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[Presentació]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

P

ersones com Josep Pruna, que durant molts anys ha fet una
tasca desinteressada i profitosa per a tota la comunitat, sempre
mereixen un reconeixement públic de les institucions locals i la
gratitud dels seus conveïns. Per tant, com a alcalde de Blanes, em plau
en gran mesura la publicació del llibre que teniu a les mans. Sobretot,
perquè la tasca que ha dut a terme el senyor Pruna, tant els seus dibuixos i escrits com també el seu treball al capdavant del servei meteorològic municipal durant més de quaranta anys, ha estat feta d’una manera
silenciosa però constant, amb vocació de servei i com una mostra més de
la seva sincera estimació per la vila de Blanes. A més, cal tenir present
que Josep Pruna fou regidor d’aquest Ajuntament durant el període de
1967 a 1974.
La seva faceta de dibuixant, plasmant sobre el paper escenes costumistes del poble viscudes en primera persona, i la de cronista de fets quotidians, amb uns textos elaborats amb rigor tot i tractar-se d’un treball no
professional, calia que tinguessin una difusió més àmplia.
És per aquest motiu que des de l’Ajuntament, mitjançant l’Arxiu Municipal, hem cregut adient publicar la que potser és la seva sèrie d’illustracions més reeixida i, segurament, la més blanenca de totes: Estampes blanenques. El llibre aplega la totalitat dels dibuixos i textos sobre la
història recent de Blanes que el senyor Pruna ha anat publicant al llarg
de dues dècades a la veterana revista Recvll. Aquest llibre és també el
segon volum de la col·lecció Literatura Popular Blanenca, una de les

quatre col·leccions que coordina l’Arxiu i que conformen les Publicacions Municipals de Blanes.
L’obra del senyor Pruna, que com ja hem dit és filla del silenci i la constància, ens permetrà reviure o descobrir velles tradicions del poble, personatges blanencs, anècdotes de la nostra història, oficis desapareguts
o costums que difícilment tornaran.
Crec sincerament que aquest llibre ha de ser una obra de consulta
obligada per als nostres estudiants més joves i que de ben segur es
convertirà en un document de referència per a tots els blanencs. Segur
que l’obra de Josep Pruna ens ajudarà a conservar l’essència del nostre
passat com a poble mariner i terrassà.

Josep Trias i Figueras
Alcalde de Blanes

[Introducció]

Josep Pruna, treballador de la memòria

E

n l’explicació i comprensió dels fenòmens històrics, el corrent
historiogràfic predominant s’ha basat en exclusiva en el treball
sobre fonts escrites, essencialment documents oficials. Durant
anys no s’entenia la recerca acadèmica d’altra manera. Aquesta tendència
va anar deixant pas progressivament a un tipus de treball històric en què
les experiències personals i el recull de vivències començaven a adquirir un
cert reconeixement com a elements d’obtenció d’informació i comprensió
d’esdeveniments. Aquest tipus de recerca, molt influenciada pels treballs
d’antropologia, prenia com a punt de partida l’individu, a través del qual
s’articulaven i es desenvolupaven els esdeveniments socials, de manera que
els individus se situaven en l’eix de la realitat i no a l’inrevés. El valor principal
que aquest tipus de recerca aporta als corrents historiogràfics i antropològics
rau en la complementarietat amb les altres fonts d’informació, en el fet que
de cap manera se situa en la polaritat i, sobretot, en la proximitat i facilitat
d’identificació amb els actors històrics.
En el cas de les il·lustracions i els textos de les Estampes blanenques de
Josep Pruna, la memòria, doncs, actua de pou d’on extreure els referents
per plasmar sobre el paper els records que, malgrat la seva subjectivitat,
tenen el valor intrínsec de ser autèntics, de no ser interpretacