Joies de l’arquitectura i racons de pau.
I passejant per Blanes trobareu, possiblement, l’An-
dreu Peralta, l’Albert Ros, la Maria Àngela Sagrera, en 
Pep Vila, la família Llambí, l’Aitor Roger, en Juli Baca, 
en Ramon Freixenet, en Toni Reyes, els Padern, i a tot 
l’equip de l’Arxiu i de la revista Blanda. Si Blanda surt 
a la llum és gràcies al treball de tots ells. Feliciteu-los. 
No sigueu tossuts. Que no ens costi fer un reconeixe-
ment a la bona feina. Si us topeu amb ells, feu-los-hi 
saber que han fet una gran feina, que us han entre-
tingut, que són molt bons, que els agraïm l’esforç i 
la feina feta i que, sobretot, no defalleixin, ara que ja 
són majors d’edat, amb aquest número 18!
Amb molt d’orgull per la feina feta, no us entretinc 
més, a llegir i gaudir... 

Joaquim Torrecillas i Carreras
Regidor responsable de l’Arxiu
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En agraïment a Josep Bota i Gibert

Se’m fa molt difícil escriure sobre una perso-
na tan propera com en Pep Bota a tan pocs 
dies de la seva mort. Encara no me’n sé ave-

nir. El sentiment de pèrdua és molt gran. A tota la 
gent de l’Arxiu ens ha colpit molt la seva desapari-
ció. Per molt que sabéssim que la seva malaltia era 
de mal resoldre, mai no ens haguéssim esperat un 
desenllaç tan ràpid, i menys veient-lo encara poc 
temps abans repartint feina i projectes. 

La darrera vegada que el vaig veure, ja a l’hos-
pital Sant Jaume, em va semblar el Pep de sem-
pre. El murri d’ulls 
menuts i vius, amb 
caràcter i la ment 
clara i ràpida com 
una centella. Però, 
tanmateix, d’aquella 
visita en vaig sortir 
amb el cor encongit 
perquè vaig tenir la 
sensació que, alho-
ra que mantenia in-
tacte el seu habitual esperit de lluita contra tota 
mena d’ignoràncies, desigualtats o adversitats, 
la seva intel·ligència no passava per alt un destí 
massa prematurament absurd i cruel.  

La relació amb ell venia de molts anys i havia 
estat força intensa. En el meu cas arrencava 
ja de l’època de l’institut, quan vaig topar-me 
amb un jove professor acabat d’aterrar d’aque-
lla universitat militant i transformadora de la 
transició. A primers dels vuitanta les seves clas-
ses vessaven esperit crític i continguts d’última 
fornada. Les recordo intenses i mai prou ben 
aprofitades. Diria que vaig aprendre més d’ell 
de gran que de jove, però; al seu costat no podi-
es deixar de fer-ho. 

Retrobats de nou en l’òrbita de la recerca a redós 
de l’Arxiu, quan no ens plantejava el darrer tema 
que volia investigar ens sortia amb el comentari 
de la lectura que l’havia atrapat o de l’exposició 
d’arreu del món que calia visitar ineludiblement. 
Tot això podia aparèixer de manera fluida o a raig, 
però sempre amb un discurs coherent i una dicció 
depurada. Parlar amb en Pep era pur gaudi intel-
lectual i vital. Naturalment, després venia la feina 
i l’exigència sense quarter, que devia ser la matei-
xa que s’aplicava a ell mateix. Calia tenir a punt un 
munt de documentació textual o en imatge, calia 

ser metòdics, crítics, revi-
sar paràgraf rere paràgraf i, 
en la mesura del possible, 
ajustar-se a uns terminis. 
Esforç, constància, exigèn-
cia i mètode. Quin mestre, 
gran ... !

Sense cap dubte en Josep 
Bota ha estat una figura im-
portant perquè a partir de la 

seva activitat professional o vocacional ha fet una 
aportació molt significativa al conjunt de la societat. 
Blanes li deu molt. Amb els seus treballs d’història, 
història de l’art i filologia ha estat el gran renovador 
de la historiografia local dels últims decennis, equi-
parable a Roig i Jalpí o Cortils i Vieta en el seu mo-
ment. Durant aquest període, ningú com ell no ha 
deixat tanta i tan bona obra publicada.
 
També ha estat important  per la seva tasca en l’àm-
bit de l’ensenyament a les comarques gironines: 
com a professor d’institut, com a inspector insubor-
nable i compromès amb les causes justes, com a pe-
dagog i com a defensor de la llengua catalana. Però 
ha estat especialment significatiu perquè els mèrits 
adquirits en aquestes disciplines -vessant investiga-
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ció o vessant docència i pedagogia- han transcen-
dit l’àmbit local i han ajudat a difondre i a donar 
una bona imatge de la seva estimada vila nadiua, 
la qual cosa no és poc.   

Per què el trobarem a faltar, a n’en Pep? Doncs 
perquè se li il·luminaven els ulls davant de qual-
sevol petita novetat sobre Blanes, perquè es tirava 
de cap als nous projectes, perquè creava amb la 
paraula i el text, perquè era un internacionalista 
local, perquè no sabia no ser vehement, per ser un 
cabut dúctil, per les discussions sobre toponímia, 
per les moltes hores viscudes, perquè la nostra 
lluita era la seva, perquè era únic ...
 
S’ha estroncat el doll en el moment àlgid, quan 
més rajava i havia de rajar. Però feliçment segui-
rem gaudint del seu llegat. De vegades aquestes 
coses es veuen clares amb fets. L’endemà mateix 
del seu enterrament, una jove i forana professora 
d’història d’un institut de Blanes que des de l’Ar-
xiu buscava informació sobre història del s. XX a 
la ciutat per a les seves classes es meravellava de 
la qualitat dels textos de Josep Bota que li havíem 
passat. Què més dir? És això! En Josep Bota ha 
deixat tant fet, ha obert tantes portes i ha deixat 
entreveure tants camins de recerca que els inte-
ressats en Blanes, d’una manera o altre, sempre hi 
anirem a parar.  
El temps ens farà avinent tot el que hem perdut. 
Per sort el solc que ha deixat és dels que no s’es-
borren. Moltes gràcies per tot, benvolgut Pep. 
Descansa en pau.

Antoni Reyes Valent, en nom de tot l’equip 
de l’Arxiu Municipal.

Text publicat el febrer de 2015 
a Recvll i al Diari de Girona

AGRAÏMENT
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RECERQUES

El Convent i Ca l’Amado 1932 c. 
Núm. Reg. 7841. Fons Francesc Salt (AMBL)

01 Els jardins de Joan 
Mirambell a Blanes
per Andreu Peralta

Portada del primer número de la revista La Ciutat & la Casa. Detall de 
la perspectiva pel projecte de jardí per Amado Carreras. (1925)

Damunt dels primers penya-segats de 
la Costa Brava, en una època lliure de 
turisme estranger i d’edificacions de 

prestigi, enmig d’un paisatge sever, però a la ve-
gada de gran bellesa, amb impressionants vistes 
sobre el mar, se situen dos projectes primerencs 
del jardiner Joan Mirambell i Ferran (1892-1983). 
És un temps en què, en  aquest racó de Blanes, 
es desplega una intensa activitat empesa  per la 
il·lusió, l’empenta i la ferma voluntat d’uns ho-
mes, cultes i sensibles, d’acomplir el seu  somni. 
L’agitador cultural Joaquim Casas Carbó restaura 
l’antic convent dels caputxins, l’empresari Ama-
do Carreras alça el seu xalet d’estiueig i l’home de 
negocis i naturalista aficionat Carl Faust inicia les 
obres del jardí botànic de Marimurtra.

Dues propostes d’enjardinament que, d’una 
banda, pretenen ser el punt de partida per donar 
a conèixer la figura del jardiner en aquests anys 
que s’estrena en la direcció de jardins i que, d’una 
altra, intenten descobrir la vàlua de la seva tasca 
artística i professional.

L’obra de Joan Mirambell

A principis dels anys vint del segle passat, el jar-
diner Joan Mirambell i Ferran (1892-1983) rep 
l’encàrrec de l’editor i escriptor Joaquim Casas i 
Carbó i de l’empresari Amado Carreras de realit-
zar el projecte d’enjardinament de les seves fin-
ques, en terrenys que antigament pertanyien al 
convent dels caputxins en el promontori de Santa 
Anna, a Blanes. Aquest és el tret de sortida d’una 

dilatada trajectòria professional a la Costa Brava 
que el portarà a enjardinar, entre d’altres, l’em-
blemàtica Marineda de Santiago Martí a Llafranc, 
el palauet d’Alberto Puig Palau a Platja Castell a 
Palamós i la loggia de Senya Blanca de Josep En-
sesa, artífex de S’Agaró. 

En aquests temps, Mirambell és un artista estimat 
i reconegut en la vida cultural barcelonina, que 
compagina la tasca de director de jardins amb  la 
docència, com a professor de Realitzacions a l’Es-
cola Tècnica d’Oficis d’Art (1920-23) i la il·lustra-
ció, com a col·laborador de diferents publicaci-
ons artístiques de l’època. Seus són els dibuixos 
per a la primera narració no rebutjada de Josep 
Pla apareguda a la revista D’ací d’Allà, el mes de 
gener de 1920, L’eternitat de Pere Brincs, home de 
Begur. Enrere queden les il·lustracions pel segon 
llibre de poemes de Josep Maria de Sagarra, El mal 
caçador (1916), les orles per la col·lecció “Llibres 
per servir de lectura a les escoles de Catalunya”1 
que el Consell de Pedago-
gia publica entre 1917 i 
1919 i també, els retrats, 
a l’aquarel·la o al car-
bó, alguns dels quals 
exposa  al Primer Saló 
de Tardor a les Galeri-
es Laietanes (1918) o 
bé a les Exposicions 
d’Art celebrades al 
Palau de Belles Arts 
la primavera de 
1919 i 1920. Edu-
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Ca l’Amado. Núm. Reg. 6.651. Fons Francesc Salt (AMBL)

Els jardins de Joan Mirambell a Blanes

cat en l’estètica noucentista, és home culte i vital, 
que participa activament en el moviment cultu-
ral de l’època i freqüenta penyes, tertúlies artísti-
ques, gresques i saraus. Coneix músics, escultors, 
arquitectes, escriptors, pintors, marxants d’art...i 
s’estableixen llaços de col·laboració entre ells. 
Treballa amb el bo i millor dels arquitectes nou-
centistes (els germans Puig Gairalt, Francesc Fol-
guera, Raimon Duran i Reynals, Xavier Turull...) 
no únicament en el disseny de jardins, sinó que 
també participa en concursos d’arquitectura i re-
alitza esgrafiats. A cavall entre la primera i sego-
na dècades del segle XX col·labora amb Antoni 
Puig i Gairalt en els concursos d’avantprojectes 
de xalets per a la ciutat jardí de Terramar (1919), a 
Sitges, i la Colònia Bosch (1919), a la Conreria de 
Montalegre,  en el jardí de la casa de Lluís Guarro 
(1923), a Sarrià i en els esgrafiats per Ca l’Arquer 
(1919-20), a Cerdanyola. També intervé en el con-
curs per l’eixample de Lleida (1921), on amb un 
grup de treball encapçalat per Joan Bergós, pre-
senten un exhaustiu estudi que conté tot tipus de 
tipologies constructives2. I per Ramon Puig i Gai-
ralt s’encarrega dels esgrafiats per a la façana de 

l’edifici d’oficines de Felip Colldefors (1920-21) a 
la Via Laietana. 

Moltes d’aquestes iniciatives neixen al Taller de 
la Diagonal, on Antoni Puig i Gairalt amb els seus 
companys d’estudis Lluís Bonet, Joan Bergós i 
Albert Carbó, creen, a partir de 1918 i durant deu 
anys, un espai de creació artística que aglutina 
artistes de diferents disciplines. Molts d’ells, dei-
xebles de l’Escola d’Art de Francesc Galí, conver-
tida en un dels principals centres de difusió dels 
postulats noucentistes, on a més d’aprendre di-
buix i pintura, pren especial atenció les sessions 
musicals, les excursions al Montseny, les visites a 
exposicions, les conferències sobre poesia i litera-
tura... A can Galí, Joan Mirambell coneix i fa amis-
tat amb una gran quantitat d’artistes de primer 
nivell que sorgeixen de les seves aules entre 1906 
i 1915: Joan Miró, Josep Aragay, Rafael Benet, Ma-
nuel Humbert, Llorens Artigas... I és a partir de les 
seves converses sobre art amb el mestre Galí que 
es desperta el seu interès per la jardineria i ingres-
sa a l’Escola Superior dels Bells Oficis per obtenir 
el títol de director de les Arts del Jardí.

A partir d’aquest moment, des 
del taller de Plaça Universitat, 
que comparteix amb els amics 
arquitectes Raimon Duran i 
Reynals i Magí Pius Sandiu-
menge, enllesteix dotzenes 
d’encàrrecs, que arriben no no-
més d’arreu de la geografia ca-
talana, sinó també de paisatges 
més allunyats. 

En una d’aquestes primeres 
destinacions fa cap a Blanes 
on, per aquests dies, l’arqui-
tecte Isidre Puig i Boada, pren 
el relleu de Josep Font i Gumà, 
en la restauració de l’antic con-
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RECERQUES

El convent vist des dels jardins de Ca l’Amado. Núm. Reg. 6652. Fons Francesc Salt (AMBL)

vent, per convertir-lo en residència d’estiueig de 
Joaquim Casas. Al costat, a l’hort dels caputxins, 
Amado Carreras confia les obres del seu xalet a 
Josep Goday, que en aquests moments treballa 
en el projecte arquitectònic del veí jardí botànic. 
Joan Mirambell participa en ambdues iniciatives 
i elabora sengles propostes on camins i escalina-
tes, acompanyats de verds i colors, s’abalancen 
damunt els penya-segats, es detenen en pèrgo-
les, terrasses i miradors des d’on la presència del 
mar a l’horitzó és el gran protagonista. Damunt 
d’aquest fons blau intens i inquiet que domina 
la totalitat de la peça, l’artista dibuixa un mosaic 
vegetal en perfecte equilibri amb els elements ar-
quitectònics per aconseguir l’ordre, la contenció 
i la serenitat propis de l’ideal noucentista. També 
el jardiner comparteix qualitats anàlogues que són 
ben presents en els seus jardins. Aquells qui varen 
tenir l’oportunitat de gaudir del seu tracte, en re-
corden la seva pulcritud i elegància, el seu sentit de 
l’ordre i l’harmonia, el gust per la regularitat nou-
centista. 

Joaquim Folch i Torres en un dels seus articles en 
aquella campanya que impulsa en 
pro de l’art dels jardins en els anys 
1914-18, defineix el jardiner com 
aquell qui “recull les mateixes coses 
del paisatge, les herbes i les flors, els 
arbres i la terra, i les endreça de tal 
faisó que l’obra d’art que´s proposa, 
sigui el resultat del desenrotllament 
vital de les coses de la natura vivint 
en la natura mateixa (...) En ell –l’art 
del jardiner- és on millor se revela 
aquest sentit d’endreçament que 
dintre séu porta l’home; en aquest 
sentit on trobem l’origen obscur 
de l’obra d’art.”3 Mirambell és, sens 
dubte, aquest artista jardiner, com 
anys més tard, el crític i pintor Rafael 
Benet, amic i company, fa notar en 

un dels seus escrits: “Este orden vivo, sutil, de las 
pequeñas especies botánicas, nadie entre nosotros 
ha sabido establecerlo como el jardinero Juan Mi-
rambell: orden íntimo que se basa en leyes de una 
geometría sensible.”4

Aquesta és, de fet, una de les molt poques refe-
rències, tant en la bibliografia general com en 
l’especialitzada, a la seva figura i  activitats artísti-
ques. Val a dir  que és escassa l’atenció prestada a 
la seva persona en la història de la cultura catalana 
moderna, com ho és, també, la presència de l’art 
dels jardins. La seva producció resta a  l’ombra de 
les creacions dels grans mestres del Noucentisme, 
tot i que mai han deixat de comentar-se en la his-
toriografia d’aquest moviment algunes obres com 
les il·lustracions de El mal caçador i el jardí per a la 
casa de Lluís Guarro. Un recorregut pels  annals de 
la jardineria al nostre país tampoc es revelarà molt 
més generós amb aquest personatge. A tot plegat, 
cal afegir-hi la seva personalitat volgudament dis-
creta, amb una ferma voluntat de passar sempre 
desapercebut fins al punt de no signar cap dibuix i 
plànol, ni permetre que el seu nom surti imprès en 
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Els jardins de Joan Mirambell a Blanes

Col·lecció Andreu Peralta. 
Foto: Montserrat Florensa. 

Rebut d’honoraris pel projecte del convent. 
Col·lecció Andreu Peralta

un text. Aquesta manca de documents 
explícits probatoris de la seva intervenció, sumat 
al caràcter fràgil i efímer dels  jardins exposats, fan 
difícil, i en molts casos impossible, determinar-ne 
l’autoria. Aquests motius expliquen que  la quali-
tat de la seva extensa producció no es correspongui 
amb el coneixement que avui  dia es té de la seva 
obra, tot i que algun dels seus jardins siguin força 
coneguts, encara que de manera anònima o bé ad-
judicats a d’altres jardiners. 

En les dues propostes d’enjardinament en ter-
res de l’antic convent sorprèn trobar la signatura 
de l’artista, cosa que només s’entendria per trac-
tar-se d’obres primerenques, desitjós de donar-se a 
conèixer en la nova tasca de director de jardins. La 
similitud de plantejaments entre un jardí i l’altre 
respon a l’ accidentada topografia pròpia del lito-
ral gironí, que obliga el jardiner a organitzar el ter-
reny en terrasses, on desplega les seves arquitectu-
res preferides: les basses d’aigua, les escales i murs 
per salvar desnivells i la pèrgola. Composicions 
serenes i contingudes, en què tan fonamental són 
aquests elements arquitectònics com la vegetació 
i que posen de manifest l’interès per recuperar la 
tradició del jardí mediterrani. I és en aquest sentit 
que Joaquim Folch i Torres pregona des de la Pàgi-
na Artística de La Veu de Catalunya: ”I aquest ha 
de ser el jardí que hem de crear ara. El jardí ciutadà, 
embellidor de les nostres perspectives, exornador 
dels nostres palaus, harmonia d’un conjunt urbà, i 
a ell hem d’anar sense altre desig que el d’exaltar, el 
d’acusar la bellesa de la nostra natura, amb els ele-

ments d’aquests jardins populars, 
que són flor exquisida d’ella”5. 
Aquests jardins, inspirats en la 
tradició popular, s’encaminen a 
dissenyar la “ciutat ideal”, dins 
de l’ideari de “bellesa pública” 
projectat pel noucentisme.

El Convent

Pocs plànols originals es conserven de l’artista, fet 
que posa de manifest el valor documental i artístic 
del Projecte de jardí per a D. Joaquim Casas Carbó 
en la seva finca “El Convent” de Blanes. Són quatre  
plànols a escala 1:100, amb tinta marró impresa 
sobre paper mecànic de color beix (diazotípia), 
enfosquit lleugerament pel pas del temps: planta 
de gran format, 100x117,5 cm i tres seccions de for-
mat mitjà, 33x68 cm. A més, forma part del plec un 
parell de fulls administratius, rebut i factura d’ho-
noraris que permeten datar el projecte l’any 1921 
i conèixer la retribució rebuda, valorada en 1.200 
pessetes. 

En aquests plànols, damunt de tres grans terras-
ses obertes al mar, Mirambell proposa un disci-
plinat exercici de simetria, on l’aigua, element 
geomètric, evocador del jardí àrab, ressalta el 
recorregut principal, de manera que esdevé 
l’eix ordenador del jardí. La clau de plantació 
anuncia una vegetació genuïnament mediter-
rània: pins marítims, murtres, tamarius, bala-
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dres, farigoles, espígols, xiprers... La narració 
de Josep Maurí Serra, on recupera la història del 
convent, fa referència, bé que sigui breument, 
a aquest projecte: “Finalment, en Joan Miram-
bell va projectar els jardins del Convent, però 
no van pas realitzar-se tots els seus projectes. 
De totes maneres, encertadament, varen plan-
tar-s’hi molts xiprers; tal com ja duia al pensa-
ment anys ha Casas Carbó, des del seus viatges 
a Florència i Assís”6.

Ca l’Amado

El gener de 1925 la revista La Ciutat & la Casa, 
dirigida per Rafael Benet, s’entrena amb una 
magnífica tricromia a la coberta que reprodueix 
un detall de la perspectiva que forma part  del 
Progecte de  jardí per a la finca Hort del Con-
vent propietat de D. 
Amado Carreras. 
A més, a l’interior 
d’aquest primer 
número fotografi-
es del jardí de Lluís 
Guarro il·lustren 
un article del ma-
teix Benet sobre 
aquesta residència 
de l’industrial pa-
perer a Sarrià, obra 
d’Antoni Puig i Gai-
ralt.7 Aquest projec-
te respira l’aire de 
tradició popular tan al gust de Folch i Torres:  
l’estanyol i el brollador, la pèrgola i l’emparrat, 
els testos de terra cuita i els bancs, conformen 
un racó íntim, molt en la línia dels endreçats 
jardins que propugna en els seus escrits. A “Jar-
dinets de masia” parla del jardí català com una 
transformació del pati, un entremig entre ar-
quitectura i paisatge, una creació orientada a 
l’origen de les coses mediterrànies.8

En aquest mateix sentit s’expressa l’autor de l’ar-
ticle “Jardí de la Costa Brava”9, que acompanya 
la tricromia de portada, on després d’arremetre 
contra l’exotisme i l’artifici que domina la jar-
dineria en aquells dies es felicita pel retorn al nos-
tre paisatge. Aquest, continua, “és la topografia i 
la llum, són els cultius que l’home ordena i que 
ordena més estrictament, arquitectònicament, 
prop dels murs de la casa, on hi ha els safarejos 
i l’horta”. I és que, en definitiva, el jardí de casa 
nostra no s’escapa de la  condició de mediterra-
neïtat d’aquest paisatge: les terrasses o feixes són 
fruit d’una accidentada topografia, les pèrgoles 
són el complement ideal per protegir-se del sol, o 
fins i tot d’alguna tronada, a l’estiu, els safareigs 
responen a la necessitat d’emmagatzemar aigua 
per regar i l’horta evoca la vegetació domesticada 
que envolta la casa.

L’arribada de J.C.N. 
Forestier de la mà 
de Francesc Cam-
bó, meravellat pel 
seu treball al Parc 
de Maria Lluïsa a 
Sevilla, és clau per 
recuperar aquesta 
tradició “hispanoa-
ràbiga allà, tradició 
una mica més llatina 
ací, però encara ben 
meridional”, mani-
festa l’autor de l’arti-

cle, amagat sota el pseudònim de Cayus Macius, 
que tot seguit passa a detallar el jardí de l’Hort del 
Convent:

 “Aquest jardí, com es pot comprovar en la tricro-
mia, és un lloc accidentat. Mirambell ha estilitzat 
aquests desnivells, com Le Nôtre istilitzà la plana 
de Versalles. Ha calgut un assenyat moviment de 
terres. Ideat aquest s’han traçat les avingudes, els 
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camins, el lloc del roserar, l’elevada pèrgola, de 
la qual es davalla per una escala a doble pendent 
que condueix a la plataforma dels tarongers, dava-
llant-se per una escala de doble pendent, també, 
fins a davant de la gran escalinata-eix que dóna a la 
miranda de damunt l’acantilat. D’aquí, recolzat en 
la balaustrada de terra cuita, hom veu damunt el 
morrot el violer marí, roselles de mar, aloes i etze-
vares. A baix a la platgeta els lliris de Santa Cristina.

Tot el jardí és voltat d’una faixa vegetal alta i es-
pessa, on juguen les colors dels verts i les flors: el 
groc de les mimoses hivern i primavera, el morat 
dels tamarins i la flor del baladre primavera i estiu. 
Aquesta faixa es completada pels xiprers i els llo-
rers.

 En el replà dels tarongers i en el roserar hi ha llocs 
d’aigua. Els camins són coberts amb sauló de Bla-
nes. En les hornacines s’hi destaquen uns gerros de 
l’escultor Casanovas.
Hi ha jardí de secà amb oliveres, ginesteres i sota 
bosc. El pi no manca en aquest jardí suspès; vora la 
mar, bell mirador.”

Aquest mateix mes de gener, moment en què apa-

reix la revista, empès pel seu vitalisme i el seu gust 
per l’aventura, Mirambell emprèn viatge a terres 
africanes per participar en un safari a la regió de 
l’Alta Gàmbia  en companyia dels germans Josep i 
Joan Botey i el jardiner N. Mª. Rubió i Tudurí.10

Pinya de Rosa i altres encàrrecs

Passats els anys, per la dècada dels quaranta del se-
gle XX,  retorna a Ca l’Amado Carreras, greument 
afectat per un bombardeig durant la Guerra Cívil. 
L’arquitecte encarregat de refer-lo és Francesc Fol-
guera Grassi, que confia novament a Mirambell 
les tasques de jardineria. Ambdós, arquitecte i jar-
diner, col·laboren plegats amb anterioritat en el 
Casal Sant Jordi a Barcelona i el Llorà a Collsacabra 
per l’empresària tèxtil Tecla Sala  i amb posteriori-
tat en molts d’altres projectes a S’Agaró.

Poc després, a principis dels cinquanta intervé en 
el jardí de Pinya de Rosa, al costat del seu propie-
tari Ferran Rivière i de Caralt, l’arquitecte Raimon 
Duran i Reynals i el mestre jardiner Joan Pañella 
Bonastre, si bé es desconeix el seu grau de col·la-
boració en aquest projecte. I és que, discret com és,  
després de la guerra s’aplica a passar desapercebut. 
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NOTES

1. Es tracta d’una edició pedagògica experimental de tex-
tos que, dirigida per Eladi Homs i amb la col·laboració 
de carles Riba, presenta sis llibres de lectura per a les 
escoles: Mànigues marines, de Joaquim Ruyra; La rossa, 
d’Emili Vilanova; El gos de casa, d’Àngel Guimerà, i tres 
antologies poètiques, de Joan Maragall, Josep Pijoan i 
Maria Antònia salvà.

2. sORIANO-MONTAGuT I JENÉ, Miquel-Àngel. Joan Ber-
gós i l’arquitectura industrial, agrícola i ramadera. Escola 
Politècnica superior d’Edificació de Barcelona. uPc.

3. Folch i Torres, Joaquim. “Els jardins”. Vell i Nou, Núm. 
3, 15 de juny 1915.

4. Benet, Rafael. “Jardines y estatuas”, Cobalto. Arte antiguo 
y moderno. Vol. I , Primer cuaderno: el paisaje. Barcelo-
na: Ediciones cobalto, 1947.

5. Folch i Torres, Joaquim. “Notes sobre l’art del jardí”. 
La Veu de Catalunya. Pàgina artística, núm. 323, 21 de 
febrer 1916.

6. Maurí serra, Josep. Història del Convent de Blanes (el de 
“Les coses benignes”). Barcelona: Gràfiques Marina, 1958.

7. Benet, Rafael.  “una obra d’ Antoni Puig Gairalt”. La 
Ciutat & la Casa, núm. 1, 1 de gener 1925.

8. Folch i Torres, Joaquim. “Jardinets de masia”.  La Veu de 
Catalunya. Pàgina artística, núm. 265, 11 de gener 1915.

9. cayus Macius. “un jardí de la costa Brava, dirigit per 
Joan Mirambell”. La Ciutat & la Casa, núm. 1, 1 de gener 
1925.

10. N. Mª. Rió i Tudurí recull les experiències d’aquest viat-
ge en el llibre Caceres a l’Àfrica tropical (Altés. Barcelona, 
1926) i Joan Botey i Riera en el relat “caceres a l’alta 
Gàmbia” (Butlletí Excursionista de Catalunya, núm. 370, 
març de 1926, pàg. 81-100). També,  la premsa de l’èpo-
ca, d’àmbits ben diversos, dedica  reportatges il·lustrats 
sobre  l’expedició: “catalans a les riberes del Gàmbia” a 
D’Ací i d’allà (núm. 88, abril 1925, pàg. 110-111), “De 
una cacería por tierras africanes” a El mundo en auto. 
Magazine del hogar (núm. 14, maig 1925, pàg. 33-36) 
i “una expedición catalana al África Occidental” a El 
progreso fotográfico (núm. 61, juliol 1925, pàg. 157-158 
i centrals).
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02 supersticions i creences 
de la gent de mar
per Albert Ros

Us heu parat mai a pensar en les persones 
que tenien temors o creien en maleficis 
i en dimonis i, sobretot, en bruixeries, 

malastrugances, o en el “temor de Déu”? Aquestes 
persones no eren altres que la gent de mar.

Ja des de l’edat mitjana que es té constància 
d’aquestes supersticions, amb moltes certifica-
cions i detalls, ja siguin reals i ben documentats 
com faules transmeses de pares a fills.

En aquest escrit intentarem donar a conèixer mol-
tes de les supersticions més antigues, per exemple 
les que tenim documentades ja en els segles XV i 
XVI, que després ens donaran peu a fer la compa-
ració amb les que al llarg dels anys ens han arribat 
de la mà dels homes de la mar.

No pretenem de cap de les maneres comentar-les 
totes, ja que necessitaríem més d’un llibre, però sí 
que ens agradaria destacar alguna de les antigues 
supersticions del mar i terres llunyanes, per poder 
constatar similituds amb algunes de les actuals, 
tot i la distància i els molts anys transcorreguts.

Fa alguns anys, se’ns va ocórrer buscar-ne algunes 
per intentar documentar-nos i poder fer algun es-
crit dels que solíem publicar a la revista Actual. En 
vam trobar tantes i tantes que vam decidir que no-
més informaríem de les de les nostres contrades.

Tota la meva vida he fet l’ofici de pescador i sem-
pre he estat vinculat amb el món marítim d’una 
forma o altra, ja sigui per tradició, per vocació i, 

sobretot, pels meus 
vincles familiars. 
Això m’ha dut a no 
estar mai deslligat 
del que ha estat la 
meva gran pas-
sió: la mar i el seu 
món. He passat 
els darrers 18 anys 
escrivint articles 
només de fets i 
coses del nos-
tre mar, 11 anys participant en 
tertúlies sobre la pesca i la mar en el Museu de la 
Pesca de Palamós, uns altres anys més donant xer-
rades públiques a diferents indrets i darrerament 
ja porto 3 anys compartint les meves experiències 
amb tots els nens de les escoles blanenques que 
ens vénen a visitar al moll.

 Les més antigues supersticions 

Una de les supersticions més antigues i conegu-
des, al mateix temps que ben documentada, se si-
tua en el temps de l’era dels víkings. Quan moria 
l’amo d’una embarcació, se’l solia embolcallar o 
bé amb preciosos tapissos o bé amb les seves mi-
llors vestidures, i se’l col·locava a la coberta de 
l’embarcació per endinsar-lo mar enllà, on se li 
prenia foc. Naturalment, es feia  a manera de ri-
tual, com una ofrena en honor de les divinitats. 

Una altra de les creences més esteses fins a princi-
pi del segle XX era que molts armadors tenien cos-
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tum o mania que quan l’embarcació no servia per 
fer el treball desitjat, no se n’aprofitava ni una sola 
fusta o peça i la feien cremar. D’aquí ve el costum 
que per la festa de Sant Joan o Sant Pere, arreu de 
la costa catalana, la gent de mar fèiem cremar les 
nostres velles embarcacions. Jo ho he arribat a fer. 
Ara ja no es fa. El refrany popular ja ho diu: “barca 
nova per pescar, vella per cremar!”. Lògicament, 
es feia amb barques desballestades, que també ser-
vien per cremar a casa a la llar de foc. Fins fa ben 
pocs anys, els pescadors també fèiem servir la fusta 
per fer fogueres a la platja per ajudar-nos a passar el 
fred de les matinades o les vesprades.

Una altra superstició, documentada ja a finals del 
segle XV pel cronista i cartògraf Jaume Ferrer de 
Blanes, diu que en els viatges de Cristòfol Colom hi 
havia la creença que, per poder “tallar” una màne-
ga o tromba marina, un comandament o prohom 
s’havia de situar dalt  de la proa de la nau i amb un 
ganivet o espasa fer els gestos que la tallava, o bé 
es feia el senyal de la Creu i així es desfeia. Aques-
ta creença estava molt estesa a la zona nord de la 
península i a  Galícia. Eren, sobretot, els mariners 
gallecs els que més hi creien i la utilitzaven en les 
seves llargues pesqueres de setmanes o mesos en 
el mar del Nord. De totes formes, a Catalunya, allò 
que no fallava mai per desfer les mànegues era dis-
parar els canons o tirar forts petards.

Podem afirmar que hem tingut ocasió de tro-
bar-nos moltes vegades a prop de moltes màne-
gues, però que mai hem hagut de fer cap d’aques-
tes esmentades operacions per sortir-nos-en. Que 
jo recordi, l’única que he viscut va ser una que ens 
va venir de terra cap a mar, un tornado que ens 
va sorprendre quan ens trobàvem pescant sonsos 
amb l’embarcació de casa enmig de s’Abanell i ens 
va agafar d’esquitllentes: ens va voleiar tot el que 
teníem sense amarrar a la coberta, però no vam 
patir cap desgràcia personal. Sí que va ocasionar 
moltes destrosses a dos dels càmpings i terrenys 
de cultiu de la riba de la Tordera. Això va succeir 
aproximadament l’any 1968 o 1969. Suposem que 
encara avui hi deu haver alguna persona d’aquells 
càmpings o terrenys que se’n deu recordar.
  
Els antics mariners, sobretot a la part del nord 
d’Espanya, quan un home desapareixia al mar, 
per mirar de trobar-lo solien tirar alguna peça de 
roba seva a l’aigua, com ara una camisa. A Catalu-
nya no tenim referències d’aquest costum. 

Una altra creença estesa als mars del Nord era que 
quan els navegants veien enmig de la immensitat 
volar una gavina tota sola es tractava de l’ànima 
d’un desaparegut en el mar.

Es creia que tot t’aniria bé i que tindries bona sort 
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si prenies o robaves alguna cosa d’una 
embarcació que tenia sort i passava per 
una bona ratxa en les seves pesqueres. Es 
creia que era una manera d’encomanar la 
bona sort. 
                                                   
Des de fa segles que es diu que era do-
lent sortir a pescar els dimarts, divendres 
i diumenges, ja que es considerava que 
aquests eren dies desventurats.

Si es tirava sal a la mar quan feia mal 
temps es deia que podies calmar-la. 
Aquesta és una antiga creença, ja utilitza-
da des de l’edat mitjana.

El paper de la religió

Totes aquestes creences tenen molts se-
gles d’antiguitat i s’han anat conservant a 
través de la tradició oral dels antics navegants, en-
cara que moltes ja estan en desús. Un dels perso-
natges amb fama de supersticiós va ser l’almirall 
Cristòfol Colom. Hem de pensar que la majoria 
de supersticions eren sobre qüestions de l’esglé-
sia, encara que els que més les creguessin fossin 
els catòlics pròpiament o els de religió cristiana, 
almenys a la Mediterrània.

Un petit exemple el tenim per Setmana Santa. 
Tothom que anava a la Missa de Rams, a beneir les 
palmes o el llorer, solia -i encara se sol fer- col·lo-
car-los a la part més alta de l’embarcació, normal-
ment en el cim del pal.

També hi havia la creença molt ferma que deia 
que si anaves a pescar el Dijous o el Divendres 
Sant era quasi segur que et passaria alguna desgrà-
cia al cap de pocs dies.

Un altre costum era el que deia que quan un pes-
cador, tant si era patró com mariner,  si des de casa 

sentia la campaneta que tocava l’escolanet quan 
acompanyava el capellà per donar l’extremunció o 
la comunió a un moribund, s’havia de quedar dins 
de casa. Si ja es trobava pel carrer, s’havia d’amagar 
en algun portal perquè no el veiessin. En el cas de 
no poder evitar ser vist o veure la comitiva,  resava 
i se senyava diverses vegades. Això com a mínim 
encara es feia a la dècada dels cinquanta.

També era normal que algun patró no deixés que 
la marineria anomenés noms ni fets referents a 
l’Església en les seves converses. Tampoc es podia 
parlar o fer comentaris dels noms que es creia que 
eren els més malignes i perjudicials per als pesca-
dors, tals com dimoni, diable, satanàs, Llucifer... 

Se sap que encara avui dia, entre els pocs pescadors 
que queden al veí poble de Badalona, no es deixa 
ni anomenar-los. Sí que s’hi poden referir amb el 
nom de la bèstia.
Tampoc es deixava pujar ni capellans ni religiosos 
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a l’embarcació. I hem de tenir present que la majo-
ria de la gent de mar en aquella època es tenien per 
catòlics creients, també quan es trobaven en terra.
Els capitans o patrons que expressaven pública-
ment presagis o pressentiments sobre una acció 
de treball, si aquests es complien i sortia tal com 
havien pronosticat, corrien el risc que l’església 
els repudiés o els excomuniqués. Aquests fets 
estan a bastament documentats als segles XVI al 
XVII, en l’època de la Inquisició.

Fins fa tan sols 40 anys, durant els mesos de fe-
brer, març o abril, quan solen aparèixer unes ga-
vines de cap i coll negre, els capellans solien dir 
que allò succeïa perquè era l’època de la Quares-
ma i les gavines duien dol per la mort de Crist.

Creences més recents

Tot seguit expliquem algunes de les supersticions 
més recents de la nostra costa que recordem.

Cap patró no volia o no deixava que a la seva em-
barcació es parlés o s’anomenessin paraules amb 
els noms de serps, llangardaixos o dracs. Es deia que 
eren paraules maleïdes i que els durien malastruc. 

Una de les creences més esteses a tota la Mediter-
rània era, i encara crec que perdura, la de portar 
un paraigües i sobretot no obrir-lo a bord.                                             
Tampoc es permetia que ningú que dugués saba-
tes de cuir pugés a bord. També crec que algú ho 
fa respectar avui en dia. 

Es creia que portava mala sort el fet de caure oli 
de menjar a la coberta i també es considerava de 
molt mal auguri que des d’una altra embarcació 
es demanés sal i donar-la. No podies negar-t’hi, 
però eren molts els patrons que feien tirar a mar 
la resta de la sal que els que quedava a bord. Pre-
ferien quedar-se sense.

No es deixava als pescadors d’algun tipus de xar-
xa o de palangre que portessin roba amb botons 
a l’hora de calar els estris. La dita marinera ja ho 
diu:  “Sant Pere no volia botons! El motiu era i és 
que en calar xarxes o palangres, se’t poden engan-
xar i arrossegar-te al darrere. 

Eren molts els patrons i armadors que quan la 
seva embarcació solia agafar força peix, sobretot 
els de les teranyines i sardinalers, no deixaven 
que els mariners tiressin aigua ni que netegessin 
els llocs on hi havia restes d’escata. Creien que 
els donava sort i que si la netejaven la perdrien.
                                      
En les converses a bord que solien tenir la ma-
rineria una vegada s’havia fet la feina i ja se sa-
bia quin era el resultat de la pesquera, sobretot si 
aquesta no havia sigut bona, no era permès l’ús 
d’expressions tan habituals com “si haguéssim 
anat”, “si haguéssim fet això”, “ ja ho deia jo” o “jo 
ja m’ho pensava”. A els patrons no els agradaven 
aquests tipus de comentaris i s’enfadaven molt.
Cap patró no acceptava que es digués que ja te-
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nies el peix venut o emparaulat abans de sortir a 
pescar-lo, perquè es creia que el fet de dir-ho po-
dia fer que passés alguna cosa que evités de poder 
complir l’encàrrec. Es deia “peix venut, dia per-
dut”. Crec que avui encara es conserva tal creença.

Sempre s’ha tingut la creença que els pescadors 
de la costa catalana solien pintar els marcs de les 
portes i finestres de color blau perquè així s’ho-
menatjava el Mediterrani. Doncs res més lluny 
de la veritat. Ho feien perquè ja era tradició des 
de temps immemorials, en època dels grecs i ro-
mans, perquè es pensava que duia sort i allunyava 
els mals esperits de les llars. Fins fa ben poc temps 
era una pràctica comuna a la Mediterrània i enca-
ra es pot comprovar a moltes zones illenques de 
Grècia i a Itàlia.

Tant per als mariners dedicats a les activitats de 
comerç com per als pescadors que s’estaven set-
manes i mesos embarcats, quan trobaven  balenes 
en la seva singladura era 
un senyal de bona sort 
en el comerç o de bona 
pesquera.

Si bé és cert que al Me-
diterrani se’n veuen po-
ques, de balenes, hi ha 
dos períodes a l’any que 
passen a prop de les nos-
tres costes: al principi de 
l’estiu, quan neden camí 
cap a l’est, i a la tardor, 
que tornen cap al sud. 

Hi ha la creença que 
els dofins són animals 
que sempre han ajudat 
l’home quan ha calgut, 
com per exemple en un 
naufragi, tant vius com 

morts. De fet, s’ha documentat que durant la se-
gona guerra mundial, en les lluites dels aliats con-
tra els japonesos en els combats de l’Oceà Pacífic, 
els dofins van ajudar molts dels homes que van 
naufragar. Els més grans també explicaven que 
quan un nàufrag s’ha vist atacat per taurons, els 
dofins sempre fan per ajudar-los i s’enfronten a 
ells.
 
Una altra superstició molt estesa a Catalunya era 
el neguit i malestar que un pescador o mariner 
sentia quan anant a treballar es trobava amb un 
gat negre. Alguns fins i tot no sortien a la mar. 
Crec que encara avui algú té aquesta creença.

Es considerava de molt mal auguri el fet que algú 
es cordés un botó en el trau equivocat. Se’l feia 
rectificar i posar-s’ho bé tot seguit. També es tenia 
per un mal presagi si en començar el primer tre-
ball del dia, fos el que fos, alguna cosa es feia al re-
vés o malament. Es creia que això preveia un mal 

dia. La dita popular deia: 
“Portes embolicades o 
mal calat, a terra aviat”.

Des de sempre, des de 
temps immemorials, 
s’ha tingut la creença 
que els primers éssers 
vivents a pressentir una 
desgràcia o una catàstro-
fe a bord no eren altres 
que les rates, les quals 
eren i són sempre les 
primeres a abandonar el 
vaixell.

Una altra creença, pot-
ser de les darreres a apa-
rèixer i que només feien 
complir els patrons de 
les pesqueres de palan-
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gre, volantí, nanses o palangró (les tècniques que 
utilitzaven esquer), és de no deixar manipular 
benzina ni petroli prop de l’esquer, per evitar que 
l’esquer no quedés impregnat de l’olor del com-
bustible. Fins i tot n’hi havia que no permetien 
fumar, sobretot els que fumaven caliquenyos o la 
clàssica pipa, perquè deien que aquest tabac, so-
bretot el d’aquells anys, desprenia una forta olor 
que podia perjudicar la pesquera. M’hi he trobat 
no fa gaires anys, tot i que desconec si algú encara 
ho fa respectar.

També hi havia patrons que no deixaven que es 
fessin transvasaments de combustible a prop de 
determinades xarxes, perquè deien que quedaven 
impregnades i els peixos en acostar-s’hi i sentir 
l’olor no quedaven mallats a les xarxes. Aquesta 
situació també l’hem viscuda.                                              

En algunes zones costeres es creia que les barques 
o embarcacions diverses pintades de color verd 
no tindrien sort en les pesqueres i, a més, que seri-
en propenses a tenir malastrugança o desgràcies. 
Que sapiguem, això no ha sigut documentat a la 
nostra costa.

La superstició que sí que sé segur que encara per-
dura és la famosa frase que diu: “mariner nou, 
fam o tormenta”. Aquesta sí que la sento dir cada 
dia als pescadors blanencs.

Si un peix ja pescat, pel motiu que fos, tornava a la 
mar després d’haver pujat a bord, significava que 
es tindria un mal dia, que es pescaria poc. Era un 
avís de malastrugança.

A Blanes és corrent dir, tant entre pescadors com 
terrassans, que si et xiula l’orella dreta és que par-
len bé de tu, però si és l’esquerra la que et xiula és 
que t’estan criticant i no et deixen en un bon lloc. 
També es diu que qui porta una pell de serp tindrà 
bona sort, sempre que qui la porta al damunt o la 

té en algun lloc que li pertanyi no ho sàpiga.

A Blanes, des de fa molts anys que es té constància 
que la gent del poble, el dia de Sant Cristòfol, el 
10 de juliol, s’esperaven a peu de platja per ficar-se 
de peus a l’aigua de mar en sentir tocar les campa-
nades de migdia, amb la creença que era el millor 
remei per curar les seves malalties. 

Ses campanes de Mallorca i Sant Pere a la presó

Una de les llegendes de mar més antigues de Bla-
nes és la que fa referència a l’estada de sant Pere 
a la presó. També coneguda a altres localitats de 
la costa entre la gent de mar s’aplicava quan algú 
es discutia amb una persona per qualsevol tema i 
volia tenir la raó. Es deia: “Què carai vols tenir raó, 
si a Blanes sou tan tossuts que fins i tot heu tingut 
Sant Pere tancat a la presó!” Aquesta expressió feia 
referència a un fet que s’explicava que va succeir 
de veritat, quan un alcalde que mantenia un litigi 
amb el gremi de pescadors va fer tancar una imatge 
de Sant Pere a la presó de Blanes. 

Una altra creença o curiositat que explicaven els 
pescadors més joves als tanoques i forasters era que 
si posaven s’orella sobre sa roca plana de s’Auguer 
i donaven un cop de cap a sa roca sentirien tocar 
ses campanes de Mallorca! Aquesta era una broma 
molt estesa.   

Dones a bord

Una altra de les supersticions més comunes és la 
que diu que embarcar dones a bord és senyal de 
mal auguri, ja que sempre que solia passar alguna 
desgràcia, si a bord s’hi trobava alguna dona, la 
marineria sempre en donava la culpa al responsa-
ble d’haver deixat embarcar “aquella femella”.

Aquesta prohibició d’embarcar “ses dones” estava 
molt arrelada al nostre litoral. A tall d’exemple us 
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puc explicar què va passar en el nostre port quan 
es va embarcar de manera oficial la primera dona. 
Feia de marinera a la barca del seu marit, que no te-
nia bona fama com a patró ni com a persona i no 
trobava marineria per poder anar a feinejar. Amb 
el matrimoni hi anava un fill de 10 o 11 anys. Es 
pot dir que no es van guanyar gaire bé la vida. Van 
haver de plegar i hagueren d’emigrar cap a un altre 
port. Això succeïa pels voltants de l’any 1970. La 
gent va atribuir-ho al fet que s’embarqués la dona. 
Vegeu fins a quins extrems arribava la mentalitat 

de la gent de mar en qüestions de supersticions. 
A les dones que treballaven en els salaons i a les 
mullers dels pescadors que salaven a casa tampoc 
els era permès de salar anxoves ni sardines quan te-
nien la menstruació. Es deia que es faria malbé tot.

Una altra situació molt comuna era donar la culpa 
de les desgràcies passades a aquelles persones a qui 
es tenia mania. Se solia exclamar: “La mala bruixa 
de na (x) m’ha maleït!”, quan no els sortia bé la 
pesquera.                                       
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Supersticions i creences de la gent de mar

Un altre cas blanenc

A Blanes, una de les moltes supersticions que vaig 
viure -aquesta realment curiosa- va ser la d’un pa-
tró de teranyina amb qui vaig treballar dues tem-
porades, en els anys 1952 i 1953. El cas és que ens 
tenia prohibit menjar figues seques, una menja 
molt habitual entre els pescadors aleshores, ja que 
eren barates i n’hi havia moltes. El patró creia que 
això li duria mala sort i no faríem una bona pes-
quera. La superstició va arribar a l’extrem d’aco-
miadar un dels mariners perquè es va assabentar 

que en duia i que se les menjava a bord. Però la 
situació va canviar el dia que un mariner, que ja 
estava tip d’aquella prohibició, en va portar a bor-
do, lògicament sense dir-li res al patró. En portava 
un quilo! A nosaltres sí que ens ho va dir i les va 
amagar a sota la seva  part de dormir. Aleshores 
anàvem per llunes de 20 dies i quan arribàrem a 
la fi d’aquella singladura, que per cert va ser la mi-
llor de tota la temporada tant en pesquera com en 
guanys, el mariner va treure la paperina de figues 
del seu amagatall i es posà davant de tots nosaltres 
i del patró, que era a coberta, menjant i a repartint 
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les figues que li quedaven. Al patró li va explicar 
que ja feia els 20 dies que les dúiem a bord. Aquest 
no li va dir res i va quedar mut i una mica blanc, 
fins que va anar-se’n. 

Mai més no les va tornar a prohibir, almenys anant 
jo a bord! 

Comiat

A cada poble i lloc existeixen innombrables cre-
ences i supersticions. Naturalment, és impossible 
reproduir-les totes, però la meva intenció ha estat 
plasmar aquelles que he conegut arran del meu 
treball de pescador, les que he viscut en primera 
persona, les que conec de les nostres contrades i 
de la costa mediterrània, i algunes de les més este-
ses de la resta de l’Estat. Totes elles són superstici-
ons i creences de la nostra gent de la mar, allò que 
durant molts anys han estat els temors i les pors 
dels nostres avantpassats.
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03 Els Teixits
Notes històriques d’una fàbrica pionera

per Maria Àngela Sagrera Perpiñà

Per a en Joan Balaguer Pérez, in memoriam, i per a totes les dones i homes que van treballar a la fàbrica d’Els Teixits. 

Per a en Pep Bota Gibert, in memoriam

La gran importància social i econòmica que 
ha tingut a Blanes la fàbrica SAFA des de 
la seva creació el 1923 ha eclipsat moltes 

vegades l’activitat que altres indústries van asso-
lir al nostre poble relacionades amb sectors molt 
diversos: gènere de punt (Genís, Doll, Tarma ...), 
cuir (Tosas, Sicra ...), begudes (Gallart, Rigau), es-
pardenyes (Boada, Utset ...)

Amb aquest treball sobre la fàbrica d’Els Teixits, 
es pretén iniciar una recerca d’arqueologia indus-
trial que ens permeti rescatar de l’oblit històric 
algunes d’aquestes empreses que tan importants 
van ser en alguns moments de la vida blanenca.

Aquesta recerca no hauria estat possible sense 
l’interès de la Rosa Maria Gusi Nonell i l’enorme 
col·laboració d’en Joan Balaguer Pérez.

1. Introducció

Els Teixits va ser, amb diferència, la primera fàbri-
ca important que hi va haver a Blanes relacionada 
amb el món del tèxtil.
Situada al carrer dels Massans núm. 50, avui car-
rer d’Anselm Clavé, es va posar en funcionament, 
probablement, l’any 1889 i es va tancar el 1958.
Es dedicava a la fabricació de teixits de cotó mit-
jançant telers accionats des d’una màquina de va-
por que funcionava amb carbó.
La major part de la mà d’obra (va arribar a te-
nir més de 200 treballadors) eren dones que, en 

feines molt especialitzades, treballaven a preu fet. 
Els homes ocupaven alguns llocs de direcció i or-
ganització i també tenien cura del bon funciona-
ment de la maquinària. 
Al llarg de gairebé setanta anys la fàbrica va ser 
propietat de diferents empreses:

· Pastells y Rigordosa (1892-1905)
· Pastells y Petit (1906-1924)
·  Joaquin Pastells i Coll (1925-1934)
· Hija de Joaquin Pastells (1935-1944)
· Fabra & Coats (1944-1951)
· Textil Venta (1951-1957)

La nostra recerca s’ha centrat fonamentalment en 
les darreres etapes de la fàbrica atès que la major 
part de la documentació conservada, sobretot per 
part de la família Gusi Nonell, així com els testi-
moniatges orals, molt especialment de Joan Bala-
guer Pérez, es corresponen a aquests períodes. 

2. Contextualització

Convé fer un petit repàs històric per situar la im-
portància que va assolir la indústria tèxtil a casa 
nostra des de finals del segle XVIII fins a finals del 
segle XIX - principis del segle XX, quan es posà en 
funcionament la fàbrica blanenca.
Fins al segle XVIII els petits tallers artesanals, que 
es concentraven majoritàriament a les ciutats, 
eren els encarregats d’elaborar les manufactures 
tèxtils. Era una tasca manual, sense maquinària, 
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només ajudada d’algunes eines, a partir de la qual 
l’artesà feia la peça completa.

Cap a finals del segle XVIII s’inicia la generalit-
zació de les fàbriques: els treballadors comencen 
a fer servir les màquines, l’activitat industrial es 
concentra, l’organització del treball es modifica 
tendint a l’especialització, la productivitat aug-
menta i, en conseqüència,  s’abarateixen els cos-
tos de fabricació i dels productes industrials. 

Era la Revolució Industrial i Anglaterra va ser el 
primer país a desenvolupar-la: tenia prou mà 
d’obra, una mentalitat liberal, un ampli mercat 
gràcies a les possessions colonials i al creixement 
demogràfic, havien millorat notablement les co-
municacions i, molt important, disposava de ma-
tèries primeres com el cotó (procedent de la seva 
colònia americana que n’era una gran produc-
tora mundial) i abundant carbó mineral, la font 
d’energia que es va fer sevir per fer funcionar les 
primeres màquines. Les xifres ens ho confirmen: 
Anglaterra va passar d’una producció de 1.000 
tones de teixits de cotó el 1750 a 25.000 tones 
el 1800, amb la qual cosa es va desplaçar la pro-
ducció de teixits de llana. Cap a l’any 1800, unes 
350.000 persones treballaven filant i teixint peces 
de cotó amb filadores i telers mecànics.

Fins aquell moment l’energia era d’origen hi-
dràulic o eòlic i també derivada de la tracció ani-
mal o humana. L’aparició de la màquina de vapor 
combinada amb el carbó va donar lloc a un nou 
tipus de font d’energia: la procedent del vapor 
d’aigua, capaç de generar la força motriu necessà-
ria per poder ser transmesa a qualsevol enginy. La 
màquina de vapor, veritable motor de la primera 
revolució industrial, es fonamentava en la força 
de la pressió d’aquest transmesa per un èmbol a 
una biela. Inventada per James Watt el 1769, va 
aplicar-se a diversos processos, com la bomba per 
a l’extracció d’aigua a les mines, la màquina de fi-

lar el 1785,  la navegació el 1807 i el ferrocarril el 
1825. 

La revolució dels transports va ser l’altre gran fe-
nomen associat a la Revolució Industrial deriva-
da de l’aplicació de la màquina de vapor. Des de 
mitjan del segle XVIII, a la Gran Bretanya i bona 
part d’Europa es va produir una millora dels mit-
jans de comunicació tradicionals: es van repa-
rar camins i carreteres, es van construir canals 
per millorar el transport fluvial i, sobretot, es va 
incorporar la màquina de vapor al transport ter-
restre (ferrocarril) i al marítim (vaixell de vapor). 
Per tot plegat, la indústria siderúrgica va veure’s 
arrossegada per la creixent demanda de ferro (tan 
elevada perquè aquest material s’utilitzava per 
elaborar màquines tèxtils, noves eines agrícoles, 
vies fèrries i locomotores1), que va assolir un gran 
desenvolupament a mitjan del segle XIX. En con-
seqüència, entre el 1720 i el 1850, la producció de 
ferro es va multiplicar per cent. 

Entre el 1820 i el 1840, les innovacions deriva-
des de la Revolució Industrial es van estendre per 
Europa. França, Alemanya i Bèlgica van ser els 
primers països que van seguir els passos dels an-
glesos, mentre que a la resta dels Estats europeus 
la industrialització només es va desenvolupar en 
determinades regions i en determinats sectors de 
producció. 

I des de Catalunya com es van viure aquests can-
vis? A Catalunya es varen posar de manifest en 
forma de creixement del sector tèxtil. Però no va 
ser un procés fàcil ni ràpid.
Alguns dels futurs industrials tenien a veure amb 
oficis relacionats amb el tèxtil (paraires, seders, 
llaners...) i comercialitzaven els seus productes. 
Com que no tenien capital suficient per muntar 
una fàbrica però sí que tenien una visió innata per 
als negocis, van optar per associar-se entre ells. És 
així com arrenquen les primeres fàbriques de filar 

ELS TEIXITS
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i de teixir cotó, encara sense l’ajut de màquines. 
Els beneficis són prou importants perquè cada 
soci pugui crear la seva pròpia societat, habitual-
ment amb els fills, i es converteixen en societats 
familiars.

La primera fase de la industrialització correspon 
al darrer terç del segle XVIII, quan s’inicia la me-
canització del tèxtil cotoner 
amb màquines angleses. 
Entre els anys 1808 i 1830, 
però, la Guerra del Francès 
i la pèrdua de les colònies 
continentals americanes van 
interrompre el creixement 
industrial. Tot seguit, durant 
els anys trenta, es va accelerar 
la mecanització de la filatura 
amb la introducció de la mà-
quina de vapor; la necessitat 
d’importar carbó va fer que 
les noves fàbriques (vapors) 
s’instal·lessin al litoral, sobre-
tot a prop del port de Barcelo-
na. Durant els anys cinquanta 
es desenvolupà la construcció 
de la xarxa de ferrocarrils; la 
primera línia que es va cons-
truir a Espanya va ser el tram Barcelona-Mataró 
(1848). Aquest nou sistema de transport va unifi-
car el mercat espanyol,  va revolucionar el movi-
ment de mercaderies i va facilitar les migracions 
del camp a les ciutats. El decenni dels seixanta va 
ser un període de forta expansió, interrompuda el 
1866 per l’encariment del cotó (les importacions 
es van interrompre a causa de la guerra civil dels 
Estats Units). L’anomenat Sexenni democràtic 
(1868-1874) es va caracteritzar per la inestabilitat 
política i econòmica. Per contra, del 1875 al 1902, 
durant la Restauració, va haver-hi una nova eta-
pa d’expansió econòmica (la ”Febre d’Or”), amb 
proliferació de colònies tèxtils en els cursos dels 

rius Llobregat, Ter i Anoia, l’energia hidràulica 
dels quals, per substituir la del vapor, esdevingué 
imprescindible per moure les màquines i estalviar 
costos d’importació de carbó. En els darrers anys 
del segle XIX la indústria va patir les conseqüènci-
es de la pèrdua de les darreres colònies espanyoles 
(1898), en especial Cuba, on els empresaris cata-
lans havien invertit de forma important.

Malgrat tot, fabricar i comercialitzar teixits de 
cotó durant tot el segle XIX va ser molt rendible 
i va permetre l’enriquiment d’aquests industrials 
cotoners, que van acumular un capital fruit dels 
beneficis i que a partir del 1840 van reinvertir en 
maquinària. 

L’any 1890 el valor afegit brut de la indústria co-
tonera catalana representava gairebé la meitat del 
total del valor de la producció catalana. 
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) afectà 
també d’una manera positiva en els beneficis del 
sector atès que, en els països en lluita, es compensà 

L’estació de tren a principi del segle XX. Núm. Reg. 1.824 
Foto L. Roisin (AMBL)
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la baixa producció amb la importació.
Catalunya arriba així a ser una potència cotone-
ra a Europa a principi del segle XX. Tot i no tenir 
cotó (que procedia dels EEUU, Egipte, Índia, Tur-
quia o Brasil), ni carbó de qualitat, ni aigua a peu 
de fàbrica, havia fet la seva pròpia Revolució In-
dustrial. 

El procés industrialitzador va tenir innegables 
conseqüències: creació de nous llocs de treball, 
millora general del nivell de vida i moviments 
migratoris, tant a Catalunya (de l’interior a la cos-
ta i del camp a la ciutat) com procedent de regions 
espanyoles (Aragó, València, Múrcia ...). I, no cal 
oblidar-ho, va ser el germen d’una nova estruc-
tura social, caracteritzada per l’oposició entre la 
burgesia industrial i la classe obrera. Cal tenir en 
compte que les condicions de vida i treball dels 
primers obrers industrials eren força precàries, 
fet que va propiciar que ben aviat comencessin a 
multiplicar-se les seves reivindicacions i a aparèi-
xer les primeres organitzacions (sindicats, coope-
ratives,...) que configurarien el moviment obrer 
amb la finalitat de defensar els seus interessos 
professionals.2

3. Blanes a finals del segle XIX

Per tal de fer-nos una idea de com era Blanes quan 
es va posar en funcionament la fàbrica d’Els Tei-
xits, creiem necessari de fer un repàs a una sèrie 
de dades que ens permetin apropar-nos a la fi del 
segle XIX i primers decennis del segle XX.

Començant per la població sabem que, a finals 
del segle XIX, va minvar  considerablement.

anys habitants
1.887 5.401
1.897 4.987
1.900 4.969
1.910 5.001
1.920 4.953

La raó va ser la pèrdua de llocs de treball que havia 
provocat la davallada de les drassanes des que, a 
partir del 1871, es generalitzà l’ús de la màquina 
de vapor com a força motriu dels vaixells en subs-
titució del vent. El censos ens parlen de moltes 
cases deshabitades: les dels molts blanencs que 
van haver de deixar el poble i que es van instal-
lar en pobles propers com Calella o Sant Feliu de 
Guíxols ... o emigrar a Amèrica, preferentment a 
l’illa de Cuba.

En el cens del 1892 queden reflectits els alesho-
res oficis majoritaris de la població masculina: 
més del 60% d’homes treballaven en activitats 
relacionades amb el sector primari (agricultura 
42%, pesca 18,20%). El sector secundari (activi-
tats relacionades amb la construcció, la indústria, 
l’energia o l’artesania -assaonadors, terrissaires, 
teixidors, corders, rajolers, tapers, boters, espar-
denyers ...-) ocupava el 26,70%, mentre que el 
terciari o de serveis, només un 11%. 

El sou per dia de treball oscil·lava entre les 2,00 
pessetes d’un manobre i les 4,50 pessetes d’un 
forner. Un quilo de carn de vaca valia 2,30 pesse-
tes i de pa 0,40 pessetes, mentre que la llet costava 
0,60 pessetes el litre. I unes sabates valien 13,00 
pessetes.

Blanes estava unit per ferrocarril tant amb Barce-
lona com amb Girona des que el 3 de desembre 
del 1859 s’havien inaugurat els 27,97 km de via 
entre Arenys de Mar i Tordera i que dos anys més 
tard, el 2 d’agost del 1861, Tordera s’enllaçava 
amb la línia Barcelona-Girona a Massanet de la 
Selva per l’interior. 

A finals del segle XIX (1897) es va construir una 
caserna de la Guàrdia Civil al carrer de la Mura-
lla, es van posar en funcionament algunes fondes 
i hostals (la Fonda Vila al carrer Ample, la fonda 
Lluïsa Tiana a la Riera fent xamfrà amb l’Antiga, 
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la taverna de Can Ton al passeig de Mar i la Fon-
da del Centre al final del passeig de Dintre). La 
llum elèctrica s’inaugurava l’11 octubre del 1896, 
el mateix any que, la nit de Nadal,  s’estrenava la 
coral Capella de Santa Cecília. Cinc anys més tard, 
el 1901, ho feia l’Orfeó de Blanes.

El 1902 Blanes demanava un port a Madrid (les 
obres van començar el 1916), el 1905 es presen-
taven a Girona els Estatuts de la Casa del Poble i 
el 1906 es posava en funcionament el Centre Ca-
tòlic. Entre el 1906 i el 1909 s’endegava el gran 
projecte de millora urbanística i sanitària que 

va suposar la reforma del carrer Ample, el 1913 
s’inaugurava el nou Hospital i dos anys més tard, 
el 1916, arribava el telèfon. 

Ja en els anys 20 situem la fundació de la revis-
ta Recull (1920), la compra dels terrenys per a 
la construcció de la futura fàbrica SAFA (1923) i 
la inauguració de l’Escola Graduada de nois,  La 
Vila, el 1925.3

Acabarem aquesta aproximació a la vida local 
amb la relació de les indústries existents a la vila 
als anys 20, amb el nombre de treballadors i les 
hores de feina.4

Empresa Tipus d’empresa Nombre 
d’obrers

Hores de feina 
setmanals

Narcís Gallart mestre d’obres 8 48
Josep Camps Ribas mestre d’obres 3 48
Bonaventura Ruiz mestre d’obres 9 48
Pere Roig Pou mestre d’obres 4 48
Josep Carreras mestre d’obres 19 48
Salvador Buixeda fàbrica d’espardenyes 4 48
Joaquim Roca Dotras fàbrica d’espardenyes 7 48
Francesc Billoch Parés fàbrica d’espardenyes 5 48
Fèlix Utset fàbrica d’espardenyes 12 48
Joan Castañé Bernat fàbrica d’espardenyes 43 48
Sebastià Abril Robert fàbrica d’espardenyes 12 48
Esteve Rocafort Vila fusteria 5 48
Astilleros Burell construccions navals 23 48
Rossend Tosas i Cia fàbrica de cuirs 23 48
Àngel Gallart Pau fàbrica de gasoses 3 48
Ginés Robert fàbrica de gèneres de punt 7 48
Fèlix Utset fàbrica de gèneres de punt 9 48
Joan Bosch Nualart fàbrica de gèneres de punt 9 48
Pastells i Petit fàbrica de teixits cotó 113 48
Francesc Brillas transports 10 48
Joan Vilar Costas forn de terrissa 2 48
Jaume Cabruja fàbrica d’esclops 27 48
Salvador Llensa Passapera fàbrica d’esclops 14 48
Fills de Quer i Sala fàbrica d’esclops 16 48
Josep Dotras Ametller fàbrica d’esclops 18 48
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4. La fàbrica d’Els Teixits

4.1. INICIS

La primera dada documentada que hem trobat 
de l’empresa Pastells y Rigordosa, situada 
al carrer dels Massans núm. 50, correspon a l’any 
1892 i està relacionada amb el pagament de la 
Contribució Industrial5 a l’Ajuntament pels se-
güents dos conceptes:

· Horno de pan6

· Fábrica tejedor de 16 telares jaquar

Però la fàbrica existia des d’alguns anys abans. Ho 
demostren dues dades:

· La relacionada amb l’arribada a Blanes del que 
va ser el seu primer director, l’Emili Peris Tor-
ner, probablement el 1889, a l’edat de 22 anys..7

· L’apareguda en una acta municipal del 
1891 segons la qual “...La Sociedad de los Sres. 
Pastells y Rigordosa y Compañia significan su 
pretensión de instalar dos lámparas eléctri-
cas en dos distintos puestos de la riera que el 
Ayuntamiento tuviera à bien designar al objeto 

que los operarios de su fábrica puedan con mas 
facilidad atravesar tan intransitable via sobre 
todo en épocas de lluvia ...”8

Segons l’esmentada Contribució, des del 1892 
fins al 1905 es manté el pagament amb el mateix 
nom de l’empresa (Pastells y Rigordosa) i el 
nombre de telers va augmentant, fet que ens indi-
ca el seu progressiu creixement.

anys     Telares mecánicos 
movidos a vapor

1892-93 16
1893-94 25
1894-95 100
1895-96 100
1896-97 100
1897-98 100
1898-99 100
1899-00 135
1900-01 135

1902 135
1903 135
1904 135
1905 120

Un creixement que justificaria l’ampliació que es 
porta a terme l’any 1900 i que recull puntualment 
la revista Costa de Llevant:

“... La fàbrica de teixits Srs. Pastells y Regordosa va 
á engrandirse notablement; á aquest objecte han 
sigut comprats molts terrenos vehins. Donem l’en-
horabona als expressats fabricants, fentla extensi-
va á nostra suferta classe trevalladora ...”9

“... Tocan a terme las de murallar lo terreno ad-
quirit pels Srs. Pastells y Regordosa, costat mateix 
de la fábrica de teixits. Crida l’atenció l’esbelt y 
espayós portal d’entrada, quinas portas de ferro, 
elegants y fornidas, s’han fet en la ferreria de la 
casa. Proximament se diu que seguirá la edificació 
interior...”10

Treballadors dins la fàbrica. Núm. Reg. 7.913. 
Col·lecció Mañach (AMBL)
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4.2. EvOLUCIó DE LA PROPIETAT

Poc sabem dels anys compresos entre el 1906 i el 
1944, excepte que l’originària fàbrica de Pastells 
y Rigordosa esdevé Pastells y Petit (1906-
1924), Joaquin Pastells i Coll (1925-1934), 
Hija de Joaquin Pastells (1935-1944) i que 
el nombre de telers apareix en les Contribucions 
Municipals considerablement disminuït respecte 
els anys anteriors si bé , per contra, s’introdueix el 
concepte “huso de retorcer”, que augmenta pro-
gressivament al llarg dels anys. 

El 31-01-1944 apareix la baixa de Contribució In-
dustrial a nom de “Hija de Jaoaquin Pastells” 
pels conceptes: “400 husos retorcer/80 telares/26 
telares electricidad limitada”. La baixa es torna a re-
petir el 26-06-1944 pels conceptes: “Fábrica de Teji-
do 40 C.V./Fábrica de Hilaturas 26 C.V. 11

L’any 1944, l’empresa escocesa Fabra & Coats,12 
que es dedicava sobretot a l’elaboració de fil de co-
sir i fil de pescar,  lloga la fàbrica blanenca. Tenia la 
seu principal a Sant Andreu del Palomar, la filatura 
a Sant Vicenç de Torelló, els telers a Badalona i Bla-
nes i el magatzem a Sant Martí de Provençals.

El 1951 la fàbrica torna a canviar de propietat i 
passa a mans de l’empresa Textil Venta fins 
al 1957, poc abans del seu tancament definitiu el 
1958 del qual farem esment més endavant.

4.3. FUNCIONAMENT DE LA FàBRICA

Com hem dit en la Introducció, ens hem servit 
de dades que figuren en documents conservats 
de l’empresa corresponents a diferents etapes de 
la fàbrica (noms d’operaris/operàries, feines, jor-
nals .... ) així com d’aportacions orals que han fet 
antics treballadors. En aquest darrer cas la infor-
mació correspon, naturalment, als últims anys de 
funcionament d’Els Teixits, és a dir, coincideix 
majoritàriament (amb algunes excepcions que 
anirem anunciant) amb els períodes de les empre-
ses Fabra&Coats i Textil Venta.

Coneguem, pas a pas, el funcionament de la fàbrica:

· MatÈRia pRiMeRa: el cotó

La matèria primera era el cotó. Era originari 
d’Egipte (el de més qualitat), Andalusia i Amèrica 
(EEUU, Amèrica del sud) i arribava a Blanes set-

any empresa

1906 Pastells y Petit 120 telares mecánicos movidos a vapor 

1907 Pastells y Petit

120 telares mecánicos movidos a vapor 
Electricidad
Un taller cerrajería a mano
Un taller cerrajería a mano

1908-24 Pastells y Petit 120 telares mecánicos movidos a vapor 

1924-25 Joaquin Pastells i Coll

68 telares
20 husos retorcer
1 sierra circular manual
Un taller cerrajería manual

1926-33 Joaquin Pastells i Coll 68 telares
200 husos retorcer

1934 Joaquin Pastells i Coll 68 telares algodón sin jacquard
200 husos retorcer

1935-44 Hija de Joaquin Pastells 80 telares algodón sin jacquard
400 husos retorcer
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manalment en camions des de les fàbriques de 
filatura. Ho feia en dues presentacions: madeixes 
o rodets.

· Fonts d’eneRGia: Primer la màquina de 
vapor, després l’electricitat 

Per produir l’energia necessària per fer funcionar 
els telers (situats a la part baixa de la fàbrica) i els 
ordidors (situats en una planta superior) hi ha-
via instal·lada, en unes dependències de la plan-
ta baixa, una màquina de vapor de la marca 
alemanya Wolf de 300 C.V. alimentada pel carbó 
que, procedent de Fígols i Mequinensa, s’emma-
gatzemava en les carboneres. 

L’aigua necessària per produir el vapor es treia de 
dos pous construïts expressament i també servia 
per alimentar un circuit exterior de refrigeració 
de la pròpia màquina. 

El funcionament de la fàbrica depenia totalment 
de la màquina de vapor que actuava de motor únic 
i que, a través d’un sistema d’embarrats, politges i 
corretges transmetia l’energia mecànica als telers.

Entre el 1911 i el 1920 es van construir les prime-

res grans centrals hidràuliques i, gràcies a elles, la 
nova tecnologia associada a l’energia elèctri-
ca es va anar introduint a les fàbriques i va des-
plaçar progressivament la màquina de vapor. Tot i 
així, a la fàbrica d’Els Teixits, la màquina de vapor 
sempre estava a punt per si, com era relativament 
habitual, hi havia restriccions d’electricitat.

Per a la fabricació de teixits s’utilitzen els telers, 
mitjançant els quals es lliguen els fils de l’ordit 
amb els fils de la trama. 

Els fils de l’ordit són els que es disposen al llarg 
del teler i els de la trama, disposats perpendicular-
ment a aquells, són els que es fan passar entre els 
fils de l’ordit per formar els lligaments. Al fils 
de trama també se’ls anomena passades. En el 
teler, l’espai per on passen els fils de trama o pas-
sades, per enllaçar-se amb els d’ordit, rep el nom 
de calada. 

Per fer passar el fil de trama a través de la calada 
s’utilitzava una llançadora. Les llançadores nor-
malment eren de fusta i portaven el fil de trama a 
l’interior bobinat sobre una bitlla. A mesura que 
les llançadores es desplaçaven per dins de la cala-
da, per un orifici situat en un dels seus extrems, 
sortia el fil que quedava situat entre els de l’ordit. 
Les llançadores eren impulsades mecànicament, a 
través d’una guia, per sistemes de garrots o espases 
moguts a base de cops. Per això els telers s’anome-
naven “de garrot” o “d’espasa”. Eren molt funcio-
nals i pràctics i van ser el primer tipus de teler que 
es va moure per un sistema no manual. 

A la part posterior del teler es fixava el plegador 
de l’ordit des d’on els fils passaven a través de 
les pues dels lliços, elements que es movien alter-
nativament alçant i baixant per formar la calada 
o espai per on havia de passar la llançadora a un 
ritme d’unes 80 passades per minut. Aquesta, per 
allà on es desplaçava, deixava el fil de la bitlla i 

Grup electrogen de la fàbrica. Foto: Rosa Maria Gusi
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anava formant la trama. El moviment alternatiu 
dels lliços i el pas del fil de la trama anaven for-
mant l’entramat del teixit. 

A continuació la pinta arrossegava i compactava 
el fil de la trama per obtenir el teixit o tela que 
s’anava enrotllant en el plegador de tela, que 
era el mecanisme que enrotllava o plegava el tei-
xit fabricat. 

El teler incorporava dues xarxes laterals que actua-
ven de protecció en cas que la llançadora sortís de 
la seva guia i saltés per l’aire. Aquest era un accident 
que solia produir-se en els telers i que havia ocasio-
nat danys corporals molt seriosos en les teixidores. 

Cada teler tenia els seu rellotge, que comptava les 
passades que feia el teler.
La teixidora, que anava “a preu fet”, canviava el re-
llotge/comptador quan acabava la seva feina.

Un dels inconvenients d’aquest tipus de telers era 
el gran soroll que feien. Per aquest motiu, entre 
les teixidores i personal que hi estava relacionat, 
existia un conegut llenguatge de signes i movi-
ments de llavis.

Els telers, que requerien un manteniment cons-
tant, s’havien de renovar periòdicament.

· eLs tReBaLLadoRs 

En conservar-se alguns dels Llibres de Registre 
dels Treballadors de la fàbrica, s’ha pogut portar 
a terme una anàlisi de les dades que contenen re-
lacionades amb les feines o categories professio-
nals, edats, llocs de procedència del treballador, 
edat d’alta i baixa de l’empresa i fins i tot sou, i se 
n’han tret algunes conclusions. Això sí, amb totes 
les reserves, atès que no es tracta de sèries com-
pletes i hi ha buits cronològics i d’informació im-
portants. En alguns períodes els registres semblen 

més acurats que en d’altres on determinats apar-
tats o registres són força incomplets.

Començant pels Llibres de Treballadors de l’em-
presa Pastells y Petit dels anys 1921-1926, con-
tenen una sèrie de dades que permeten fer-nos 
una idea aproximada del nombre de treballadors 
així com de la distribució de feines i edats.

L’estudi d’aquestes llistes ens permet saber que:

1. El nombre total de treballadors es deuria situar 
entre els 70 i els 102.

2. Era freqüent que hi treballessin membres d’una 
mateixa família, sobretot mares i filles, ger-
mans, pares i fills ...

3. Era una empresa de personal majoritàriament 
femení, en un percentatge que, en determinats 
moments, s’acosta al 90%. Gràfica 1a

4. L’edat de les dones oscil·lava entre els 15 i els 40 
anys i la dels homes entre els 17 i els 42. Gràfica 2 a

5. Teixidores, retorcedores i rodeteres reunien el 
personal de més edat i experiència mentre que 
les noies més joves treballaven d’ajudants d’or-
didores, trescanadores i canilleres.

6. La feina de teixidora era la majoritària entre les 
dones, sovint sobre el 40 %.

7. Les feines dels homes quedaven reduïdes a: di-
rector, escrivent, peó, “fogonista”, ajudant de 
contramestre i contramestre de preparació.

Els Llibres de Treballadors dels anys posteriors a la 
Guerra Civil fins al tancament de la fàbrica l’any 
1958, en concret de les empreses Hija de Joa-
quin Pastells,  Manufacturas de Algodón 
Reunidas i Textil Venta ens aporten les infor-
macions següents:

1. No varia excessivament el repartiment de 
feines i categories professionals. Les teixido-
res segueixen sent les treballadores majorità-
ries (46,5 % l’any 1951). Gràfica 1 b/c
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2. El nombre de treballadors augmenta progressi-
vament des del 1939 (66), 1942 (91), 1945 (187), 
1948 (188), 1950 (205), 1953 (219) .... S’observa 
un important increment en concret a partir del 
1944 com a conseqüència de la implantació dels 
dos torns que introdueix Manufacturas de Algo-
dón Reunidas (Fabra &Coats) . Així es contracten 
moltes noies joves (a partir dels 14 anys) com a 
“canilleras”, “limpia telares” i “aprendizas” i n’apa-
reixen de noves relacionades amb els homes (aca-
nador, sereno, auxiliar, mecánico, cerrajero, meri-
torio...). Gràfica 2 b/c

3. Comença a ser important el nombre de treballa-
dors que procedeixen de llocs forans, no ja només 
de pobles propers (Lloret, Tossa, Hostalric, Mal-
grat, Arenys, Sant Feliu, Tordera....) sinó també de 
pobles de Catalunya més allunyats (Olesa, Figue-
res, Vilassar, Sant Fructuós de Bages...) i de la res-
ta de l’Estat espanyol (sobretot d’Andalusia però 
també d’Osca, Balears, Terol, Pontevedra...). Gràfica 

3 a/b/c

4. Els sous base  per dia d’algunes de les feines (molt 
més baix en les dones que en els homes) era el se-
güent (per exemple l’any 1939):

o Encarregat de preparació: 15,70 pessetes
o Contramestre: 14,15 pessetes
o Fogonista: 12,80 pessetes
o “Cerrajero”: 11,90 pessetes
o Peó: 9,50 pessetes
o Ajudant de contramestre: 11,54 pessetes
o Tècnic: 18,00 pessetes
o Mecànic: 17,00 pessetes
o Ordidores, rodeteres, nuadores i teixidores: 

5,50 pessetes
o Escutiadores i repassadores: 4,40 pessetes
o Trescanadores: 4,21 pessetes
o Canilleres: 4,07 pessetes
o Ajudanta de teixidora: 2,50 pessetes

Un dels aspectes més interessants de la recerca ha 
estat poder reconstruir, a partir dels testimonis 

d’antics treballadors,  el procés industrial que es 
portava a terme a la fàbrica en les darreres etapes 
de la seva existència.

Com dèiem, hi havia pocs homes que ocupaven 
els llocs de direcció i també d’organització i man-
teniment de la maquinària. Les dones, la gran 
majoria, entraven a treballar de jovenetes, moltes 
d’elles als 14 anys. Ho feien com a “ajudantes” (de 
teixidores,  d’ordidores, de canilleres, per netejar 
telers ...). Freqüentment eren filles de treballa-
dores (en alguns casos, amb el temps, acabarien 
ocupant els llocs de les mares) i era força habitual 
que deixessin la feina en casar-se o en tenir un fill.

Tant entre els homes com especialment entre les dones 
les feines estaven molt diversificades i especialitzades.

Aquí en tenim la relació:

FEiNEs dEls HomEs13

1. DIRECTOR: Tenia la categoria professional 
de teòric tèxtil (la carrera s’estudiava a l’Es-
cola Industrial de Barcelona). Altres titulaci-
ons o categories semblants eren: Mestre In-
dustrial Teixidor, Mestre Industrial Filador i 
Enginyer Tècnic Tèxtil. Normalment era una 
persona que venia de fora. Dirigia la fàbrica, 
havia d’analitzar i preparar tot el procés i fer 
la “mostra”, definint el nombre de fils per cm. 
segons el teixit que s’havia d’obtenir. 

2. MAJORDOM: Ajudant i home de confiança 
del director. Era l’encarregat dels telers. Entre 
els tècnics era el treballador amb més catego-
ria i experiència. Podia arreglar alguna cosa 
que el contramestre no sabia. A Blanes n’hi 
havia un per a cada torn. 

3.  CAP D’ADMINISTRACIÓ: Era el responsable 
del despatx. Les principals feines que controlava 

ELS TEIXITS
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eren: les nòmines (setmanals), qüestions socials 
(baixes i altes laborals) i pagaments de factures.

4. ENCARREGAT DE “PREPARACIÓ”: Era el 
responsable de fer tota la preparació dels plega-
dors per anar a telers. Donava la feina a les dones. 

5. ENCARREGAT DE TELERS: Era el respon-
sable dels contramestres.

6. CONTRAMESTRE: Era el mecànic (tècnic) 
dels telers. Dirigia i controlava el seu bon fun-
cionament i n’arreglava les avaries.  Tenia un 
ajudant, l’AJUDANT DE CONTRAMESTRE 
(conegut en l’argot familiar com en ”POSA-PE-
CES”). N’hi havia un mínim de 3 per torn. 

7. ACANADOR DE PECES: Qui amidava la llargà-
ria de la peça teixida comptant els plecs (metres) 
que tenia la peça (normalment 100 metres de 
llargària). El nom ve de la “cana” (mida pròpia de 
Catalunya, Balears i Catalunya Nord, que equival 
a 8 pams o 1,555 m.). N’hi havia un per torn.

8.  ENCARREGAT DELS MECÀNICS: Era el 
responsable del taller mecànic on s’arregla-
ven les peces que es trencaven dels telers i 
se’n feien de noves quan era necessari. Tenia 
un o més ajudants, l’OFICIAL MECÀNIC 1ª, 
OFICIAL MECÀNIC 2ª i alguns aprenents, 
l’APRENENT DE MECÀNIC. 

9. “ENGRASSADOR”: Es cuidava de greixar pe-
riòdicament les màquines amb un setrill.

10. FOGONER: Qui tenia cura del “fogar” o “cre-
mador” de la màquina de vapor.

11. PEÓ: Feia feines no específiques en funció de 
les necessitats de la fàbrica.

12. PORTER: Vigilava la porta de la fàbrica per 

on entraven i sortien obrers i mercaderies.

13. AJUDANT D’ENCARREGAT: Feia feines di-
verses en funció de les necessitats del moment.

14. SERENO: Si bé només es feien torns durant 
el dia, aquesta persona vigilava la   fàbrica du-
rant la nit.

FEiNEs dE lEs doNEs14

1. ORDIDORA: Era l’encarregada de l’ordit. 
(ORDIR: enrotllar paral·lelament una certa 
quantitat de fils sobre un corró plegador desti-
nat a un teler). A cada corró hi havia una dona.

2. NUADORA: Era qui ajuntava els fils del final 
de la peça que s’estava teixint amb el nou ple-
gador que es posava al teler. Ho feien a mà i 
sense nus.

3. RODETERA: Era la persona responsable de 
la màquina d’omplir els rodets que s’obte-
nien de les madeixes de fil. A cada màquina 
hi havia una dona.

4. TRESCANADORA: Era l’encarregada de re-
collir restes de diversos rodets i nuar-los per 
formar un rodet gros. L’operació s’anomena-
va TRESCANAR.

Treballadores davant la fàbrica. 
Foto: Ruscalleda. Núm. Reg. 2.952. 
Col·lecció Sixt Ros (AMBL)
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5. CANILLERA o BITLLAIRE: Era qui contro-
lava la màquina de bitlles. Podia tenir una 
ajudanta, l’AJUDANTA CANILLERA.

6. APRENENTA: Hi havia aprenentes de 1r any, 
de 2n any i de 3r any (calia tres anys d’apre-
nentatge). L’aprenenta aspirava a bitllaire, 
teixidora, nuadora, repassadora o rodetera.

7. TEIXIDORA: Era la responsable de vigilar 
quan es trencava el fil de l’ordit o de la trama 
i d’aturar el teler en cas que es produís qual-
sevol incidència per tal d’arreglar-se a temps 
(era responsabilitat de l’ajudant de  contra-
mestre) sense que es formés un defecte. Con-
trolava la llançadora. Una mateixa teixidora, 
si era llesta, podia governar 3 o 4 telers.

8. REPASSADORA: Era qui marcava les tares o 
defectes de fabricació del teixit acabat de sor-
tir del teler. Totes les peces sempre passaven 
per les seves mans.

9. SARGIDORA ò ESCUTIADORA15: Abans 
de passar la peça a la màquina de plegar, arre-
glava a mà (amb fil i agulla) les tares marcades 
per la REPASSADORA (per exemple un “esca-
rabat” -quantitat de fil que no s’havia teixit- o 
una “carrera” -que es produïa quan es trenca-
va l’ordit i el teler no s’havia aturat-). Era una 
feina delicada.

10. RETORCEDORA: Era l’encarregada de la 
màquina que retorçava el fil segons la quali-
tat del teixit que es volia obtenir.

11. AJUDANTA DE TEIXIDORA: Era qui anava 
a buscar les bitlles i ajudava la teixidora si calia.

12. AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Feia feines 
de despatx i depenia del cap d’Administració.

13. DONA DE NETEJA: Tenia cura de la neteja 
dels diferents espais i de les màquines.

· Feina/pRoCÉs deLs teLeRs

Aquest seria, en síntesi, el procés relacionat amb 
els telers: 

1. Setmanalment es rebia el FIL en madeixes 
que estava numerat en funció del teixit que 
s’havia de fer.

2. A PREPARACIÓ els fils es classificaven i s’organit-
zaven els plegadors que havien d’anar als telers.

3. El fil passava a les RODETERES: de les madei-
xes en feien rodets.

4. Els rodets passaven a les ORDIDORES: Feien 
l’ànima de la peça. Es tractava de disposar 
centenars de fils, ben ordenats en paral·lel i 
amb una longitud considerable, ben enrot-
llats sobre el PLEGADOR DE L’ORDIT. 

5. EL PLEGADOR DE L’ORDIT passava al TELER,  
que requeria un manteniment i una atenció 
constants (del contramestre i de l’ajudant del 
contramestre).

La nau de la fàbrica on hi havia els telers amb els embarrats 
per on arribava l’electricitat. Foto: Rosa Maria Gusi.

La mare d’en Joan Hostench, la Conxita Bota Teixidó (segona 
per la dreta), que era plegadora. Foto: Joan Hostench
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6. Intervenia la TEIXIDORA, que vetllava pel 
bon funcionament del teler.

7. Del TELER sortia el TEIXIT, que es disposava 
sobre el PLEGADOR DE TELA.

8. El TEIXIT es repassava. Intervenien les REPAS-
SADORES que marcaven defectes. 

9. Si hi havia algun defecte, passava a la SARGI-
DORA.

10. Quan el teixit es deixava per bé, la peça passa-
va a la màquina de plegar. Intervenia l’ACA-
NADOR.

11. Setmanalment s’enviava el teixit manufacturat.

· dades ReLaCionades aMB La

   pRodUCCiÓ

1. Les peces que sortien dels telers eren de 100 
metres (els telers ja estaven preparats perquè 
sortissin peces d’aquesta llargària).

2. Amb les peces plegades en 3 plecs (els plecs 
eren d’1 metre) es feien “fardos” de 50 kg. 
o 60 kg. que cada setmana s’enviaven, a tra-
vés de l’empresa de transports Pujol, als ma-
gatzems de Barcelona (amb Fabra & Coats a 
Sant Martí de Provençals i amb Textil Venta 
al carrer del Bruc de Barcelona). Des d’aquí es 

distribuïen a d’altres fàbriques on es feien els 
acabats (ACABADORS). 

3. Les peces de teixit eren per a consum nacio-
nal (no s’exportaven).

4. Amb F&C el teixit es feia en cru (sense color). 
Era més aviat barat i destinat a roba de casa 
(llençols i “manteleries”). La producció era 
molt alta.

5. Amb Textil Venta es feia: 
o Teixit en cru16 (llençols de 1,60 x 1,80 m. i 

roba en cru per ser tenyida).
o Teixit en color destinat a camiseria, davan-

tals, bates ... les peces sortien amb la mos-
tra ja feta. Durant un temps es va fer també 
teixit “caqui”.

6. La producció setmanal s’aproximava als 
25.000-30.000 metres.

7. En tractar-se d’una indústria tèxtil bàsica, 
la feina era molt rutinària. On hi havia més 
complicació era en les fàbriques d’acabats.

8. Com que no s’havien de manipular produc-
tes químics (només una mica de pols dels 
“aprestos” dels teixits), la feina no comporta-
va riscos per a la salut, exceptuant els derivats 
del soroll dels telers.

· hoRaRi LaBoRaL 

F&C va introduir els 
dos torns: de 6,00 h a 
14,00 h i de 14,00 h a 
22,00 h. Una sirena 
sonava a les 5,45 h i 
una altra a les 6,00 
h, quan ja els treba-
lladors eren dins 
la fàbrica. A les 
14,00 h, hora de 
plegar el primer 
torn i d’entrar el 
segon, tornava a 
sonar. 

Lloc de la fàbrica on es repassaven i plegaven les peces per 
enviar a Barcelona. Foto: Rosa Maria Gusi

Fitxa de producció de teixits de quadres. 
Document: F. Xavier Balagué
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De 9,00 h a 9,30 h s’esmorzava (es podia sortir de 
la fàbrica) i entre les 20,00 h i les 21,00 h se sopava.

La fàbrica no tancava en tot l’any, només per la 
setmana de la Festa Major, quan tots els treballa-
dors feien vacances retribuïdes.

En determinats moments, a causa del raciona-
ment del cotó (imposat per l’Estat), es va fer re-
ducció de jornada laboral per manca de matèria 
primera; en aquest cas, la part de les dones feia 
festa durant uns dies mentre que els homes ana-
ven a treballar fent menys hores.

· asseGURanCes / 

pensions/ MetGe

Fins a principis dels anys 
40 els treballadors no 
disposaven de cap tipus 
d’assegurança. Va ser el 
1942, quan s’establí el 
SOE (Seguro Obliga-
torio de Enfermedad), 
que es van començar 
a pagar medicaments 
i jornals quan s’es-

tava malalt. El 1943 es creà el Montepío 
Textil de Enfermedades, que el 1944 es convertí en 
entitat col·laboradora del SOE i oferí assistència pri-
mària i hospitalària als pensionistes dels sector tèxtil 
de l’Estat espanyol.  A partir del 1947 el SOVI (Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez) començava a pagar 
3 pessetes per dia en la jubilació. 

En temps de F & C el metge de l’empresa era en To-
màs Bataller, que cobrava 40 pessetes per atendre 
els treballadors i actuar en cas d’accidents. Tenia un 
quartet i una farmaciola a la fàbrica i la seva consulta 
al passeig de Dintre.

· ConFLiCtes LaBoRaLs

Al llarg dels gairebé vuitanta anys de vida activa, 
la fàbrica d’Els Teixits va ser una empresa on la 
conflictivitat laboral pràcticament va ser inexis-
tent, exceptuant algun cas puntual.

Però hi hagué un moment que marcà l’excepció 
i que creiem important destacar.
Comprèn el curt període dels anys 1919 i 1920, 
coincidint amb els mesos posteriors a la Vaga de 
La Canadenca, que es va iniciar a Barcelona el 5 
de febrer del 1919 en solidaritat amb vuit acomi-
adats del personal d’oficines d’aquesta compa-
nyia elèctrica barcelonina. Es va perllongar 44 
dies convertint-se en vaga general, la més gran 
que s’havia viscut mai a Barcelona,  i va paralit-
zar el 70% de la indústria catalana.17

Van ser mesos de conflictes i tensions, i la situ-
ació que se’n va derivar es va viure també a la 
fàbrica blanenca, com recollien les revistes de 
l’època:

Diumenge passat varen reunirse les obreres que 
treballen a la fábrica de teixits al local de la 
“Emancipación Agrícola” ahont se’ls dirigí una 
arenga ponderant la necessitat que tenen d’asso-
ciarse per aconseguir el millorament de sa condi-
ció d’obreres: sembla que alla mateix va constru-
hirse la seva associació (...)
Tantdebó que aixó no porti conflictes desconeguts 
encara en la nostra vila y que de lluny de millorar 
la situació d’aquestes obreres no la pitjori.
El nostre desitg es que a la classe obrera li sia 
recompensat degudament el seu treball.18

En el mes de desembre seguiren les reunions ... 
de les classes obreres convocades pels delegats fo-
rasters, segons tenim entès, al objecte d’associar o 
sindicar els diferents oficis.19

ELS TEIXITS

Assegurança mèdica d’una treballadora de l’empresa. Docu-
ment: Xavier Portas
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Pocs dies més tard es recollia la notícia que ... per 
falta de primeres materies están en vaga’ls paletes 
y la fábrica de teixits.
Aqui no s’ha posat en práctica’l “lock-out”, pro 
van sentintse’ls efectes del de Barcelona.
Molt de veres desitjém una prompte solució pera 
evitar conflictes que sens dubte han d’anar reper-
cutint arreu.20

La situació va resultar de tal gravetat que, cinc 
mesos més tard, s’arribà al tancament de la fàbri-
ca: S’ha tancat sense precisar per quant temps ni 
per quin motiu la fábrica de teixits dels senyors 
Pastells y Petit, la més important d’aquesta vila 
y que, com pot suposarse, mantenia moltes fa-
milies.
Desitjem que el motiu que ha obligat a pendre 
aquesta determinació sia passatjer y que ben avi-
at torni a obrirse.21

Un mes després la fàbrica tornà a obrir si bé amb 
novetats importants: Ha tornat a obrir ses portes 
la fábrica de teixits dels senyors Pastells y Petit 
després d’algunes setmanes d’estar parada, se-
gons sembla per qüestions ab el personal obrer. 
Al rependre la feyna han sigut admeses algunes 
de les obreres antigues y substituhides altres, ha-
vent també modificat les hores de treball.22 Supo-
sem que la notícia es referia a la implantació de 
la jornada de vuit hores, reivindicació que es va 
acceptar arran de la vaga de Barcelona.

· Gestions BanCÀRies

En temps de Manufacturas de Algodón Reunidas 
(Fabra & Coats) les gestions es feien a través de 
la Banca Navinès, el primer banc que va actuar a 
Blanes. Quan aquesta va tancar, es continuà tre-
ballant amb el Banc Saragossà.
En temps de Textil Venta, el Banc Central fou 
l’escollit per l’empresa per gestionar els seus 
comptes.

· MiLLoRes de tipUs soCiaL a paRtiR      

   de L’eMpResa FaBRa & Coats

Amb l’arribada de l’empresa escocesa els treba-
lladors van millorar considerablement en alguns 
aspectes sociolaborals i es van introduir novetats 
que, a criteri dels treballadors, val la pena destacar:

o S’establí un servei mèdic propi (així, si el 
metge feia una recepta de “fórmules magis-
trals”, el treballador podia anar a la farmàcia 
i aquesta passava a cobrar a la fàbrica). No era 
el cas dels medicaments, que cadascú s’havia 
de pagar.

o S’oferia la possibilitat d’accedir a clíniques i 
metges especialistes a Barcelona.

o En la diada de Reis l’empresa regalava 3 jo-
guets a cada criatura dels treballadors.

o L’empresa feia contínues donacions de llen-
çols per a l’hospital.

o Es van fixar dos torns.
o Es va establir un sereno i un porter.
o Es va introduir la “paga doble” en algunes di-

ades assenyalades (per exemple, en acabar la 
2a Guerra Mundial arran de la victòria dels  
aliats) així com alguna setmanada extra.

o Es va crear l’economat.

4.4. L’EDIFICI

En la primera imatge (1), la més antiga que hem 
trobat, s’hi observa una única nau i una petita 
xemeneia. Es correspondria, probablement, als 
anys 90 del segle XIX, no gaire lluny doncs de la 
seva creació, quan a la fàbrica es comptabilitza-
ven 16 telers.
En les dues següents (2, 3) veiem que la fàbrica ha 
experimentat un gran creixement. El solar s’ha 
ampliat considerablement, s’ha delimitat amb 
una gran tanca i hi apareixen dues xemeneies, 
una d’elles de gran alçada. De les dues imatges, la 
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primera no estaria gaire lluny en el temps 
del comentari aparegut a la revista “Costa 
de Llevant” de l’any 1900 que hem esmen-
tat anteriorment relacionat amb l’engran-
diment de l’empresa i la següent es podria 
situar entre el 1913 i el 1920, atès que ja hi 
observem la construcció del nou Hospital 
inaugurat el 24 de març del 1913, si bé en-
cara no hi veiem la capella (1924). Són anys 
de forta expansió de la fàbrica, com indica 
l’augment del nombre de telers, que de 16 
passa a 100, 120 i 135 en diferents moments.
La quarta imatge (4) l’hem situat als anys 
30. Una de les xemeneies, la més petita, 
ha quedat suprimida. La darrera (5) es cor-
respon als anys de la guerra Civil o imme-
diatament posteriors, amb els efectes de la 
fàbrica cremada durant el conflicte. Segons 
algunes opinions un bombardeig va afectar 
la teulada de l’edifici principal.

Segons el record d’antics treballadors la fà-
brica estava distribuïda de la següent mane-
ra:

* L’entrada, amb una gran portalada, ge-
nerava el repartiment dels espais a banda i 
banda d’un carrer central.

* A l’esquerra hi havia un edifici d’una sola 
planta que contenia:
o La porteria, on sempre hi havia una 

persona
o El menjador (a partir de Fabra & Coats)
o Els lavabos
o La màquina de vapor i, associada a 

ella,V la gran xemeneia
o El magatzem de carbó

*  A la dreta un altre edifici de dues plantes 
acollia, per aquest ordre, des de l’entrada:

1 - Una de les imatges més antigues de la fàbrica. 1904 c. 
     Col·lecció Jesús Crous (AMBL) 

2 - La fàbrica i l’horta de la Perla. Col·lecció Thomas (IEFC)

3 - La fàbrica des dels Padrets. Foto: J.A.G. 
     Col·lecció Jesús Crous (AMBL) 

4 - Aspecte del sector dels Teixits des de Sant Joan. 
     Fons Modern Styl (AMBL)
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* A la planta baixa:
o	El quarto de recanvis
o	El quarto de repàs, on repassadores i sargido-

res feien la seva feina. Aquí també hi havia 
un magatzem de roba i l’espai per a les ple-
gadores i l’acanador.

o	L’espai de les canilleres (que depenien de 
“Preparació”).

o	Tres naus de telers (l’espai més gran). En 
temps de F & C hi havia 130 telers.

o	Els tallers
o	Una petita farmaciola

* A l’entresòl:
o	Les oficines

* A la segona planta (sobre els telers i sota un sos-
tre d’uralita -molt fred a l’hivern-) s’hi concentra-
va tota la “Preparació”, que comprenia:
o	L’espai de les ordidores
o	L’espai de les rodeteres
o	L’espai de les nuadores
o	El magatzem d’estoc de fil

La propietat, perfectament delimitada per una 
tanca, es complementava amb la casa dels maso-
vers, els “Mamarull”, que disposaven d’una con-
siderable extensió de terreny que es dedicava al 
conreu. 

4.5. TANCAMENT I INDEMNITZACIONS

L’any 1958, de forma sobtada, la fàbrica va tancar.
Des de feia mesos alguns treballadors havien ple-
gat o ja s’estaven buscant alternatives laborals en 
veure que la fàbrica no anava bé.

Es va tramitar “l’expedient de despido” i els que 
quedaven van rebre unes minses indemnitza-
cions de part d’un empresari de Granollers que 
es quedà amb la propietat i es va vendre les mà-
quines i les parcel·les del carrer Tordera.

Taller de la fàbrica. Foto: Rosa Maria Gusi

El carrer que definia les dues parts de la fàbrica; al fons l’embarrat per 
on arribava l’electricitat als telers. Foto: Rosa Maria Gusi

5 - Aspecte general de la fàbrica des del cementiri. Núm. Reg. 7.914   
     Col·lecció Mañach Moreno (AMBL)
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Tenint en compte l’elevat nombre de treballa-
dors, el tancament de la fàbrica va ser un trasbals 
per Blanes. Els homes van trobar feina fàcilment 
en altres fàbriques o tallers locals o de pobles ve-
ïns (Tarma, Fibracolor, Safa, Tallers Valls, Trans-
ports Pujol ...) o es van plantar per ells. Les dones 
(ja hem vist que era la majoria del personal) ho 
van tenir molt més difícil i moltes es van quedar 
sense feina.

Aquesta és la relació dels 150 treballadors que hi 
havia a la fàbrica en el moment del tancament i 
les indemnitzacions que es van cobrar: 23

Treballadors Pessetes
Fèlix Gibert Loscos 13.000
Francisca Belda 5.000
Juan Puig 13.000
Dorotea Barcons 4.000
Josefa Terradellas 5.000
Teresa Campoy 7.000
Joaquina Ponsdomènech 6.000
Teresa Altabert 5.000
Francisca Rober 5.000
Ana Augé 5.000
Montserrat Bordallo 5.000
Dolores Baldrich 6.000
Josefa Albertí 5.000
Maria Martí 6.000
Francisco Gusi 26.000
Enriqueta Soler 5.000
Joaquina Comas 6.000
Dolores Rondón 6.000
Concepción Masferrer 5.000
Joaquina Roura Rebasa 4.000
Rosa Martí Casas 5.000
Teresa Escofet 6.000
Josefa Manent 4.000
Francisca Alum 6.000
Valentina Castiblanqui 6.000
Rosa Pla Llambi 5.000
Dolores Carles Baltrons 6.000
Francisca Sala 5.000
Encarnacion Domenech 5.000
Juan Vives 6.000

Maria Pugbert 4.000
Juan Balaguer 16.000
Carmen Sanchez 5.000
Teresa Escarpenter 4.000
Dolores Rebasa Valls 4.000
Joaquina Esgleas Furnes 5.000
Maria Medina Verges 3.000
Aurora Beleguer 4.000
Dolores Torroella 5.000
Joaquina Noguez 3.000
Maria Portas 5.000
Hector Falcó 4.000
Josefa Sebastian 4.000
Dolores Perpiña 5.000
Joaquin Vidal Alsina 5.000
Rosa Domenech Tárregas 4.000
José Borras 5.000
Rosa Baltrons 3.000
Micaela Martinez 3.000
Ana Cano 3.000
Josefa Campoy 5.000
Pedro Olivella 5.000
Francisca Fontanillas 4.000
Enriqueta Escarpenter 4.000
Juana Brabo 4.000
Concepción Vilavella 4.000
Maria Garcia Torres 5.000
Dolores Sanchez Torrijos 4.000
Buenaventura Robert Torruella 8.000
Martí Portell Casas 10.000
Montserrat Salmerón Masferrer 4.000
Rosa Falcó Panisello 4.000
Joaquin Aleñá Añón 5.000
Ana Peñuelas Campoy 4.000
Alfonso Nicolás Viader 5.000
Angela Illas Noguez 3.000
Rosa Juan Albertí 2.000
Maria Teresa Roche Manent 3.000
Josefa Nonell Ros 1.000
Trinidad Lopez Obiols 1.000
Elvira Plá Llambí 1.000
Maria Rabasa Altabert 2.000
Rosa Garcia Sanchez 2.000
Juan Hostench Bota 3.000
Mercedes Bravo Buxeda 2.000
Maria Montroig Cambus 2.000
Carmen Motger Horta 2.000
Margarita Basaga Torrent 1.000
Dolores Morales Marqués 2.000
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Josefa Abert Pratseball 2.000
Montserrat Agut Terradellas 2.000
Pabla Tello Moreno 2.000
Joaquina Casas Masaguer 2.000
Antonia Pascual Gimenez 2.000
Angela Garcia Belmonte 1.000
Gloria Gonzalez Guillen 1.000
Madrona Robert Plá 2.000
Cristina Robert Torroella 2.000
Concepción Basallo Alvarez 2.000
Ana Martínez Gimenez 2.000
Francisca Carreras Rebasa 2.000
Nuria Saura Torrent 1.000
Maria Delmau Rebasa 1.000
Nieves Delmau Rebasa 1.000
Dolores Carles Dellonder 1.000
Isabel Miranda Ruiz 1.000
Ana Balaguer Arnés 2.000
Francisco Sanjulian Serra 1.000
Iluminada Ruiz Martinez 2.000
Angela Grimal Pratsevall 1.000
Antonia Carles 1.000
Maria Carles Mora 1.000
Josefa Romeguera Torrent 1.000
Marina Matas Durán 1.000
Maria Abert Pratseball 1.000
Manuela Torrecillas Perez 1.000
Carmen Casas Cornellá 1.000
Maria Antonijuan Reynaldos 500
Ana Ramirez Molina 500
Rosario Costas Altabert 1.000
Maria Carles Más 500
Concepción Casadevall Vilaseca 500
Rosa Esgleas Puigvert 500
Elena Carles Baltrons 500
Nuria Delmau Rebasa 300

Rosa Triadó Riquet 500
Dolores Clopers Martí 700
Mercedes Plá Fulladosa 500
Maria Robert Orench 600
Montserrat Sanchez Torrijo 600
Providencia Montroig Cambús 500
Angela Casas Vila 500
Rosa Herrarias Beldrich 500
Antonia Torroellas Costa 300
Adela Granados Cano 400
Maria Serra Marcó 400
Carmen Guirau Gurau 500
Concepción Lopez Judisé 300
Joaquin Gomez Noguez 500
Josefa Martinez Diaz 500
Celia Cabruja Barrera 500
Maria Perez Lopez 400
Narcisa Comas Rovira 300
Isabel Garcia Membrivez 300
Maria Portillo Ruiz 400
Mercedes Rodrigo Ortega 400
Rosa Martinez Diaz 500
Angustia Alvarez Garcia 300
Francisca Carlos Más 300
Mercedes Cervantes Soler 500
Inés Luque Alcaide 300
Joaquina Luque Alcaide 300
Antonio Cervantes Garcia 300
Adriana Garcia 400
Lucrecia Frias Ortega 500
Isabel Roca Fernando 300
Dolores Zapata Cordón 300
Dolores Ramirez 400
José Gomez Noguez 300
Rafael Solis Perez 300
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5. Testimonis

Vaig treballar poc temps als Teixits i en dues etapes.
La primera vegada l’any 1950 o 1951. Va ser l’Esperan-
ça Ros qui va venir a casa per veure si hi volia anar i la 
mare em va animar que ho fes. Devia tenir uns 16 anys.
La segona va ser el 1955 fins que van tancar.
Era auxiliar administrativa.  Les oficines estaven en una 
mena d’entresòl. S’hi pujava per una escala senzilla i el 
terra era de fusta. L’espai estava partit: en una banda hi 
havia el lloc on s’estava en Gusi, el director, que era on 
hi havia el telèfon. També tenia un foc a terra i, en dies 
molt freds (a vegades havíem de treballar amb guants), 
ens deixava entrar a escalfar-nos una mica. Era molt 
bona persona i, tot i que inspirava respecte, tenia amb 
la gent un tracte proper i amigable. A l’altra banda hi 
érem nosaltres: en Joan Balagué, que era l’administra-
dor, la Conxita Vilabella, en Quimet Aleñà, en Martí 
Portell,  en Josep Plana i jo. El nostre horari era partit: 
unes hores al matí i unes hores a la tarda.

Una de les coses que recordo és que els dilluns feia la 
“remesa”: cada setmana anava a baix on hi havia en 
Josep Borràs (que era l’acanador del torn de matí) i les 
repassadores i ell em feia la relació de peces que s’havien 
fabricat i que posteriorment s’enviaven a Barcelona en 
camió. Era un home molt eficient, en Borràs. Es fabri-
cava “empesa” (teixit cru) i teixit de quadres. D’empesa 
hi havia molta producció, de quadre menys perquè tenia 
molta més dificultat. Recordo uns quadres molt bonics.
A més de portar  el control d’altes i baixes, arxivar i re-
passar factures, fèiem els setmanals: posàvem els diners 
de cada persona en un sobre i, amb unes paneres, anà-
vem a pagar a cada treballador al seu lloc de treball. Es 
pagava els dissabtes.
Es treballava amb prima, que s’establia a partir del 
control de la producció que feien els “cronometradors”. 
Hi havia teixidores que  cobraven bastant perquè treien 
molt de la prima. A vegades “pujaven” a les oficines a 
reclamar perquè trobaven que no se’ls havia calculat bé. 
Les teixidores eren una part molt important de la fàbri-
ca i on es veien més les diferències entre les treballado-
res. Conservo el rebut del meu  primer sou a la fàbrica: 
360 pessetes.

CONCEPCIó CASADEVALL VILASECA,

auxiliar administrativa

En temps de la Fabra & Coats es va muntar una 
senzilla botigueta dins la fàbrica. En Serra n’era 
l’encarregat i jo hi treballava de dependenta. Devia 
anar bé perquè va quedar petita i es va traslladar al 
xamfrà del carrer Ample amb Raval. Aquí l’encarre-
gat va ser en Quimet “Gustu” i de dependentes, que 
recordi, hi vam estar l’Esperança Bassas, la Paquita 
Sala i jo.
La venda es feia a la planta baixa del local.
Era una botiga de comestibles (es venia sobretot ba-
callà sec, vi a granel i llaunes de conserva, tot a preu 
de cost) on també es podia comprar carbó (el carbo-

ner era en Lluís Guich) i, sobretot, fils de la Fabra & 
Coats molt bé de preu i molt bons.
Només hi podien venir els treballadors de la fàbrica.
Despatxàvem de dilluns a dissabte, de 9,00 h a 
13,00 h i de 16,00 h a 18,00 h.
Va deixar d’existir quan la fàbrica va començar 
a anar malament. L’economat de la Safa li va fer 
molt de mal.
Després d’estar a l’economat vaig treballar al des-
patx de la fàbrica.

CONxITA VILABELLA PONSDOMèNECh,

va treballar a l’Economat de la fàbrica i d’auxiliar administrativa

Calculadora mecànica de les oficines. Foto: Rosa Maria Gusi
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A la fàbrica d’Els Teixits ja hi havia treballat el 
meu avi, que era dalt, a “preparació”, controlant 
la feina de les rodeteres.
També hi va treballar el pare, que va ser encarregat 
de mecànic, i la mare, que va estar de plegadora i 
teixidora.
Jo hi vaig entrar l’any 1951. Tenia 14 anys. Pri-
mer em van posar d’aprenent a la “manyeria” (que 
era com li deien al taller) amb el pare i, amb el 
temps, vaig passar a ajudant de contramestre.
Guanyava 75 pessetes a la setmana.
Com que hi havia poques avaries, el taller mecànic 
feia sobretot feina de manteniment: vigilar que els 
embarrats dels eixos estiguessin bé, soldar alguna 
peça que s’havia trencat, canviar algun coixinet ... 
Tota l’electricitat venia d’un mateix motor elèc-
tric, que s’engegava a poc a poc, i acabava donant 
corrent a tota la fàbrica. Jo no vaig veure funci-
onar mai la màquina de vapor. Els ajudants de 
contramestre posaven les peces en els telers perquè 
les teixidores poguessin fer bé la feina. El meu con-
tramestre era en Felip. Hi devia haver 60 o 70 te-
lers en tres tirades. Els “d’espasa”, els més amples, 

eren els que feien els llençols i els “de garrot”, els 
que feien les peces de roba de mida normal.
La “manyeria” era el lloc de reunió dels homes i 
aquí s’esmorzava o berenava. Es posava una taula 
llarga i amb el foc de la “fragua” fèiem torrades 
o coíem pebrots que robàvem d’un petit hort que 
tenia en Gusi ... Quan estava d’aprenent em feien 
anar a buscar vi a can Mamarull. Hi havia molt 
bon ambient.
Hi vaig treballar 6 anys. En tornar del “servei” la 
fàbrica ja havia tancat i vaig trobar feina al taller 
d’en Valls, on vaig acabar d’aprendre l’ofici. 

JOAN hOSTENCh BOTA

Jo també hi vaig entrar als 14 anys, que era l’edat 
que tenia la gent quan hi començava a treballar. 
Al cap d’un temps de fer feines més senzilles ja em 
van posar de teixidora i manava 2 telers. El nostre 
encarregat era en Fèlix Gibert, que era molt trem-
pat. En tinc molt bon record.
El soroll era espantós però ens hi acabàvem acos-
tumant.
No recordo quant guanyava perquè abans el que 
guanyàvem ho donàvem als pares.
Era una fàbrica molt familiar.

A la mitja hora que teníem per berenar, hi havia 
noies que es quedaven al menjador de la fàbrica 
però nosaltres sortíem a fora, a l’altra banda del 
carrer ...
Tothom es coneixia. Encara és l’hora que trobem 
gent pel carrer i recordem coses d’aquells anys.
Quan l’empresa va tancar vaig trobar feina, primer 
a can Serrat, una fabriqueta que hi havia davant 
de sa Palomera, on fèiem bufandes i vestits de 
bany, i després a la fàbrica Tarma.

 NúRIA CASAS CORNELLÀ

En Joan Hostench Bota i la Núria Casas Cornellà es van conèixer a la fàbrica d’Els Teixits on tots dos 

treballaven en el mateix torn de tarda; en Joan, d’ajudant de contramestre i la Núria, de teixidora.

En Joan Hostench el dia de la coronació de la Mare de Déu 
del VIlar. Porta una ofrena en representació de la fàbrica. 

Foto: Joan Hostench 
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ELS TEIXITS

El pare va entrar als Teixits als anys 40, quan va 
venir la Fabra i Coats.
Era acanador o plegador de teles. Li arribaven les 
peces teixides i calia mirar si hi havia faltes. Això 
ho feien les repassadores. Si hi havia algun defec-
te, les sargidores les dissimulaven. Quan estava tot 
bé, es plegava el teixit amb l’ajut d’una màquina 
de plegar. Era una feina delicada.
Ell feia el torn de 6,00 h a 14,00 h i en Sanjulián, 
el de 14,00 h a 22,00 h.
Sempre va ser una empresa molt familiar. Recordo 

que, als 6 anys, entrava a esperar que toqués la si-
rena i que el pare sortís. Això ara seria impensable!
També tinc molt present que el dia de Reis anà-
vem a la fàbrica i que, als fills dels treballadors, 
ens donaven una bossa amb alguna joguina senzi-
lla, com ara un trencaclosques o alguna altra cosa 
semblant i una bandera espanyola de roba. Ara no 
hi donem importància però, en aquells anys, a les 
cases no hi havia diners per joguets.
Quan Els Teixits va tancar, el pare va trobar feina 
a la Safa.

JOSEP BORRÀS CORNELLÀ,

fill d’en Josep Borràs Creus, acanador

Vaig treballar als Teixits des del 1945 fins al 1958.
Vaig entrar  d’escrivent (llavors en deien “merito-
rio”) amb en Martí Portell, la Conxita Vilabella i 
la Concepció Casadevall  cobrant 23,75 pessetes a 
la setmana.
Quan dos encarregats de “Preparació” es van jubi-
lar (l’Hostench i en Taulé), en Gusi ens va propo-

sar a en Martí  i a mi d’ocupar el seu lloc. I aquí 
ens vam quedar, jo en el torn del matí i en ell en 
el de tarda. Cobràvem (l’any 1957) 600 pessetes a 
la setmana.
L’encarregat de “Preparació” tenia la responsabi-
litat de controlar tota la feina prèvia que es feia 
sobre els plegadors que havien d’anar als telers. 

Dinar dels treballadros de la fàbrica. Foto: Josep Plana. (Alenyà, Calderón, Rondón, Gibert, Gusi, X. Balagué, J. Balaguer, Plana, 
Ros, Salmerón, Hostench, Puig, Portell, entre d’altres)
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Ens donaven uns papers amb els models i repartí-
em els fils. De nosaltres depenien les ordidores, les 
rodeteres, les nuadores i les canilleres.
Érem a la planta de dalt, sobre els telers, excepte 
les canilleres que eren a baix. Era un lloc molt fred 
perquè estava cobert amb una uralita i no estava 
del tot tancat. Teníem una estufa grossa de carbó 
però ni es notava. Les dones, a vegades, tenien tant 
de fred que s’havien d’acostar a l’escala per on pu-
java una mica d’escalfor dels telers.
Els plegadors  pesaven molt i  es portaven sobre 
un carretó. Es baixaven a telers per un muntacàr-
regues. 
A l’hora d’esmorzar baixàvem al taller mecànic 
que donava a un hort i allà muntàvem una taula, 

fèiem torrades i parlàvem una mica de tot. El 23 
d’octubre, dia de Sant Antoni Maria Claret patró 
del gremi de teixidors,  era festa. I els homes, que 
anàvem fent un “fondo”, fèiem un dinar a can 
Doll o a can Patacano. No recordo accidents im-
portants  ni conflictes a la fàbrica.
Una anècdota que encara recordem és que un any 
l’empresa Fabra i Coats va regalar un pernil a cada 
treballador. Ara sembla que no tingui importància 
però, en aquells anys, va causar un gran impacte.
L’any 1957, un any abans de tancar vaig  anar a 
treballar a la fàbrica Tarma i més endavant vaig 
estar 19 anys d’administrador a l’Hospital Sant 
Jaume.

JOSEP PLANA VIñETA, 

escrivent i encarregat de “Preparació”

Als 13 anys vaig anar a demanar feina a la fàbri-
ca. Era l’any 1946. El Sr. Oliva, que era el director, 
em va dir que hi tornés quan en tingués 14.
I així ho vaig fer.
Vam entrar juntes: la Marta Balagué, l’Enriqueta 
Escarpenter, la Carmen Gómez, la Juanita Bravo 
i jo. La feina que ens van donar va ser fregar i 
netejar telers. Quedàvem negres com carboneres! 
També, si feia falta gent a bitlles, anàvem a bit-
lles o si s’havia de llençar alguna cosa o anar al 
magatzem...
Quan ja feia algun temps que hi treballàvem, ens 
vam ajuntar les cinc i vam  tornar a anar a veure 
el director per demanar-li  per portar telers. Ens 
va dir que sí, però no per anar a preu fet sinó per 
aprendre. Quan ens va semblar que ja en sabíem 
prou hi vam tornar, aquesta vegada per demanar-li 
per anar “a precio hecho”. El Sr. Oliva, que es va 
fer un fart de riure, ens va dir que sí.
Ja érem teixidores. Jo portava 4 telers.
Calia tenir molt bona vista. La nostra feina era 
controlar la llançadora, posar una bitlla nova 
quan s’acabava i vigilar que no es fes cap nus per-

què, com que la màquina anava tan ràpida, es feia 
un forat. També, segons quin tipus de fil, es trenca-
va amb més facilitat.
Amb Fabra i Coats, com que el teixit era cru, no 
era tan complicat però amb Textil Venta, com que 
es feia molt de quadre, si es trencava un fil te les 
veies negre per trobar el quadre.
Sempre treballàvem dretes però t’hi acabaves acos-
tumant. Jo a vegades quedava afònica de la pols 
que sortia dels fils. 
Si tot anava bé només havies d’estar alerta. Lla-
vors ens posàvem juntes les teixidores i fins ens 
havíem explicat novel·les,  cantàvem o explicàvem 
xafarderies de dones ...
El soroll era horrorós. Jo parlo fort perquè m’hi vaig 
acostumar a la fàbrica. Per entendre’ns ens llegíem 
els llavis i ens fèiem senyes.
No es feien vacances. Si es feia un dia de festa que 
no era pagat, s’havia de treballar una hora més per 
recuperar-lo.
Un any, per la Festa Major, com que s’havia d’aca-
bar un “pedido”, ens van demanar si volíem fer 
dos torns seguits. Es veu que  urgia molt, els vam 
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fer i ens ho van pagar. Guanyava molt poc, crec 
que entre 50 i 70 pessetes a la setmana.
Tinc molt bon record de la fàbrica. Ens ho pas-
sàvem molt bé. A les dones més grans ningú els 
hi deia res, però les joves  teníem moltes ganes de 
gresca. A més, totes érem amigues. Sortíem a bere-

nar al carrer, assegudes a la vorera i fèiem empipar 
els homes per divertir-nos. L’ambient era molt fa-
miliar. Jo era molt feliç allà.
Vaig estar molts anys de teixidora, fins que vaig 
plegar poc abans de tancar la fàbrica.

JuANA FERNÁNDEz SERRANO (JuANITA VALLS), 

teixidora

L’Emili Peris Torné, fill de Sants, pertanyia a una famí-

lia de corredors de cotó. Va fer estudis de perit tèxtil i 

l’any 1889 va arribar a Blanes per posar en funciona-

ment la fàbrica Pastells y Rigordosa. Probablement, se-

gons referències de la família, va comprar els terrenys 

de la fàbrica amb el Sr. Pastells i, en els inicis, van ser-ne 

socis.  Es va casar amb la Maria Barceló, barcelonina de 

família mallorquina, amb qui va tenir tres fills: l’Ignasi, 

l’Emili i la Maria Teresa.  Vivien en una casa al costat 

de la Casa del Poble (una casa molt bonica que es van 

construir després de tirar a terra la vella i que va quedar 

destruïda per una bomba durant la Guerra Civil). Arran 

de la seva mort l’any 1929, la revista Recull feia esment 

de la seva personalitat:

“... El caire més rellevant de l’amic Peris, era el que 
li pervenia de la seva calitat de Director tècnic de 
la fàbrica de teixits i de la seva competència en la 

indústria tèxtil, en la qual se’l considerava una ver-
tadera notabilitat. Ell, que ja a l’edat de 16 anys 
ja tenia al seu càrrec la direcció d’una fàbrica amb 
centenars de treballadors, vingué a la nostra vila, 
quan totjust en comptava 22, per a l’instal·lació  de 
l’actual fàbrica de teixits, llavors, de la raó social 
Pastells i Regordosa (...). Per a ell no hi havia secrets 
ni dificultats en el difícil art d’aquesta indústria; 
lligaments, composició, anàlisis, dibuixos, calitats, 
etc (...). A ell es deuen nombroses reformes i millo-
raments en la maquinària tèxtil, tenint concedides 
diverses patents d’invenció i modificació en els te-
lers mecànics d’aquesta complicada indústria (...). 
L’any 1900, creades per l’Estat unes bosses de viatge 
d’estudi, o pensions, per concorre a l’Exposició de 
parís, a favor dels elements més capacitats en les 
diverses disciplines de la indústria, comerç i agricul-
tura, arts, etc; per tal d’estudiar ço que hi hagués de 



55

RECERQUES

més notable en aquests aspectes en famós certamen, 
l’amic Peris fou un dels pensionats com a represen-
tant dels elements directius de la indústria del teixit, 
havent de redactar al seu regrés una lluminosa Me-
mòria explicativa dels progressos, invents, novetats, 

etc. que havia observat (...). Va realitzar altres viat-
ges a l’estranger per visitar grans centres fabrils (...). 
Destaca més endavant ... la importància i comple-
xitat de la seva tasca; la lluita que hagué de sostenir 
al principi per a sotmetre a la disciplina que exigeix 
el treball col·lectiu i articulat d’una fàbrica a una 
gran massa obrera habituada generalment a les 
tasques lliures del camp i dels petits oficis, llavors 
existents a la vila; les inevitables topades en ço que 
s’anomenen lluites socials (...).

L’article fa esment, en acabar, a la participació 
de l’Emili Peris en algunes reconegudes entitats 
blanenques (l’Orfeó de Blanes i el Primer Casino) 
o en l’Ajuntament ocupant la  primera tinença 
d’Alcaldia i empentant des d’allà obres de gran re-
llevància local com l’obertura del carrer Ample i 
l’edifici del nou Hospital.

MARIA TERESA GuERRERO,

néta d’Emili Peris Torné, primer director de la fàbrica

Vaig entrar a la fàbrica als 14 anys. Moltes noietes 
començaven a aquesta edat.
Al principi estava de “bitllaire”: del fil feia bitlles i 
les bitlles anaven al teler.
Més endavant vaig ser “teixidora” i manava un teler. 
Cobrava 75 pessetes a la setmana i feia el torn de 
14,00 h a 22,00 h i els diumenges, festa.
El nostre cap era en Fèlix Gibert, una bellíssima per-
sona. La fàbrica era com una gran família i entre les 

dones hi havia molt bona relació. A l’hora de bere-
nar sortíem moltes vegades a menjar a fora, a l’altra 
banda del carrer,  i agafàvem aigua fresca d’una font 
que hi havia per allà. També recordo que totes po-
sàvem una pesseta de tant en tant i, una vegada a 
l’any, anàvem a fer un dinar al Vilar.
Hi vaig treballar 24 anys. Quan va tancar vaig anar 
a treballar de “manicurera” a la Safa, a la secció de 
“L’escollit”.

NúRIA SAuRA TORRENT,

bitllaire i teixidora

Quan es va fer la fàbrica d’Els Teixits, la casa de 
pagès ja existia. No sé des de quan la família hi 
van fer de masovers però parlem de molts anys.
Suposo que, fins que no hi va haver sereno, n’ eren 
els vigilants. La finca era molt gran, amb molta 
terra que el pare treballava i, quan calia, tots (la 

mare, els meus germans i jo) l’ajudàvem.
La mare, al matí, anava a “plaça” a vendre la ver-
dura i, a la tarda, treballava a la fàbrica. Era a la 
planta baixa darrere un taulell i repartia troques a 
les dones.  Ho recordo tot molt bé. 
Jo també hi vaig treballar. Hi vaig entrar “d’es-

Esmorzar a la fàbrica (Gibert, Gusi, X. Balagué, Ros, Salme-
rón, Hostench, entre d’altres)
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tranquis” als 13 anys cobrant 13,00  pessetes a 
la setmana. Era l’any 1954. Quan en vaig fer 14 
ja em van assegurar i l’Aurora Balagué em va en-
senyar a fer anar l’ordit. Feia el mateix torn que 
la mare. Per anar a casa entràvem per la porteta 
petita de la fàbrica (teníem clau) i el carro ho feia 
per la porta gran resseguint tot el “carrer” que hi 
havia entre les naus fins anar a trobar la paret de 

la Riera. Jo vaig néixer en aquesta casa. En recor-
do unes rajoles molt vermelles que fregàvem amb 
salfumant. I una gran llar de foc. A fora hi ha-
via dues grans figueres, un bon safareig (on vaig 
aprendre a nedar), una “nòria” amb catúfols, el 
galliner, els pallers, un pou on posàvem les coses 
en fresc, ... i bestiar (el cavall, xais, porcs, ànecs, 
gallines, vaques...). Portàvem la llet a vendre a ca 
la “Paquita del Gel”, als Massans. I en una altra 
banda, el celler i el cup perquè també fèiem vi i en 
veníem. Darrere la casa hi havia can Marot i una 
era que, en temps de batre, feien servir molts page-
sos del poble. Nosaltres pagàvem un lloguer per la 
casa i la terra. Però als  amos de la fàbrica no els 
vèiem mai. Tot es portava a través  de la direcció 
de l’empresa. Tinc també un bon record d’en Josep, 
el sereno de la fàbrica, que venia molts vespres a 
casa a fer-la petar. A l’hivern a la vora del foc i a 
l’estiu a la fresca. El pare va morir a la casa amb 
53 anys. Quan la fàbrica va tancar vam haver de 
marxar. 

ROSA ESGLEAS PuIGVERT,

filla de l’Esteve Esgleas Valls i de la Maria Puigvert Verdalet, 

masovers de la casa de pagès que hi havia en el recinte d’Els Teixits.

La xemeneia de la fàbrica la va fer el meu avi, que 
era paleta. La mare hi va treballar tota la vida, fins 
els 60 anys. Li agradava anar a la fàbrica.
Després hi va entrar el meu germà, que va treballar 
tres anys sense cobrar. En aquell temps era la manera 
d’aprendre un bon ofici. Va arribar a ser contramestre.
Jo vaig estar primer a Can Genís, després a la Safa i, 
als 21 anys, vaig entrar als Teixits. Era l’any 1945.
Feia d’ordidora.
L’ordidora enrotllava els fils sobre el plegador que 
després havia d’anar als telers. Així, quan havíem de 
començar la peça, l’encarregat ens donava un paper 
que deia de quina manera havien d’anar posats 
els fils a l’ordidor. Hi havia unes ajudantes que 
anaven a buscar els rodets i nosaltres enfilàvem els 

rodets a l’ordidor.
Hi havia 4 ò 5 ordidors i una dona a cadascun.
Com que anàvem a preu fet no parlàvem gaire per-
què havíem d’estar molt pendents que el fil no es 
trenqués. Les que feien els rodets si que parlaven i 
cantaven ... i cridaven molt ... eren molt alegres!.
Jo cobrava 110 pessetes a la setmana.
On estàvem nosaltres a l’hivern feia un fred horro-
rós perquè el sostre era d’uralita. Quan l’encarregat 
se n’anava corríem cap a l’escala perquè s’hi esta-
va més calent. Un temps van posar una instal·la-
ció de vapor d’aigua però va ser un desastre perquè 
tot, tant les màquines com el terra, quedava xop. I 
a l’estiu suàvem com desesperades!.
Jo feia el torn de matí, de 6,00 h. a 14,00 h. i el 

ELS TEIXITS

Maria Puigvert Verdalet i Esteve Esgleas Valls,
masovers d’Els Teixits. Foto: Rosa Esgleas
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meu “jefe” era l’Hostench. A les 9,00 h. ens dona-
ven mitja hora per esmorzar i una hora si tenies 
alguna criatura. Com que podies sortir, jo anava a 
esmorzar a casa perquè ho tenia a la vora. No re-
cordo accidents ni problemes amb les companyes. 
Vaig plegar el 1957, abans de tancar, quan la 
fàbrica ja anava malament i ens feien fer molts 
dies de festa.

PILAR GIBERT LOSCOS, 

va treballar 11 anys d’ordidora

L’avi Pere, que  venia de família relacionada amb el 
món tèxtil,  ja havia estat director d’Els Teixits. Va 
venir a Blanes per substituir l’Emili Peris. Aquí va 
conèixer l’àvia, la Paquita Vila.
El pare, en Paco Gusi Vila, em va ser majordom des 
del 1940 fins al tancament, el 1957-58. Durant 
molts anys també en va ser el director.
Li agradava molt la feina i la coneixia molt bé: quan 
tocava un teixit ja te’n donava tots els detalls. Li 
agradava estar al dia de tots els avenços, per això 
cada any anava a la Fira de Mostres de Barcelona, 
on s’exposaven les novetats industrials.
No tenia horari i menys si la fàbrica tenia algun pro-
blema. I els diumenges, que no es treballava, ell hi 
anava sempre a donar un cop d’ull. Recordo que no-
saltres l’acompanyàvem: hi portàvem les bicicletes i  
el meu germà mirava els nius que hi havia sota les 
teulades. També m’ha quedat en el record que la gent 
venia a casa a demanar feina. Gairebé sense cobrar 
o cobrant poc perquè tothom sabia que, una vega-

da havies entrat, podries prosperar. A vegades havia 
d’anar als despatxos de Barcelona des d’on, abans de 
treballar amb les bancs de Blanes, venien els diners 
per pagar els treballadors. Sempre amb el cotxe de 
la RENFE, mai en tren. Explicava que els dilluns la 
gent rendia poc i que era el dia de menys producció.  
En els darrers moments, a punt ja de l’embargament, 
els homes es van tancar a la fàbrica i van treure la 
roba dels telers per poder enviar a Barcelona el gènere 
fabricat. Quan l’empresa va tancar, ell va seguir vin-
culat al món tèxtil i, abans de muntar el seu propi 
negoci, va fer feina a Granollers, a la colònia Ma-
nent de Puig-Reig i va ser soci de la fàbrica Tarma. 
Molts treballadors d’Els Teixits van cobrar o cobren 
la seva pensió gràcies als molts certificats que el pare 
els va fer conforme hi havien treballat.

ROSA MARIA GuSI NONELL,

filla de Paco Gusi Vila, majordom i director

Quan vaig  entrar a la fàbrica tenia 14 anys. Era 
l’any 1945.  Al principi em van posar al taller me-
cànic on hi vaig estar tres anys.
Amb el temps vaig agafar molta experiència fins 
arribar a ser, primerament “ajudant de contrames-
tre” l’any 1948, i “contramestre” l’any 1952 quan 

vaig tornar de la “mili”.  L’ajudant de contrames-
tre posava les peces, preparava els rissos, els posa-
va, passava el fil i començava a tensar la roba en 
els “rodillos”. Quan estava tot ben posat comen-
çava a fer passar la llançadora engegant i parant per 
comprovar que tot funcionava bé. Si hi havia alguna 

Un dels certificats que Paco Gusi Vila va fer a molts treballadors 
per tal de poder cobrar una pensió. Foto: Rosa Maria Gusi 
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avaria ja era responsabilitat del contramestre, que 
era qui controlava totes les màquines.
Hi havia molts dies que tot anava bé però d’altres, 
per exemple si feia humitat, començaven a petar fils 
i anaves de rebot.  Quan jo vaig entrar la fàbrica ja 
estava electrificada, però si fallava l’electricitat o hi 
havia restriccions s’engegava la màquina de vapor.
A la part de dalt de la fàbrica hi havia tota la “fila-
menta” i a baix la part del soroll.
Els telers es tocaven i l’enrenou era enorme. I els 
plegadors, que feien 1,20 m-1,30 m, pesaven molt i 
s’havien d’encaixar molt bé.
L’any 1955 portava 72 telers manats per 36 dones, 
que eren el 90% dels treballadors de la fàbrica. En-
traven als 14 anys i les més jovenetes solien ser filles 
de dones més grans.

En temps de Fabra & Coats es feia una roba de cotó 
en cru, molt senzilla. Però amb Textil Venta ja es va 
fer molt de color i molta viscosilla. Jo era capaç de 
crear un dibuix qualsevol i traslladar-lo a la màqui-
na per convertir-lo en teixit.
Treballava en el torn de tarda i la dona em portava el 
sopar tot just travessant la Riera. Sopàvem en mitja 
hora, entre les 20,00 h i les 21,00 h. A l’estiu en una 
taula que posàvem a fora i a l’hivern al menjador. 
L’any 1956 vaig plegar perquè es va implantar, per 
part de l’empresa, un control rigorós en les operaci-
ons que havies de fer per posar en marxa els telers i 
el ritme era frenètic.
Llavors vaig muntar el meu propi negoci fins que vaig 
entrar al Banc Central.

FRANCESC xAVIER BALAGué DALMAu,

ajudant de contramestre i contramestre

6. Per acabar

La industria tèxtil, especialment la relacionada amb 
el cotó, va tenir una gran rellevància a Catalunya des 
del darrer terç del segle XVIII .... Una de les realitats 
que ho posa de manifest és la gran presència d’ex-
pressions derivades d’aquest món que el llenguatge 
col·loquial va anar adoptant i que han arribat fins els 
nostres dies:  “tenir mala peça al teler”, “embolicar 
la troca”, “s’aguanta per un fil”, “teixint i filant la 
vida va passant”, “lligar caps”, “ser més mogut que 
una llançadora”, “no filar rodó”, “filar prim” ...
En aquest context de desenvolupament industrial 
a casa nostra, a Blanes es va crear també una fàbri-
ca: Els Teixits, dedicada a la fabricació de peces de 
tela de cotó. En els seus orígens va ser una empresa 
familiar vinculada a la família Pastells. Però amb els 
anys, sobretot a partir dels quaranta quan Manufac-
turas de Algodón Reunidas i després Textil Venta 
la van llogar, va arribar a assolir un gran volum de 
producció, tant de teixit cru com de teixit de quadres 
que, puntualment era enviat setmanalment a Barce-

lona. Centenars de blanencs i, sobretot, blanenques 
hi van treballar, a preu fet, des dels 14 anys seguint 
sovint les passes dels seus pares i les seves mares 
portant a terme una sèrie de feines especialitzades 
que, en alguns casos, requerien d’una gran destresa 
i atenció. Molts d’ells i elles, gairebé seixanta anys 
després del tancament definitiu, en conserven enca-
ra un record ben viu.
Durant molt anys, el so de la sirena d’Els Teixits va 
sonar per marcar l’entrada i sortida dels treballadors 
i es va convertir en un element més de la vida quoti-
diana dels blanencs. 

En tancar aquest escrit em pregunto què se’n deu ha-
ver fet d’aquells telers i si, qui sap si en algun lloc llu-
nyà, aquell soroll ensordidor encara es deixa sentir.

ELS TEIXITS

El lloc on hi havia la fàbrica al carrer d’Els Massans. Foto: Miquel Buixeda
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Domínguez Álvarez, Treball femení a la indústria llanera 
tèxtil de Sabadell durant el segle XX. www.tdx.cat/bits-
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Fabra i Coats fa museu. http://museuhistoria.bcn.cat/
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La industrialització de Catalunya en el segle XIX. blogs.
sapiens.cat.
El procés tecnològic i humà: el tèxtil. El vapor Aymerich, 
Amat i Jover. http://www.mnactec.cat/

AGRAÏMENTS: 

Francesc Xavier Balagué Dalmau, Joan Balaguer Pérez, Josep 
Borràs Cornellà, Miquel Buixeda Lampérez, Concepció Casa-
devall Vilaseca, Núria Casas Cornellà, Rosa Esgleas Puigvert, 
Juana Fernández Serrano, família Geremias (Hotel Costa Bra-
va), Pilar Gibert Loscos, Adela Granados Cano, Maria Teresa 
Guerrero Peris, Maria Rosa Gusi Nonell, Joan Hostench Bota, 
Josep Plana Viñeta, Xavier Portas Perpiñà, Núria Saura Tor-
rent, Conxita Vilabella Ponsdomènech i als Tècnics de l’Arxiu 
Municipal.

NOTES

1. George stephenson (Northumberland, 1781 - chester-
field, 1848) va elaborar el 1814 el primer projecte de la 
primera locomotora de vapor.

2. cabana, F. La saga dels cotoners catalans. 

 Fontana, J. La fi de l’Antic Règim i la industialització.

 Graells, E. Els orígens industrials de Catalunya.

 Maluquer, J. Història econòmica de Catalunya segles XIX i XX.

 Nadal, J. La indústria cotonera. Història econòmica de 
La Catalunya contemporània.

3. crous collell, J. Blanes, Cronologia Històrica. p. 271-340

4. Acta Municipal  10-09-1921 (AMBL)

5. Padrón de contribución y de comercial, AMBL.

6. Probablement es podria relacionar amb una comanda    
que apareix al Fons Brillas el 23-07-1891 de transport 
de “farina i torró” i que ens remetria a l’existència a 
Blanes d’un negoci de pa propietat de Pedro Pastells. 
En el mateix Fons, el 27-02-1893 apareix la referència 
a una comanda “de 1 barril de aceite de Figueras” en-
carregada també per Pedro Pastells.

7. El 1929, la revista Recull publica un article amb motiu 
de la defunció d’Emili Peris i Torné. Ens diu que fa 40 
anys que viu a Blanes i que hi va arribar als 22 anys. 
(Revista Recull núm. 310, any 1929, p.5).

8. Acta Municipal  7-11-1891 (AMBL).

9. costa de Llevant 13-05-1900, p.16 (AMBL)

10. costa de Llevant 7-04-1901, p.12 (AMBL)

11. El c.V (cavall de vapor) és una unitat de mesura de la 
potència d’una màquina. Probablement hi havia un 
tribut municipal associat a la potència instal·lada.

12. El 1903 es constitueix a Barcelona la compañía Anóni-
ma Hilaturas de Fabra y coats dedicada a la fabricació 
de fils per cosir i de xarxes de pescar, fruit de l’acord 
entre els Fabra i la multinacional coats de Paisley (Es-
còcia). És fruit de la unió de tres empreses: sucesora de 
Fabra y Portabella (família Fabra), The Barcelona Ma-
nufacturing company (The English sewing cotton), 
Nuevas Hilaturas del Ter (J. & P. coats, clark & co.). 
Incorporava un total de cinc fàbriques, tres estaven si-

tuades a la ciutat de Barcelona (dues al barri de sant 
Andreu de Palomar i una altra al barri de sant Martí 
de Provençals), una altra a sant Vicenç de Torelló (la 
colònia industrial de Borgonyà) i una darrera a Man-
resa. Amb un total d’uns 2.500 treballadors. (FABRA i 
cOATs FA MusEu MuHBA Laboratori 3. OBJEcTEs, 
PARAuLEs i IMATGEs, Barcelona 2014).

13. Documentació de l’empresa i entrevistes a Joan Bala-
guer i altres treballadors.

14. Documentació de l’empresa i entrevistes a Joan Bala-
gueri altres treballadors.

15. Escutiar: Treure el borró, netejar, repassar les peces 
de teixit valent-se d’unes tisores de puntes corbades 
o unes pinces (Diccionari de l’Institut d’Estudis cata-
lans)

16. segons el “Vocabulari català de les indústries tèxtils i 
derivades”: qualificatiu que s’aplica als teixits abans 
de ser rentats, tenyits ni sofrir cap tractament 

17. Entre els mesos de febrer i març esclatà la Vaga de “la 
canadenca” (l’empresa hidroelèctrica més important 
de catalunya, Riegos i Fuerzas del Ebro s.A., filial de 
la Barcelona Traction,  era coneguda com “La cana-
denca”). La vaga que començà per solidaritat amb uns 
treballadors acomiadats, amb el suport i l’organització 
de la cNT i amb l’entossudiment de l’empresa a nego-
ciar,  es convertí en una gran vaga general que durà 44 
dies, reivindicant  l’establiment per llei de la jornada 
màxima de treball de vuit hores. Va ser el moviment 
vaguístic pacífic més important de la primera meitat 
de segle (el dia 3 d’abril un decret del Govern de l’Es-
tat establí la jornada de vuit hores). Tot i l’èxit de la 
vaga, l’autoritat militar dirigí posteriorment una gran 
repressió sobre el moviment obrer.

18. costa de Llevant, 16-11-1919, p.8.

19. costa de Llevant, 6-12-1919, p. 8.

20. costa de Llevant, 21-12-1919, p.7.

21. costa de Llevant, 2-05-1920, p.7.

22. costa de Llevant, 13-06-1920, p.7.

23. Documentació de l’empresa. s’han transcrit literal-
ment els noms del document conservat.
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1.A - S’observa com l’activitat productiva recau majoritàriament en les dones. (l’apartat “altres” faria referència a oficis relacionats amb la direcció i 
manteniment de la fàbrica ocupats integrament per homes). Gràfica: Miquel Buixeda.

1.B - S’observa l’augment en importància de les feines de teixidora i canillera o bitllaire. Gràfica: Miquel Buixeda.
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1.C. - 1.D - S’observa l’augment del nombre total de treballadors com a conseqüència de la implantació del doble torn. Són anys d’elevada producció. 
Gràfica: Miquel Buixeda.

ELS TEIXITS
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2.A. - 2.B - 2.C - S’observa la jovenesa de bona part dels treballadors (el 70% tenen menys de 30 anys). Gràfiques: Miquel Buixeda.

2.A.

2.C.

2.B.
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2.D - S’observa la jovenesa de bona part dels treballadors (el 70% tenen menys de 30 anys). Gràfiques: Miquel Buixeda.

3.A. -  S’observa el clar predomini de treballadors de Blanes si bé, a partir del 1944, comencen a ser importants els procedents d’altres pobles de 
Catalunya i d’altres regions de l’Estat espanyol, sobretot d’Andalusia. Gràfiques: Miquel Buixeda.
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3.B .- 3.C - S’observa el clar predomini de treballadors de Blanes si bé, a partir del 1944, comencen a ser importants els procedents d’altres pobles de 
Catalunya i d’altres regions de l’Estat espanyol, sobretot d’Andalusia. Gràfiques: Miquel Buixeda.

3.B 

3.C
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Privilegi del Mostassaf. 1467. Pergamins nº 18 (AMBL)

04 Alguns aliments a la taula 
de la gent de Blanes
(segles XIV-XVIII)

 per Pep Vila     A la memòria de Josep Bota

Aquella dita de Brillat-Savarin: «digue’m 
què menges, i et diré qui ets» resumeix 
molt bé alguns aspectes de l’alimentació 

en altres moments i encara ara, però sobretot a 
l’edat mitjana, una època amb moltes diferèn-
cies socials, amb una cuina a voltes precària, en 
què allò que es menjava anava associat a l’esta-
ment al qual es pertanyia.

El consum i l’alimentació és i ha estat una font 
important per a l’estudi de les estructures i di-
nàmiques socials, de la cultura material de cada 
poble. Una manera de conèixer els sistemes ali-
mentaris d’arreu és resseguir alguns apunts que 
ens  ofereix la documentació  municipal conser-
vada (si n’hi ha), pel que fa al consum, regles i in-
terdiccions. S’ha dit que l’oli, el pa i el vi consti-
tueixen l’anomenada trilogia mediterrània, però 
examinant la paperassa conservada a Blanes ve-
iem com la dieta dels estrats socials inferiors i 
mitjans oferia altres possibilitats més enllà del 
pa, companatge1 (embotit, fruita seca, peix salat 
o confitat) i vi.  Als greixos de la carn (porcs, xais, 
cabrits, oques, etc. ), hi hem d’afegir el comerç 
del peix i els fruits diversos  de l’horta. Tothom 
menjava amb els dits; les culleres, ganivets i pun-
xons servien  per cuinar i per agafar el menjar, 
però no arribaven a la boca.

En qualsevol comunitat humana és i han tingut  
també molta importància les condicions natu-
rals: el factor del clima, la presència del mar, el 
medi ambient del moment. El conreu de la terra 
solia ser senzill, la carn provenia de la ramaderia 

menor, les hortalisses i els llegums, de l’hort fa-
miliar. Com bé deia el viatger francès J. B. Carrère 
al seu Voyage pittoresque de la France... Province 
du Roussillon (París, 1787) mentre viatjava per 
les terres germanes del Rosselló: «la nature des 
alimens est relative  à la qualité des terres, a la 
chaleur du climat, à l´espèce des engrais et des 
pàturages...».

Del règim alimentari dels religiosos, en tenim 
una bona mostra en la sentència arbitral sobre 
manutenció, emoluments i obligacions i ca-
nonges del monestir de Roca Rossa (3 de març 
de 1407), al municipi de Tordera, publicada per 
Josep Maria Pons Guri. Per la festa del Ram, per 
Quaresma, el prior havia de donar als canonges: 
«a dinar e sopar peix fresch de dues maneres, 
prou abundantment, ço és frit ab jurvert [juli-
vert]  e en aigua  ab salsa [no especificada], tot 
sufficientment apparellat». Ben segur que el peix 
servit a taula provenia de la veïna vila de Blanes. 
Fins a l’arribada de la indústria del fred, el peix 
fresc es transportava de nit, cobert amb saques i 
herbes falgueres perquè no es podrís tan ràpida-
ment. La majoria de convents i monestirs tenien 
horta i granges pròpies d’on treien la verdura i 
l’aviram. Per la festa de Santa Maria Candeler els 
canonges  tenien dret  a “una gallina a l’ast entre 
dos canonges”.

La història de l’alimentació  a la vila de Blanes, 
a l’època medieval i moderna, com la de moltes 
altres poblacions del nostre entorn,  a més de 
poder-la resseguir  a partir dels receptaris ocasi-



68

onals que poden haver sobreviscut, també es pot 
avaluar examinant els mecanismes diversos de 
control i d’intervenció que posseïa la universi-
tat, és a dir l’antic ajuntament. Aquests dos mè-
todes d’investigació no són exclusius, sinó que 
en certa manera es complementen. Amb docu-
ments d’arxiu  podem reconstruir bona part del 
sistema alimentari i la política d’abastaments. 
D’una banda, ens trobem amb la taba d’impo-
sicions o crides. Mitjançant un registre de les 
imposicions, d’impostos aplicats a queviures de 
primera necessitat, podem saber quin tipus d’ali-
ments es consumien en un lloc determinat.  El 
Llibre de la Universitat de la vila de Blanes, editat 
per Josep Maria Pons Guri (1969), conté les im-
posicions per capítols, dictades el més de juliol 
de 1330, redactades pels síndics de la Universitat 
de l’època, ampliades i retocades en diverses oca-
sions. Hi ha documentació ajustada entre Bernat 
Joan de Cabrera i els síndics de la vila (1449), i 
també n’hi ha de posterior, una de les quals és de 
l’any 1528. 

El text d’aquesta normativa és prolix i meticulós.  
Principalment es compraven i es venien diversos 
tipus de: vins, olis, forment, civades, llegums, 
fruites, peix i carn, pa...  També pagaven taxa  
o imposició els grans mòlts (blat, mill, civada, 
mestall), la gent que portava farina per pastar, 
qui treia cabassos de peix salat fora vila,  l’oli que 
entrava,  la llenya i els cuirs que comerciaven els  
traginers i mercaders. Al segle XV Blanes era una 
vila d’una certa importància, residència sovint 
de les mullers dels  vescomtes de Cabrera i com-
tes de Mòdica. Un segle més tard, el port  ja tenia 
anomenada. És una llàstima que no hi hagi cap 
estudi en profunditat de l’època medieval sobre 
l’activitat  importadora i exportadora d’aquest 
port.  El gremi de pescadors i de mariners van in-
fluir per construir les drassanes a la platja.  Blanes 
com a vila marinera tenia drassanes on s’hi cons-
truïen barques, llaüts, esquifs i altres tipus de 

fustes. Els compradors forans d’aquests vaixells  
havien de pagar el dret d’imposició. Blanes ex-
portava peix fresc i salat, castanyes, avellanes, 
cera i mel. Per contra, importava fustes, quitrà i 
pega per a la construcció de diverses embarcaci-
ons, sal per mantenir el propi consum, la indús-
tria del peix i de la carn salada.

Les mercaderies que es desplegaven a la plaça de 
Blanes no es podien vendre ni diumenges ni fes-
tes de vigília sota pena de 10 sous i hi havia un 
sola mesura de gra autoritzada. El gra posat a la 
venda es garbellava amb dos garbells, un de ma-
lla més gruixuda per triar les pedres i un segon de 
més prim i espès perquè quedés lliure d’impure-
ses com ara palles. Els síndics de la vila  havien de 
reconèixer totes les carns que es tallaven a la vila, 
també el peix de tall, és a dir, esmocat, net i tallat, 
sense «ales i ganyes». A la majoria dels pobles, la 
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neteja del peix es feia arran de mar. També havi-
en de proveir de forn als flaquers de la vila. En 
el cas dels carnissers, sabem que cada espècie de 
carn (de crestat, d’ovella, de moltó collut) s’ha-
via de tallar en una taula diferent. Amb la carn 
no es podien  pesar el fetge, els budells, la verga 
ni els collons, si el comprador no ho demanava 
expressament. En  la narració Els vint corders de 
Blanes,  Ruyra esmenta un platillo de primavera 
que ara ja no es menja: “allà un guisat de llen-
gües de xai amb pèsols”.

La sang dels animals morts s’havia de llençar 
fora de la vila per evitar epidèmies i contagis.  
Els animals de càrrega eren instituïbles. Pagaven 
imposició els ases, cavalls, rossins i eugues.  
Centralitzar els aliments, uns i altres, a la pla-
ça del mercat, amb regles i normes, significava  
treure’n un profit  fiscal. 

Els comptes de clavariat

Un altre mecanisme de control financer que te-
nien les poblacions són els comptes del clavari-
at, una mena d’intervenció fiscal  que existia a 
les universitats de  l’època. La lectura i estudi del 
bloc d’entrades i d’eixides dels llibres munici-
pals  ens permet conèixer, entre altres temes, la 
compra de queviures de primera necessitat, so-
bretot cereals, en èpoques de crisi, guerres, malu-
res, quan els imposaven els allotjaments mili-
tars, etc. A les eixides trobem, a voltes, despeses 
de representació, dietes de viatge on es detallen 
aliments consumits per funcionaris municipals, 
corredors d’orella que es desplacen per negocis o 
per afers del poble a Girona, Barcelona o Madrid, 
despeses en aliments i begudes amb motiu d’un 
esdeveniment extraordinari: una festa local, un 
natalici reial, la celebració d’una victòria militar, 
l’entrada a la vila d’un personatge  civil o eclesi-
àstic important. De vegades els pobles costaners 
pagaven amb espècies de peix i de marisc alguns 
serveis que alguns particulars havien fet a  la po-
blació. Aquest és el cas de predicadors, religio-
sos, músics que intervenien en les festes, enviats 
especials,  gent de pas,  traginers. També hi havia 
el subministrament de queviures puntuals  als 
convents i llocs de beneficència que vivien de la 
caritat pública.  A Blanes hi havia un convent de 
pares caputxins,  edificat l’any 1583 a redós de 
l’ermita de santa Anna, patrona de Blanes. L’any 
1626 es reedificà i amplià l’edifici conventu-
al. Ben segur que en aquest “conventet”  s’hi feia 
una cuina conventual, avui ignorada o perduda,  
amb els productes de l’horta i del mar blanenc. 
Joaquim Ruyra, immortalitzà aquest convent 
blanenc en la bellíssima i insuperable narració 
titulada: Les coses benignes (1925).

Els arrendaments puntuals de la fleca, del forn, 
de la carnisseria, de l’aiguardent,  del peix, de 
l’hostal municipal, de la compra i venda de vi, 



70

glaç, neu, sal, oli, sabó,  d’alguns espais públics, 
permetien dotar el pressupost municipal de no-
ves entrades monetàries.

Encara l‘any 1750 l’Ajuntament de Blanes havia 
de complir amb unes  obligacions que venien de 
lluny. Destinava 15 lliures al pa dels pobres; 80 
lliures en carn per a la taula dels pares caputxins, 
un mallal(2) d’oli per al rellotge de la vila, 
almoines per al “conventet”,  despeses de neu:  el 
dia 15 d’agost amb destinació a la festa de la vila; 
el 15 de setembre per als  qui anaven a la Mare de 
Déu del Vilar. En aquella època, sobretot a l’estiu, 
la neu no deixava de ser un luxe, apte només per 
a minories amb poder adquisitiu. També hi hem 
d’afegir el preu que valien dos xais per a la processó 
que el tercer dia de Pasqua feia el capítol eclesiàstic 
juntament amb el seglar, quan plegats anaven fins 
al Vilar (J. Cortils i Vieta, El municipio blandense 
en 1755, “Revista de Gerona”, vol.VII, 1883, pàg. 
127).

El mostassaf

Un darrer sistema de control era protagonitzat per 
la figura del mostassaf, o mostassà, una institució 
hereva del muhtasib musulmà que, de fet, té els 
seus orígens en els oficis municipals de Grècia i 
Roma que, a partir del segle XIII, hi havia als antics 
territoris de la Corona d’Aragó fins al segle XVIII, 
en què el Decret de Nova Planta el va abolir. 

El mostassaf era un magistrat municipal, un fun-
cionari nomenat pel rei,  que es feia present, entre 
altres poblacions, a València, Barcelona, Girona, 
Lleida, Perpinyà, Igualada, Puigcerdà, Vic, Berga, 
Blanes, Mataró, Sant Celoni, la Bisbal,  Arenys de 
Mar, etc. Tenia la funció de vetllar als mercats per 
la qualitat dels menjars que s’hi exposaven, con-
trolar els pesos i les mesures, la fidelitat de les ba-
lances,  la higiene, la neteja de la ciutat, el control 
dels gremis. sal, oli, sabó,  d’alguns espais públics, 

permetien dotar el pressupost municipal de no-
ves entrades monetàries.
Encara l‘any 1750 l’Ajuntament de Blanes havia 
de complir amb unes  obligacions que venien de 
lluny. Destinava 15 lliures al pa dels pobres; 80 lliu-
res en carn per a la taula dels pares caputxins, un 
mallal 2 d’oli per al rellotge de la vila, almoines per 
al “conventet”,  despeses de neu:  el dia 15 d’agost 
amb destinació a la festa de la vila; el 15 de setem-
bre per als  qui anaven a la Mare de Déu del Vilar. En 
aquella època, sobretot a l’estiu, la neu no deixava 
de ser un luxe, apte només per a minories amb po-
der adquisitiu. També hi hem d’afegir el preu que 
valien dos xais per a la processó que el tercer dia de 
Pasqua feia el capítol eclesiàstic juntament amb el 
seglar, quan plegats anaven fins al Vilar (J. Cortils i 
Vieta, El municipio blandense en 1755, “Revista de 
Gerona”, vol.VII, 1883, pàg. 127).

El mostassaf

Un darrer sistema de control era protagonitzat per 
la figura del mostassaf, o mostassà, una institució 
hereva del muhtasib musulmà que, de fet, té els 
seus orígens en els oficis municipals de Grècia 
i Roma que, a partir del segle XIII, hi havia als 
antics territoris de la Corona d’Aragó fins al segle 
XVIII, en què el Decret de Nova Planta el va abolir. 

El mostassaf era un magistrat municipal, un fun-
cionari nomenat pel rei,  que es feia present, entre 
altres poblacions, a València, Barcelona, Girona, 
Lleida, Perpinyà, Igualada, Puigcerdà, Vic, Berga, 
Blanes, Mataró, Sant Celoni, la Bisbal,  Arenys de 
Mar, etc. Tenia la funció de vetllar als mercats per la 
qualitat dels menjars que s’hi exposaven, controlar 
els pesos i les mesures, la fidelitat de les balances,  
la higiene, la neteja de la ciutat, el control dels gre-
mis. Denunciava les pràctiques comercials abusi-
ves, etc. Les escombraries no es podien llançar per 
la finestra ni al mar. També hi havia vigilància so-
bre la venda de draps de lli, de cànem, bri o estopa.

Carrer del Forn 1960 c. Fons J. M. Padern (AMBL)
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Aquest càrrec, que va arribar a tenir un gran re-
lleu, sovint disposava de dependència pròpia. 
L’actuació del mostassaf ens permet conèixer 
quin tipus de vi o fruita hi havia a la vila. El peix 
i la carn  s’inspecccionava  abans de ser  comerci-
alitzat en els mercats municipals, a la botiga de la 
vila. El peix  confitat o salat, la carn salada, princi-
palment la de porc, a la menuda i a l’engròs, per a 
la gent que es feia a la mar o es desplaçava  a dis-
tàncies llargues tenia bona sortida.

Els llibres de mostassaf, que solen recollir les ordi-
nacions emanades pels consells de la Universitat, 
aporten una informació molt valuosa sobre què 
venien al mercat la gent del lloc, ja fos de produc-
ció o collita pròpia o comercialitzat a través de 
terceres persones:  animals engreixats, aviram, 
fruita dels masos. Alguns llibres indiquen detalla-
dament els noms dels peixos, per grups (peix ver-
mell, d’escata,  bestinal o menut), els ormeigs de 
pesca, les diferents varietats de fruites i verdures, 
la diversitat d’espècies animals o vegetals. De ve-
gades, només apareix una reglamentació penal, 
multes per als falsificadors que no complien o 
enganyaven els consumidors, els mateixos funci-
onaris.  Encara que en aquelles èpoques no s’ha-
gués inventat la química, ja hi havia certs produc-
tes vegetals o minerals que, esmicolats, s’usaven 
per emmascarar la pudor que feia el peix o la carn 
passada, perquè, a primer cop d’ull, semblessin 
més frescos. La indústria del fred no existia, els 
queviures s’havien de consumir ràpidament, el 
glaç o la neu, quan n’hi havia, no estava a l’abast 
de tothom.

La institució del mostassaf vigilava també que els 
estranys no entressin sols o amb animals als horts 
o vinyes foranes a robar o a pasturar i controlava 
la compra i venda de queviures als hostals. Feia 
també funcions de policia en cas de furts, presèn-
cia de lladres i malfactors a la vila, falsificadors de 
moneda que no podien vendre als mercats.  Hi 

havia gent que treia gra del poble sense permís 
del senyor, sense llicència. Aquest furt també es-
tava castigat. 

Ultra diversos estudis sobre costums, instituci-
ons i personatges de Blanes, devem també a Josep 
Cortils i Vieta (Blanes, Selva, 1839-1898), que va 
ésser un propietari i escriptor, diversos articles  
que va publicar a  la «Revista de Gerona»  sobre el 
forn comú (1881); les imposicions de la vila del 
segle XV (1882); les ordenances municipals del 
segle XV, de 1520, (1881) que ens han estat útils 
per donar més referències sobre normes d’assor-
timent d’aliments bàsics, els mecanismes que 
regulaven els aspectes més diversos relacionats 
amb el menjar als quals s’havien de subjectar els 
vilatans. En tots aquests tres supòsits l’escrivania 
de Blanes posava la normativa per escrit i els pocs 
que sabien llegir ho havien d’explicar i saber di-
fondre a la plaça Major.

El consum de carn

Les carns fresques o salades eren variades: mol-
tó, porc, cabra, cabrit, porcell, anyell, anyella de 
llet, crestat, bou, vedell, vedella de llet. Hi havia 
el costum de salar  porcs sencers o quarters: «tota 
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carn salada qui es despena en dita vila per los habi-
tants e casolans de aquella, pach cascun per cascun 
bacó, 6 diners; posat lo dit bacó o porch sia partit en-
tre ells». És a dir que entre dues famílies es partien  
un porc salat. Segons un document que va publicar 
Jaume Cirera al butlletí de la «Societat Arqueològica 
Luliana» (1939-1943), sabem que en una expedició 
del cors, de juny de 1677, en què dues naus mallor-
quines viatjaven  en conserva cap a Sícilia  a l’encalç 
de pirates turcs, aquestes van carregar per al llarg vi-
atge: «més de 30 tossinos salats y posats dins bótas..., 
a més d´una bóta toñina ha pesat net 6 quintars, 75 
lliures...» 

venda i consum de peix

La presència de peix a la taula catalana està molt 
documentada. Les prohibicions eclesiàstiques de 
menjar carn en diades assenyalades n’afavoreix el 
consum, que es disparava per Quaresma i Setmana 
Santa. A les viles i llocs mariners  els mateixos 
pescadors o les seves famílies comercialitzaven 
els productes.  El comerç s’havia de fer en un lloc 
net i segur, a la plaça del poble. Del segle XVI es fa 
present aquesta dita referida a Blanes, que sembla 
que tenia una sardina de qualitat  reconeguda: «Fer 
com la sardina de Blanes, que surt de la paella i cau 
a les brases», que significa  ‘escapar d’un perill i cau-
re en un altre de pitjor’. La majoria de peix que es 
consumia i que es podia exportar era el «peix salat», 
que es posava en gerres i barrils. Abans de ser em-
magatzemat, però, s’havia d´inspeccionar. Entre 
les varietats de peix salat que surten a les ordina-
cions blanenques hi havia la sardina, l´aladroc i el 
bonítol. El peix salat era el que sortia més per a l’ex-
portació, principalment a Barcelona.

Sobre el pa que es venia al forn comú

Ara veurem els tipus de pans i panades que podia 
pastar el forner del comú pels volts de 1520, segons 
indicacions dels jurats de la vila, prohoms i síndics 

que eren elegits lliurement pels veïns, convocats 
a tocs de campana, a l’església parroquial. Josep 
Cortils i Vieta en el seu treball:  El horno común en 
Blanes («Revista de Gerona», VI, juny de 1881), co-
menta que a inicis del segle XIX, el forn del comú 
encara es conservava en estat ruïnós a l’anomenat 
carrer del Forn. El funcionament del forn comú 
de la vila tenia les seves regles, com ara aquesta:

«Que lo forner... tinga facultat de pastar e vendre 
del que pastarà pus: emperò no fassa dobles, ni co-
erns, ans plenament li sia prohibit fer dobles, co-
erns o menors pans, bé emperò majors e comuns 
com los de puje [puja], ne aquels no puga vendre 
en plassa, ans los hage a vendre dins casa sua.—

Fixem-nos quin tipus de pans es comercialitza-
ven a la vila: un pa doble, anomenat pa dobler, 
a Mallorca, al segle XV, era un panet rodó i una 
mica aplanat. Un qüern era un panet fet a mane-
ra de dues banyes enganxades de les punxes. A 
Llofriu s’havia venut un “pa de tres corns o can-
tells”. Interessava més la venda de pans grossos.

Sobre la qualitat del pa enfornat

L´any 1467 els jurats dicten el primer reglament 
sobre el forn comú de Blanes. Entre altres dispo-
sicions, el forner s’havia de fer responsable de la 
qualitat del pa que enfornava, que venia, de la 
roba que duia mentre feia el seu ofici. Els pans 
mal enfornats, poc o massa, no es podien vendre. 
El reglament també aconsellava fer cuites més 
curtes:

«En tal manera que per massa coure o cremar o 
poch o per altra raó no´s perda ni es guast [faci 
malbé]. En si per culpa de les coses dalt dites, e del 
dit forner, lo dit pa serà perdut o guastat, que lo 
dit forner  haja e sia tengut pagar aquel al de qui 
serà o fer-ne esmena a coneguda dels vehedors en 
açò el·legits e deputats».

ALGUNS ALIMENTS
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“E que lo dit forner no gos fer fornades massa 
grans, per ço que lo pa hage mellor recapte e que 
hage aver cura e costehir  e guardar lo pa e robes 
que portaran al dit forn tota hora sia guardat”.

Prohibició d’enfornar el pa de nit

En ser el forn del comú, els jurats de la vila dicten 
l’octubre de 1520 unes noves disposicions que 
substitueixen les anteriors. Els forners, a més de 
coure el pa de les fleques, tenien l’obligació de 
coure el de dones de la vila que hi anaven a pastar 
particularment, amb un nombre reduït, màxim 
quatre, atès el poc espai existent. Hi havia certes 
dificultats per poder coure el pa en cases o habi-
tacions  particulars, potser per evitar incendis i 
altres desgràcies. Un cop la pasta llevada, el forner 
els enfornava la massa per rigorós ordre d’arriba-
da. Es pagaven 8 sous de moneda barcelonesa per 
casa. Els jurats de Blanes van haver de dictar una 
ordenació per tal d’evitar escàndols i deshones-
tedats quan s’enfornava de nit i  en el local  s’hi  
barrejaven homes i dones:

«E com speriència hage amostrat que per cóurer e 
cornar [avisar als vilatants amb un corn] de nits se 
són seguits alguns escàndols e desonestedats per 
alguns fil[l] de perdició, qui en les tenebres e escu-

retat de la nit se atrevían a malafer; per ço per ob-
viar els mals fets que seguir se porien, és instituït 
e ordonat que lo forner no puga cornar per coure 
lo pa avans de les quatre hores de la matinada de 
istiu, e set hores de nit de ivern, e cornar en lo hi-
vern a les sinch hores del matí, e no abans».

Les panades i els flaons

El forner municipal tenia l’obligació  de coure el pa 
de fleques i el  de particulars amb el pagament d’una 
taxa de dret de fornatge (8 sous).  En canvi,  les pana-
des i flaones que duien els particulars a pastar al forn 
municipal, o bé a un altre lloc a conveniència,  no 
havien de pagar la imposició corresponent: 

«Per semblant és ordonat e statuit que les panades de 
carn o de pex o de flaons ab escutelles o graxoneres 
e tals e semblants coses,  sien libertades, e quiscun 
de dita universitat e habitant en aquella, puga a tot 
son beneplàcit e sens encorriment de pena alguna, 
coure´ls ahon li plaurà e ben vist li serà, sens pagar 
fornatge, ni altre dret».

La panada era una pasta cuita de farina en forma 
de capsa rodona o triangular, farcida de carn, de 
peix o de verdura. Avui dia encara els trobem pre-
sents en molts forns de Mallorca. El flaó era el pas-

La plaça a l’actual carrer Ample 1908 c. (AMBL)
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tís fet de farina. Es farcia amb diversos ingredients 
dolços. De flaones encara se’n fan a Torroella de 
Montgrí i a Figueres. La greixonera era un recipi-
ent semblant a una cassola gran, amb un broc per 
on rajava el greix quan el couen.  Una escutella, 
del llatí o “scutella” era una escudella, un plat fon-
do, que es podia entrar al forn. Mossèn Miquel 
dels Sants Gros va editar un document, el Llibre 
de la pabordia major del monestir de Sant Joan de 
les Abadesses, del segle XIV, en el qual surt aquest 
terme: «et cum posuerit escutelles et carnes in-
continenti».

El pa bescuit

Els vilatans que pagaven els 8 sous de taxa per 
coure el pa al forn comú tenien dret a coure, 
lliurament, però amb llicència,  pa bescuit:
«Ítem: més és ordonat, que los qui pagaran los 8 
sous, e seran escrits [inscrits] ... tengan facultat de 
coure per llur empriu propi, e no en altra manera, 
ultra lo pa, bescuyt, si menester l´hauran e·n 
voldran fer».

El bescuit era un pa dur, cuit dues vegades, que 
durava molt.  Quan el pa normal es floria i es 
tornava dur, el mullaven, hi posaven un xic de sal 
i oli i l’enfornaven de bell nou. Hi havia diferents 
tipus de pa de bescuit. Servia per  assortir la gent 
que anava de viatge, a treballar al camp. També era 
present en la dieta dels vaixells i de l’exèrcit. Més 
endavant es van popularitzar els bescuits com a 
requisit: una pasta dolça composta de farina, ous, 
sucre, tot cuit al forn.

En un poema valencià del segle XVI, Viudes 
donzelles, s´aconsellava no sortir amb dones 
vídues: «Fogiu de les viudes qu´es cosa bescuyta».

«Capítol de lensar berenguerades»

Acabem aquest primera part de l’article fent-

nos ressò d’una disposició de tipus sanitari. És 
curiosa aquesta expressió no documentada en els 
nostres diccionaris, recollida a les ordinacions 
blanenques medievals. Una berenguera era un 
orinal de l’època, un recipient de terra o de metall, 
que per transportar-lo s’havia de portar cobert,  en 
un moment en què no existien ni les comunes  on 
la gent pogués fer les disposicions excrementícies, 
ni la xarxa de clavegueram. Un document vigatà 
de 1485 parla d’una “berenguera de terra per 
pixar”. La gent llençava els excrements al mar,  
a les rieres, a les places, camps i carrers, amb els 
problemes de salubritat que això comportava:

«Ítem que neguna persona de qualsevol ley sia 
no gos portar les berenguerades lansar també en 
mar, com en altre loch e també de dia com de nits, 
descubertes, ans no hajen apportar cubertes sots 
la prop dita pena, per tal que no do corrupció a 
les gen[t]s».

Alguns arrendaments curiosos del segle XvIII

Fem ara un salt en el temps i ens traslladem al 
Blanes de després del decret de Nova Planta, després 
de 1714. Josep Cortils i Vieta en el seu treball Los 
emolumentos de la Universidad de Blanes, “Revista 
de Gerona” (vol. IX, 1885, pàg. 146 i ss),  explica,  
altra volta, com  en virtut  d’una petició feta a 
Bernat Joan de Cabrera, pels síndics i prohoms 
de la vila, a partir de l’any 1449, el producte de les 
gabelles que gravaven  diversos articles de consum 
de primera necessitat va passar de ser gestionat  de 
mans dels senyors del lloc,  als nous responsables, 
elegits,  de la universitat de la vila. La gabella, mot 
que prové de l’àrab qabala, tenia a veure  tant amb 
el monopoli de l’estat  sobre certs productes de 
primera necessitat, com amb un impost directe  
i indirecte que cobrava l’estat sobre matèries 
essencials: sal, vi, oli, blat o béns exportats durant 
l’antic règim. També s’aplicava als magatzems on 
es guardaven aquests productes.

ALGUNS ALIMENTS
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Amb algunes modificacions, adaptades a les no-
ves realitats, les diverses normatives van continu-
ar vigents fins pels volts de 1820. Pel que fa als ar-
rendaments del set-cents, els contractes signats, 
que  duraven el termini d’un any, afectaven  la 
pesca salada (venda de verat per exemple), el ba-
callà sec o remullat, les sardines premsades, l’oli, 
el sabó, les faves, la neu i el glaç (principalment 
de juny a octubre) de la qual se’n beneficiaven di-
versos col·lectius, entre altres articles quotidians. 
També s’arrendava per un any l’hostal públic de 
la vila. El llogater havia de comprar el pa, el vi, la 
pesca salada, la palla i la civada per als animals 
dels viatgers a la gabella de la vila. Sabem que es 
pescava tonyina a l’almadrava de Cala Bona, que 
com que era una article de  pesca local, restava 
exempta d’impostos a l’hora de comercialitzar-la.

Qui arrendava la fleca, també durant el termini d’un 
any, havia de vendre pa blanc, que era un privilegi 
per a les classes benestants i pa negre, generalment 
pa d’ordi, sègol o civada. Hi havia els pans de sou i 
els pans de ral. Per Pasqua de Resurrecció, el llogater 
havia de vendre als regidors de la vila tres dotzenes 
de tortells, a raó de 4 sous la dotzena.

Pel que fa a la venda del vi, qui tenia l’arrendament 
s’obligava a vendre vi foraster, però també a vendre 
l’anomenat  vi de la costa,  negre i blanc. Aquest 

era el que es produïa al poble i a tota la comarca del 
Maresme. També es venia malvasia a la menuda i ai-
guardent, possiblement de Reus.
 
Qui llogava la carnisseria (any 1741), havia de ma-
tar una vedella per a la festa de Corpus, Santa Anna i 
Nostra Senyora d’Agost, que s’havia de vendre a un 
preu convingut per fer més festa grossa.  Durant la 
Quaresma havia de tallar i vendre la carn de xai ne-
cessària per als malats de la vila, que tenien llicèn-
cia eclesiàstica  per menjar-ne. Llegim aquesta nota 
curiosa: «no podía matar dichas carnes sinó durante 
el día, y en el matadero público, ni soplar las reses 
con la boca, sinó con fuelles que a sus espensas es-
taba obligado a tener, bajo la pena de 3 libras». Jo 
encara de jove havia vist com alguns particulars que 
mataven un xai a Girona  posaven una canya polida, 
d´un pam,  a la boca de la bèstia,  i bufaven per  in-
flar-lo millor.  Així era més fàcil escorxar-lo, un cop  
lligat a una post o a un arbre.

En un darrer article de Josep Cortils, Fundaciones 
benéficas en Blanes (agost de 1885), publicat en 
aquesta mateixa revista, sabem que ja  al segle XV es 
donava l’almoina del pa a la porta de l´església  (pa 
cuit), que administraven els jurats i els obrers de la 
vila, sobretot durant la Quaresma. També es recollia 
pel poble l’almoina destinada a la sopa,  una mena 
d’olla pública que va funcionar fins al segle XIX i 
que el dia del sant patró de la vila es repartia pública-
ment a tothom qui ho necessités,  davant de l’hos-
pital de la vila.

NOTES

1.  Companatge: m. [LC] Vianda que es menja amb el pa 
o a més del pa. No vull pa tot sol per berenar: doneu-me 
companatge. I per tot companatge mitja dotzena de nous. 
(Font: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Es-
tudis Catalans 2a edició) 

2.  Mallal: m. [LC] [FIM] Mesura de capacitat per a grans i lí-
quids, equivalent a 16 porrons. (Font: Diccionari de la 
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 2a edició) 

Desmallant (AMBL)
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Montserrat Llambí a l’Esperança. Col·lecció Llambí (AMBL) Vista frontal de l’Esperança. Foto: Aitor Roger

05 Notes sobre la capella 
de l’Esperança
per Antoni Reyes Valent

Locus Amoenus 

Una mica cenyida entre les penyes del bosc d’en 
Panxo i els edificis excessius dels seus voltants, a 
llevant de la badia de Blanes i a segona línia de 
mar, s’assenta la capella de l’Esperança. Oberta al 
Passeig i a l’horitzó a través de l’amplada d’un car-
rer, no sabria esmentar cap altra capella tan har-
moniosa, marítima i popular com aquesta. Unes 
gràcies que, sens dubte, hem d’atribuir a l’estima 
i la cura que els veïns de la zona li han dispensat 
durant moltes dècades.  
Crec que l’Esperança és una capella amb molta 
personalitat i equilibri. D’entrada, hi domina una 
antigor agradosa que li proporciona un aire ve-
nerable i gens resclosit. És un espai de culte però 
també cívic. És cèntrica però apartada. Disposa 
d’un patrimoni artístic discret però que amaga 
autories de pes. I tota ella ens obsequia amb una 
arquitectura serena i humil, construïda amb obra 
de materials propers i artesanals com la fusta o els 
rajols; i que sembla que ens convidin, alhora, a la 
reunió i al recolliment. 
 
S’endevina que antigament degué ser més oberta 
a l’exterior i que el temps i les persones l’han anat 
tancant en si mateixa. I, certament, de vegades 
sembla que oblidem que ha estat un espai molt 
viscut que, en la seva modèstia, ens explica com a 
comunitat. Per tant, indiscutiblement, és un ele-
ment que forma part del patrimoni blanenc.   
La manera que més m’agrada d’aproximar-me 
a un lloc és fer-ho acompanyat d’algú que el co-
neix i el valora. Tinc la impressió que sense el 

relat  d’aquells que per alguna causa o altra -vi-
vencial, familiar, estètica, sentimental- s’hi han 
vinculat, la coneixença d’aquell punt em queda-
ria una mica incompleta. No hi ha dubte que els 
documents o altres fonts d’informació, ben inter-
rogats, poden aportar-nos un coneixement força 
complet; però l’experiència que s’ha anat acumu-
lant en el cor i en la pell de les persones que han 
viscut el lloc, ben contrastada, és el que, a la fi, 
m’acaba de proporcionar la visió de conjunt que 
m’ajuda a valorar l’indret.
En aquest passeig que us proposo començar 
per l’evolució de l’Esperança i el seu entorn qui 
m’ha donat l’empenta i el to necessaris ha estat 
la senyora Montserrat Llambí Alum. No només 
aportant la documentació que es conserva de la 
capella sinó, sobretot, relatant-me els lligams que 
durant gairebé un segle han unit la seva família i 
també el veïnat amb l’indret. El seu relat ha estat 
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tan sentit que m’atreveixo a dir, amb tot el respec-
te, que la Montserrat més que estar-hi vinculada 
sembla que hi està empeltada amb la capella.  

Una mica d’història 

La Montserrat, i per extensió la resta d’administra-
dors contemporanis de la capella, probablement 
sense saber-ho, han estat els grans dipositaris i 
valedors d’un deure que arrenca de molt lluny. Es 
tracta d’una condició que el bisbe va deixar ben 
clara als jurats de la vila de Blanes quan els va do-
nar permís per poder construir una capella nova 
a prop del port ara farà 460 anys: conservar-la en 
bones condicions de manera perpètua. Darrera-
ment han estat els administradors, conjuntament 
amb els rectors, els garants d’aquest deure. Però, 
tanmateix, durant molt de temps també ho varen 
ser els representants públics de la vila. 

· eLs iniCis

En efecte, els càrrecs públics municipals durant 
tot l’Antic Règim i fins fa relativament poc, ente-
nien que vetllar pel bé de la comunitat incloïa no 
només assegurar serveis tangibles com els prove-
ïments, la seguretat o la salut del cos, sinó que, a 
més, maldaven perquè es pogués prestar en bones 
condicions un servei tan cabdal com el de la salut 
de l’ànima de tots els vilatans. Per assolir aquest 
benestar espiritual, naturalment, es comptava 
amb les institucions eclesiàstiques, tant seculars 
com regulars. Així, les capelles i ermites edifica-
des fora muralles, com a serveis públics a la co-
munitat, esdevenien llocs de culte creats per fer 
arribar la veu de l’església arreu del terme, i també 
espais de reunió, relació i formació del veïnat de 
la zona o de tot el municipi. 

Pel que fa a la capella de l’Esperança, tot va co-
mençar cap a mitjan segle XVI. L’any 1555, o 
potser una mica abans, els jurats de la vila, com 

a representants públics, varen cursar una petició 
al bisbat de Girona per poder construir una nova 
capella fora muralles. La resposta va arribar el mes 
de febrer de 1556. El canonge Joan Gilet, en nom 
del bisbe de Girona, atorgava als jurats i conse-
llers de la vila (antecedents dels actuals membres 
de l’Ajuntament) llicència per poder construir en 
un lloc adient a prop del port una capella de nova 
planta on s’hi pogués celebrar missa i fos dedica-
da a la Mare de Déu de l’Esperança. El canonge 
ens fa saber que així és com ho havien demanat 
els jurats i que ho havien fet ‘moguts per la seva 
devoció’ 1. Aquesta llicència, però, tenia certes 
condicions. La primera era que no es perjudiqués 
l’església parroquial ni els seus clergues. I la sego-
na obligava que els jurats construïssin una cape-
lla ben acabada i ornessin adequadament l’altar 
amb retaule, tovalles, pal·lis, un ara consagrada i 
d’altres coses necessàries. I, finalment, ho reblava 
dient que la capella es conservés en bones condi-
cions a perpetuïtat 2.

A hores d’ara desconeixem a quin ritme els jurats, 
que l’any 1556 eren Rafael Marçal i els paraires 
Miquel Oliu i Jaume Fornaca, posaren fil a l’agu-
lla3. No hem trobat cap referència de la capella ja 
construïda fins  l’any 1573, en què el bisbe mani-
festà haver-la examinat durant la seva visita pas-
toral 4. Cal imaginar, tanmateix, que la construc-
ció va començar al cap de ben poc temps d’haver 

L’Esperança i la xemeneia del forn de terrissa de Can “Pinu”
Dècada dels cinquanta. Col·lecció Llambí (AMBL)

L’ESpERANçA
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obtingut el permís. La finca (o honor) d’en Boï-
gues, va ser la que els jurats varen adquirir per po-
der edificar la capella 5.   

Els jurats de mitjan segle XVI gestionaven els as-
sumptes d’una vila que segons el fogatge de 1553 
tenia una mica més d’un miler d’habitants i que 
s’havia anat recuperant a poc a poc de les crisis 
demogràfiques de la baixa edat mitjana gràcies al 
creixement natural de la població i a l’arribada de 
contingents migratoris procedents d’Occitània i 
de les comarques catalanes d’interior. D’aquesta 
manera, Blanes, una vila sota la jurisdicció dels 
Cabrera, encara murada, amb molt de moviment, 
on els oficis relacionats amb el tèxtil i la vida 
marítima (paraires, teixidors, comerciants, mer-
caders, patrons, navegants, pescadors, oficis de 
drassana ...) proporcionaven una certa base es-
table a l’economia -tot i la pirateria-, començà a 
plantejar-se una expansió fora muralles que donà 
lloc a l’aparició de Ravals amb les seves cases, car-
rers i capelles. 

És en aquest context de bonança que s’inicia la 
construcció de la capella de l’Esperança. L’empla-
çament triat per a bastir-la segurament ja responia 
a la idea de dotar de serveis una nova zona de crei-
xement urbà, de la qual la capella va ser el límit est 
durant molt de temps 6. Això sense negligir la pos-
sibilitat que en aquell moment existís ja una certa 
població flotant instal·lada precàriament al llarg 
de la badia relacionada amb els oficis marítims. 
A tota la banda de llevant de la muralla, que aca-
bava entre els actuals carrers de la Porta Nova i de 
Santa Anna, sembla que aleshores encara no hi 
havia cap casa. El paisatge estava dominat per un 
devessall d’horts, amb les seves tanques i alguna 
caseta, situats entre la platja i les penyes de la Ca-
madasa. Dos camins creuaven tota aquesta zona 
d’hortes. El principal venia de la Riera paral·lel 
a mar i a la muralla, passava pels actuals carrers 
de Roig i Jalpí i Esperança i se n’anava cap al pro-

montori de la capella de Santa Anna, on més tard 
s’hi va fer el Convent. En aquest camí, a l’altura de 
l’avui passatge de Bonaventura Puig, existia una 
passarel.la anomenada ‘La Pontona’, instal·lada 
per poder sortejar el torrent que per allà davallava 
cap a mar i que encara avui passa sota les cases i 
el carrerany. Aquest camí es comença a anomenar 
carrer cap a finals del s. XVIII. El segon camí puja-
va cap a darrere Palau, perpendicular a mar, per la 
zona de l’actual carrer Camadasa i comunicava la 
zona amb els camins d’anar cap a Lloret. 
Tota la zona des de l’actual inici del carrer Espe-
rança fins més enllà de la capella s’anomenava 
genèricament ‘la Camadasa’; que per la banda 
nord quedava flanquejada per penyes i roques, 
una part anomenades ‘d’en Mollet’. La profusió 
de roques va fer que una mica més amunt de la 
capella hi hagués, fins i tot, una pedrera, anome-
nada ‘de la broca o de les Broques’, que va ser de la 
universitat de la vila 7. 

Inicialment la capella degué ser de dimensions 
més reduïdes que les actuals. Sembla que només 
ocupava l’absis, el presbiteri i, possiblement, la 
sagristia actuals. Parlem d’uns 7 metres de llarg 
en comptes dels 16 actuals 8. A posteriori, proba-
blement durant la segona meitat del s. XVII o les 

Voltes de l’antic porxo
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primeries del XVIII, a la part del davant hi varen 
afegir un porxo de 9 metres de llarg dividit en tres 
trams, semblant als que hi ha a Sant Ponç o al Vi-
lar. Aquesta porxada per la part de migdia tenia 
tres arcs ogivals i, per la part de ponent, tres arcs 
de mig punt. Hi ha qui diu que per la part de lle-
vant també tenia arcades i que encara estan pare-
dades. Els administradors estan convençuts que 
no. Una estona caldrà investigar-ho 9. En tot cas, 
aquesta porxada es va tancar per poder ampliar 
l’ermita pel davant, ampliar els actes col·lectius 
de culte i resguardar més tot el conjunt, possible-
ment a  partir de mitjans segles XIX, un moment 
de forta activitat industrial a la platja, en què es 
comença a urbanitzar la primera línia de mar i 
en que l’alineament de les cases del carrer degué 
anar ofegant el porxo. 

L’Esperança aviat es va convertir en una fita inde-
fugible del territori. En les declaracions del cap-
breu de 1583 ja esdevé un topònim de referència 
per tal de situar els béns d’aquella part de la ba-
dia 10. En una acta dels patrons i mariners de la 

confraria de Sant Elm d’abril de 1616 s’expressa 
que el lloc de reunió va ser a la platja al davant de 
l’Esperança; i el 1619 la capella ja compta amb un 
retaule que els seus responsables es proposen aca-
bar correctament contractant un professional per 
pintar-lo i daurar-lo 11.  

L’activitat a l’entorn de la capella sembla que no 
decau ni cap a mitjan segle XVII, tot i haver-se ini-
ciat ja la conjuntura de crisi amb la caiguda de co-
merç, la pesta i la guerra a partir de 1640. Sabem 
que aleshores els jurats hi convocaven les seves 
sessions, sobretot en temps de malura quan no 
podien fer-ho a la capella de l’hospital. Per frenar 
la pesta qualsevol ajuda era poca. En aquest sen-
tit, Cortils i Vieta recull que en una reunió que es 
va fer el 25 de novembre de 1650 a l’Esperança els 
jurats acordaren fer “vot solemne i perpétuo de fer 
festa en semblant dia, prenent á Santa Caterina per 
protectora, a fí de conseguir per sa intercessió que 
no passás avant lo contagi”. Una mica més tard la 
capella va tenir també la seva primera campana. 
El bisbat atorgà llicència per beneir-la l’any 1675.

Plànol de Blanes on es pot veure la capella de l’Esperança aïllada. Any 1773. ACA. Mapas y planos 18/2
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· La CapeLLania de GRaMÀtiCa

Però sens dubte, un dels fets més rellevants suc-
ceït al voltant de l’Esperança durant el s. XVII i 
que va tenir continuïtat al llarg de més d’un segle 
i mig, va ser la fundació de la capellania de gramà-
tica. Just quan s’esdevenia el centenari de la seva 
fundació, l’Esperança es va convertir en un desta-
cat focus d’irradiació cultural. 
L’any 1654 els jurats de la vila, interessats també 
en una instrucció pública, aleshores no obligatò-
ria, i gràcies a un acord previ amb la comunitat de 
preveres de Santa Maria de 1650, varen instituir 
tres capellanies o beneficis 
per tal que els nens i joves 
blanencs poguessin apren-
dre cant i música, prime-
res lletres i gramàtica. 
Cada benefici estava lligat 
a una capella i a un mos-
sèn beneficiat que n’havia 
de fer el servei i ajudar la 
parròquia. Els que es vo-
lien formar en cant, orgue 
i música s’havien de posar 
en mans del beneficiat de 
l’Antiga. El mossèn bene-
ficiat de la capella de Sant 
Jaume de l’hospital en-
senyaria primeres lletres 
(escriure, llegir, contar i 
doctrina) als més petits. I, 
finalment, el beneficiat de l’Esperança formaria 
en gramàtica o llatinitat els joves de més de 12 
anys que ja havien superat les primeres lletres. 
D’aquesta manera els jurats de la vila, amb la col-
laboració de l’església, que era qui comptava amb 
membres qualificats, varen institucionalitzar una 
certa estructura d’ensenyament públic a Blanes 
que perduraria fins ben entrat el segle XIX 12.
Fou així com l’Esperança es va convertir en el lloc 
d’estada dels joves que volien -i podien- anar més 

enllà dels estudis de primeres lletres. D’aquest se-
gon nivell d’ensenyament se’n deia de gramàtica 
o llatinitat. Els alumnes, a través de la repetició i 
la memorització, oïen, llegien i redactaven llatí. 
Aprenien gramàtica, retòrica i poesia a partir de 
manuals i textos clàssics. I normalment a final de 
curs hi solia haver una avaluació a partir d’algun 
certamen o acte davant les autoritats. 
El mossèn encarregat d’instruir el jovent era triat 
pels tres jurats vigents, el consell de la universitat 
i el rector, assessorats per experts quan calia. En 
primera instància, si disposaven d‘un candidat 
idoni, tenien la potestat de nomenar-lo direc-

tament. Si no tenien ningú, 
aleshores es convocava un 
sistema d’oposició: s’anunci-
ava la plaça vacant a Blanes, 
Girona i Barcelona i es convo-
cava els interessats a passar la 
prova a l’església parroquial, 
amb un tribunal i un procedi-
ment molt reglats, vot secret i 
supervisió notarial. Els fills de 
Blanes, en cas d’empat, tenien 
preferència.
 
L’obtentor de la capellania es 
podia mantenir gràcies a una 
renda anual de 105 lliures. 
Els diners es reunien amb la 
col·laboració de confraries, 
l’obra de l’església, la comu-

nitat de preveres i, sobretot, pel rendiment d’un 
censal de 75 lliures de pensió creat pel Consell 
Municipal. A banda, el beneficiat cobrava 5 sous 
per alumne i mes13. Sembla que les autoritats do-
taren bé la capellania, tot i ser un període de crisi. 
Un esforç encomiable relacionat possiblement 
amb la necessitat que els fills de mercaders, pa-
trons, comerciants, negociants, metges i apoteca-
ris i de gent d’oficis més burocràtics (notaris, pro-
curadors, nuncis, gent de lleis, jutges, escrivents, 
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funcionaris de Palau, de la Cúria, oficials del ves-
comtat ...), categories prou abundants i influents 
de la vila el s. XVII, poguessin fer de Blanes estant 
uns estudis necessaris per a la seva formació. Tot 
i que els pobres hi tenien l’assistència gratuïta, 
era complicat que hi poguessin fer estada ja que 
les unitats familiars més desfavorides difícilment 
podien prescindir de la força de treball d’un dels 
membres 14. Els alumnes de gramàtica eren es-
mentats com a estudiants o estudiants fadrins i la 
patrona dels seus estudis era Santa Caterina d’Ale-
xandria 15. 
L’any 1654 el beneficiat de gramàtica va ser Mn. 
Francesc Gibert, i, pel que sabem, s’hi va estar 
força anys ja que l’any 1687, com a beneficiat de 
Blanes, obrí un procés contra els jurats de la vila 
sobre la possessió de la capellania de l’Esperança. 
Els processos sobre els drets de patronat de l’Es-
perança s’anaren repetint. L’Ajuntament en pre-
sentà contra Josep Clopés de Vic, el 1798, i contra 
Mn. Marian Armadans, el 1833. El 1795 aquests 
càrrecs esdevingueren vitalicis i, com veiem, va-
ren funcionar fins ben entrat el segle XIX.  
Per tancar aquest recorregut per època moderna 
comentar també que els anys 1722 i el 1729 l’Es-
glésia va concedir privilegi de jubileu a la capella 
de l’Esperança. Desconeixem les condicions dels 
fidels per rebre el do però en tot cas aquest fet tor-
na a posar de manifest els permanents lligams de 
la capella amb la gent i, en certa manera, també la 
rellevància del lloc.

· dURant eL vUit-Cents

Respecte del s. XIX només voldria deixar apun-
tades quatre coses. En aquest període, probable-
ment a partir de la segona meitat de segle, tingue-
ren lloc dos fets destacats: el tancament del porxo 
per integrar-lo a la capella i la realització del re-
taule actual que substituiria el de principi del s. 
XVII. Respecte del tancament, cal comentar que 
de les tres arcades que miraven a mar, dues foren 

paredades i la central fou destruïda per fer lloc a 
la porta principal. I de les que miraven a garbí, les 
dues més properes al presbiteri es varen paredar, 
mentre que la que tocava més a la façana es va 
suprimir per problemes en l’obra d’aquella can-
tonada 16.   
Pel que fa al retaule, la tradició oral li atorga l’auto-
ria a l’escultor tallista Josep Pasqual i Granés, per-
sonatge conegut pel sobrenom de “n’Uis Menuts”. 
Pasqual, nat a Tordera, fou un escultor format a les 
mestrances de Blanes i Lloret, i arribà a ser recone-
gut com un dels millors artesans de la costa. Es va 
especialitzar en imatgeria religiosa i mascarons de 
proa. A l’Esperança hi va realitzar la talla antiga de 
la Mare de Déu i també el retaule17. Aquest retaule 

Retaule original de J. Pasqual i Granés. Foto: Aitor Roger

L’ESpERANçA
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de talla que envolta el cambril va quedar molts 
anys amagat darrere una capa de guix i pintura. 
El retaule comptava amb un altar de fusta, des-
truït amb la Guerra. Cal apuntar finalment que 
l’autor de les peces va residir en el mateix carrer 
de l’Esperança, a uns centenars de metres de la 
capella. De la casa on va viure en deien “a ca les 
escultures”.

Cap a final de segle la bona disposició dels veïns 
tornà a afavorir la capella. Durant les importants 
festes d’inauguració de la instal·lació del llum 
elèctric a la vila, l’any 1896, el carrer de l’Espe-
rança va quedar primer en el concurs d’enga-
lanar carrers que va convocar el consistori. En 
comptes de cobrar un premi en metàl·lic, els ve-
ïns, amb l’avi de la Montserrat Joan Llambí Gar-
riga d’obrer, demanaren que s’instal·lés un llum 
elèctric gratuït a la capella. Joan Llambí recull en 
el quadern de notes que, efectivament, ell havia 
vist un llum que anava “empalmat a la línia del 
concessionari de l’abasteixement d’electricitat del 
poble sempre cremava empalmat a la línia elèctri-
ca” 18. Aquesta concessió es va perdre l’any 1940 
però l’aleshores alcalde de Blanes i veí del carrer 
Rogeli Puig, solucionà el tema fent que l’Ajunta-
ment assumís el del consum d’electricitat.

Un darrer apunt d’aquests anys ens porta cap als 
costums que descriu Cortils i Vieta en la seva Et-
hologia de Blanes de 1886 en relació amb la cape-
lla. El primer es refereix a la festa de la benedicció 
dels animals de càrrega el dia de Sant Antoni Abat 
o del porquet. L’Esperança acollia una celebració 
destacada, amb benedicció, presència de mú-
sics de cobla i molts terrassans i gent del gremi 
dels carreters. Al vespre continuava la festa amb 
ball. La tradició dels tres tombs va continuar re-
lacionada amb la capella fins a mitjan dels anys 
seixanta del s. XX. En segon lloc Cortils comenta 
que el dia de Santa Caterina encara es feia la festa 
del vot de 1650. Feien un ofici solemne i el dia 

abans els nens anaven pels carrers amb els sogalls 
d’espart o feixos de canyes enceses fent visques 
a la santa. Un tercer esdeveniment social que es-
menta és el de la cursa del córrer el cós. Diu que 
se celebrava des de molt antic el dia de sant Roc i 
que les diverses modalitats tradicionalment sor-
tien del davant de l’Esperança. Amb tot, diu que 
aleshores ho van canviar i sortien de la banda de 
la platja. Finalment, de manera més anecdòtica 
Cortils va recollir que a Blanes es cantava una 
cançó per espantar la mandra, anomenada les 
mares de Déu. Deia: Mare de Déu de l’Esperan-
ça/ Feu-me fer la punta blanca/ Mare de Déu del 
Roser / feu-me fer la punta bé/ Mare de Déu dels 
Dolors / Faré la punta per vos.

Des de les obres de tancament del porxo, el con-
junt de la capella no va ser objecte de cap més re-
forma important. Això provocà que a poc a poc 
l’Esperança s’anés degradant. Aquest procés va 
esdevenir crític cap als anys vint del segle passat. 
La coberta de la capella amenaçava ruïna i els 
responsables s’estaven plantejant tancar-la al pú-
blic. L’any 1923, la revista Recvll, alertada de la 
situació per les persones que en tenien cura va fer 
una crida per endegar una restauració. Recvll va 
començar per demanar diners als estiuejants aca-
balats de la colònia, i d’aquesta manera s’inicià 
una campanya general de donatius que va durar 
cap a tres anys i que va conduir a refer, amb crite-
ris artístics contemporanis, gran part del conjunt 
de la capella. 

· La RestaURaCiÓ de L’aRqUiteCte FRan-

CesC FoLGUeRa

L’Esperança sempre ha comptat amb devots, tant 
nadius com forans, disposats a prestar els seus 
serveis. L’arquitecte noucentista Francesc Folgue-
ra  (1891-1960) en va ser un de molt destacat, so-
bretot si tenim en compte que la capella que avui 
coneixem es deu en bona part a la seva mà. Des-
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prés de col·laborar amb Gaudí a la Sagrada Família, 
des d’almenys 1919, Folguera havia començat a sig-
nar projectes propis de pes arreu del país. A Blanes, 
abans de l’Esperança, ja havia fet un projecte per a les 
escoles de la Vila (1922), algunes obres per a la Sra. 
Albareda, vídua Ballester, (1921) i havia dissenyat el 
mobiliari del menjador del Sr. Josep Vieta i una barca 
propietat de l’arquitecte Puig i Boada construïda pel 
mestre d’aixa J. Vieta Pons 19. Tant Albareda com Vie-
ta li van fer molt de costat a l’Esperança.

A partir de l’any 1924, tanmateix, trobem un jove 
Folguera implicat de ple en la reforma de la cape-
lla de l’Esperança. Fins i tot en publicà les seves 
intencions a la revista Recvll, portaveu de la cam-
panya restauradora. Folguera combregava amb 
l’esperit artístic noucentista que advocava per la 
modernització de les arts i del país tot respectant 
i protegint el patrimoni. En arquitectura una de 

les tendències consistia a de-
fensar l’estil tradicional propi 
del lloc per d’aquesta manera 
refermar la pròpia identitat 
cultural. Quant a l’Esperança, 
per a Folguera calia “primer de 
tot atendre a la seva conserva-
ció [...] curant de no llevar-li 
les més lleus característiques 
que avui té pels blanencs ar-
ribant en tot cas, a descobrir 
la seva primera estructura”. I 
defensava no “llevar l’aspec-
te tradicional a la capella” ni 
“atentar a la seva conservació 
com a monument d’un positiu 
valor històric i artístic 20”. 

Així, la intervenció de Folgue-
ra va consistir a renovar teu-
lats que havien perdut la seva 
resistència, després actuà en la 
decoració de l’altar, cambril, 

presbiteri i murs de la nau i finalment va interve-
nir en la façana. Algunes parts del teulat corrien 
perill d’esfondrament i les humitats havien afec-
tat enguixats, pintures i robes de l’interior. Així, es 
varen renovar les tramades de fusta, es va substi-
tuir tota la coberta per evitar humitats, es neteja-
ren totes les pedres d’arcades, pilars i portal i, per 
respecte històric, no va permetre que es modifi-
qués l’alçada de la nau de cap manera. En aquesta 
fase també es varen policromar a mà els rajols ce-
ràmics de la cara interior del sostre de la capella, 
una acció senzilla però molt efectiva, que fou molt 
comentada i celebrada. 

A continuació, Folguera va canviar les voltes del 
cambril i, per decorar l’altar, el mateix cambril, el 
presbiteri i el murs de la nau va “fitxar” el pintor 
i muralista Jaume Busquets, que aleshores només 
tenia 19 anys però havia estat deixeble de Francesc 

L’arquitecte Francesc Folguera. 
Fons Coma i Soley (AMBL)
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Galí a l’Escola Superior de Bells oficis de la Manco-
munitat. Tota una declaració estilística d’intenci-
ons. Recvll va qualificar els seus contrastos de co-
lors d’atrevits però ben jugats, i els seus dibuixos 
dels motius ornamentals de molt reeixits 21. 
En la fase final Folguera volia abordar i refer una 
façana que trobava “un xic descuidada sota la 
blanca capa de cals [...]”. La seva proposta inicial 
era deixar vistes paredades per dins les dues arca-
des ogivals que romanien paredades per fora des 
del tancament de l’antic porxo i refer la tercera i 
central on hi hauria la porta d’entrada 22. Sembla 
que els recursos disponibles no ho varen perme-
tre i finalment va quedar com la coneixem. La fa-
çana es va resoldre amb un estucat raspat amb su-
perfície de textura aspra i dibuixos de motius ma-
riners fets amb la tècnica de l’esgrafiat resseguint 
les obertures, el voladís de la teulada i el campanar 
d’espadanya. Des de Recvll, es qualificà la façana 
resultant de “gràcia decorativa imponderable” però 
no agradà gaire “l’excesiu brill i contrast de color”, 
un fet que només podia arreglar el temps. 
Com s’ha comentat, els recursos per a aquesta res-
tauració s’aconseguiren a través d’una subscripció 
popular organitzada pels obrers, la rectoria i la 
col·laboració de Recvll. Hi hagueren donacions en 
metàl·lic i també aportacions de material. El mes-
tre d’aixa J. Vieta Pons, devot, veí del carrer i amic 

de Folguera,  va aportar tota la fusta necessària per 
refer la teulada. La Pasqua de 1926 es va donar per 
acabada la intervenció més arquitectònica. Des-
prés només restà enllestir temes menors. En aquest 
sentit, els responsables demanaren ajuda per po-
der equipar l’indret amb bancs, aranyes o fanals 
per la llum artificial interior, algun exvot en forma 
de vaixell o gerros per a flors. La crida va funcionar 
i la capella es va anar equipant 23.  
De molt remarcable caldria qualificar, doncs, la 
iniciativa d’unes obreres i obrers que, amb el su-
port parroquial, de Recvll i dels donatius dels fi-
dels, varen fiar la restauració de la capella a uns jo-
ves professionals imbuïts de les noves tendències 
artístiques, culturals i modernitzadores que s’im-
posaven al país. Aquest fet permeté tornar a l’Espe-
rança una esplendor que havia perdut i que, tan-
mateix, passats més de 90 anys, encara és visible. 

· de La GUeRRa ençÀ  

Al cap d’una desena d’anys d’aquesta restauració 
es produí la sublevació militar que va dur a l’es-
clat de la Guerra Civil de 1936 a 1939. El conflic-
te, no només va  ser un terrible daltabaix per les 
pèrdues humanes i materials que provocà, sinó 
que, a més, va comportar una enorme pèrdua de 
patrimoni. 

Detall de la nau i el sostre Façana proposada per Folguera, publicada a Recvll
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A Blanes la parròquia de Santa Maria, el santuari 
del Vilar i la capella de la Salut s’endugueren la 
pitjor part de la fúria anticlerical revolucionària. 
Totes tres foren incendiades i destruïdes. La resta 
d’esglésies, capelles, ermites o recintes religiosos 
foren saquejats i se’n cremaren imatges i objectes 
de culte. A posteriori, alguns edificis s’abandona-
ren i d’altes foren destinats a usos civils: acolliren 
refugiats, malalts, s’hi donaren classes o foren 
simples magatzems. Aquest darrer cas va ser el 
de la capella de l’Esperança. Després de patir el 
saqueig i la crema a la platja de les seves imatges, 
altar i mobiliari, la capella es destinà a magatzem 
del socialitzat ram de la construcció. El rector, en 
un informe per al bisbat de després de la Guerra en 
el qual, entre d’altres coses, valorava els danys so-
ferts per les diferents propietats de l’església, situ-
ava les pèrdues de l’Esperança en 8.000 pessetes 24.
 
Quan el 2 d’abril de 1939, al cap de dos mesos jus-
tos de l’entrada a Blanes de les tropes franquistes, 
Joan Pons fou nomenat administrador de la ca-
pella, va escriure en el seu quadern de memòries 
sobre la capella “ [...] me nombran administrador 
de la capella de la Esperança [...] no havent-hi res 
amb absolut ni altar que també els rojos l’habi-
en destruït 25”. Tampoc no hi havia pica d’aigua 
beneïda, ni la talla de la Mare de Déu amb els seus 
vestits. També es perderen el Sant Antoni de Pà-

dua - que procedia d’una antiga capella dedicada 
al Sant que havia estat situada en el camí d’anar 
al Convent, a l’altura de l’actual trencant d’anar 
a Sant Joan, Sant Elm , Sant Antoni Abat, un cru-
cifix antic del presbiteri i totes les robes, mobles 
i objectes de culte. És indubtable que les pèrdues 
foren importants però, en línies generals, diria 
que després de tot, l’Esperança encara va sortir 
prou ben parada dels estralls de la Guerra.

De bon principi, responsables i veïns de la capella 
intentaren que tot tornés a la normalitat al més 
aviat possible. El mateix any 1939 ja celebren el 
Diumenge de Rams, amb l’altar situat a la casa ve-
ïna de can Damaso. El Dijous Sant fan el Monu-
ment i la família Ramos els regala una Dolorosa, 
que és posada al cambril. El veïns aporten mobles, 
estris per a l’església i un Sant Crist de casa l’admi-
nistrador. També s’arregla la reixa del presbiteri 
i es compren una pica per a l’aigua beneïda, un 
missal, un faristol i un canelobre. Al cap de poc 
també es penja al sostre de la capella el vaixell que 
a mode d’ex-vot havia regalat el Dr. Josep Roig i 
Raventós. Es fa amb presència seva. 
La feina a l’entorn de la capella avança ràpid. A 
mitjan de l’any 1940 ja es té enllestida la nova ta-
lla de la mare de Déu. La talla es va encarregar a 

Talla de la Mare de Déu de l’Esperança, de Juventeny

Rebut de realització de la talla. Fons capella de l’Esperança (AMBL)
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l’escultor de Cerdanyola Francesc Juventeny i la 
va decorar ricament el taller de daurats de Jaume 
Santjaume de Barcelona, que també va fer la co-
rona i el marc del cambril. El cost total de l’ope-
ració va ser de 2.650 ptes, uns diners que es varen 
reunir gràcies, de nou, a una subscripció popu-
lar oberta al barri. Paral·lelament, es varen anar 
reben donacions: creus, la bacina, canelobres, 
casulles, candeles... . I també va arribar una nova 
campana, regalada per la família Ramos-Robert i 
que fou batejada com a Santa Anna. 
D’aquesta manera el 2 d’agost de 1940 ja es va 
organitzar una primera festa molt lluïda per cele-
brar la benedicció de la imatge i la campana. Es va 
beneir la imatge, es féu missa solemne amb el rec-
tor Falcó, s’editaren unes estampes de la imatge i 
a la tarda es resà el rosari i es feren sardanes. Els ac-
tes foren molt concorreguts i durant aquests dies 
les cases del carrer i del passeig fins al port estaven 
decorades amb domassos. L’administrador va 
anotar al seu quadern l’ajuda rebuda per l’arqui-
tecte Folguera, amb casa al carrer, i que la imatge 
de la mare de Déu va ser visitada per més de cinc 
mil persones mentre va estar exposada a casa de la 
veïna Anita Reig, abans de ser situada l’altar. 
Entre 1941 i 1955 el contingut de la capella es va 
millorant. El 1941 troben i beneeixen un via-cru-
cis molt antic. El 1943 ja es beneeix la talla de 
Sant Antoni de Pàdua, obra de l’escultor Esteve 
Roca Clusell i decorada per Santjaume. El 1949 

s’incorpora el Sant Elm, obra dels mateixos au-
tors. El 1950 es pinta la capella. Ho fa l’empresari 
blanenc Escarpenter però sota la direcció, de nou, 
de Jaume Busquets. I, finalment, pel que fa a les 
imatges, el 1955 l’escultor blanenc Jaume Coll es-
culpeix i decora el Sant Antoni Abat o del porquet.
Una segona sèrie de canvis varen arribar a partir 
del Concili Vaticà II. Joan Llambí comenta en les 
seves notes que el concili canvià moltes coses i 
que ells varen aprofitar l’ocasió per fer diverses 
obres, sempre ajudats per veïns i devots. Per poder 
fer la missa de cara al poble, l’any 1967 es canvia 
l’altar i en posen un de nou de pedra nummulíti-
ca de Girona. També enrajolen el presbiteri amb 
pedra polida i n’eixamplen la reixa. L’any 1968 
s’animen a enrajolar tota la capella amb pedra 
sense polir i es varen anar posant alguns ventila-
dors i calefactors per a les misses. Una de les coses 
que els administradors no els agradà va ser que 
durant aquest període es va deixar de celebrar una 
de les tradicions seculars lligada amb la capella: la 
festa de benedicció dels animals o dels tres tombs. 
L’administrador comenta amb tristesa al seu qua-
dern que ja van quedant pocs animals perquè 
són substituïts per les màquines. Sembla que les 
males condicions de circulació de tractors i cotxes 

Rebut de l’Orquestrina Mar Blava. Festes 1940. 
Fons capella de l’Esperança (AMBL)

Rebut del daurador. Fons capella de l’Esperança (AMBL)
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pel carrer de 

l’Esperança varen fer que la festa es traslladés a 
l’ermita de l’Antiga.
Però, tanmateix, el pitjor episodi de la història re-
cent de la capella succeí l’any 1970. Els dies 10 i 11 
d’octubre va ploure tant que l’aigua va arrossegar 
de la penya del darrere moltes branques i fang pel 
carrerany del cantó de garbí de la capella. La porta 
que hi havia va fer de tap, amb la qual cosa l’aigua 
es va anar acumulant fins que va rebentar vidres i 
portes de la sagristia, inundà el cambril, el presbi-
teri i després tota la capella. L’aigua sortia per les 
finestres de la façana i a l’interior els bancs es ve-
ien surar. Fins a quatre homes alhora intentaren 
obrir la porta del carrerany i no hi va haver mane-
ra. Finalment, decidiren estellar-la. Quan pogue-
ren entrar a la capella tot s’havia mullat, però per 
molt pocs centímetres les imatges no. Quedaren 

inservibles a causa de l’aigua i el fang  alguns mo-
bles i molta roba. Els llibres i documents, menys. 
També es perderen un calze i dos copons. L’ende-
mà, un estol de joves va netejar el carreró i una 
colla de dones es dedicà a la capella. Trigaren dies 
a tenir-la neta. La humitat és el que va costar més 
de treure.

tota una vida al costat de l’esperança 

 
La Montserrat se’n recorda perfectament d’aquest 
episodi. Va ser una veïna qui alertà el seu pare, que 
al seu torn va mobilitzar la colla que va intervenir 
en un primer moment. Després d’allò, el senyor 
Llambí canvià la porta del carrerany per una reixa 
i res d’això no s’ha tornat a repetir.
La Montserrat manté ben viva la memòria sobre 
tot el que ha succeït a la capella d’ençà que té ús 
de raó i, per transmissió oral, fins i tot d’abans. És 
per això que, per acabar de dibuixar el meu llenç 
sobre l’Esperança, a partir d’ara em guiaré per les 
seves vivències i records. Per tant, ens situem, més 
o menys durant la 2a meitat del segle XX. 
En les entrevistes que tinguérem vàrem comen-

L’administrador Joan Llambí i Roig. Col·lecció Llambí (AMBL)

Els tres tombs a l’Esperança. c. 1958. Fons. R. Serrat (AMBL)
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çar parlant de les activitats que s’han anat fent 
a la capella, de les generals i de les que s’hi feien 
seguint el calendari litúrgic. Pel que fa a  les pri-
meres, de misses n’hi ha hagut moltes, en alguns 
períodes cada diumenge i festes de guardar. I de 

capellans oficiants també. Hi han passat des dels 
que han estat en actiu a la parròquia, fins a retirats 
o estrangers, com l’alemany Wilhelm Dümmer. 
També s’hi han fet casaments i algun bateig o co-
munió. D’activitat cultural, també se n’hi ha fet 
força, sobretot d’uns anys ençà.
Tot resseguint el calendari litúrgic, en primer lloc 
vàrem parlar de la festa de beneir els animals del 
gener. La Montserrat la considerava preciosa. La 
comitiva baixava de l’Església pel carrer Ample i 
per mar arribaven a l’Esperança, on el rector els 
anava beneint. Però el jovent que muntava  els 
cavalls els agradava fer-los córrer i això es con-
vertia en un espectacle. La gent els seguien des de 
les voreres i els balcons. Els joves de l’Esperança 
intentaven situar-se en algun balcó de mar per 

no perdre detall i anar comentant qui corria més, 
qui anava més lleuger... etc. A banda, els genets 
tiraven caramels. A la comitiva també hi havia 
uns carretons o carretes petites guiades per nens i 
joves. Animals, carros i carretes anaven molt ben 
guarnits. La festa es va anar acabant amb la substi-
tució de la tracció animal. I va arribar un moment 
en què el transit va fer difícil el pas dels vehicles 
de motor per l’Esperança. Com hem comentat, 
després es traslladà a l’entorn de l’Antiga.
La Setmana Santa era el següent període i un dels 
més importants. Durant aquest temps es feia el 
Monument, que consistia a decorar amb flors i or-
naments vegetals els altars d’algunes de les cape-
lles i ermites de la Vila 26. El de l’Esperança tenia 
molta anomenada. La Montserrat recorda que po-
saven una mena d’escalons de fusta a sota la Mare 
de Déu i els emplenaven de flors, ciris, palmes i 
d’uns testos amb unes plantes blanques que que-
daven com unes cabelleres, que en deien maigs. 
Aquests maigs es feien per economitzar, perquè 
les flors eren cares. La canalla del barri jugava a fer 
maigs. La senyora Anita Reig els repartia els testos 
de terrissa unes tres setmanes abans de Setmana 
Santa. En el test hi posaven serradures i unes bes-

ses, que calia regar i fer créixer en la foscor. D’allà 
en sortia un grill que es convertia en una mena 
de cabellera blanca que arribava a tapar el test. La 

Benedicció a l’Esperança. Fons (AMBL)

Monument de Setmana Santa. Fons Gelabert Rigau (AMBL)
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canalla rivalitzava per veure qui havia aconseguit 
el maig més llarg. La Montserrat comenta que de 
vegades li vénen ganes de tornar-ne a fer algun 
perquè eren molt bonics.  
També recorda que el senyor Carles Faust els con-
vidava a anar al jardí botànic a buscar flors per al 
Monument. Recorda haver acompanyat la seva 
mare, la mare d’en Joan Pons o la Mercè Rigau a 
buscar ginesta blanca florida i d’altres flors ajuda-
des per l’Avelino del jardí.
El primer dia de muntatge, dijous Sant, era com 
una festa silenciosa perquè una corrua de gent 
no parava de passar per la capella. Portaven ciris, 
flors, besaven la creu i adoraven. Algú sempre vi-
gilava perquè durant els tres dies la capella només 
tancava al vespre. El dis-
sabte es desmantellava 
el Monument. Els més jo-
ves tornaven les palmes 
i palmons a les famílies 
que els havien deixat, 
els maigs es llençaven 
i les flors quedaven per 
ornar la capella. Abans 
d’acabar, els més petits 
rebien galetes maria amb 
un tros de xocolata. La 
Montserrat diu que tots 
ho esperaven amb cande-
letes. Allò era una delica-
desa, sobretot durant la 
postguerra. Sembla que 
els Monuments es van 
anar perdent a primers 
dels anys seixanta. A l’Esperança va perdurar fins 
que es va fer el canvi d’altar per encarar la missa 
al poble.  Un últim apunt de Setmana Santa en re-
lació amb l’Esperança fa referència a la tradició, 
ara desapareguda, de la sortida de la ‘professó’ de 
l’Àngel. En concret de la Mare de Déu de Pasqua, 
que anava d’allà fins al carrer Ample.

Una altra festa marcada important al calendari de 
l’Esperança era el Septenari. El 18 de desembre, 7 
dies abans de Nadal, és la festivitat de la Mare de 
Déu de l’Esperança. Ara es fa missa al matí. Temps 
enrere, al vespre, s’hi resava el septenari, rosari i no-
vena. La Montserrat recorda que diversos seminaris-
tes de Blanes que tenien vacances de Nadal (Guer-
rero, Pons, Recio, Ramírez...) hi anaven a cantar i la 
capella s’omplia de gom a gom per a sentir-los.   

Al llarg d’aquest recorregut hem anat veient la 
continuada relació dels veïns  adults amb la cape-
lla. No voldria oblidar, però, el que la Montserrat 
em va explicar en relació amb els més menuts del 
barri. Els nens també s’hi relacionaven de mane-

ra quotidiana i natural.  
Quan ella era petita tots 
els nens i nenes juga-
ven al carrer i la capella 
també formava part del 
seu entorn de joc. Recor-
dava que hi jugaven a 
mel d’amagar i s’embo-
licaven amb una cortina 
gruixuda de l’entrada. 
Fins i tot, de vegades hi 
havien tocat la campana, 
encara que l’Anita Reig 
els reprengués. La cape-
lla era un punt de tots. 
Un dels jocs que recorda 
de manera més entranya-
ble és el de batejar ninos. 
Quan algú del barri te-

nia un nino o una nina nova, tothom hi posava 
algun cèntim i feien bossa per comprar anissos, 
caramels, alguna regalèssia i una gasosa. Després 
anaven tots arrenglerats fins a la pica de la capella. 
Algú feia el paper dels padrins, algú altre de cape-
llà i batejaven el nino amb aigua beneïda. En aca-
bar, tocaven la campana i anaven a casa de l’amo 
del nino a menjar-se el que havien comprat. A la 

Vaixell donat pel Dr. Roig i Raventós 
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seva manera, reproduïen una festa de bateig. Des-
prés, tots a jugar al carrer de nou. 
Al llarg dels anys aquesta relació amb veïns i de-
vots també ha quedat reflectida amb els ex-vots. 
Ara mateix hi ha l’esmentat del Dr. Roig i Raven-
tós: sabem que el va construir el mariner i nave-
gant blanenc Jaume Mulià. L’any 1980 en Pere 
Viñas i Moix va donar una barca de mitjana feta 
per ell mateix i també va restaurar l’ex-vot del Dr. 
Roig. El tercer ex-vot el va donar el Sr. Joan Viura 
de Barcelona l’any 1988. Es tracta d’un model de 
velotxer. El 1995 el Sr. Francesc Peyret va donar un 
ex-vot fet per ell que reprodueix la façana de la ca-
pella i les cases dels voltants. Finalment, al centre 
del presbiteri hi ha un vaixell donat per la família 
Aliu-Burcet. 

Un darrer indicador de relació de la capella amb 
el seu entorn són les múltiples activitats culturals 
o associatives que s’hi han desenvolupat. Par-
lant-ne amb la Montserrat n’apareixen un bon 
grapat. Les reunions dels grups d’acció catòlica 
als anys seixanta, el fet de prestar el seu nom l’any 
1968 per a la primera associació de disminuïts de 
la vila, els concerts de Nadal de la Polifònica de 

Girona patrocinats per l’AV de sa Carbonera  el 
1989 i 1990, des de 1992 de manera ininterrom-
puda els concerts de música a l’Esperança sota 
l’organització de Josep M. Guinart, els pessebres 
de Nadal de sa Carbonera, la poesia a l’Esperança 
des del 2006, o la gran festa de la Puntaire de l’any 
1995 en què la capella va servir tota ella d’espai 
expositiu i el carrer va acollir la trobada de puntai-
res i la inauguració del monument a la puntaire, 
obra de F. Ros. Del mateix artista, més tard, s’inau-
gurà un bust dedicat al mestre d’aixa Josep Vieta, 
l’avi Bagué, situat al costat mateix de la capella. 
Pel que fa a l’exposició, l’altar s’omplí de puntes 
geomètriques amb coixí llarg (mantellines, esto-
valles o albes i roquets de la coronació de 1955) 
i de la capella es retiraren els bancs i s’omplí de 
plafons amb fotografies i vitrines amb puntes 27.
 
La Montserrat, a banda de guardiana de la memò-
ria, fa molts anys que també està amatent als as-
sumptes diaris de la capella. Hem parlat una mica 
del paper dels administradors -o famílies cuida-
dores que diu ella-, unes persones que d’alguna 
manera són part d’aquest fil invisible que discorre  
fa més de quatres segles i que els connecta amb la 

Festa d’homenatge al Dr. Roig. Fons Coma i Soley (AMBL)
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mateixa gènesi de la capella. Comenta que sem-
pre hi ha dues famílies encarregades. En aquests 
moments ho són ella i en Miquel Santandreu Co-
mas. D’entrada, s’encarreguen d’obrir i tancar la 
capella seguint els horaris i un costum establert, 
que la capella estigui neta i de regar i fer rams de 
flors que, de vegades compren però que gairebé 
sempre porta la gent. Si hi ha missa, la Montserrat 
agafa les estovalles de punta, les renta, les planxa 
i les emmidona. També porten la comptabilitat. 
La capella té alguna entrada amb donatius, venda 
de cera o en les misses i els casaments. Les despe-
ses són les habituals del manteniment de l’edifici. 
Ells porten uns llibres que el rector supervisa i sig-
na cada any. De fet, diu la Montserrat que tenen 
una llibreta d’estalvis en la qual es pot posar però 
no treure. Ells són, en definitiva, els encarregats 
que tot el que es faci al voltant de la capella rut-
lli. I no n’esperen res a canvi. Bé, en tot cas, el que 
proposa el vers de M. Cinto Verdaguer que hi ha a 
l’interior de la capella i que tant agradava a la mare 
de la Montserrat: “Sortint de vostra ermita / un do us 
demanaré / torneu-me la visita / l’instant que moriré”.

Per acabar, vull comentar només que, com en tot 
lloc important, aquí també hi ha un misteri. En 
el cas de l’Esperança és una petita habitació cons-
truïda amb volta de rajols adossada al darrere de 
la sagristia i amb entrada pel carrerany que s’ano-
mena El Polvorí. El misteri rau en el fet que ningú 
no sap perquè aquest espai es diu així i quina era 
la seva funció. Una possible hipòtesi és que el lloc 
hagués tingut quelcom a veure amb l’armament 
i les municions que tots els comuns (avui Ajun-
taments) feien servir i emmagatzemaven. De tota 
manera cal dir que, era un lloc molt allunyat del 
centre com per fer aquesta funció i que, sovint, 
quan es busca l’etimologia d’un topònim cal fu-
gir de les explicacions més evidents. El misteri 
està servit. Que hi digui més qui més en sàpiga.  

Fins aquí aquestes notes sobre la capella de l’Es-
perança. Com se sol dir, la meitat de la bellesa 
d’un indret depèn del mateix lloc i l’altra de qui el 
contempla. Tant de bo que aquestes quatre notes 
hagin servit perquè tots plegats ens mirem amb 
més bons ulls aquesta petita joia que és la capella 
de l’Esperança.

“El Polvorí” . Foto: Aitor Roger

Obrers de l’Esperança des de 1925

L’ESpERANçA
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NOTES

1. Més enllà de la fórmula protocol·lària, els jurats vehicu-
laren la seva devoció triant una advocació mariana per a 
la capella: la Mare de Déu de l’Esperança o de l’espera im-
mediata del naixement de Jesús. Una advocació de lloança 
a la mare de Déu que lligava amb les noves doctrines del 
Concili de Trento i que a la Diòcesi ja tenia precedents. El 
més antic a Cruïlles del 1413. A Olot, Mataró o Calella es 
va adoptar a la segona meitat del s. XVI, com a Blanes. A 
Banyoles el 1600.  

2. Vegeu, Arxiu Diocesà de Girona, Lletres episcopals, 
U-201-01182, f. 196 r.

3.  Vegeu: AMBL. Fitxes del Vescomtat de Cabrera, Núm. Reg. 
147.

4. Vegeu: Crous i Collell, J. Blanes. Cronologia històri-
ca,1994, Ajuntament de Blanes, p.102

5.  A hores d’ara no tenim informació sobre aquesta persona. 
Hi ha una referència que situa una tal Caterina Boïgues, 
possiblement la seva vídua, com a propietària d’una casa 
al carrer de l’Or abans de 1583. Fitxes del Capbreu de 
1583, núm. Reg. 269, instrument 033. AMBL.

6. Tenim referències que ja l’any 1604 es comencen a signar 
contractes emfitèutics per a establir terres amb la finalitat 
de construir cases prop de l’Esperança. Tanmateix, però, a 
finals del s. XVIII les cases encara no arribaven a la capella. 
Doc fons Saudín, AMBL i Atles ciutats de Girona.

7. Agraeixo les notes, comentaris i documents que sobre el 
territori m’han proporcionat en Joaquim Roura i en Joan 
Baltrons (AMBL). Els documents pertinents pertanyen a 
diversos fons i procedència i es troben en forma de còpia 
a l’AMBL. Agraeixo les correccions i comentaris de l’Elisa 
Sola i l’Anna Sais.

8. Per a més informació sobre la fàbrica de l’Esperança ve-
geu: Pérez i Gómez, A; Les vuit ermites de la vila de Blanes, 
treballs inèdit de la UdG, any 2000. AMBL

9. Vegeu l’opinió al respecte de l’arquitecte noucentista 
Francesc Folguera a: La capella de l’Esperança. Recvll, 

1924, vol 101, pàgs 3-4. De fet, en aquesta paret de llevant, 
en el tram més proper a la façana, fa pocs anys va sortir 
una petita finestra paredada per dintre. Ara es fa servir a 
mode de fornícula.

10.  AMBL. Fitxes capbreu de Blanes de 1583. (AM Sils i Bibli-
oteca de Catalunya. Saud. Fol 25).

11.  Arxiu Històric de Girona (AHG). FN. Blanes, vol 141, s/f
12. Sobre la funció d’ensenyar o fer escola relativa a períodes 

anteriors al s. XVII només en tenim referències espars-
es. La primera  notícia es remunta a l’any 1323 quan els 
jurats de la vila afegiren a les obligacions del càrrec de 
claver de Santa Maria la fer escola de primeres lletres als 
infants de la vila i terme. El claver Antoni Rouregros en 
degué tenir l’exclusiva, almenys fins a final del s. XIV, 
perquè interposà querelles per intrusisme els anys 1354 
i 1358. El 1398 el síndic Pere Oliva tenia l’ofici de mestre 
d’aula i el 1590 Tomàs Esplugues també. El 1594 Antoni 
Font era mestre d’orgue. Vegeu: Marquès, JM; Reixach, J. 
L i Fitxes catalogació Pergamins i Vescomtat de Cabrera 
de l’AMBL

13. Cal dir que eren unes quantitats prou correctes atesa la 
comparació amb Mataró (100 Lliures el 1672), Torroella 
de Montgrí (75 el 1708) o Montblanc (60 el 1670).

14. En alguns municipis les hores de classe es feien a primera 
hora del matí i primera de la tarda per tenir llum solar i no 
ocupar tota la jornada laboral. Vegeu: Grau, MT; Puig, R. 
Instrucció pública i alfabetització a Montblanc en el segle 
XVIII, Aplec de treballs del centre d’estudis de la Conca de 
Barberà, núm. 8, 1987, p. 111-141

15. Veiem, doncs, que Santa Caterina va tenir molta relació 
amb la capella de l’Esperança: pel vot fet durant la seva 
diada el 1650 i pel patronatge dels estudiants. En relació 
amb això, sembla que els estudiants de les tres escoles de 
gramàtica de Mallorca a primers dels s. XVIII encenien 
foguerons en honor de la Santa durant la seva vigília. A 
Blanes, la vigília de Santa Caterina, la canalla anava cor-
rent pel carrer amb sogues d’espart anomenades sugais 
–de les que es feien servir per subjectar els catúfols de les 

Quadern de notes i memòries 1939-1970

doCUMentaCiÓ ReBUda de La 

CapeLLa de L’espeRança

•  Una carpeta amb rebuts, factures, correspondència, 
cartells i impresos sobre l’administració de la capella, 
1924-1989

-   Factures i rebuts 1939-1989
-   Dues cartes del Sr. Francesc Folguera, 1940
-   Diversos impresos:

•  Exercicis espirituals de l’Associació filles de 
Maria, 1924

•  Record de la Santa Missió de 1927
•  Fulla Parroquial de 1927

•  Recordatori primera missa Mn. Genís Baltrons, 
1956

•  Un quadern d’estat de comptes de la capella, 1939-1941
•  Un quadern de notes i memòries de la capella de dos 
administradors. Joan Pons entre 1939-1955 i un text escrit 
el 1970 per l’administrador Joan Llambí on apunta els 
seus records sobre la capella.
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porengues o sínies - i feixos de canyes encesos tot cridant: 
“Viva, viva Santa Caterina” o “Santa Caterina quan va 
veure el foc / totes les campanes tocaven a mort”. Inicial-
ment hi participaven petits i grans i des de finals del XIX 
només nens. Les nenes encenien fogueres. En el nostre 
cas sembla que tot va lligat amb la prometença o vot per 
la intercessió de la santa en la pesta del s. XVII. Va ser una 
festa important a la vila fins entrat el s. XX. Vegeu, Pruna, 
Josep. Estampes blanenques. Col·lecció lectura popular 
blanenca. Ajuntament de Blanes, 2008, pag. 50. Cortils i 
Vieta, J; “Ressenya histórica de la vila de Blanes”, Anuari 
de l’Associació d’Excursions Catalana, Any II, Barcelona, 
1882, pàg. 10. I també:  Ethologia de Blanes, Llibreria 
d’Àlvar Verdaguer, 1886, Barcelona, pàg. 66. O Rabassa, 
Fèlix, El vot de Santa Caterina, El Celobert, 2010, núm. 
84, pags 17-19.

16.  Folguera opinava que havia estat suprimit “per salvar la 
façana que en aquell lloc es desplombava corresponent el 
bot que fa al lloc on rebia l’empenta de l’arc avui aterrat”. 
Vegeu, Folguera, F, Op Cit, pàg 3

17.  En el quadern de notes i memòries de la capella compi-
lat per dos administradors, Joan Pons i posteriorment per 
Joan Llambí, aquest darrer anotà que la talla de la Mare 
de Déu antiga desapareguda durant la Guerra Civil havia 
estat feta per Pasqual. La seva filla Montserrat ha recollit 
de la tradició oral de casa seva que també fou l’autor del 
retaule i sap situar la casa del carrer Esperança on va viure. 
Així es recull també a: DDAA, Guies i mapa de les ermites 
de Blanes; Dipsalut, Diputació de Girona, 2011, pàg 57.

18. També diu recordar que la seva mare li explicava que  un 
dia de tempesta uns navegants perduts es varen orientar 
gràcies a la llàntia que sempre cremava a la capella. Ve-
geu: fons de la capella de l’Esperança. Quadern de notes i 
memòries. (AMBL) i Crous i Collell, J. Blanes. Cronologia 
Històrica. Ajuntament de Blanes, 1994, pàg 110.

19. Són d’aquesta mateixa època els projectes d’un pont sobre 
la Vall de Burg (1924), un safareig (1924) o la casa de ca 
l’Orench (1925-26). A Blanes en signà molts d’altres, per 
exemple la reconstrucció de l’església parroquial junta-
ment amb Lluís Bonet (1943). La seva casa del carrer de 
l’Esperança correspon als anys 1941-1943. Vegeu: https://
www.arquitectes.cat/ca/fons-folguera 

20.  Folguera, F; Op, Cit, pàgs 3-4
21.  Recvll núm. 175, de l’1 de maig d 1926, p. 1 (AMBL) 
22.  Folguera entre 1925 i 1943 s’encarregà també de la refor-

ma de l’església de Sant Sadurní d’Anoia. En el seu exterior 
experimentà amb aquesta mateixa idea arquitectònica tot 
renovant la façana, afegint-hi un pòrtic i comptant amb 
Jaume Busquets per al esgrafiats.

23. La Montserrat Llambí em fa notar que en el Recvll núm. 
191 de 1926 s’hi pot trobar referenciat que Folguera fins i 
tot va dissenyar alguns bancs. En concret en va dissenyar 
6, que foren finançats i regalats a la capella per l’acabala-
da estiuejant i veïna del carrer Rosario Andreu, esposa de 
Milà i Camps.

24. El valor més baix d’entre tots els comptats i la meitat del 
segon més baix.  El valor més alt corresponia a Santa Ma-
ria (1.250.00. pta), després seguia el Vilar (110.000 pta) i 
després la Salut (25.000 pta). La resta es movien entres les 
15.000 i 17.000 ptes de pèrdues. Vegeu: Cuestionario de 
los hechos ocurridos en las parroquias y arciprestazgos de 
la diócesis de Gerona con motivo del movimiento nacional 
de 18 de julio de 1936. Arciprestazgo y parroquia de Bla-
nes, 1939. (Còpia) Fons J. Bota-Gibert (AMBL)

25. Quadern de la Capella de la Esperança, Memòria. Amb 
notes dels administradors Joan Pons Robert i Joan Llambí 
Roig, 1939-1955 i 1970. Fons de la Capella de l’Esperança. 
(AMBL). Cal fer notar que el quadern és escrit en català, 
la qual cosa parla de la formació dels administradors i de 
la permissivitat amb la llengua catalana en àmbits religi-
osos. Tampoc no hi abunden les paraules de l’argot fran-
quista de postguerra. Un cop al principi es parla “d’any de 
la Victoria” i en alguna ocasió el primer administrador uti-
litza l’adjectiu genèric “rojos” per referir-se als anarquistes 
que havien saquejat l’Esperança. El fervor nacional-catò-
lic hi és absent.

26. La Montserrat recorda també el Monument de les Monges, 
l’Antiga, la Salut, la capella de l’Hospital i el de Santa Ma-
ria. A Santa Bàrbara i Sant Joan no recorda haver-ne vist. 
Tampoc als Pins i a les capelles més noves perquè són pos-
teriors a aquesta tradició.

27.  Vegeu: DD.AA. Imatges d’un dia en un poble, Ajunta-
ment de Blanes, 1998

Nevada de 1962 a l’Esperança. Fons R. Serrat (AMBL)
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Blanes 1962 c. Núm. Reg. 43.901. Fons J. M. Padern (AMBL) 

01 La força de les imatges
A propòsit del Fons Josep Maria Padern 

per Aitor Roger

Josep Maria Padern i Faig va néixer a Colera 
(Alt Empordà) el 1927. És pioner en el món 
dels negocis turístics a Blanes i un dels fun-

dadors de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogrà-
fica. El seu fons personal, donat a la ciutat el 2007 
i dipositat a l’Arxiu, es va veure notablement am-
pliat el passat 2015 amb una nova donació que 
ens permet tenir un coneixement més detallat 
de la seva producció. Aturar-nos en les imatges 
blanenques de l’amplíssim fons - al voltant de 
23.000 imatges captades a diferents països del 
món - ens permet tenir una evolució prou deta-
llada, o si més no conèixer  l’aspecte que tenia el 
Blanes dels anys cinquanta i com ha anat canvi-
ant fins arribar pràcticament a l’actualitat. Aquest 
article, però, queda emmarcat cronològicament 
en un període de 30 anys, del 1955 fins al 1985, 
que correspon a la fotografia més antiga i a la més 
moderna que inclou aquest treball. 

Sense tenir cap referent que l’introdueixi en el 
món de la fotografia, en Josep Maria decideix 
comprar-se la seva primera càmera fotogràfica. 
L’any 1955 la utilitza per fer un reportatge gràfic 
dels multitudinaris actes celebrats amb motiu de 
la coronació canònica de la Mare de Déu del Vilar. 
Ja l’any 1959, guanya el Primer Concurso Comar-
cal de Fotografia Artística Documental, que orga-
nitza la Junta Local de Turismo. 

El 1960 es produeix la fundació de l’Agrupació 
Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes i entre 
els seus principals promotors s’hi troben Josep 
Maria Padern i el fotoperiodista Joaquim Robert. 

Ells són els qui engresquen l’impressor Salvador 
Reynaldos perquè sigui el primer president de la 
novella entitat. En l’assemblea general de 1972 
surt escollit com a president Josep Maria Padern, 
càrrec que ocuparà durant vuit anys. Actualment, 
n’és el president honorari. L’any 1989, conjun-
tament amb el Trofeu Quillat, es duu a terme el 
concurs amb el tema “Blanes”. Padern en guanya 
la primera edició amb una obra on mostra la de-
sembocadura de la Tordera en un dia ennuvolat. 
Tota la seva vida l’ha viscuda envoltat de foto-
grafies: imatges que perduren a la seva memòria 
i que ha anat classificant minuciosament al llarg 
de tots aquests anys. Juntament amb la seva espo-
sa Marta, amb qui ha compartit la passió per l’art 
fotogràfic i els viatges per mig món, ara reviuen 
en els àlbums les pàgines viscudes profitosament 
en una llarga i enriquidora travessia. 

En aquest espai de Blanda que dediquem a la re-
cuperació de la memòria gràfica del poble a través 
dels fons documentals conservats a l’Arxiu, ens 
farem ressò dels anys que Padern s’iniciava en el 
món de la fotografia i dels concursos, quan Bla-
nes començava a canviar la seva fesomia i en certa 
mesura desapareixien alguns dels seus referents 
paisatgístics, però que conservem gràcies a les fo-
tografies que ell va fer. 

La Fonda del Centre i el Portal

L’any 1940 ja tenim tota la família Padern esta-
blerta a Blanes. Canvien de domicili un parell de 
vegades fins que s’estableixen al carrer de la Verge 
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Maria. Josep Padern, el pare, treballa de paleta i la 
mare, Maria Faig, fa de modista. El seu germà Joan 
triomfarà en el món de la pintura, primer com a 
aquarel·lista, passant la dècada dels cinquanta a 
Amèrica del sud, i continuant amb la pintura a 
l’oli. En Josep Maria segueix els estudis a l’esco-
la de la Vila i després als Padres, on fa comerç i 
perfecciona els idiomes. Durant un temps porta 
la comptabilitat del Sindicat Agrícola i també de 
l’empresa de construcció del pare. Acabat el servei 
militar, s’integra a la Fonda del Centre, un petit 
negoci que inicia la seva mare i que va anar pros-
perant de mica en mica. Aquesta fonda s’inaugu-
ra el 1950 i tanca les portes el 1968. Són uns anys 
de molta feina i de molts sacrificis, un temps en 
què es feia més vida al carrer que dins les cases, 
uns anys que el centre de Blanes bullia d’un anar i 
venir de gent: turistes àvids de sol; infants jugant 
al carrer; les peixateres que venien al Portal, al 
bell mig de la plaça de la Verge Maria...  Hem de 
pensar que quan van obrir la Fonda no existien 
la majoria dels barris que té Blanes actualment i 
també que els poc més de de set mil blanencs vi-
vien majoritàriament dins del que avui coneixem 
com el nucli històric. 

A la fotografia del Portal de 1955, amb la fornícula 
i els carrers guarnits per rebre el pas de la Mare de 
Déu del Vilar, s’hi reconeixen algunes peixateres 
que venen: Maria Gibert “Muixella”, Trinita Parés, 
Maria “Sisona”...
De la trentena de llits inicials van passar als prop 
de cent cinquanta. Això és possible perquè la fon-
da s’amplia progressivament llogant diferents ca-
ses del poble on s’hi fan més habitacions. Les pa-
rets de la Fonda s’omplen amb les aquarel·les d’en 
Joan: aigües cristal·lines, la penya dels Piteus, les 
barques a la platja..., indrets que en Josep Maria 
també va fotografiar.
 
Els primers edificis de s’Abanell

En Josep Maria s’aboca de ple al negoci familiar i 
enceta una nova etapa de la seva vida plenament 
vinculada al món del turisme. L’any 1955 es casa 

El Portal 1955. Núm. Reg. 44.269 (AMBL)

El Portal 1960 c. Núm. Reg. 44.672 (AMBL)
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amb la Marta Balaguer, que des del primer mo-
ment també ajuda en el negoci familiar. 
El juliol de 1967 s’inaugura l’edifici d’aparta-
ments “Nautilus”, de 10 pisos d’alçada i situat a 
primera línia de mar, a la zona dels Pins. L’em-
presa Padern promou l’obra i el pare, que té el 
carnet de constructor, també hi col·labora. En 
Joan, com a pintor reconegut, s’encarrega de la 
decoració. Tenen cura que les habitacions siguin 
còmodes i ben equipades. No hi faltava cap de-
tall. També van esmerçar esforços per oferir un 
restaurant que satisfés les necessitats dels turis-
tes més exigents, tot i que la competència era 
abundant i els clients, si ho volien, podien cui-
nar als apartaments. 

El paisatge original de la zona de s’Abanell: un 
terreny completament planer on pràcticament 
no hi havia cap construcció, dominat per l’ample 
sorrall i l’extensa pineda -molt afectada durant 
els anys de la guerra civil i la difícil postguerra- a 
poc a poc es va anar modificant. Primer amb la 
construcció del Park Hotel el 1958, que en aquell 
temps quedava aïllat i molt allunyat del poble; i a 
partir de 1961 amb la inauguració del grup d’ha-
bitatges de Nostra Senyora del Vilar, les conegu-
des popularment com les cases barates; o amb 
l’obertura de l’Hotel Horitzó el 1963 i altres edifi-

cis com el Pins sur Mer, a l’avinguda Mediterrani, 
construït pels germans Cándido i Josep Martínez; 
el Montecarlo, fet per Alonso Castro; i l’Iberia, al 
carrer Prat de la Riba (Alcázar de Toledo)...

Els Piteus i les drassanes dels Esteveta

El barri de s’Auguer, l’indret on vivien moltes fa-
mílies de pescadors, està ben protegit per les pe-
nyes dels Padrets (també coneguda senzillament 
com la Penya o el Puig d’en Lladó) i dels Piteus.

La penya dels Piteus i les restes d’una hipotètica 
construcció defensiva que s’emplaçaven al seu 
cim – testimonis orals informaven que eren del 
temps de la darrera carlinada – van desaparèixer 
l’any 1983 per donar pas a la construcció d’una 
carretera, que serviria per unir el centre del poble 
amb la zona turística dels Pins. Tot i la mobilitza-
ció d’una part del poble per intentar salvar aquest 
indret, són molts els veïns que han expressat que 
el seu enderrocament va servir peraa posar fi als 
problemes de brutícia d’aquest racó i al col·lapse 
circulatori que patia el barri. D’altra banda, tam-
bé és cert que amb la seva desaparició s’esborrava 
de la geografia blanenca una de les siluetes més 
emblemàtiques del barri mariner de s’Auguer. El 
nom també desapareixia de la toponímia blanen-

Construcció de l’edifici Nautilus 1967 i 1966. Núm. Reg. 44948 i 44580 (AMBL)
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ca, tot i que es va recuperar per batejar el Centre 
de Formació de Persones Adultes Es Piteus, a pesar 
que es troba emplaçat al sector de Quatre Vents, 
lluny de la desapareguda penya que li dona nom. 

A Blanes també es publicava una revista que 
duia el seu nom. La revista Els Piteus publicà el 
seu primer número el mes de maig de 1982. A la 
capçalera hi indicava que era una revista men-
sual d’informació i cultura. En el seu número 5, 
corresponent al mes de setembre, hi aparegué 
un dossier central titulat “Els Piteus: un projecte 
urbanístic necessari?”. En aquell moment el pro-
jecte per enllaçar el passeig de Mar i el passeig de 
s’Abanell estava ja en 
una fase molt avan-
çada, i com explicava 
la mateixa publicació 
“si no hi ha res d’im-
previst, començaran 
a enderrocar les cases 
afectades i el pujolet, 
amb el nom del qual 
ens vam voler bate-
jar perquè sabíem el 
greu perill que cor-
ria.” Al dossier, amb 
una extensió de 8 
pàgines, s’hi parla-
va de la petita pros-
pecció arqueològi-
ca que es va fer al cim del pujol, del projecte que 
es presentava al ple municipal i s’hi publicaven 
tres entrevistes, una amb el regidor d’Urbanisme, 
el senyor Calvo; una altra amb el director de l’es-
cola Joaquim Ruyra, Josep Majó, i la darrera amb 
l’arquitecte municipal, Carles Magriñà. 

Envoltant els Piteus hi havia alguna de les cases 
de s’Auguer que van desaparèixer amb l’ender-
roc de la penya. Després de la guerra civil, a tocar 
d’aquest indret, s’hi van traslladar les drassanes 
de ca n’Esteveta, que abandonen la seva primitiva 
ubicació enfront del carrer de la Muralla i es tras-
lladen a l’inici de la platja de s’Abanell. Aquestes 
actives drassanes han sigut regentades per dife-
rents generacions de la família Gibernau, en què 
tots els primogènits portaven Esteve per nom. A 
mitjan del segle XIX ja trobem Esteve Gibernau 
Marés, nascut a Blanes el 1837, i que en els llibres 
sacramentals apareix amb l’ofici de “carpintero 
de ribera” (mestre d’aixa). 

Hem triat tres imatges 
de Josep Maria Padern 
que creiem que il·lustren 
molt bé el que acabem 
d’explicar. Una és de l’avi 
Esteveta treballant a les 
drassanes de s’Auguer; 
l’altra és de la penya dels 
Piteus, amb algunes de les 
cases que van desaparèixer 
per donar pas a la carretera 
i al passeig de la Marina; i 
finalment, una panorà-
mica de les drassanes on 
també s’hi veu el primer 
edifici que es va construir 

en aquest sector, fet pel mestre d’obres Josep Ros 
Plana “Parrell”. Aquest immoble d’habitatges, 
ocupat primer per les famílies Mitjans, Frigola 
i del Pueyo, fou construït els anys 1931-32 i se-
gurament va ser el més alt de Blanes fins que no 
s’inaugurà l’edifici del Banc Saragossà, ja el 1950.

La Riera al seu pas per la Cooperativa agrícola 1960 c. 
Núm. Reg. 45.076 (AMBL)

La Riera 1960 c. Núm. Reg. 45.059 (AMBL)

Esteve Gibernau. Núm. Reg. 44.724 (AMBL)
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Al fons, els Piteus i algunes cases que desapareixen el 1983. 1959 c. Núm. Reg. 44.716 (AMBL)

La Riera 

La desembocadura de la Riera de Blanes s’esdevé al 
mateix punt on comença la Costa Brava, als peus 
del conjunt rocós de sa Palomera. Com a molts al-
tres pobles costaners, la Riera presenta una conca 
petita, que recull les aigües dels diferents rierols 
que neixen al sector nord del terme municipal.
L’aprovació per part de Ministeri d’Obres Públi-
ques del projecte definitiu per portar a terme la co-
bertura de la riera de Blanes data del 31 d’octubre 
de 1960. L’enginyer encarregat d’aquesta obra cab-
dal per a la millora urbanística, sanitària i de comu-
nicacions de la ciutat fou el blanenc Antoni Andreu 
i Massó. L’avantprojecte s’aprovà l’octubre de 1956 
i el 1959 es va modificar el pressupost inicial, que 
quedà fixat en 6.542.180,59 pessetes (39.319,40 €).

Les obres de cobertura van començar el mes de 
maig de 1963. El mes de juliol van patir una aturada 
a conseqüència de les fortes pluges que inundaren 
bona part del centre de Blanes i provocaren destros-

ses en les estructures de l’obra. El 28 d’abril de 1964 
es ratificà l’acord per posar el nom de rambla de Jo-
aquim Ruyra a la nova avinguda, en homenatge al 
mestre de la literatura catalana. La inauguració ofi-
cial va tenir lloc el 6 de juny de 1964.

Les obres van suposar una millora notable per als 
veïns de Blanes i es convertiren en tot un referent 
per a les poblacions veïnes, que durant aquells 
anys van voler fer una obra similar. Desapareixi-
en els ponts i s’estrenava la Rambla Joaquim Ruy-
ra amb les característiques llambordes de pedra. 
Aquella transformació urbanística va servir per 
millorar l’aspecte d’un dels vials més cèntrics i 
amb més trànsit rodat de la nostra vila, però els 
veïns afectats van haver de pagar, durant un any i 
en quatre terminis, les contribucions especials de 
la part corresponent. 

En el decurs dels anys, la rambla ha esdevingut 
una important artèria de comunicació a banda i 
banda de la qual s’han implantat molts comerços, 
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fins al punt de constituir un dels laterals del que 
avui s’anomena el triangle del centre comercial.

El 26 de maig de 2008, el ple de l’Ajuntament 
de Blanes va aprovar definitivament el projec-
te d’Ordenació i dotació de serveis de la rambla 
de Joaquim Ruyra i zones de l’entorn. Les obres 
es van iniciar el novembre de 2008 i, després de 
vuit mesos d’obres, la remodelació va quedar to-
talment enllestida a principis de juliol. La nova 
remodelació va afectar 11.000 m2 i modificà subs-
tancialment la fesomia de la Riera ja que, a banda 
d’aquesta artèria, se’n condicionà tot l’entorn, 
concretament el carrer de la Muralla, el sector 
sud del carrer de Raval, el sector nord del carrer 
de Sant Antoni, el carrer del Dr. Xavier Brunet i la 
connexió de la Riera amb el carrer de s’Auguer i la 
plaça de Catalunya. Josep Maria Padern en va fer 
un ampli reportatge fotogràfic. 

Les grans inundacions

Els dies 25 i 26 de setembre de 1962 unes sobtades 
i abundants pluges van desbordar els rius Llobre-
gat i Besós i van provocar la inundació de bona 
part de la poblacions del Vallès Occidental, com 
Terrassa, Sabadell, Sant Quirze o Ripollet, la qual 
cosa va causar 700 morts i quantioses destrosses.

Pocs dies després d’aquesta tragèdia, una altra ve-
gada la pluja va fer desbordar un riu. En aquesta 
ocasió la Tordera i les rieres blanenques, fet que 
va provocar la inundació de tot aquest sector de 
Blanes. Era la nit de l’11 d’octubre, coincidint 
amb la data d’inici del Concili Vaticà II. Els feli-
gresos aplegats a la parròquia Santa Maria es van 
veure sorpresos per una gran tempesta. La gent 
més gran del poble va comparar les greus des-
trosses que va provocar aquesta tempesta amb 
les que havien ocorregut l’any 1902, quan es va 

desbordar el riu Tordera, 
i després d’arrossegar el 
pont del tren conegut com 
el “pont petit”, va abocar 
la gran quantitat d’aigua 
que portava al mar davant 
de sa Palomera. La nit de 
l’11 al 12 d’octubre molts 
blanencs la van passar en 
vetlla. També els que vivi-
en en el nou grup d’habi-
tatges de Nostra Senyora 
del Vilar, a les cases barates 
dels Pins, inaugurades feia 
poc mes d’un any: “La Ri-
era, que baja caudalosa, 
se acrece peligrosamente 
a causa de los obstáculos 
que dificultan su paso; ello 
produce el desbordamien-
to de las aguas por las par-
tes bajas de la población, 
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que se inundan. Lo mismo ocurre 
con las aguas desbordades del Torde-
ra que, a través de los campos, llegan 
hasta el antiguo campo de fútbol que 
se convierte en un peligroso lago, que 
amenaza seriamente las Construccio-
nes de ambas orillas. Al fin, rompien-
do la carretera que une Blanes con el 
nuevo barrio de los Pinos, se abre paso 
a través de la arena hacia el mar.” Afor-
tunadament, no es va haver de lamen-
tar cap mort. Sí, en canvi, moltes pèr-
dues materials, tot i que un mes des-
prés ja s’havien pogut reparar els set 
punts de la mota defensiva, per on va 
entrar l’aigua de la Tordera, així com 
restablir la comunicació del barri dels 
Pins amb el centre. El fenomen de les 
inundacions que,  a més de Blanes aquell octubre 
de 1962 també van afectar Girona i altres locali-
tats, es va repetir el 1963. Tota l’esplanada que hi 
ha fins arribar al mar, així com el camp de futbol 
del C.D. Blanes es van convertir en veritables es-
tanys. Cada vegada que plovia fort o quan hi ha-
via temporal de mar existia el perill que la zona 
del Racó d’en Portes quedés pràcticament aïllada 
del poble. La culpa era de l’aigua que s’hi queda-
va acumulada i per la gran quantitat de fang, que 
en arribar l’estiu es convertia en una molesta pols 
que es ficava per tot arreu.

Les cròniques periodístiques locals titulen “Bla-
nes bajo la lluvia” i relaten els fets ocorreguts el 
dilluns 25 de juliol de 1963 de la manera següent: 
“(...) la descarga del primer chubasco que, hacién-
dose torrencial, a los pocos minutos convirtió en 
torrentes nuestras calles y en río desbordado la 
traicionera riera que atraviesa nuestra villa y en 
la que estaban aparcados confiadamente unos 
25 coches de otros tantos turistas, ignorantes 
de las pesadas bromas de este inofensivo con-
ducto fluvial del secano blandense. (..) El espec-

táculo era desolador, ya que además, el multifor-
me amontonamiento hizo desbordar la riada por 
las calles bajas de “dintre la Vila” produciendo 
inundaciones en muchas casas de aquel sufrido 
barrio.”. Els murs i les bastides de les obres de co-
bertura de la riera, així com l’antic pont de ferro 
de can Badia, davant del carrer de l’Antiga, van fer 
aturar la baixada més que segura de tots aquells 
vehicles fins al mar. La pluja no s’aturà i l’ende-
mà dimarts a la tarda, “otro chaparrón sembraba 
la alarma al cegar con su arrastre de arenas la co-
lectora de la calle J. Antonio, cuya calle tuvo que 
abrirse un buen trecho para evitar la inundación 
de las cases más hondas de la misma. Pero lo que 
verdaderamente resultó catastrófico fué lo ocurri-
do a las tres de la tarde del miércoles con la tem-
pestad de agua de una hora de duración que por 
su intensidad rebasó todos los límites conocidos 
hasta ahora. El desbordamiento fué tal, que alcan-
zó alturas insospechadas en las calles de ambos la-
dos de la riera ocasionando un verdadero pánico 
entre los vecinos y daños materiales verdadera-
mente cuantiosos en tiendas y comercios (...)”

Racó d’en Portes. 1962. Núm. Reg. 45.079 (AMBL)
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Malauradament, els estralls causats per les pluges i 
les inundacions es tornaran a repetir en més d’una 
ocasió, la més greu l’any 1970.

Els masos desapareguts

Els camps, les hortes i les cases de pagès, que eren 
tan habituals en el camins que creuaven el poble, 
són avui un record més del passat. La majoria de 
masos només perduren en el nom d’alguns barris i 
carrers, com si aquests noms ens volguessin ajudar 
a conservar la part de la nostra història local que 
està més vinculada amb l’àmbit rural i agrícola. La 
urbanització dels terrenys que havien sigut camps 
de cultiu també va fer desaparèixer les masies i són 
molt pocs els edificis que han sobreviscut. D’al-
guns d’aquests masos és fàcil poder-ne esbrinar el 
motiu del nom o, com a mínim, fer-ne una lògica 
deducció a partir del mateix mot, tot i que pot no 
ser l’encertada. En altres casos, ens trobem amb un 
origen prou confús. Entre les fotografies de Josep 
Maria Padern es conserven imatges d’aquests i al-
tres masos, la majoria desapareguts: mas Ferrer del 
puig, mas Borell, mas Florit...

Acompanyem aquest text amb una imatge de can 
Llusi (Borell), poc abans del seu enderroc i on re-
sisteix el mas original, ja força modificat.  Molts 
recordaran el mas perquè a prop hi passava el camí 
per anar a peu a la SAFA. Al costat de la carretera ve-
lla de Malgrat hi havia un bògit amb la porenga. La 
família Mollfulleda hi havien fet de masovers.

La nevada de 1985

Acabem amb un dels fenòmens meteorològics que 
més ha despertat l’atenció dels fotògrafs amaterurs 
i professionals: la neu. Ho comprovem a través dels 
fons fotogràfics que conservem a l’Arxiu. Les nevades 
són presents en els àlbums de tots els fotògrafs: Ros, 
Barnés, Serrat, Robert, Salt, Bataller, Barber, Pons... 

El fred i les gelades que es van repetir del 5 al 17 de 
gener de 1985 van suposar la segona onada de fred 
més important del segle XX. A Blanes es van enre-
gistrar deu graus negatius a les 8 del matí del dia 9 
de gener. En els registres meteorològics municipals 
del 14 de gener es va anotar una temperatura màxi-
ma de 0ºC, a les 4 de la tarda, i una mínima de - 4º 

Mas Borell a Can Llusi. Núm. Reg. 44.983 (AMBL)
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C, a les 8 del matí. La neu que va caure tot el dia va 
arribar a un gruix de 10 centímetres. Padern deixà 
constància de la gran nevada d’aquell 14 de gener 
de 1985, amb reportatges gràfics del paisatge vestit 
de blanc: el Convent, Santa Bàrbara, el port... Sobre-
tot conservem imatges captades des de casa seva, a 
la muntanya de Sant Joan, des d’on s’observa una 
vasta panoràmica que arriba fins als pobles veïns i 
que domina el Montseny per la banda de l’interior. 

Aquella nevada va sorprendre molts blanencs, te-
nint en compte que feia molts anys que no nevava 
amb aquella intensitat. El col·laborador de la revis-
ta Recvll Jaume Reixach, en el seu article “Blanes 
nevat: Déu a la Terra” explicava: “Avui és dilluns, 
dia 14 d’aquest gener tan insòlit. I Blanes... Blanes 

és una pura meravella. La nostra Vila de Blanes 
s’ha vestit de núvia... de núvia del mar. Fa exacta-
ment vint-i-dos anys –des d’aquell Nadal del 1962- 
que el nostres ulls no contemplaven un espectacle 
tan lluminós, tan radiant: Blanes nevat, Blanes co-
bert de vellut blanc, un Blanes inèdit, que respira 
silenci, que irradia beutat i que convida a l’èxtasi.” 
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Refent palangrons. Núm. Reg. 13.796 (AMBL)

Ton Castañer

01Memòries de pesca
Conversa amb en Ton Castañer

per Juli Baca

E n Ton Castañer Sagrera va néixer a Blanes 
l’any 1917 i va morir el 28 d’octubre 2014. 
Els seus pares es deien Ton Castañer Tosas 

i Maria Sagrera Comas. Tenia una altra germana, 
la Maria Castañer Sagrera. De pares i avis pesca-
dors, va viure sempre en el barri de s’Auguer, en 
una casa de planta i pis, al carrer de Sant Andreu 
de sa Palomera, davant del mar.

Des del moment del naixement va flairar i viure la 
mar. Tan a prop va estar sempre del món pescador 
i mariner que als 14 anys, quan va deixar d’anar 
a l’escola per treballar de pescador, ja coneixia 
tota mena d’aparells i estris que s’empraven en 
els diferents sistemes de pesca, així con el nom de  
totes les barques fondejades a sota del Convent i 
els noms (o malnoms) de totes les persones del 
poble, principalment les més vinculades al món 
mariner. 

Havia après l’ofici jugant, ja des de molt petit, a 
fer palangres i la manera com enllestir-los entre 
calades, a netejar, a “remendar” o com preparar 
tota mena de xarxes de les que s’utilitzaven a les 
diferent pesqueres i com deixar-les a punt per tor-
nar-les a emprar (calar).

En Ton recordava amb enyorança la seva primera 
feina, quan ajudava en la pesca dels tres malls as 
menut Tòfol, un home gros i fort i un gran conei-
xedor dels llocs on pescar les millors espècies com 
el meros, els serrans pelegals, rosons i rogers, així 
com les sípies i els calamars, que subministrava a 
una clientela, majoritàriament persones benes-

tants, formada per famílies adinerades moltes de 
les quals havien anat de joves a fer les Amèriques. 
Eren els que en el Blanes d’aquell temps s’anome-
naven “americanos”. 

Abans que l’any 1930 es posés a treballar de pesca-
dor amb el seu pare, durant els mesos de vacances 
a l’escola ja havia pescat  en els “tres malls”, que 
com he explicat anteriorment en aquells anys 
era una pesquera abundant i era freqüent agafar 
llagostes, llenguados, bastines, cabres, rogers, 
besucs i altres peixos de menys valor. Amb el seu 
pare, a més de la pesca dels “tres malls”, també 
anava als “sardinals”, quan era l’època de la sardi-
na, i a l’anxova i a les “bogueres”.
 
En Ton havia de fer el servei militar a Marina, 
però en esclatar la Guerra Civil, el juliol de 1936, 
va ser mobilitzat i el van destinar a Cartagena. Uns 
dies després el traslla-
daren a Torrevieja, a 
un camp d’entrena-
ment, des d’on va 
escriure una carta 
als pares. A la co-
berta de la carta 
hi va posar:   “Cas  
Coixí – Blanes – 
Gerona”. La carta 
va arribar a Blanes 
i va ésser entrega-
da als seus pares! 
A Torrevieja s’hi 
va estar unes set-
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manes. Després el van portar a Madrid i des d’allí 
al front de Brunete, on el van ferir. De l’Hospi-
tal Militar l’enviaren a Blanes com a inútil per a 
la guerra. I així es va poder dedicar al que més li 
agradava: pescar i viure prop del mar.

Més endavant, en el transcurs de la seva llarga vida 
professional, va poder practicar segons la tempo-
rada tota mena de pesqueres, com es canyissat 
per a pescar llisses, va fer servir   cel, es cabrer o 
les nanses. També va anar a l’arrossegament amb 
dues barques de vela llatina, fent  el bou, i més 
endavant en un quillat, quan ja s’havia introduït 
l’orsa a les barques i després els motors. També va 
anar a la sonsera i, a entrada de fosc, al calamar i 
la sípia amb potera, així com al volantí i al xaram-
beco, amb convidats dins del bussi, generalment 
durant els mesos d’estiu.

Noves i velles pesqueres

Algunes de les pesqueres que hem anomenat han 
anat desapareixent, com el canyissat, abandona-
da com a conseqüència de la contaminació de les 
aigües de la mar, i altres com el bou (pesquera d’ar-
rossegament amb dues barques de vela llatina) fo-
ren substituïdes pels quillats i la teranyina.  Altres 
com el cel, el cabrer i les nanses, per la manca de 
peix, van quedar reduïdes a uns pocs mariners so-
litaris que sortien; això sí, gairebé cada dia. 
 
Moltes de les tipologies de pesca que va anar apre-
nent de petit es varen modificar amb el pas del 
temps, a mesura que s’introduïen els nous materi-
als que es desenvolupaven i es produïen canvis en 
la manera de fer les feines. Això feia que aquestes 
feines esdevinguessin més productives i al mateix 
temps menys pesades.

Amb la incorporació del motor d’explosió es va 
anar suprimint la vela i va augmentar en gran 
mesura l’autonomia del pescador, que fins llavors 

depenia de la força manual i de la direcció del 
vent.  L’invent de les portes en la pesca per arros-
segament, combinat amb la força del motor, va 
ser determinant perquè aquest sistema de pesca es 
pogués fer amb una sola de les dues barques que 
formaven el bou i va fer prescindible, en part, la 
direcció del vent.

La pesca del peix de mola, com la sardina i l’an-
xova, coneguda com a teranyina, que consistia 
a grumejar-lo a les nits amb llum (al comença-
ment, de carbur), va anar desplaçant a poc a poc 
el sistema de sardinals fins a anul·lar-lo.

La substitució del fil de cotó per les fibres sintè-
tiques, especialment el niló, de molta més resis-
tència, va suposar un gran estalvi en despeses 
de compra de xarxes i també de mà d’obra en el 

En Ton i la barca “Maria”. Núm. Reg. 1.912. 
Col·lecció A. Castañer (AMBL)
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“remendat” i en el tenyit del cotó, que permetia i 
perllongava el temps útil de les xarxes. Tot això va 
desaparèixer.

La pesca de la llissa es coneixia amb el nom des 
canyissat. Aquest peix, molt abundant a casa 
nostra, es pescava  prop  de terra i en fons gene-
ralment de sorra. A Blanes, a la platja de s’Aba-
nell, entre sa Palomera i la punta de la Tordera, 
era un molt bon lloc. Si bé la llissa és moltíssim 
menys apreciada que el llobarro, en temps en 
què les aigües no estaven tan brutes, també era 
un peix força valorat.

Per pescar-les s’hi anava amb dues barques.  En 
una hi portaven la xarxa per encercar-les i a 
l’altra el canyissat, ben plegat i a través sobre la 
popa. Quan es localitzava una mola, la barca de 
la xarxa d’encerclar havia de calar-la amb tota 
la celeritat possible, a fi d’aconseguir reunir el 
màxim de peix dins el cercle. Per això era molt 
important que els mariners que remaven fossin 
homes molt forts. Darrere de la barca que calava 

la xarxa d’encerclar hi anava l’altra barca, que ti-
rava l’encanyissat per la part de fora del cercle.

La xarxa d’encerclar era d’una sola malla i d’una 
obertura entre 20 a 25 mil·límetres.   Havia de te-
nir l’amplada suficient perquè arribés al fons, on 
s’hi mantenia gràcies als ploms que portava lli-
gats. Per la part de dalt, es mantenia a flor d’aigua 
amb uns suros cosits cada dos pams. Aquests su-
ros, a més de tenir la part de dalt de la xarxa ensu-
rada, servien per mantenir un costat del canyissat 
ben agafat a la xarxa d’encerclament.

La llissa és un peix que quan es troba encerclat 
puja a la superfície i salta per fora de l’aigua per 
anar fins a l’altra banda de la xarxa. I aquí entra en 
acció el canyissat, que com que està surant per la 
part de fora de la xarxa que l’encercla, és on van a 
parar els peixos quan salten i des d’on els recullen 
els mariners de les dues barques. 

La xarxa del canyissat estava formada per una 
espècie de tres malls. La xarxa de fora i de dins el 

A l’esquerra, Antoni Castañer Illas, avi d’en Ton. Foto J. Pons Girbau. 1915 c. (AMBL) 
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cercle tenia una malla entre 12 i 15 centímetres i la 
del mig  d’ambdues, de 20 a 30 mil·límetres d’am-
plada de malla. 

L’amplada  del  cercle del canyissat tenia de 6 a 8 
metres de diàmetre i s’aguantava  en  surada mit-
jançant  les  canyes, que hi anaven cosides de vora a 
vora a una distància d’una braça en tota la llargada, 
i  que li donen el nom  a aquesta manera de pescar.

En Ton també recordava que de jovenet la pesca 
a la qual més gent es dedicava era la de sardinals. 
Malgrat el nom, amb aquest art s’hi pescava, a més 
de la sardina, també l’anxova. Si bé per aquest peix 
l’amplada de la malla era una miqueta més petita. 

Quan va aparèixer el sistema de pesca de la teranyi-
na, els sardinals van anar desapareixent progressi-
vament, malgrat que durant alguns anys es va pes-
car emprant els dos sistemes.

Els sardinals es calaven de matinada i de prima i a 
plena temporada, si el temps ho permetia. Quan  la 
calada  de matinada  no havia sigut gaire bona,  en 
feien  una altra que  s’anomenava recalar.

La calada de matinada es feia, com indica el nom, 
al final de la nit, de manera que a trenc d’alba que-
dessin les peces calades i es llevaven passades unes 
dues hores. La calada de prima es feia al final de la 
tarda, a fi  que a l’entrada de fosc quedessin les xar-
xes calades. Es llevaven un parell d’hores després, 
a plena nit.

Normalment, el lloc on es calaven els sardinals era 
davant de la badia de Blanes i s’Abanell, entre una 
i dues milles mar endins, i  d’en terra cap enfora. 

La quantitat de xarxa que calava una barca era de 
tres a cinc peces.  La llargada de cadascuna de les 
peces era d’uns quaranta metres, i les peces anaven 
lligades l’una amb l’altra.

L’oratge, vent terral que bufa d’en terra cap a dins 
del mar, quasi sempre a primeres hores dels matins 
i també de les vesprades, ajudava que les xarxes 
quedessin correctament  calades. Tot i amb això, 
s’havia de tenir en compte el corrent de la mar. Si 
n’hi havia, abans de començar a calar s’havia de fer 
en la direcció correcta per mantenir el calament 
tensat i remar al mateix ritme que s’anava llençant 
la xarxa a l’aigua.

Els calaments

El calament de l’art comença llançant al mar un 
“gall” amb una corda suficient per mantenir les 
xarxes a la fondària prevista i seguidament les pe-
ces, que van lligades l’una amb l’altra. El primer 
i l’últim cap porten entre vuit i deu cordes entre 
dos i tres metres. Les més llargues, als extrems, i 
les més curtes, al mig de l’amplada de la xarxa.  

Assecant palangrons. Fons Modern Styl (AMBL)

MEMÒRIES DE pESCA



115

biografies

Aquestes cordes van lligades totes les d’un cap a 
una altra corda més llarga. Una d’aquestes cordes 
va al “gall” i l’altra a la barca. Perquè tota la llarga-
da del calament es mantingui  ben estesa i a la ma-
teixa fondària, a tota la llargada de la part de baix 
de les xarxes hi porten lligats uns ploms. A la part 
de dalt uns suros i, a més, a cada sis o vuit metres, 
unes cordes que per l’altre cap van lligades a una 
colla de suros anomenats barnois (o bornois). 

Aquestes cordes porten cosits uns retalls de drap 
de colors que indiquen els metres de llargada a fi 
que tot el calament  quedi a la mateixa fondària. 
Una vegada l’art està calat, la barca ha de remar 
en la direcció i velocitat necessàries  perquè les 
xarxes es mantinguin obertes, tenint en compte 
el corrent de la mar i la direcció del vent.

Els barnois són una dotzena de suros rodons 

d’uns deu centímetres de diàmetre amb forat al 
mig per on passa  una corda que, lligada pels ex-
trems,  forma un cercle.

L’operació de llevar, és a dir la recollida de les 
xarxes, es feia a força de braços, i es dipositava 
dins la barca. Val a dir que com millor era la pes-
quera, més feixuga resultava la feina de llevar les 
xarxes. El desmallat, o sigui treure els peixos de 

les malles de la xarxa, es feia una vegada arribava 
la barca a terra.

el carbur i les barques de sa palomera

Les primeres barques que van anar a la teranyi-
na portaven llum de carbur i es fabricaven el gas 
que cremaven a la mateixa embarcació, en un 
estri semblant al quinqué. Aquest gas s’anomena 

Platja de Sant Andreu. Núm. Reg. 18.180 (AMBL)
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acetilè i es genera posant el producte que comerci-
alment es coneixia amb el nom de “carburo” i que 
químicament és el carbur de cal amb aigua, que 
regulaven mitjançant una aixeta. Es produïa en un 
recipient de ferro anomenat “gasòmetre”, utilitzant 
un estri posat de cap per avall, dins d’un altre de 
més diàmetre que contenia aigua.. El gas s’aconse-
guia posant dins el gasòmetre el “carburo” (carburo 
de cal) i fent-li entrar petites quantitats d’aigua. La 
reacció química entre  el “carburo” i l’aigua produ-
eix un gas que es diu acetilè, que és combustible i 
que dóna una llum molt intensa i clara. S’ha de dir 
també que la manipulació de tot el sistema era de-
licat i perillós, fins i tot en terra, i que es tenia en 
llocs separats d’on s’emprava. No parlem doncs del 

risc de portar-lo en una barca, brandant d’un cos-
tat a l’altre, segons la força del vent i de les onades. 
Precisament, el pare d’en Ton Castañer va tenir un 
accident i va patir greus cremades quan es va pro-
duir un incendi a bord de la barca per una fuita de 
gas del gasogen.  Aquest fet va tenir lloc a l’any 1917, 
coincidint amb el naixement d’en Ton.

Sobre els anys 1923-1925, quan tenia entre sis i vuit 
anys, a la platja de sa Palomera s’hi treien i avaraven 
de quatre a cinc  parelles de barques de vela, que 
anaven a la pesca del bou.

Quan aquestes barques arribaven de la pesca, per 
avarar-les a la sorra se servien d’una parella de bous 
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Cases de Sant Andreu. Anys trenta. Fons Modern Styl (AMBL)

(animals). Més endavant, quan  es va començar a 
construir el port i a substituir la pesquera dita del bou 
pels quillats (barques de motor), en lloc d’avarar-
los a la platja restaven ancorats sota el Convent, 
refugiats del vent de llevant i de la tramuntana 
pel promontori de Sant Joan i del Convent. Això 
va fer que les barques que es treien a la platja de sa 
Palomera, cada vegada eren més petites i per tant 
menys pesades, i els bous que ajudaven a treure-les 
de l’aigua es van substituir per un cavall.

El primer pescador que va posar un motor de benzina 
a una barca de vela va ésser en “Pa i Tai”. Era pels 
volts de l’any 1926. Més endavant, aquest mateix 
pescador es va fer construir un quillat a Roses.

Les cabres

A finals de la dècada dels anys vint, per una cabra 
grossa, entre un i dos quilos, se’n pagaven entre 
6 i 8 pessetes. D’un boc, 5 pessetes i dels pessics, 
60 cèntims de pesseta. Entre els anys 1927-1930, 
la llagosta es pagava a 12,5 pessetes el quilo. En 
Ton recordava que el seu avi li explicava que a la 
seva joventut ja anava molt cara i que es pagava a 
2 pessetes el quilo.

Les cabres - que n’hi havia moltes -, eren una 
maledicció per als pescadors de “tres malls”, 
perquè era freqüent enganxar-ne unes quantes. 
En desmallar-les, per més cura que hi posessin, 
no evitaven que amb les serres de les cames, 
trenquessin o debilitessin les xarxes. Això 
representava una feinada per les “remendadores” 
que havien de tallar-ne molts de trossos i posar-
hi pedaços.  A tall anecdòtic, en Ton ens explicava 
que una vegada en arribar de pescar i amorrar la 
barca per la popa arran de la sorra, quan va anar 
a enganxar el palanqui per tirar la barca sorra 
amunt, en va agafar una amb les mans, que era a 
la sorra, vora l’aigua.  
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El matrimoni Soteras al pati de l’hotel Mediterrani. Col·lecció J. Soteras (AMBL)

Josep Soteras i Maria Riba. 
Col·lecció J. Soteras (AMBL)

02 cafè, copa i puro
Pepe Soteras a Blanes

per Ramon Freixenet

No puc ni vull evitar-ho, m’agrada aquest 
títol. Tot i que avui no estiguin ben vis-
tos ni els puros ni les copes, m’agrada el 

títol per la bona flaire que desprèn, perquè exem-
plifica l’elogi d’un temps, d’un país, d’un tipus de 
gent, i per la mena d’imatges que devia generar, 
la particular manera festiva d’imitar el bon viure 
dels col·lectius benestants, altrament dita la vida 
regalada de la Colònia estiuejant. M’agrada, per-
què és com si les paraules estiguessin disposades 
seguint un ordre incert però equilibrat al capda-
munt d’un lliscador d’enginys literaris, des del 
qual, en pronunciar-les, s’obrís el món de bat a 
bat i això fes possible encetar el relat amb parau-
les. La paraula, doncs, pel que fa al nostre escrit, 
ens ha de dur fins als anys en què 
fer-li la comanda de cafè, copa i 
puro al cambrer no denotava 
altra cosa sinó prestigi perso-
nal en el si de les parròquies 
quotidianes i camarilles il·lus-
trades dels establiments amb 
cert renom. Prestigi és el que 
ara i abans tothom cerca amb 
més o menys traça, una sin-
gularitat molt apreciada que 
no sempre li escau a aquell 
qui se’n creu distingit. Aquest 
paper tracta d’exposar les vi-
cissituds del blanenc de luxe 
que tots coneixeu: en Pepe So-
teras, un home emprenedor, 
amable, innovador i visionari, 
ja que va saber albirar que els 

atractius naturals del Blanes que ell va descobrir 
als 19 anys tenien prou solvència i capacitat en-
lluernadora per a les riuades de forasters que, a 
la fi dels anys penosos, amb l’abundor turística, 
deixarien irrecognoscible aquella vila marinera 
de cases baixes i emblanquinades. 

Fins aquí el preàmbul i la presentació del perso-
natge que he triat per al Blanda d’enguany. Així 
doncs, a les pàgines de la revista que teniu a les 
mans enceto el relat en paraules. 

Pepe Soteras i Riba, fill de Josep Soteras i Ma-
ria Riba, va néixer el 14 de juliol de l’any 1924 a 
l’habitatge annex a la bodega de vins i menjars 

La Cadena, que gestionaven els 
pares a la planta baixa d’una 
edificació de dues plantes que 
hi havia a tocar de la carretera 
de Ribes, la via de més trànsit 
de carros de tir amb vela i de 
traginers en general que unia 
Barcelona amb la plana de Vic. 
Actualment coincideix amb la 
C17 i, en alguns trams, dins 
la ciutat de Barcelona, amb el 
carrer de Ribes. Aleshores, la 
carretera de Ribes començava 
al Portal de Santa Clara i, pel 
mig dels camps, seguia fins a 
arribar al Clot; continuava cap 
a Sant Andreu i, quan arribava 
al turó de la Trinitat, conegut 
com La quinta forca, creuava 
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la serra de Collserola pel pas de Finestrelles, per 
anar a Torre Baró i entrar finalment a Moncada i 
Reixach. Tot plegat s’explica dins el context en què 
Antoni Rovira i Virgili fundava la Revista de Cata-
lunya i a l’Espanya del dictador el general Primo 
de Rivera nomenava reconeguts anticatalanistes 
com a diputats provincials per a Catalunya. Suc-
ceïa al mateix temps que Radio Barcelona iniciava 
les emissions com a primera estació radiofònica de 
tot l’Estat espanyol i que s’inaugurava la línea 1 del 
metro (plaça de Catalunya – Lesseps). En el mateix 
any en què a Grècia es proclamava la República i a 
París es festejaven els Jocs Olímpics d’estiu.

En Pepe va créixer voltat de les flaires dels men-
jars de taverna que, des de la cuina de La Cade-
na, pujaven escala amunt. Seria plausible, doncs, 
aventurar que el seu interès per tot el que està 
relacionat amb el món de la gastronomia i l’hos-
taleria poguessin tenir els fonaments en aquella 
cuina senzilla de mercat que elaboraven els seus 
progenitors. Els diferents aprenentatges estreta-
ment relacionats amb aquests àmbits corroboren 
fins aquí la versemblança del supòsit. En aquells 
moments, però, el vailet de qui parlo va al parvu-
lari i més endavant, al llarg d’una colla d’anys de 
formació, serà alumne a l’Escola Moderna, el mo-
viment pedagògic llibertari adaptat a la filosofia 
d’ensenyament de Francesc Ferrer i Guàrdia. 

L’educació dels infants s’ha de fonamentar sobre 
una base científica i racional; en conseqüència, cal 
separar d’ella tota noció mística o sobrenatural. La 
instrucció és part d’aquesta educació i ha de com-
prendre també, al costat de la formació de la intel-
ligència, el desenvolupament del caràcter, la cultu-
ra de la voluntat, la preparació d’un ésser moral i 
físic ben equilibrat, les facultats del qual estiguin 
associades i elevades a la seva màxima potència. 
L’educació moral, molt menys teòrica que pràcti-
ca, ha de resultar principalment de l’exemple i do-
nar-se suport sobre la gran llei natural de la solida-

ritat. És necessari que els programes i els mètodes 
estiguin adaptats el màxim possible a la psicologia 
del nen, cosa que gairebé no succeeix enlloc, ni en 
l’ensenyament públic ni en el privat.

En Pepe jugava amb els germans Porras a la casa 
que tenia la família a tocar de La Cadena, una 
mena de fortí a la catalana on hi havia una masia 
amb teulat a dues aigües i una era central enorme, 
voltada d’un fotimer de coberts, corts per als ani-
mals de tir, galliners, porqueres, esplanades per als 
carros i encara els sobrava espai, que estava rodejat 
per una tàpia de dos metres i mig amb una tanca 
metàl·lica de grans dimensions davant de la Car-
retera. La família Porras tenia la concessió per a la 
recollida d’escombraries de tot un ampli sector del 
nucli urbà de Barcelona. Així que, a la nit, la planti-
lla d’escombriaires enganxaven els matxos als bol-
quets i tota la comitiva sortia pel reixat com si anés 
de processó, amb els llumets tentinejant a l’esquer-
ra dels carros en direcció a la ciutat. A migdia, la co-
lossal pila de detritus recollida de portal en portal 
s’erigia exultant enmig de l’era de Can Porras. A 

Sardanes davant del Primer Casino. Núm. Reg. 19.275 (AMBL)
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aquesta hora en punt, la canalla sortia d’escola i, 
aplegada, anava a mirar l’espectacle a peu de reixat: 
els mossos obrien les porqueres i de sobte apareixia 
en escena una tropa de porcs afamats que, amb un 
no-res, processaven tot allò susceptible de ser en-
golit per aquelles gargamelles de morros ferotges 
que no paraven ni un moment d’engronyar-se en 
defensa del seu menjar. Després, amb la muntanya 
d’escombraries reduïda a un mar de deixalles i els 
porcs endreçats a les porqueres, el personal classi-
ficava acuradament el paper, el cartró, la roba, el vi-
dre i el metall, i el que quedava anava al compost, 
com cadascun dels reciclats anava al seu cobert 
corresponent. Les escombres de bruc tenien cura 
d’endur-se’n els últims vestigis deixats per la bèstia 
sobre el terra de l’era. La durada de la funció a Can 
Porras era curta, però d’una intensitat inigualable. 
Demà serà un altre dia, hi haurà una altra funció 
amb el mateix repartiment i el nostre protagonista 
hi tindrà entrada lliure.    
    
En Pepe va començar els aprenentatges com si ju-
gués, ajudant a casa seva en sortir de l’escola: des-

patxava vins, enredava a la cuina, servia al menja-
dor i a la barra del bar. La família s’havia traslladat 
al nou establiment Casa de vins i menjars Bar 
Pirineus del carrer Aragó, 71) i, en el nou empla-
çament familiar, per poder jugar al carrer amb els  
grans, a més de deixar-los la pilota i la bicicleta, 
els repartia les gasoses i els panets que d’amagat 
sostreia del negoci familiar. Fins i tot, alimentava 
de franc un tal Romero, un noi quatre anys més 
gran que ell que s’entrenava per ser boxejador i 
no tenia pare, qüestió aquesta que el feia pensar 
en la sort que ell tenia en aquells dies que comen-
çaven a sentir-se els primers tambors de guerra. El 
Romero li havia fet una llista de tot allò que podia 
i no podia menjar un boxejador i en Pepe, tot i el 
risc de ser descobert, s’ocupava del subministra-
ment diari. La mare d’en Romero, una dona espri-
matxada de mirada enterbolida vestida de dol, era 
la taquillera del Cinema Rex, un local de barri que 
exhibia pel·lícules d’acció i aventures on el Rome-
ro convidava en Pepe les tardes dels diumenges i, 
després de la sessió, l’acompanyava fins a la por-
ta del Pirineus. Aquella relació va comportar que 
l’un tingués garantit el menjar i l’altre es pogués 
bellugar amb llibertat pels carrers amb la segure-
tat que ningú no gosaria tocar-li ni un pèl.      

Els propers tres anys de Guerra Civil en Pepe els 
va passar fent d’aprenent de forner a la Fleca En-
tença, amb la qual cosa el negoci dels pares restà 
ben proveït d’aquest producte escàs al llarg de la 
contesa. L’entrada dels nacionals a Barcelona el 
sorprèn fent de rentaplats al Restaurant Soteras de 
la Diagonal, propietat dels seu oncle Jaume Sote-
ras, que li va garantir un aprenentatge de restau-
ració de baix a dalt i va complir la seva paraula. 
En aquesta casa passa per la cuina de mosso, de 
forner, d’ajudant de cambrer i finalment ocupa 
la categoria de cambrer, a més d’anar els matins 
amb l’oncle Jaume al Mercat de La Boqueria, que 
sempre li deia: Pepe, apropa’t a la gent que té pos-
sibles, no et donaran res, però si els caus bé potser 
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t’ajudaran a aconseguir els teus interessos. L’ajut 
de què l’oncle Jaume parlava, tot i ser immaterial i 
de caire servil, no tenia res a veure amb l’ajuda, so-
lidaritat, acolliment o auxili dels tractats interna-
cionals sobre refugiats de guerra que, en aquests 
mateixos dies, a peu de frontera, reclamava la 
desfeta republicana al govern francès, que no els 
donà res, a banda de confinar-los a la intempèrie 
en els sorrals d’una platja sense cap recurs.   

Aquest xicotet de 16 
anys, veí de la Barcelo-
na rònega dels primers 
dies de postguerra, mal-
grat l’estat lamentable 
de tot el que l’envolta-
va, tenia consciència de 
supervivent i el coratge 
de voler ser algú en els 
àmbits de l’hostaleria 
i la restauració. Aques-
ta dèria el va portar a 
emmirallar-se en el 
seu ídol: César Ritz, fill 
d’una família de rama-
ders suïssos, que a una 
edat semblant a la seva 
es traslladà a París on 
treballà a l’Hotel de la Fidelité, després en un bar i 
més tard en un restaurant de preu fix. És a la Casa 
Voisin, però, on va aprendre a servir i a conèixer  
la gran clientela internacional: el príncep de Gal-
les, el comte Nigra, Sarah Bernhardt, les vedets 
del teatres i de la vida alegre —perquè les senyores 
elegants no van als restaurants—. Més endavant 
treballà a l’Hotel Splendide, després, a Viena, al 
restaurant dels Tres Germans Provençals i d’allà al 
Gran Hotel de Niça. Quan era mâitre d’hotel del 
Righi-Kulm va conèixer l’hoteler suís Pfyffer d’Al-
tishofen, fundador del Gran Hotel Nacional de Lu-
cerna. César Ritz és el primer a instal·lar cambres 
de bany a les habitacions i estableix un sistema 

personalitzat d’atenció al client. Després, passa 
successivament del Roches-Noires de Trouville, al 
Grand Hotel de Baden-Baden, al Frankfurter-Hof, 
a les Termes de Salsomaggiore, a la Vila-Hygeia 
de Palerm, a l’August-Victòria de Wiesbadem, a 
l’Iles-Britaniques de Menton i, finalment, a l’Ho-
tel Savoy de Londres. Per la seva iniciativa es van 
construir els hotels Carlton de Londres i els Ritz 
de París, Madrid, El Caire i Johannesburg.
 

Així doncs, en Pepe, 
emulant el seu referent, 
l’any 1941 i amb 17 
anys entra a formar part 
de la plantilla de l’Hotel 
Ritz de Barcelona com a 
ajudant de cambrer. El 
contrast que suposava 
traspassar l’entrada de 
personal del carrer Llú-
ria i deixar al llindar de 
la porta la precarietat 
del viure sota mínims, 
la desfeta moral i psi-
cològica dibuixada en 
cada esguard i el cami-
nar sense rumb d’espat-
lles vençudes, era molt 

difícil d’administrar enmig dels luxes i abundors 
en què vivien els clients hostatjats al Ritz. Les 
olors de ric més bones d’aquell interior encisador, 
en sortir al carrer, xocaven de ple amb el baf de les 
clavegueres i les ferums diverses que a tort i a dret 
amollava aquest tipus de pobresa indigna. 
Però a casa nostra  hi ha hagut un temps pròsper, 
en què cultura, ciència, indústria i política cata-
lanes han brillat amb llum pròpia. També hi ha 
hagut una revolució: la Setmana Tràgica, segui-
da de la repressió militar, que portà al triomf el 
catalanisme. Això va permetre que es constituís 
la Mancomunitat de Catalunya i que Barcelona 
recuperés la capitalitat del Principat. Després va 

El matrimoni Soteras i la seva filla Anna Maria 1954 c. 
Col·lecció J. Soteras (AMBL)
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aparèixer el fantasma d’una profunda crisi eco-
nòmica acompanyada d’un fotimer de plagues 
associades: enfrontaments socials, pistolerisme, 
cocaïna i anarquia, les quals queden liquidades 
pel cop d’estat militar del general Primo de Rivera 
que, amb la complicitat del borbó, s’erigeix dic-
tador. Aquí tots els drets legítims que el poble es 
va atorgar es perden. Amb tot, però, hi va haver: 
l’Exposició Internacional, seguida d’una gran riua-
da immigratòria procedent del sud d’Espanya, i la 
caiguda de la dictadura, que va donar com a resul-
tat una aclaparadora victòria electoral a Esquerra 
Republicana, així com la proclamació a Barcelona 
de l’Estat Català, dins la República Federal Espa-
nyola. I, per posar-hi fre, el govern de Madrid es 
va veure obligat a restablir La Generalitat (l’òrgan 
secular de govern dissolt l’any 1714) i la promul-
gació de l’Estatut d’Autonomia. En un moment, 
doncs, en què tot semblava possible, a casa nostra 
hi va haver un altre cop d’estat militar protagonit-
zat pel general Franco que va confluir en sagnant 
Guerra Civil: milers de morts, desenes de milers 
d’exiliats i molta gent empresonada. La dictadura 
franquista, que es prolongarà al llarg de quasi 40 
anys, significarà la liquidació de tot allò que s’ha-
via assolit en els àmbits cultural, polític, d’auto-
govern i en l’ús de la llengua pròpia, prohibida i 
perseguida.

Nosaltres, els catalans, ens agradi o no venim 
de tot això, som part de la desfeta, tenim res-
ponsabilitats, no podem amagar qui som. Cal 
deixar enrere el “sí però no” que ens divideix i 
mirar plegats cap al lloc on es trobi la llibertat. 
Lletra de Ferriol Soteras, avi patern d’en Pepe, 
empresonat a la presó Model on hi va morir per 
ser republicà.

La inauguració de La Parrilla del Ritz el 3 de de-
sembre de 1942 amb el debut de Bernard Hilda i 
la seva orquestra va ser un autèntic fiasco. Tot i la 
publicitat que se n’havia fet a diversos mitjans, a 

l’acte només hi van assistir cinc persones: Albert 
Puig Palau, industrial del tèxtil, editor antifeixista 
i mecenes de l’alta burgesia barcelonina; el direc-
tor de l’Hotel Ritz Ramon Tarragó i esposa, acom-
panyats del matrimoni Baldiri Grés i Anita Puig, 
propietaris de l’Hotel Mediterrani de Blanes. Tot 
això tenia lloc en un període en què es podia vi-
sualitzar amb nitidesa l’aclaparadora victòria 
franquista sobre territori català. Si per la majoria 
de la gent la quotidianitat estava feta d’imatges 
en blanc i negre, estraperlo, racionament, auxili 
social, malaltia i misèria, en canvi, per les minori-
es selectes, el tecnicolor il·lustra les inauguracions 
de temporada al Liceu i els sopars de gala a l’Ho-
tel Ritz. Tot i que la perversió del règim encara era 
capaç d’anar més lluny, mostrant imatges idíl·li-
ques d’aparent normalitat ciutadana a les festes de 
barri, amb l’objectiu de convertir-les en un instru-
ment de doble lectura que li permetés articular el 

El Park Hotel fou inaugurat el 1958
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discurs de la recuperació convivencial, mentre que 
per al poble només eren la drecera que li permetia 
alliberar-se per una estona de la dura realitat. 

L’entorn, més enllà de les fronteres de la Barcelona 
d’aquests anys, s’emmarca en el ple desenvolupa-
ment de la Segona Guerra Mundial. Tot i la declara-
ció de neutralidad vigilante establerta pel règim, la 
ciutat s’ha convertit en un lloc privilegiat pels bus-
cavides i l’Hotel Ritz, en l’escenari preferit de l’es-
pionatge internacional. Així que tant l’Alemanya 
nazi com la Itàlia feixista disposen de l’aparador 
idoni per a les seves propagandes, com ara la visita 
oficial del comte Galezzo Ciano, les excursions de 
joves hitlerians a Montserrat a la recerca del Sant 
Grial o la celebració de l’aniversari del Führer al Pa-
lau de la Música Catalana.

Els primers dies de l’estiu de 1943 potser caldria re-
cordar-los com el període iniciàtic en què un noiet 
de 19 anys es va deixar enlluernar pel topònim Cos-
ta Brava després d’escoltar en boca dels companys 
d’ofici les excel·lències dels paratges verges de la 
costa gironina. Així que en Pepe agafa el tren a Bar-
celona, a l’estació de França, rumb cap a Blanes, i en 
arribar-hi, l’autobús de Can Brilles. Ha vingut a in-
corporar-se com a cap de menjador a la plantilla de 
l’Hotel Mediterrani, que forneix el seu personal per 
a les temporades d’estiu amb els millors professio-
nals de l’Hotel Ritz. El Mediterrani de Blanes, ubicat 
en la millor casa d’indià del passeig de Mar, és l’ho-
tel amb més prestigi i amb la clientela més selecta 
dels que hi ha a la vila, un luxe fora de l’abast de la 
gran majoria de vilatans, un mirall en el qual les mi-
rades furtives migren les lluentors que desprenen 
els comensals asseguts a les taules tan ben parades, 
migren l’elegància, el bon gust, la imatge de felici-
tat que irradia el conjunt d’allò que no gosen ni tan 
sols mirar, ja que són conscients del seu depauperat 
estat de submissió al totalitarisme d’un règim obscè 
avalat per l’església. Aquesta gent té idea de la seva 
situació de perdedors de cap cot i mirada arran de 

terra, i això els fa imaginar que allò que la llambre-
gada copsa només passa a les pel·lícules. Aquesta 
gent va al cine com a teràpia per espolsar-se del 
cos la grisor que els envolta, hi va com qui busca 
la sortida del laberint, però sempre torna al ramat, 
torna a la tebior ingrata que caracteritza la massa 
acovardida, empobrida de coneixement, dividida 
sense cap referent ni vestigi plausible de voler ai-
xecar la barbeta per afrontar el futur. Aquesta gent 
insolvent, en el sentit que no són capaços, a més de 
viure, de fer alguna cosa, sempre torna al més fàcil, 
a no voler ser altra cosa sinó un treballador amb fei-
na fixa sota el domini de la Societat Anònima de Fi-
bres Artificials SAFA, l’empresa d’origen francès que 
dóna feina a un gran nombre de blanencs i d’altra 
gent de pobles veïns. 

L’emplaçament estratègic de la fabrica SAFA, a tocar 
de l’estació ferroviària i de la ribera del riu Tordera, 
tot i que des de fora no ho sembli, en el seu interior 
hi té instal·lat un inframón, vigilat, defensat i cus-
todiat per una patuleia malcarada de falsos falangis-
tes que actuen com a delators, llepaculs i fatxendes. 
Els mateixos que en la llarga nit del daltabaix repu-
blicà van canviar de bàndol, allà dins, amb els seus 
poderosos lladrucs i el consentiment de la direcció, 
atemoreixen el personal. Per altra banda, el domi-
ni de la SAFA sobre la vila li va escapçar per sempre 
més el futur turístic, atès que no li va convenir a la 
poderosa empresa que la mirada forastera pogués 
denunciar al món l’estat lamentable dels entorns 
marítims de la roca fundacional Sa Palomera i la 
del delta del Valldeburg, a causa dels vessaments 
sulfurosos que hi abocava sense cap mena de depu-
ració, delicte ecològic que va seguir perpetrant en el 
paratge reconegut com el Portal de la Costa Brava 
fins a les darreries dels anys cinquanta.

He dit que potser caldria recordar aquells dies de 
l’estiu del 1943 com els que un noiet de 19 anys va 
arribar a Blanes. Ho he dit i ho mantinc, ja que es 
va afegir una veu en defensa de la vila marinera i el 
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seu entorn que, en moltes ocasions esdevindrà de-
cisiva. Va ser d’enamorament sobtat que va decidir 
erigir-se en qui cantarà millor la bellesa de la vila 
i els seus entorns, qui narrarà el relat del seu futur 
de bon viure-hi, qui animarà a invertir en el paisat-
ge, en la serenor del gran blau i en la posta de sol, 
però tot això arribarà més endavant. Ara és hora de 
mostrar els coneixements que imparteix l’Escola 
del Ritz als seus deixebles. L’hotel, com un tot in-
qüestionable, es configura com l’escenari natural 
de les classes altes, on poden exhibir l’opulència i 
el seu estatus d’intocables. Cal, doncs, que en el te-
atre de la gent més exclusiva no hi falti res; en el joc 
de miralls de pura ficció són benvingudes les bones 
maneres, l’atenció personalitzada, l’anticipació 
al desig, el coneixement del que és susceptible de 
sorprendre, saber caure bé, ser discret i fins i tot in-
visible. 

Aquest és l’equipatge que caracteritza el noiet de 19 
anys que, en ocupar el seu càrrec a l’Hotel Mediter-
rani de Blanes, s‘afanya a fer els canvis necessaris per 
poder desplegar les seves màgies al voltant de les 
dues palmeres, el brollador central i els enrajolats 
vuitcentistes que envolten el jardí indià amb més 
glamur de la vila. La temporada d’estiu que va del 
23 de juny al 15 d’agost ha sigut bona per a en Pepe. 

Aquest estiu ran de la mar de Blanes ha viscut l’idil-
li de la seva vida amb la jove Anita Manchón Gar-
cía i ha conegut molta gent interessant, com ara el 
rus Roman Cristoff, figurinista i director d’art de la 
companyia Los vieneses dirigida per Artur Kaps que, 
aquest estiu, allotjat a l’Hotel, ha creat l’esbós de tot 
el vestuari per a l’opereta Luces de Viena. Vestit de 
blanc impecable i assegut sota un dels para-sols dels 
Banys Mediterrani, cercava la inspiració. La direcció 
li ha valorat en Pepe la feina feta i, en arribar a mit-
jan agost, ha fet la maleta per incorporar-se de nou 
al seu càrrec. 

En Pepe torna a la ciutat mentre s’anuncien més 
restriccions d’àmbit nacional i, en el marc de la 
Segona Guerra Mundial, el govern reafirma la neu-
tralitat d’Espanya mentre la Luffwaffe bombarde-
ja Londres de manera sistemàtica i aquí tot just es 
comencen a administrar les dues primeres dosi de 
Penicil·lina. En Pepe torna a l’Hotel Ritz, que és la 
icona franquista enmig de la Barcelona humiliada, 
és el signe del luxe que acull en els seus salons els 
hereus més notables del règim, a més de nazis d’al-
ta volada, vedets de revista, senyoretes de compa-
nyia, de la vida alegre i el “descorche”, i un nom-
bre gens menyspreable d’agents secrets de l’espi-
onatge internacional. 

Josep Soteras a l’Hotel Ritz. Col·lecció J. Soteras (AMBL)
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Pel damunt les taules del Ritz corren els missatges 
visuals i gestuals, a la mateixa velocitat que ho fan 
els xampanys i conyacs francesos, les ginebres 
angleses, els vodkes russos i whiskys americans, 
adobats amb ratlles de cocaïna servides en safa-
ta de plata. Sota les tovalles, però, s’hi belluga el 
món atrinxerat, codificat, ultrasecret, criminal... 
Res a veure amb el desig de magrejar carn fresca 
ni de traspassar límits sota el mantell. En aquest 
clarobscur invisible a tocar de les cames, en cada 
celebració, festa o sopar de gala, s’intercanvia un 
fotimer de vida d’ambdós bàndols bel·ligerants. 
Amb tot, les senyores respectables no freqüenten 
els hotels, cafès cantants ni cabarets, tampoc no 
està ben vist que les senyores elegants fumin o be-

guin en públic. Això no obstant, una casa benes-
tant havia de gaudir de la presència d’una amant 
a la família per poder ser valorada com cal per una 
part de l’opinió pública.  

Els ajudants de cambrer de restaurant d’Hotel, 
dels quals en Pepe és el cap a l’Hotel Ritz, amb 
prou feines si aconsegueixen enganyar la gana 
amb l’àpat que al punt de dos quarts de dotze ofe-
reix l’Hotel al personal subaltern, de la mateixa 
manera que els costa de poder passar les revisions 
d’higiene personal i vestuari que tots els matins 
duu a terme l’ajudant de maître ans no comenci 
el servei: revista general d’ungles, mans, cabells, 
colls i orelles; de les camises, els punys, pitets i 
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colls; els guants blancs, impecables; de les jaque-
tes, botons, ullets, taques i arrugues; dels panta-
lons, la ratlla i el doblec; i de les sabates, les mit-
ges soles i l’enllustrat. Qui no ho passa amb èxit 
ha de sentir la frase que tothom coneix i més 
tem: Llúria avall! (anar-se’n, sortir per la porta de 
personal que encara avui hi ha en aquest carrer), 
sense haver dinat ni cobrat la jornada. No cal dir 
que per poder superar l’entrebanc, els ajudants de 
cambrer d’hotel inventen el que és inimaginable, 
com ara emmascarar amb guix les taques més fre-
qüents i visibles sobre els punys, pitets i colls de 
les camises. 

Pel que fa a l’ansietat que produeix el fet de no 
sentir-se tip, aquests xicotets tenen la seva estra-
tègia. El seu treball consisteix a traginar amb ele-
gància tota mena de plats firmats pels millors xefs 
de restaurant d’hotel i deixar-los sobre l’aparador 
a l’abast del cambrer que tenen assignat, el qual 
davant del client farà la mise en place definitiva. 
Les cuines del Ritz, ubicades al soterrani, estan 
connectades per escales que desemboquen en els 
salons restaurant, i aquestes són els punts calents 
de trànsit i sobretot de conflicte entre la profes-
sionalitat i l’ànsia incontenible de la fam dels 
setze anys. Amb altres paraules, aquell jovent de 
postguerra, la majoria fills de rojos empresonats 
o desapareguts en combat, en cada viatge escales 
amunt, per poder saciar la seva necessitat impe-
riosa, prenen amb infinita cura porcions d’aquell 
menjar especial de la mida de la cullereta que tots 
porten per si de cas a la butxaca. La misèria espe-
rona la gent a buscar-se la vida, i els àpats en què 
és del tot incontrolable saber el que han menjat 
els convidats, com ara els casaments o les celebra-
cions d’aniversari, el tiberi escamotejat de les tau-
les també surt Llúria avall, per ser venut al mercat 
negre d’estraperlo: colomins, guatlles i pollastres 
sencers, rodó de rosbif, ampolles de xampany i de 
vi, braços de gitano, lioneses, tortells... Tot plegat 
entaforat sota vestuaris folgats lliures de sospita. 

Tanmateix, però, tothom porta la paraula sospitós 
escrita al front. A Catalunya, i més concretament a 
Barcelona, l’amistat amb l’alemanya nazi ha estat 
reconeguda i aplaudida per una àmplia majoria 
del poble, juntament amb les creus gammades, 
les runes Sigel de les SS i els seus uniformes negres 
amb la calavera Totenkopf, que compartia simbo-
lisme amb les unitats dels camps d’extermini i els 
camises marró de les Sturmabtellung. I, pel que fa 
al poderós terror o el desplegament sistemàtic del 
mal arreu on trepitgen les soles alemanyes, si més 
no la gent de poc fiar de la qual es parla aquí, mira 
cap a un altre cantó. Segons les tafaneries a l’en-
torn del Ritz, en aquest lloc emblemàtic orgull de 
la ciutat i del règim franquista, a més de traficar 
amb els medicaments impossibles de trobar, s’es-
tableixen contactes per a ensinistrar agents espies 
que posteriorment actuaran a tot el territori na-
cional sota les ordres de la Gestapo. Mentrestant, 
portes endins, l’espectacle que ofereixen els esta-
dants de l’Hotel Ritz és d’una pulcritud admira-
ble. Tots ells són gent adinerada de missa i comu-
nió diària que, a última hora, s’han passat al bàn-
dol nacional i que resten a l’espera de recuperar 
les seves posicions, expropiades per la República, 
com a necessitat prioritària d’ús col·lectiu. No 
cal dir que la seva és una espera de luxe. Albiren 
l’entorn als acords del bandoneó, que marca les 
ziga-zagues d’uns camatges obsessius entestats a 
aconseguir el domini de l’altre, en un ballar luxu-
riós on les pelvis gairebé s’entretoquen, se citen 
en cada pas, en cada finta, en cada esglai pecami-
nós, i és precisament la melancolia arrossegada 
d’aquest so particular la que fa possible que no es 
desencadeni finalment el daltabaix, i que el ball 
acabi tan bé com ha començat. En els salons de 
l’Hotel Ritz el dolce far niente és possiblement 
un dels aspectes més ponderats, però la inacció 
ensopeix els ànims, relaxa els instints, esponja 
les idees i, sobretot, redueix a miques qualsevol 
pensament escatològic. Amb tot, la nit és tan jove 
com els amants ocasionals de mirada estantissa, 
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com les sílfides de pell tibant i les carns corpreses 
enmig de la llum minvant, com l’instant que ar-
renca els millors reflexos als vernissos, esmalts i 
sederies. Dames i cavallers, l’escenari és a punt! 
L’Hotel Ritz es complau de tenir-los com a hostes. 

A fora, on hi ha el món de debò, tots els carrers i 
avingudes es troben a les fosques. A fora plou una 
pluja fina benigna i freda. A fora no hi ha cap tràn-
sit, cap urgència, cap paraula, cap insinuació de 
retret. Les banderes, estendards i garlandes xopes 
d’aigua són a punt per retre homenatge al Reic-
hsführer de les SS Heinrich Himmler, cap de la 
policia alemanya, el qual s’hostatja a l’Hotel Ritz 
mentre la Gestapo ultima els detalls d’un acord 
bilateral amb la policia espanyola per poder de-
tenir en territori alemany els dissidents del règim 
franquista i opositors a la causa nacional.

A dins, la qualitat i el bon gust són els millors ali-
ats de la vetllada. A dins, en aquest lloc exclusiu 
per a minories selectes, no hi té cabuda allò es-
quívol. A dins, totes les qüestions es porten amb 
la discreció deguda i de manera elegant, un prin-
cipi fonamental en el tracte que s’estableix entre 
client i servidor. El senyor B, d’amagat de la seva 
senyora, es fa portar per en Pepe infusions de po-
leo-menta que no són altra cosa sinó whisky es-
cocès de reserva. La senyora X li demana conyac 
francès servit com si fos un refresc amb vas de 
coll llarg i una canya. A dins, en el món dels rics, 
tot i ser per alguns un miratge, no hi falta res, tot 
està amb ordre i fins i tot és de molt bon viure-hi. 
Això no obstant, no és cap reflexió per ser tingu-
da en compte i tampoc no es tracta de posar en 
valor aquí certes actituds, però en el context en 
què succeeixen el fets fa pensar de quina manera 
un xicot com ara en Pepe pot orientar el seu destí 
cap a altres horitzons on sigui possible prospe-
rar, aconseguir amb els seus coneixements un 
lloc on poder desenvolupar-hi la creació de nous 
escenaris, la posada a punt de propostes inèdites 

i l’intercanvi d’idees, coneixement, experiència 
i voluntat de servei.     

     El 1945, el setge sobre Berlin força el casament 
d’Adolf Hitller amb Eva Braun i el suïcidi de la pa-
rella a la mateixa nit de noces. Cau la bogeria nazi. 
Cau el mal que deixarà Alemanya estigmatitzada. 
Aquí a casa nostra, la notícia, lluny de provocar re-
buig i fàstic, de servir com a immunitzador dels cer-
vells que encara pensen en salvadors messiànics de 
pàtries, el morbo que desperta l’ambigüitat sexual 
dels dos amants suïcides commociona l’opinió pú-
blica. I, tot i que lluu el sol i fa temps de primavera, 
es nota en la ventolina un cert regust agredolç, per-
torbador i alhora perillós. 

Els pròxims tres anys en Pepe fa el servei militar a 
Barcelona. Gràcies a un veterà que es llicencia ano-
menat García, el qual ha conegut a Blanes fent de 
taxista, aconsegueix  ocupar el càrrec d’assistent 
del comandat en cap de la Caserna del Bruc. La casa 
del xef militar és al centre de la ciutat, a uns quin-
ze minuts a peu de casa seva. La feina d’assistent 
consisteix a fer el dinar i la compra dels productes 
necessaris; així que en Pepe, dins l’horari de 9 del 
matí a 3 de la tarda, estableix un menú variat que en 
funció dels productes de temporada va canviant. La 
resta del temps és per a ell i les seves obsessions, que 
no són altres sinó tastar les cuines dels establiments 
més importants de Barcelona, una inversió en cul-
tura gastronòmica que pot finançar amb tot el que 
cisa al seu comandant, un militar de carrera acostu-
mat a la bona taula que sap apreciar la qualitat de 
la cuina i el servei exquisit d’un bon professional. 
Amb tot, en Pepe no perd el contacte amb l’esco-
la del Ritz on s’acaba de formar i a l’estiu, amb el 
permís del seu cap militar, ve a fer la temporada a 
Blanes.

L’Hotel Mediterrani només té una habitació amb 
bany, la qual està reservada cada estiu a la matei-
xa família de Barcelona; a les catorze habitacions 
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restants només hi ha un lavabo a cadascuna i com-
parteixen bany al passadís. En Pepe aconsegueix 
fer entendre a la direcció aquesta incomoditat ma-
nifesta i s’instal·la un bidet a tocar de cada lavabo.  
També escolten el seu cap de menjador en la con-
fecció i diversitat dels menús, qualitat dels produc-
tes, elaboracions culinàries i serveis impecables 
de restaurant. Tot plegat perquè es pugui dir que 
a l’Hotel Mediterrani de Blanes, a més de la como-
ditat de les seves habitacions, pel que fa al restau-
rant s’hi menja d’allò més bé.  Aquests avenços no 
passen desapercebuts per a clients com ara els se-

nyors Rivière, el matrimoni barceloní enamorat 
del paisatge d’aquest litoral marítim que, any rere 
any, ocupa l’única habitació amb bany de l’hotel, 
i el qual en Pepe atén de manera personalitzada. 
Algunes nits, després del servei de menjador, fa 
tertúlia amb la senyora parlant de la bellesa del 
particular entorn i no deixa de suggerir-li la possi-
bilitat de convèncer el seu marit perquè inverteixi 
en el territori verge, idea no del tot descabellada, 
atès que a l’any següent i de manera discreta un 

administrador del matrimoni comença a adquirir 
finques de l’indret que amb el temps s’anome-
narà Pinya de Rosa. Aquesta acció d’emmirallar 
possibles inversors en el paisatge, suposa uns cent  
llocs de treball garantits, llicències d’obres i el 
corresponent subministrament de materials per 
part d’industrials de la vila.  

És la nit del 24 de juny de 1946 i el setè any de 
postguerra. L’Hotel Mediterrani llueix el menja-
dor parat de festa. Al passeig de Mar la quitxalla 
ha calat foc a les fogueres. El xivarri i la gresca de 

la gent, tot i que no té res 
a celebrar, arriben nítids 
als comensals de les tau-
les il·luminades, ben pro-
veïdes del millor beure, 
del millor menjar, ambi-
entades amb música de 
violí. El que es veu enllà 
del reixat i del barri que fa 
de tanca al magnífic esce-
nari no és altra cosa sinó 
l’exhibició de l’opulèn-
cia de la classe dominant, 
enfront dels seus súbdits 
amb economies depau-
perades, impossibles de 
poder generar cap altra 
menja que no fossin les 
farinetes i els fesols pas-
sats per la paella, amb el 

dispendi d’una unça de greix, per ser la revetlla de 
Sant Joan. Ara el violinista, discretament, s’aproxi-
ma al brollador que hi ha enmig de les dues pal-
meres bessones. Una parella elegant s’aixeca de la 
taula i es posa a ballar amb el fil de música, són jo-
ves i des del passeig estant se’ls veu que irradien fe-
licitat, una estampa amb la qual hom se’n pot anar 
a dormir conformat de tanta bellesa. 

A Blanes, el dia 12 de març de l’any 1949 en Pepe i 
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l’Anita, després de cinc anys de prometatge, es ca-
sen a la capella de la Mare de Déu de l’Esperança. 
La festa de convit, amb l’assistència dels familiars, 
amics i personalitats representatives de la vila, té 
lloc a l’Hotel Mediterrani. La vetllada, on no hi 
falta detall, és amenitzada per l’Orquestra Soms y 
sus muchachos. El matrimoni Soteras–Manchón, 
un cop finalitzat el viatge de noces, s’instal·la de 
lloguer al pis que la direcció del Mediterrani té so-
bre el garatge del carrer de l’Esperança. En aquells 
dies, de manera extraoficial, la Junta Directiva del 
Casino, li fa arribar el seu malestar per com s’està 
portant l’entitat en els últims temps, qüestió que 
els preocupa i els ha fet pensar en ell per remun-
tar el negoci. En Pepe és conscient que allò que li 
ofereixen és una ruïna de cap a peus, un local que 
en el curs dels anys de postguerra sistemàticament 
ha anat a pitjor, amb una clientela irrisòria, enve-
llida, de despesa mínima i exigència màxima; un 
negoci, per tant, fregant la fallida i que el sol fet de 
pensar en ell com a possible futur indica en qui ho 
pateix un estat d’absoluta paranoia, fora del temps 
i l’espai, lluny de voler entomar com són les coses 
i d’assimilar la realitat del temps magre i la grisor 
dels dies prims. Amb tot, a la tardor d’aquest ma-
teix any es fa efectiu el contracte pel qual en Pepe 
Soteras i Riba passa a ser de manera oficial el nou 
conserge del Primer Casino de Blanes.

L’any que els senyors Narcís Sicra i Gali, Jo-
aquim Robert i Rabassa, i Josep M. Burguet i 
Grané (membres de la junta del Primer Casino 
de Blanes) van oferir-me la consergeria de l’en-
titat, jo en tenia 25 i encara no en feia mig que 
m’havia casat amb l’Anna, a la capella de la 
Mare de Déu de l’Esperança. Per decidir-me a ser 
el proper gestor del Casino, recordo que aquell 
dia de tardor vaig restar assegut matí i tarda en 
un banc del passeig. Volia saber el nombre de 
clients que entrava i sortia del cafè, i la pros-
pecció va posar-me de relleu que aquell era un 
negoci ruïnós. Així que jo no vaig fer altra cosa 
sinó gastar-me tots els estalvis de la llibreta. Li 
vaig pagar per a <<no-res>> al senyor López —
conserge d’aleshores— la magnífica quantitat 
de 35.000 pessetes en concepte de traspàs d’allò 
que havia de ser el meu primer negoci d’hosta-
leria a la Costa Brava.

L’endemà, a primera hora, la seva dona, els pares 
i el seu cosí germà Salvador Riba, proveïts d’es-
combres, recollidors, galledes i baietes, coincidei-
xen davant el casalot de tres plantes i soterrani, 
amb façana a quatre carrers (on a l’actualitat en 
els baixos de l’edifici de nova planta hi ha el Ca-
sino): passeig Pau Casals, carrer Mossèn Manresa, 
plaça d’Espanya i travessia Pau Casals. A les ordres 
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d’en Pepe, s’inicia la gran feinada de foragitar del 
lloc qualsevol indici de deixadesa, mediocritat i 
de mala praxi. Tot plegat, un esforç considerable 
tant d’en Pepe com de la família per aconseguir el 
somni llargament cobejat.    
 

A mi m’havien ensenyat —dels millors mestres 
d’Europa ho havia après— que el més impor-
tant era l’escenari. L’espai on era possible ex-
hibir la ciència que s’impartia a la Universitat 
del Ritz (l’escola de l’Hotel Ritz era una de les 
capdavanteres al món) pel que feia a l’activitat 
professional de cambrer, maître o director de res-
taurant d’hotel i de la qual vaig ser fidel alumne 
al llarg dels anys: 1941, 42, 43, 44 i 1945. Jo 
vaig creure en aquell casalot de quatre plantes 
que, des del passeig de Mar de Blanes, semblava 
encantat davant la Mediterrània. Vaig creure en 
les possibilitats de poder desenvolupar-hi el meu 
projecte i, sobretot vaig creure en el futur que tot 
just s’endevinava i que d’immediat trucaria a la 
porta, de la mà dels indrets encara verges que 
envoltaven aquest poble.

Mentre que les platges de la vila acollien trens 
atapeïts de banyistes arribats de Barcelona amb 
visera, beguda tèbia i entrepà de truita de patates, 
Hollywood descobria la bellesa de la Costa Brava 
al món, amb les pel·lícules: Pandora y el ho-
landés errante i Tres historias de amor. 
Tot això, però, aquí encara no havia arribat. De 
moment el que hi havia era molta por enquistada, 
molta obediència cega a les regles imposades pels 
vencedors i, dins la grisor dels dies, s’hi notava un 
cert besllum de misèria que ho embolcallava tot, 
disfressat amb la dignitat que de sempre ha carac-
teritzat aquest país. Una gent en la seva majoria 
amable i amb poc poder adquisitiu, que distribuïa 
els seus minúsculs excessos entre el Centre Catò-
lic, els Terrassans, l’Espanyol, l’Àncora, el Casino, 
la Parada, el Barqueta i la Parra. Una gent, insistei-
xo, mancada de model a l’hora de decidir-se per 

una oferta o una altra, atès que a tot arreu servien 
pràcticament el mateix, tret de les boníssimes al-
mejas (avui escopinyes) i les anxoves, de dos dels 
establiments acabats de referir. 

Vet aquí doncs que, després d’engruixir les parets 
i els sostres del casalot amb un parell de capes 
de pintura, després de refer la il·luminació, el 
mobiliari i els utillatges de servei,  després d’ad-
quirir una cafetera exprés de dos braços, d’ar-
ranjar la nevera de gel i l’expositor de vidre del 
cim de la barra, vaig convenir que els espais del 
Casino: saló cafeteria, sala de billar, apartat de 
serveis i saló de ball, reunien les condicions idò-
nies perquè el Primer Casino, del qual jo n’era el 
conserge, es pogués diferenciar <<anys llum>> 
de la resta d’establiments que en aquell any de 
1949 hi havia a Blanes. Recordo que vaig inau-
gurar el meu negoci el matí d’un dilluns plujós 
i que vaig escollir aquell dia de mercat —amb 
gran afluència de gent a la vila— per donar a 
conèixer a propis i estranys el meu ambiciós i 
distingit projecte. Tot seguit, però, em vaig ado-
nar que em caldria molta pedagogia perquè els 
meus possibles clients poguessin comprendre 
la mena de servei personalitzat que jo desitja-
va oferir-los en aquells dies de postguerra on es 
podia veure en el cine El santuario no se 
rinde i a la ràdio escoltar Clavelitos. Parlo 
dins el  context de l’any victoriós que en feia 
deu del final de la Guerra Civil Espanyola. El 
calaix de la inauguració d’aquell dia de mercat 
va ser de 6 pessetes, però pel Casino hi va pas-
sar molt de públic, sobretot jovent. Això em va 
ajudar a comprendre que em calia rebaixar un 
xic la gosadia i mirar de trobar l’encaix entre les 
meves expectatives i allò que pogués complaure 
a l’hipotètic client que jo envejava.

L’escenari és el més important i en Pepe és espe-
cialista a construir-los. Els pot fer a la mida de 
totes les possibilitats, gustos i desitjos. Sap com 



132

satisfer l’altivesa, com fer brillar la senzillesa. Ho 
va aprendre a la millor escola —a la facultat supe-
rior sobre tracte i tacte—, on s’hi donen les lliçons 
més brillants de protocol, diplomàcia i relacions 
públiques. L’escenari és el més important. En-
cara avui es pot veure el creuament de mirades 
que s’estableix entre els vianants que passen pel 
davant de La Bombonera i aquells que es creuen 
privilegiats de poder-la gaudir.

L’escenari era el més important i jo n’era plena-
ment conscient, però en aquells temps migratss 
no n’hi havia prou amb l’escenari, calien estra-
tègies que cridessin l’atenció del tipus de gent 
que jo cobejava per al Casino. El primer cap 
de setmana següent a l’obertura vaig exhibir 
a l’expositor de vidre <<per primera vegada a 
la vila>>, safates curulles de calamars a la ro-
mana i d’“ensaladilla rusa”; a més de patates 
rosses, olives farcides, anxoves i “almejas” de la 
millor qualitat. Tot plegat doncs va contribuir de 
manera decisiva que en poc temps una classe de 
públic homogeni i de certa qualitat, entre el qual 
hi destacava una nodrida colla de nois joves, es 
fes seu aquell meu primer negoci d’hostaleria. 
La saba de la joventut va fluir sense aturador 
pels espais del vell casalot i aquest fet irrefuta-
ble va donar-li vida, el va regenerar, el va reno-
var per dins i per fora, des del soterrani fins al 
terrat. Fins i tot, un bon dia, amb el naixement 
de la nostra filla Anna, hi va haver festa grossa. 
En el meu paper d’amfitrió, el Primer Casino 
de Blanes, va aconseguir d’aglutinar sota el seu 
sostre tres generacions de blanencs alhora, sense 
que això provoqués cap conflicte ni ingerència 
per part de ningú.

Arriba el ball del Casino al saló del primer pis, amb 
orquestra i vocalista, on s’hi reuneixen lluint els 
millors vestits les parelles més selectes de la joven-
tut de la Vila, i d’altres no tan joves ni tan distin-
gides ni tan abillades, que també hi tenen cabuda.

Mai no vaig voler crear cap diferència de clas-
se entre la gent del Casino i la de fora, però 
aquesta distància diferenciadora d’uns i d’al-
tres s’hi va produir. Amb tot, deixeu-me dir 
que feia goig de veure aquella munió de bellesa 
exhibint-se al ritme sincopat d’un foxtrot, on 
ella es deixava portar per ell en un improvisat 
encadenament de girs i passos sense fi, dignes 
dels millors ballarins.

És cert, al ball del Casino hi podia entrar tothom 
encara que no en fossis soci ni pertanyessis a cap 
de les colles que el freqüentaven. Amb tot, l’esce-
nari, és qui fa la selecció definitiva i natural de la 
gent que hi troba l’ambient idoni i la que rebut-
ja anar-hi. L’escenari determina d’una manera 
diàfana la classe de públic i, per tant, el tracte i 
els serveis. Així doncs, es pot dir que en Pepe va 
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aconseguir estabilitzar una nau que anava a la 
deriva. En aquells moments, però, una idea nova 
no el deixava dormir, un projecte de gran volada i 
de forta inversió econòmica. Aquest emprenedor 
d’idees es va adonar que al llarg del litoral marí-
tim que va de Barcelona a Sant Feliu, no hi havia 
cap hotel de categoria i això el portà a imaginar 
un hipotètic emplaçament d’aquesta instal·lació 
a Blanes. Ja en sap el nom: el Parc Hotel, i l’em-
plaçament: la platja de S’Abanell, només li falten 
els inversors, una qüestió que en Pepe esperava 
resoldre fent servir la convicció com a eina cata-
litzadora i el desplegament de raons respecte de la 
viabilitat de l’afer a tractar. El projecte agafa for-
ma sobre el paper. Les signatures de l’arquitecte, 
l’aparellador i l’empresa constructora figuren en 
el permís d’obres de l’Ajuntament de Blanes. Tot 
és a punt per començar a excavar els fonaments. 

I a la fi el bon temps va dur-me a projectar la 
terrassa del Casino. La volia molt pròpia (per 
tot allò que he dit abans de l’escenari). Per tal 
d’aconseguir-ho, em vaig imaginar un cotxe res-
taurant de l’Orient Exprés d’estiu, on la comodi-
tat de sentir-se envoltat d’elements vegetals bai-
xos —fent la funció de separadors—, confegien 
a l’espai la intimitat necessària per poder-hi 
acollir les millors tertúlies que, <<mai abans>>, 
no s’havien donat en aquell tros de passeig. Par-
lo, naturalment, de la famosa tertúlia del poe-
ta Josep M. de Segarra, la de l’escriptor Vicens 
Coma i Soley i les d’altres intel·lectuals arribats 
d’estiueig a la vila que, amb la seva particular 
bonhomia, van contribuir de manera decisiva 
a l’enlluernament col·lectiu, enmig de les nits 
estiuenques del Primer Casino de Blanes i de la 
Costa Brava.
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El Casino com a generador d’infraestructures tu-
rístiques en una vila en què tot està per fer, on cal 
que hi hagi més hotels, restaurants, apartaments, 
xalets, càmpings, botigues de souvenirs, disco-
teques, bars de copes i de flamenc. Per aconse-
guir-ho, però, convé fer servir l’habilitat, el tracte 
exquisit d’un home proper que contribueixi de 
manera decisiva, amb els seus coneixements, a 
estovar la crosta de la dictadura sobre la vila de 
Blanes, a fer més amable el domini de la empresa 
SAFA i enaltir el topònim Costa Brava arreu. En 
Pepe és aquest home. Sense estar-hi compromès, 
aconsegueix amb la seva depurada diplomàcia de 
ser proper a l’aparell local del règim, cosa que li 
obre més d’una porta, imprescindible per aconse-
guir fer viables els propòsits que persegueix.

Després d’un fotimer d’entrebancs, desil·lusions 
i alguns indissimulats menyspreus per part del 
grup hoteler majoritari en l’operació Park Hotel, 
aquest i la resta de socis arriben a la conclusió que 
el millor professional per dirigir-lo no és altre 
sinó el senyor Pepe Soteras i Riba. Així que a l’any 
1958 s’inaugura oficialment a Blanes la instal·la-
ció d’hostaleria més avançada i important de la 
comarca, amb assistència de les autoritats, del cle-
ro i dels personatges més influents de la Vila. Per a 
la difusió i expansió del nou hotel al món en Pepe 
no escatima mitjans ni esforços i, en menys d’un 
any, el Park Hotel es consolida com una de les mi-
llors referències de la Costa Brava. Entre la distin-
gida clientela que s’hi ha hostatjat hi destaquen 
els noms d’Anna Maria Anita Güterman, hereva 
de la industria tèxtil Güterman, d’origen jueu, es-
posa aleshores d’Herbert von Karajan, la qual va 
gaudir del sol i platja a S’Abanell en companyia 
del seu amant, el capità de les SS Otto Skorzeny, 
protagonista de l’alliberament de Mussolini per 
ordre directa de Hitler. En el transcurs de la seva 
estada al Parc Hotel, la parella va rebre la visita del 
famós director d’orquestra austríac de gira a Bar-
celona amb la Simfònica de Berlin.

Pel que fa a les relacions professionals, en Pepe 
va compartir coneixements, a més del seu amic 
personal Josep Mercader del Restaurant Motel de 
Figueres, amb Maria Trias, de l’Hotel Trias de Pa-
lamós; els germans Duran, de l’Hotel Duran de Fi-
gueres; amb Josep Ensesa, de l’Hostal de la Gavina 
de S’Agaró; amb el matrimoni Camil·la i Agustí, 
del Restaurant Bahia de Tossa de Mar; amb Josep 
Gumà, de l’Hotel Voramar de l’Escala;    amb Cala 
Neus de l’Escala; amb Aigua Blava i Cap sa Sal de 
Begur; amb l’Hotel Santa Marta de Lloret de Mar; 
amb l’Hotel Doll de Blanes. I, en l’apartat de sales 
de festa, va assessorar: La Palmera de l’Escala, Pati 
Blau i Chez Tomás de Llafranc, Club Català de 
l’Estartit, Club Mediterranée del Cap de Creus, El 
Relicario i La Masia de Lloret de Mar, Tiffany’s de 
Platja d’Aro, Madame Zozo de Vall-llobrega.  
  
En Pepe, des del Casino de Blanes, aconsellava 
inversors estrangers com ara els senyors Brig Day, 
promotor de la urbanització de xalets a Mas Gue-
lo, i Gino Pini, de la directiva de l’Inter de Milà, 
responsable de la direcció i venda dels aparta-
ments Domus Aurea. Uns joves, Ángela i Rafael 
Echevarne, arriben a Blanes al cim d’una moto, 
paren davant del Casino i pregunten si a la Vila hi 
ha dentista. La negativa d’en Pepe els va suposar 
que s’hi hagin quedat per sempre. Fins i tot el ge-
neral Franco va gaudir de dos refrigeris preparats 
des del Casino de Blanes.      

Ara, doncs, amb l’opacitat i la desmemòria 
que el pas del temps emmascara la vida, po-
dria dir a tall de foraster que, des de la relació 
personal he fet molt per Blanes. Podria dir-ho, 
però, no ho faré pas. No penso fer-ho perquè jo 
sóc d’aquí. Perquè pertanyo a aquest poble i el 
sento com a propi: el Vilar, el Marimurtra de 
Faust, les cales soliues de llevant, la Punta de 
Santa Anna, Sa Palomera, S’Abanell, i aquesta 
badia en forma d’ala de gavina, immortalitza-
da als papers de Ruyra.

CAFè, COpA I pURO
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En aquest any 2016, doncs, el 92 aniversari de 
Pepe Soteras i Riba —igual com la diada vacional 
francesa— caurà en dijous, dia de menjar paella. 
Ara, net i polit, assegut com cada matí a la taula de 
la cuina, en Pepe esmorza tot llegint el diari men-
tre que de cua d’ull fa un repàs exhaustiu a l’ho-
ritzó i consulta en el seu mòbil els compromisos 
més immediats.
 

A la una, un quart de dues, vermut d’aniversa-
ri al Casino; a dos quarts de quatre, dinar fa-
miliar a Barcelona al Restaurant Diagonal del 
meu oncle Jaume Soteras i Soteras i, per acabar 
feliçment la jornada, de les vuit, un quart de 
deu, partida de cartes amb els amics al Primer 
Casino de Blanes. 

L’home que en paraules he intentat retratar en 
aquest paper, el conec de l’adolescència. Alesho-
res, més que difícil resultava perillós conjuminar 
les trapelleries d’un vailet d’onze anys amb el 
pensament enterbolit d’una societat empobrida 
de valors. No obstant això, ell va apropar-se tal 
com era i segueix essent a l’actualitat: en Pepe So-
teras i Riba, un senyor amable interessat en el bon 
viure de l’altre. 

Col·lecció Josep Soteras (AMBL)
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lluïsa Granell i miquel Guillamon
  Fotografia emmarcada de gran format 2x1. 

Vista de la badia. Anys seixanta.

Victor Álvarez
  Tríptics informatius de turisme de la Costa 

Brava i Blanes.

maria Àngela sagrera
  Diversos tríptics informatius i publicacions 

municipals. 

Josep Gaitan 
  Llibret Aplec Fejocista de les unions comarcals 

de Blanes, Alt Maresme i la Selva. Santuari de la 
Mare de Déu del Vilar. 15 de setembre de 1935.

  4 negatius fotogràfics i 1 positiu. Anys trenta.

Núria Garriga de Pedro 
  Quadernet imprès d’Aforismes Catalans del 

Dr. Carlos Amat, amb la inscripció del nom del 
seu besavi, en Pau de sa Coixinera, Pau Mestre i 
Xaubet (1859). I una foto de la seva avia Dolores. llibreviu.org

  Opuscle Bodas de plata de la parroquia de San-
ta Teresa del Niño Jesús. Barcelona (1956). In-
clou el capítol: “Joaquim Ruyra, veí d’aquesta 
parroquia”.

Biblioteca Güelfo Zola maynou
  Diversos llibres amb autors o temàtica vincu-

lada amb Blanes. 

Jordi soley
  Partitures musicals i textos (fotocòpia) de l’obra 

de teatre Pastors i Misteris, de Pere Puig i Llensa.

Donacions 2015
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maria Teresa Rocafort Busquets   
  La novel.la: Pinya de Rosa de Joaquim Ruy-

ra. Volum I, 2ª edició de 1931. Conté una de-
dicatòria manuscrita de Joaquim Ruyra al Sr. 
Joaquim Gomis i la seva esposa, oncles de la 
donant, per les seves noces. 

  Carta original manuscrita de Joaquim Ruyra 
dirigida al Sr. Joaquim Gomis i Gelabert de ge-
ner de 1929.

  Sobre buit amb remitent de Joaquim Ruyra, 
amb l’adreça del Sr. Joaquim Gomis al carrer 
Hospital i remitent de Joaquim Ruyra des del 
carrer Bretón de los Herreros de Barcelona. 
Datada l’11 de maig de 1935. 

Jesús Peñaranda Royo 
  Documentació diversa sobre la família bla-

nenca Peñaranda Armero. Col·lecció de 62 
fotografies familiars del s. XX (còpia digital).

  Documents relatius al guàrdia urbà Pedro 
Peñaranda Galdón (1927-1952).

Família Rodriguez mitjans
  Documentació de l’Hotel Miramar (tríptics 

turístics, adhesius, postals, sobres i paper de 
carta). 

Xavier Vallory
  9 fotografies albúmines principi segle XX dels 

estudiants del Col·legi Santa Maria Els Padres, 
on apareix el pare Jaume Corominas S.F.

maria Gómez
  Còpia gran format en paper imatge antiga 

Mare de Déu del Vilar. 1912 c. 

Josep maria Padern
  Positius fotogràfics sobre paper de format 
gran.
  1.271 positius sobre paper format petit.
  5.941 diapositives. 
  2.641 negatius sobre plàstic color i 12.822 
b/n.
  5.538 imatges digitalitzades en cd.
  95 pel·lícules Super 8. 
  8 pel·lícules 8 mm  i 6 format gran.
  10 enregistraments sonors.
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santiago Vila-Puig
  Retrat de Joaquim Ruyra. Original del pintor 

Joan Vila-Puig.

Enric Pérez
  Donació diversa de documentació, impresos i 

recordatoris.
  4 cintes de vídeo VHS Festes Valldolig 1989, 

1990 i 1991.

santiago marín / Taller Blanes Arqui-
tectura (TBA)

  Donació del fons documental del Taller Bla-
nes Arquitectura (expedients, projectes i plà-
nols). Documentació relativa a l’activitat 
professional del taller i els seus membres ge-
nerada aproximadament entre l’any 1971 i el 
2013. Conté 150 capses d’arxiu definitiu més 
25 caixes de vegetals.

Germans dolors, mercè i Xavier oms 
Bassols

  Donació de documentació relativa al seu pare 
Joaquim Oms Plandiura: Còpia mecanografi-
ada de l’òpera Un drama en el Castillo de Pa-
lafolls, lletra de Florencio Flores de Florencia, 
poeta. Partitura de l’òpera Un drama en el Cas-

tillo de Palafolls. Edició de la cançó Dimelo Tú. 
Lletra i música de Manuel Palos. Publicació de 
la cançó Orquideas azules de Carumichel.

montserrat llambí
Donació de documentació relativa a la capella de 
l’Esperança.  

  Una carpeta amb rebuts, factures, correspon-
dència, cartells i impresos sobre l’administra-
ció de la capella, 1927-1989.
o Factures i rebuts 1939-1989.
o Dues cartes del Sr. Folguera, 1940.
o Diversos impresos:
	Exercicis espirituals de l’Associació 

filles de Maria, 1924.
	Record de la Santa Missió de 1927.
	Fulla Parroquial de 1927.
	Recordatori primera missa Mn. Genís 

Baltrons, 1956.

Retrat de Ruyra
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  Un quadern d’estat de comptes de la capella, 
1939-1941.

  Un quadern de notes i memòries de la capella 
de dos administradors. Joan Pons entre 1939-
1955 i  un text escrit el 1970 per l’administra-
dor Joan Llambí on apunta els seus records 
sobre la capella.

Josep llorens Passapera
  Esplai. Il·lustració catalana, números 125 i 146 

(1934), amb continguts sobre les drassanes de 
Blanes i una entrevista de Vicenç Coma a l’es-
criptor Joaquim Ruyra.

  Estatuts de la Sociedad Cooperativa La Blan-
dense. Girona (1929).

Pere Castany letamendi
  Fulla parroquial. 24 d’agost de 2014. Paraula i 

vida de Lluís Martínez Sistach sobre “Joaquim 
Ruyra, escriptor franciscà”.
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Joan Padern, aquarel·lista

Subtitulada De la Costa Brava a Amèrica (1946-
1967), es tractava d’una exposició  de les prime-
res pintures de l’artista, algunes mai exposades 
per pertànyer a la col·lecció particular del pintor. 
La resta de peces de l’exposició provenien de col-
leccionistes privats que les havien cedides per a 
la mostra. Entre el total de 57 aquarel·les que hi 
havia exposades s’incloïen els paisatges i les bar-
ques que tant d’èxit van tenir posteriorment en 
els quadres realistes de Padern.

Organitzada per Joan Padern i la seva esposa Isa-
bel Hostench, amb la col·laboració de l’Arxiu Mu-
nicipal, l’exposició presentava un recorregut per 
les aquarel·les, les primeres pintures que va realit-
zar durant la seva joventut. El recull d’obres anava 
des de la més primerenca, que data del 1946, fins a 
la sèrie que va pintar el 1967. Així, s’hi podien re-
conèixer pobles i cales singulars de la Costa Brava, 

com sa Forcanera (Blanes) o es Codolar (Tossa de 
Mar), uns paisatges que també són protagonistes 
a les exposicions a l’Argentina, Veneçuela o Pana-
mà, al costat de les aquarel·les amb panoràmiques 
de Buenos Aires, Caracas, Bahía, Bariloche, Jujuy 
o Tigre. I és que en la seva trajectòria pictòrica va 
ser particularment exitosa l’aventura per terres 
d’Amèrica del Sud durant la dècada dels anys 50.

La inauguració de l’exposició, que inicialment es-
tava previst que es fes la tarda del divendres 27 de 
març, es va ajornar fins al cap de setmana a causa 
dels tres dies de dol decretats per la Generalitat 
amb motiu de l’accident aeri als Alps francesos 
que va acabar amb la vida de 150 persones. Du-
rant la vetllada, també es va presentar el catàleg 
oficial editat amb motiu de l’exposició. Allotjada 
a la Sala García-Tornel del Carrer Ample, es va po-
der visitar fins al 12 d’abril. 

Notícies de l’Arxiu

Inauguració de l’exposició
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Presentació de l’Itinerari Ruyra 

Joana Muñoz Mora és una jove blanenca de 23 
anys graduada en Humanitats que, com a treball 
de recerca de grau, va confeccionar una ruta li-
terària. Presentat sota el títol Itinerari Joaquim 
Ruyra a Blanes: quan el paisatge es fa literatura, 
l’exercici li va suposar una matrícula d’honor i, a 
més a més, una recompensa afegida: poder dur-lo 
a la pràctica. 

Després que va fer arribar el treball a l’alcalde de 
Blanes Josep Marigó i a la regidora d’Educació 
Susana Ramajo, tots dos van estar d’acord que la 
millor manera de fer-li un reconeixement a l’au-
tora era fer la ruta realitat. Per això, es van posar en 
contacte amb els tres instituts de Blanes –S’Agu-
lla, Sa Palomera i Serrallarga-, i es va dissenyar un 
calendari tant per presentar la ruta al públic i als 
estudiants, com per dur-la a la pràctica.

La presentació al gran públic es va fer a la sala Bo-
laño de la Biblioteca Comarcal el dia 13 de març i 
va estar encapçalada l’alcalde i la regidora d’Edu-
cació acompanyats de l’autora de la ruta i la seva 
tutora en el treball de recerca, Rosa Cerarols. 
 

També hi van participar l’arxiver municipal, An-
toni Reyes. Durant la presentació, Joana Muñoz 
va lliurar a Josep Marigó dos exemplars del seu tre-
ball perquè quedessin dipositats a la Biblioteca i a 
l’Arxiu i puguin ser consultats pels usuaris. Durant 
l’acte també es va projectar l’única filmació que 
existeix on apareix Joaquim Ruyra. La pel·lícula va 
ser rodada davant de la casa de l’escriptor, al centre 
de Blanes, i al Santuari del Vilar el 27 de febrer de 
l’any 1934, cinc anys abans de la mort de l’escrip-
tor. Uns dies després també es va omplir el Teatre 
per allotjar uns 200 estudiants de batxillerat del 
municipi de 16 a 18 anys a qui l’autora i tècnics de 
l’Arxiu van explicar encara amb més detalls el con-
tingut de la ruta literària i de la pel·lícula.

La Diada de Ruyra

Durant el llarg cap de setmana de la festivitat de 
la Diada, l’Ajuntament va organitzar tot un seguit 
d’actes per homenatjar la figura de Joaquim Ruy-
ra. L’acte central del cicle dedicat a l’escriptor va 
ser la presentació del llibre Joaquim Ruyra i els 
Caputxins, que va tenir lloc el 12 de setembre 
en un paratge carregat de contingut: el Convent 
de Blanes. Les coses benignes van complir aquest 
2015 el 90è aniversari de la seva publicació, que 
anys més tard també s’inclouria al recull de narra-

cions titulat Entre flames, editat al 1928. 
La presentació del llibre es va fer justament on es 
va ambientar aquest conte, al Convent, on durant 
molts anys van viure i treballar una petita comu-
nitat de frares caputxins. La presentació anà a 
càrrec de Jordi Cervera i Valls, frare caputxí i pro-
fessor de Bíblia a la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, que s’ha encarregat de fer la introducció de 
la nova publicació juntament amb el poeta i assa-
gista Jordi Pàmies. L’acte es completà amb una lec-
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tura dramatitzada de diversos paràgrafs del llibre a 
càrrec de sis actors, així com amb les intervencions 
de l’alcalde Miquel Lupiáñez, del regidor de Cultura 
i Arxiu Quim Torrecillas, de l’arxiver Antoni Reyes i 
del tècnic de l’Arxiu Aitor Roger. Atesa la singulari-
tat d’aquests esdeveniments, les places per partici-
par-hi eren limitades, i el públic que volia assistir-hi 
-en total van ser més de tres-centes persones- s’havi-
en d’inscriure prèviament a l’Arxiu Municipal.

Els altres actes destacats que s’incloïen en el cicle 
d’activitats dedicades a l’escriptor van ser les rutes 
literàries que es podien fer durant aquests dies. L’ex-
cepcionalitat d’aquesta ocasió era que, per primera 
vegada, es podia seguir la ruta per mar que va disse-
nyar l’estudiant Joana Muñoz. Hi va haver una altra 
ruta literària per terra, feta en dues sessions, al matí 
i al migdia, a càrrec de l’historiador i tècnic de l’Ar-

xiu Aitor Roger, que el 2003 va ser secretari tècnic 
dels actes de commemoració de l’Any Ruyra. Aquest 
expert en la vida i l’obra de Ruyra donà a conèixer 
l’univers ruyrià a través dels paisatges blanencs que 
va dibuixar en paraules en la seva obra, així com dels 
estats d’ànim dels seus personatges, que l’escriptor 
va descriure en els seus relats per intentar entendre 
el paper de l’home en el món.
 
Casa Oms, la planta baixa de les dependències mu-
nicipals que hi ha al carrer Ample, allotjà de l’11 al 
27 de setembre l’exposició que es presentava sota el 
títol Ruyra i les coses benignes. La mostra reunia les 
aquarel·les de Miquel Oliveras que il·lustren el llibre 
Joaquim Ruyra i els Caputxins, i es complementava 
amb material divers que provenia de l’Arxiu Muni-
cipal, com ara exemplars dels tres llibres editats a 
principis del segle XX que recullen l’obra de Ruyra 
–Marines i Boscatges, La Parada i Entre Flames-, o 
bé documents originals dels diferents homenatges 
que se li han fet a Blanes: el 1934, el 1958 i, princi-
palment, el 2003 amb motiu de l’Any Ruyra. 

Per a l’organització dels actes dedicats a Joaquim 
Ruyra, l’Ajuntament de Blanes va comptar amb 
el suport i col·laboració d’empreses i instituci-
ons diverses. Així, a banda de la implicació de 
l’orde dels Caputxins de Sarrià, també es comptà 
amb el suport de l’Editorial Mediterrània, Dofi 
Jet, Panoràmic Blanes, el Convent de Blanes, Fle-
ca i Pastisseria Marina, Cava Laviret, Peixos Ros 
i les vinyes blanenques Cal Correu, productores 
del vi Blanc de Vela.

Menús de guerra del cuiner Joan vila

El passat 24 d’octubre, l’alcalde Miquel Lupiáñez, 
i el regidor de Cultura i Arxiu Quim Torrecillas, 
acompanyats de Joan Manel Mas, en represen-
tació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i 
del Grup BBVA -coproductors de l’exposició-, van 

encapçalar la inauguració de la mostra Menús de 
Guerra. Cuina d’Avantguarda i Supervivència. 
L’exposició s’allotjà a la Casa Saladrigas fins al 28 
de novembre, i posteriorment inicià el seu periple 
per terres gironines.

Miquel Oliveras amb responsables municipals davant la casa 
de Ruyra. 11 de setembre de 2015
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Especialment emotiva va ser la presència durant 
la inauguració de la família del cuiner blanenc 
Joan Vila, un dels protagonistes de l’exposició, 
que van cedir documentació en forma de foto-
grafies, quadres, receptaris o diplomes, la qual 
cosa va enriquir molt la mostra.

Sergi Freixes, el comissari de l’exposició, va en-
capçalar una completa visita guiada que es va 
tancar amb les aportacions que també van fer 
el director i el tècnic de l’Arxiu Municipal, Toni 
Reyes i Aitor Roger, respectivament. L’acte es va 
tancar de la millor manera possible, ateses les ca-
racterístiques de la mostra: els assistents van po-
der tastar Faves a la Blanenca, una de les recep-
tes elaborades per Joan Vila per al fullet Menús 
de Guerra que va editar als anys trenta la Gene-
ralitat de Catalunya, i del qual ja ens havíem fet 
ressò a les pàgines de la revista Blanda.

L’indiscutible lligam de Blanes amb l’exposició 
quedava exemplificat en un apartat dedicat al pres-
tigiós cuiner blanenc Joan Vila i Gelpí, propietari 
de l’antiga Fonda Vila, que regentava on actual-
ment s’alça el Teatre de Blanes. Joan Vila (Blanes, 
1882 – c. 1958) va estudiar cuina a París i a Londres, 
va ser cuiner al Pavelló Iberoamericà de l’Exposició 
de Sevilla de 1929, i a Madrid va treballar al servei 
del rei Alfons XIII. La seva passió era la docència, i 
per això va crear una acadèmia al Carrer Canuda de 
Barcelona, que aviat es va fer molt popular. 

Tastets de l’Arxiu: Josep M. Padern i Blanes blanc

El dia 6 de novembre es va presentar el primer 
número d’una nova iniciativa: Tastets de l’Arxiu, 
que neix amb l’objectiu de seguir creixent amb 
edicions de caràcter periòdic. L’Arxiu organitza 
cada any una exposició de gran format, que com-
plementa amb un catàleg, i també edita la Blanda. 

Una altra de les activitats que es fan a l’Arxiu és 
preparar el material i la documentació que com-
plementen altres mostres que no són pròpies 
d’aquest servei. Precisament aquesta feina que 
s’esmerça en diverses exposicions sovint no 
s’acaba reflectint en forma de cap publicació o 
catàleg que en deixi constància. Amb aquest ob-
jectiu, s’ha posat en marxa Tastets de l’Arxiu, amb 
format de tríptic, del qual s’han editat 300 exem-
plars gratuïts. Per donar contingut a aquest pri-
mer número, l’Arxiu Municipal va comptar amb 
una estrena immillorable. Es tracta de la donació 

que havia completat el mes de novembre passat el 
fotògraf i cineasta Josep Maria Padern. El fons in-
clou més de 23.000 fotografies, així com més d’un 
centenar de pel·lícules filmades en Súper 8. Es 
tracta tant d’imatges de paisatges, activitats i cele-
bracions que van ser enregistrades a Blanes, com 
imaginatives ficcions que han guanyat diversos 
premis d’àmbit gironí, i elaboradíssims reportat-
ges que ens acosten a alguns dels racons del món 
on el van dur els nombrosos viatges que ha fet.

Coincidint amb aquesta donació, es va organit-
zar una exposició de petit format que duia per 
títol El Blanes de Josep M. Padern: 1955-1986. 
Per il·lustrar el cartell de la mostra, que s’allotja-
va als baixos de l’antiga Casa Oms, al Carrer Am-
ple, es va triar una fotografia en color on es veu 
el primer edifici d’apartaments turístics que es va 
construir a Blanes, els Nautilus, que va ser dispa-

Responsables de l’Arxiu i de l’exposició amb la familia Vila
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rada el 1967. L’exposició incloïa una selecció del 
fons documental amb quaranta fotografies que 
mostraven l’evolució del municipi des de mit-
jan dels anys 50 fins  ben entrada la dècada dels 
80. Per completar la mostra, també s’oferia al 
visionat una selecció de l’obra cinematogràfica 
de Josep Maria Padern en format DVD, així com 
material cedit per l’artista, com per exemple la 
moviola que feia servir per elaborar els muntat-
ges, i el projector amb què els visionava. L’expo-
sició El Blanes de Josep M. Padern: 1955-1986 
es va poder visitar fins al 29 de novembre. Hi 
van passar 2.028 visitants.

El segon número dels Tastets de l’Arxiu ha fet 
memòria d’algunes de les nevades que han vist 
els blanencs en els darrers cent anys. Gràcies a 
les col·leccions i als fons d’imatges que conser-
vem a l’Arxiu Municipal vam poder fer un re-
pàs força complet d’algunes de les nevades més 
importants de Blanes. Ens vam referir a les que 
van tenir lloc a la dècada dels anys vint i tren-
ta, abans de la guerra civil, amb el passeig de 
Mar presidit per la balustrada i el port encara en 
construcció; les dels anys quaranta, amb la Riera 
encara sense cobrir; la del Nadal de 1962 o la de 
1985, aquestes últimes ja amb la possibilitat de 
tenir les fotografies en color. La presentació dels 
Tastets també es va acompanyar d’una petita ex-
posició a la sala de la Casa Oms, oberta del 18 de 
desembre al 8 de gener de 2016. Hi van passar 
prop de 3.000 visitants.

Inauguració dels Tastets dedicats a donar a conèixer la donació 
del fons fotogràfic de Josep Maria Padern
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* L’Arxiu segueix col·laborant en projectes de 
patrimoni cultural, com el pla de protecció del 
patrimoni industrial de l’antiga SAFA; la senyalit-
zació del castell de Sant Joan, amb plafons infor-
matius i dues taules d’orientació amb una foto-
grafia panoràmica realitzada desinteressadament 
pel fotògraf Fernando Olaizola o proporcionant 
imatges antigues i informació textual sobre la 
Font del Carme del passeig de la Mestrança, res-
taurada recentment a iniciativa de l’associació Es-
timem les ermites i el Club Vela Blanes.

* Hem continuat fent les microexposicions o ex-
posicions fotogràfiques de petit format a la  car-
tellera exterior de l’Arxiu. Aquest any hem pogut 
veure: programes antics de Festa Major, imatges 
poc conegudes de l’escriptor Joaquim Ruyra, de 
les festes dels Copatrons, de temporals o de la 
Fonda Vila i el seu carismàtic cuiner Joan Vila.

* Organitzada per Lletraminúscula, l’AMBL va 
col·laborar en l’acte que va tenir lloc el dia 16 de 
juny, presentat per Aitor Roger i que comptà amb 
la participació de persones vinculades al món de 
l’art i la cultura: Pere Box, Joan Adell, Ramon Frei-
xenet, Mayte Vieta, Antoni Mañach o Paco Gutié-
rrez, que reflexionaren sobre el concepte del pas 
del temps o la importància de les imatges.

* Hem col·laborat en l’assessorament del pre-
goner de la Festa Major de Santa Anna d’aquest 
2015, l’esportista Xavi Marina. 

* Durant l’any 2015 l’Arxiu ha comptat amb un 
seguit de persones que ens han ajudat a desen-
volupar les nostres funcions habituals. A banda 
del personal fix del servei i dels col·laboradors 
habituals setmanals de la secció d’imatges,  hem 
pogut comptar de nou amb personal eventual 
procedent del Departament de Justícia, amb per-
sonal administratiu de plans d’ocupació i amb es-
tudiants de pràctiques. Pel que fa als primers, són 
persones que han efectuat treballs en benefici de 
la comunitat des del nostre servei. Les persones 
que han prestat aquest servei al llarg de l’any han 
estat: Manuel González, Ernest Simarro, Cristóbal 
Nuesi, Sandu Valerica, Alexandre García, Luís 
Márquez, Bernardo Pérez, Jorge Romero, Valery 
Epik, Valeriu Olisevschi, Alejando Pulido i Alexej 
Klimov. La persona del pla d’ocupació ha estat la 
Joana Quiròs. Pel que fa al grup d’estudiants, hem 
acollit dos estudiants en pràctiques d’administra-
ció del centre de formació Tangíbilis, la Montser-
rat Lozano i l’Òscar Rusiñol. També varen comen-
çar les seves pràctiques l’estudiant de batxillerat 
de l’INS Sa Palomera Yamilo González i Jordi Cai-
mel Llavina, estudiant d’història de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  

Una de les taules d’orientació a Sant Joan amb imatges de 
Fernando Olaizola
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* El 19 de juny es va presentar el Banc Audiovisual 
de Testimonis del Memorial Democràtic al Palau 
de la Generalitat amb l’assistència d’entrevistats i 
d’investigadors, entre ells una representació bla-
nenca. L’Ajuntament de Blanes, a través de l’Ar-
xiu Municipal, va iniciar fa uns anys un estudi 
sobre la societat blanenca, situat històricament 
des de la Segona República (1931) fins a la finalit-
zació del Franquisme (1975). Per dur-lo a terme, 
es va voler comptar amb el testimoni de diverses 
persones vinculades amb l’antiga indústria SAFA. 
A través dels testimonis de les 12 persones selec-
cionades s’ha pogut obtenir una font històrica 
primària bàsica que, juntament amb la documen-
tació i la bibliografia que hi ha sobre el tema, han 
de permetre -en una segona fase del projecte- l’es-
tudi del paper de la SAFA a Blanes i la comarca de 
la Selva. Per realitzar el projecte s’ha comptat amb 
l’experiència de la tècnica Cristina Fernández Re-
casens, i la col·laboració de l’empresa Janus.

* Des de l’Arxiu vam atendre les consultes d’An-
na Teixidor Colomer i Josep Teixidor Planes per a 

l’elaboració del llibre titulat Història de la premsa 
de la comarca de la Selva (1868-1975). El regidor 
responsable i els tècnics de l’Arxiu vam assistir 
l’11 de novembre a la presentació que se’n va fer 
a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal, a Santa Co-
loma de Farners, on a més dels autors, també hi 
van intervenir Lluís Costa, professor titular de la 
UdG i estudiós de la premsa històrica, i Joan Lli-
nàs, president del CES. El treball, guanyador de la 
VII Beca de Recerca la Selva 2013, és el núm. 17 
de la col·lecció Estudis i Textos que edita el Centre 
d’Estudis Selvatans. El dia 15 de gener se’n va fer 
la presentació a la sala de plens de l’Ajuntament 
de Blanes. 

* Coincidint amb el 50è aniversari de l’Agrupa-
ment Escolta i Guia Pinya de Rosa es va col·labo-
rar amb l’entitat per fer la digitalització de docu-
ments i cartells que pertanyen al fons del Cau i 
que volien utilitzar en diferents actes de difusió 
de les activitats que tenien previstes per comme-
morar l’efemèride.  

Comitiva blanenca a la presentació Banc Audiovisual a la Generalitat
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*  El director de l’Arxiu, Toni Reyes, va ser convidat 
a presentar el conferenciant Pere Reixach, que el 
dia 26 d’abril va pronunciar una conferència titu-
lada: Jaume Ferrer de Blanes i Dant Alhigieri, dins 
el cicle organitzat pel Primer Casino de Blanes.      

* Fidels a la tradició encetada aquests darrers 
anys, l’Arxiu Municipal de Blanes ha tornat a fer 
una parada per Sant Jordi, on es podien adquirir 
algunes de les publicacions que s’editen periòdi-
cament, la revista anual Blanda i catàlegs d’expo-
sicions. D’altra banda, també es va voler festejar 
especialment Sant Jordi amb un plafó que es va 
instal·lar al costat de la parada, amb un recull fo-
togràfic de l’evolució del carrer Ample durant el 
darrer segle, ja que és precisament en aquest vial 
on s’instal·len la major part de les parades. Tam-
bé es va penjar una pancarta fent referència a dos 
dels escriptors insígnia de la vila: Joaquim Ruyra i 
Roberto Bolaño.

* Hem fet arribar documentació gràfica a l’Edi-
torial Brau, referent a les drassanes de Blanes i els 
mestres d’aixa, perquè aparegui en el llibre que 
prepara l’autor Llorenç Ferrer Alós sobre els ofi-
cis tradicionals de Catalunya, dins la col·lecció 
“Eines i feines”. 

* Un any més s’ha ofert la visita a l’Arxiu dins 
les activitats programades a la Guia de Recursos 
Educatius d’aquest curs escolar. El mes d’abril 
van passar 74 alumnes de batxillerat de l’institut 
sa Palomera. També van visitar-nos dos grups del 
centre de formació Tangibilis els mesos de juny i 
setembre.

* Les col·leccions i fons d’imatges de l’Arxiu van 
servir per il·lustrar parts del llibre Blanes, barri a 
barri, que va publicar Aitor Roger, historiador i 
tècnic de l’AMBL, el passat mes d’abril.

L’arxiver Toni Reyes, explicant les funcions de l’Arxiu
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El secret de la banya embruixada 

Institut Serrallarga. 40 anys

salvador Macip / sebastià Roig
Animallibres
2015 - 208 pàg.
http://bloguejat.blogspot.com.es

Doncs aquí el tenim! Cinc anys després d’Ullals, deu després de 
Mugrons de titani, arriba el tercer llibre escrit a mitges amb l’ine-
fable, infatigable i incommensurable Sebastià Roig: El secret de la 
banya embruixada. Continuem rebaixant l’edat dels lectors poten-
cials: després d’un llibre per adults i un de crossover, ara tocava el 
juvenil (el proper serà infantil?). 

Però llegiu la sinopsi que he copiat al principi abans de passar de 
llarg, perquè si jo veiés un llibre que ajunta totes aquestes coses, 
me’l compraria fos quina fos l’edat recomanada. No negareu que la 
barreja promet... No se li podria haver ocorregut a ningú més! En fi, 
si compreu el llibre per algun parent aquest Sant Jordi o us l’acabeu 
llegint ja em direu què en penseu. I esperem que no hagin de passar 
cinc anys per al quart volum de la biblioteca Macip/Roig!

(La coberta, per cert, és un treball del gran Oriol Malet, barrejat amb 
una foto original de l’edifici que pren el protagonisme al terç final 
de la novel·la, que els qui coneixeu Palamós potser heu reconegut... 
La coberta participa al concurs de La llança de Sant Jordi. Si us agra-
da la podeu votar aquí).

dd.aa 
Indústria Gràfica Montserrat
110 pàg.
2015

Llibre commemoratiu del 40è aniversari del centre educatiu blanenc. 
Hi podem trobar una pinzellada de la seva història, els projectes 
curriculars i de mobilitat, les activitats del centre, testimonis o els 
premis rebuts a les seves iniciatives.  
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Joaquim Ruyra i els caputxins

Blanes, barri a barri

Joaquim Ruyra, considerat un dels grans prosistes de la literatura 
catalana i un esplèndid dominador del llenguatge, fou també 
un home vinculat a l’orde dels caputxins, especialment a les 
comunitats d’Arenys de Mar i de Pompeia (Barcelona).
Aquest volum s’acosta a la seva concepció religiosa de la vida a 
través de tres narracions breus que el mestre Ruyra va dedicar a 
l’entorn caputxí: “La bona olor de sant Francesc”, una glossa de 
la figura del sant; “El frare escalfallits”, un divertiment sobre les 
peripècies del pare Pancraci, basat en un equívoc lingüístic, i “Les 
coses benignes”, un acostament a la veritable essència franciscana 
d’amor i caritat en comunió amb la natura

autor: Joaquim Ruyra  
Introduccions: Jordi Pàmias i Jordi Cervera
Il·lustracions: Miquel Oliveras
Col·lecció: A la caputxina, núm. 11
2015 - 88 pàg.

Dona a conèixer d’una manera amena i senzilla alguns dels 
episodis més significatius de la història de Blanes. Pretén ser una 
breu descripció dels diversos barris de la ciutat selvatana, des dels 
més antics fins als més moderns, intentant copsar allò que els fa 
ésser especials i diferents dels altres barris. Un complet passeig per 
la història del poble a partir dels barris actuals, que s’organitzen en 
25 associacions de veïns.

A grans trets, a l’hora de parlar de cadascun dels barris, l’autor ha 
intentat investigar primer l’origen del seu nom i explicar els motius 
de la seva creació. Esbrinant com s’ha designat un indret i quins 
són els canvis de nom que ha patit al llarg del temps, li ha permès 
entendre millor la seva evolució. Una part important del redactat 
d’aquest llibre és el resultat de les converses mantingudes amb 
algunes de les persones més representatives de cada barri. En els 
diferents capítols del llibre també s’hi poden trobar alguns escrits 
publicats en els darrers 10 anys -ara revisats i ampliats- i que van 
aparèixer a revistes com La Nota, Recvll o Celobert.

aitor Roger
Imprenta Pagès
280 pàg. 
2015
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Joan Padern, aquarel·lista. De la Costa Brava a Amèrica (1946-1967)

Història de la premsa de la comarca de la Selva (1868-1975)

dd.aa 
Impremta Pagès. Anglès
2015 - 75 pàg. 

Joan Padern i Faig, pintor nascut a Colera el 1924, es trasllada a viure 
a Blanes amb la seva família poc abans de fer setze anys. Artista de 
renom, la seva obra es troba exposada a diferents museus del país i a 
l’estranger. Particularment exitosa fou la seva etapa americana a la 
dècada dels cinquanta. L’any 1998, l’Ajuntament de Blanes li dóna 
el títol de fill adoptiu. 

En aquest catàleg es presenta un recorregut per les seves aquarel·les. 
Es tracta de les seves primeres pintures, aquarel·les de joventut, des 
de la més antiga, datada el 1946 (tot i que n’hi pot haver alguna 
d’anterior) fins a la sèrie que va fer l’any 1967, en què destaquen 
les panoràmiques de Palafolls i l’Escala, realitzades en un format 
més gran. Entre les 57 aquarel·les hi trobem els paisatges i les 
barques que tant d’èxit tindrien després en els seus quadres 
realistes a l’oli. També pobles i cales singulars de la Costa Brava, 
com sa Forcanera (Blanes) o es Codolar (Tossa), uns paisatges que 
també són protagonistes a les exposicions a l’Argentina, Veneçuela 
o Panamà, al costat de les aquarel·les amb panoràmiques de 
Bariloche, Jujuy, Tigre, Buenos Aires, Caracas o Bahía. La majoria de 
les obres pertanyen a la col·lecció particular del pintor i eren molt 
desconegudes, però també n’hi ha de col·leccionistes privats.

anna teixidor Colomer i 
Josep teixidor planes 
Centre d’Estudis Selvatans
Col·lecció Estudis i Textos
2015 - 372 pàg.

Treball guanyador de la VII Beca de Recerca La Selva 2013, atorgada 
pel Consell Comarcal de la Selva i el Centre d’Estudis Selvatans, 
amb el suport de la Diputació de Girona. Els 119 periòdics 
publicats a un bon nombre de poblacions de la comarca són una 
bona expressió de la personalitat i de la vitalitat de la Selva. Són 
periòdics i revistes que, amb la seva varietat i pluralitat, mostren 
l’empenta, les il·lusions, els problemes, els conflictes, la identitat i 
la comunicació de cada una d’aquestes poblacions i de la comarca 
en el seu conjunt. Aquest llibre ens mostra també la importància i la 
riquesa dels arxius públics i privats, de biblioteques, hemeroteques 
i col·leccionistes, que són els vetladors i els dipositaris del nostre 
patrimoni documental. 

pUBLICACIONS BLANENqUES
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El llibre commemoratiu dels 50 anys d’història de l’Agrupament 
Escolta i Guia Pinya de Rosa utilitza la Llei escolta i guia com a fil 
conductor, i és un recull d’experiències, sensacions i records de les 
generacions que han passat per l’Agrupament. També és el reflex 
dels infants i joves que defineixen el CAU de Blanes: un cau viu, 
compromès i amb futur. En definitiva, es tracta d’un llibre que 
recorda el passat, però que també para atenció al present i al llarg 
futur que li espera per endavant.

El llibre és un recull d’experiències, sensacions i records de 
les generacions que han passat per l’agrupament. Però segons 
expliquen ells mateixos, “també és el reflex dels infants i joves que 
defineixen el cau de Blanes: un cau viu, compromès i amb futur”.

50 anys fent camí

dd.aa
2015 - 88 pàg.

Fons Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa de Blanes (AMBL)
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Nascut el juny de 2014, ara fa un any i mig, Kilome-
tre0 ja compta amb 165 receptes publicades i amb 
el reconeixement de revistes especialitzades com 
Cuines (blog del mes el novembre de 2014) i de 
mitjans televisius com el de TV3 Espai Internet, de-
dicat a la cuina de sempre amb ingredients de casa. 

Kilometre0 no és un blog de cuina més dels molts 
que hi ha a la xarxa, sinó que és el blog de la cuina 
de Blanes i rodalies.

Com el seu nom indica, Kilometre0 se centra en 
una cuina de proximitat, tant pel que fa als pro-
ductes com a les tècniques culinàries. Les seves 
autores, la Júlia i la Montse, malgratenques de nai-
xement i blanenques de cor, s’han proposat una 
tasca tant senzilla com complexa: divulgar el llegat 
culinari dels nostres pares, avis i avantpassats, una 
manifestació de la cultura que sovint es transmet 
oralment de generació en generació.

Aficionades a la cuina i inquietes de mena, fa molt 
de temps que la Júlia i la Montse col·leccionen re-
ceptes de cuina, que pregunten, que investiguen… 
Tot això es veu reflectit a simple vista en la distri-
bució d’aquest blog de cuina, que no és gens con-
vencional. A banda d’un índex alfabètic de receptes 

de cuina, classificades també per tipus de plats (en-
trants, carn, peix, sopes i cremes, pasta i arròs…), tro-
bem una secció per aclarir processos culinaris “Com 
ho fem”. A més a més, hi ha l’apartat “De la barca a la 
taula”, una secció magnífica i singular que mostra el 
peix que es pesca a Blanes i la Costa Brava (catalogat 
amb els noms científic i local), com es captura i com 
es pot cuinar (amb enllaços al corpus de receptes). 
Finalment, hi trobem la secció “Xefs Km0”, que re-
flecteix explícitament l’esperit investigador i reco-
pilador de les autores. En aquest apartat s’homenat-
ja les persones anònimes, cuineres de proximitat, 
que han sabut aprendre, mantenir i transmetre una 
cultura que sovint roman amagada entre les quatre 
parets de les cuines de les cases.

La recerca, una tasca d’antropologia gastronòmica 
del nostre entorn més proper, és el que empeny les 
autores a escriure unes receptes de cuina amb pro-
ductes amb denominació d’origen: les mongetes 
del ganxet o les carxofes de la conca de la Tordera, 
les gambes, els rosons, les sardines o el déntol de 
Blanes, l’empedrat del Pla de Grau... I també recep-
tes personalíssimes, com els canelons de la Juanita, 
els calamars farcits de l’àvia Francisca o els bunyols 
de bacallà de la tia Rossita.

La filosofia de Kilometre0, tot i que està basada en 
el saber fer tradicional, és d’una gran modernitat, 
sobretot per la seva voluntat divulgadora, que es 
manifesta de dues maneres. D’una banda, l’ús de 
les noves tecnologies (Facebook, Twitter, Pinterest 
i Instagram)  els proporciona a dia d’avui 2626 se-
guidors d’arreu del món, sigui quina sigui la seva 
llengua materna. D’altra banda, la claredat exposi-
tiva amb què estan redactades les seves receptes les 
fan aptes per a un públic de totes les edats i forma-
ció. No només els cuiners experts hi sabran trobar 
grans idees, sinó que els joves que s’endinsen per 
primer cop a l’aventura de cuinar podran seguir 
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amb seguretat tot el procés, ja que totes les receptes 
estan provades i hi ha indicacions molt pràctiques 
basades en l’experiència.

Avui dia, que tothom va de bòlit i que costa dedi-
car un temps a cuinar, val la pena parar atenció a 
aquestes receptes de cuina, tant senzilles com sàvi-
es, ja que ens apropen a les nostres arrels i ens fan 
redescobrir allò que som a través del que mengem. 

Elisa Sola i Ramos

RESSENYES

L’Apunt lingüístic és una publicació de l’Oficina 
de Català de Blanes en format d’àudio i amb una 
periodicitat diària, que té l’objectiu de difondre 
coneixements de llengua i cultura a la població 
en general.

La plataforma que ha propiciat aquesta 
publicació ha estat Ràdio Blanes (97.7 FM). Per 
tant, l’edició d’aquests comentaris lingüístics és 
inèdita i sorgeix a partir del treball a dues mans 
de dos departaments de l’Ajuntament de Blanes: 
l’Oficina de Català (CPNL) i Ràdio Blanes. La tria 
del mitjà no és casual, sinó que va molt lligada a 
l’objectiu divulgatiu i de màxima difusió d’aquest 
projecte, a la voluntat de transcendir les aules 
dels cursos de català  i a la voluntat de despertar 
l’interès sobre temes lingüístics al gran públic. 

El contingut dels apunts lingüístics és d’allò 
més divers i polièdric. Hi podem trobar l’origen 
i el significat d’una frase feta, l’explicació de 
l’etimologia d’una paraula –que sovint ens 
aporta llum sobre fets i costums ja extingits-, el 
record d’una paraula del Blanes del segle passat, 
la informació sobre l’adaptació d’un neologisme 

recent, l’aclariment d’un dubte lingüístic o un 
error sovintejat, l’explicació d’un fenomen 
lingüístic... I tot això explicat amb un llenguatge 
molt entenedor, perquè tant pugui interessar a 
un expert en la matèria com a una persona que 
no tingui coneixements previs. L’objectiu, com 
dèiem, és estimular l’aprenentatge i la curiositat 
sobre temes lingüístics. 

L’Apunt lingüístic es va estrenar amb la 
programació de tardor de Ràdio Blanes, el 14 de 
setembre, i té previst finalitzar aquesta etapa 
el mes de juny, abans d’iniciar la programació 
d’estiu. Durant aquest període s’està emetent un 
apunt lingüístic diari, que es radia dos cops al dia: 
a les 11.00 h i a les 17.00 h. En total es preveu la 
radiodifusió d’uns dos-cents apunts lingüístics. 

A més a més, les noves tecnologies han permès 
ultrapassar el mitjà de la ràdio i tots els apunts 
lingüístics emesos es poden consultar i, fins i tot, 
descarregar, a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Blanes: 

http://www.blanes.cat/docweb/catala.apunt

Ressenya sobre l’apunt lingüístic





Aquesta edició fou acabada
el dia 12 de febrer de 2016

als tallers d’Indústria
Gràfica Montserrat




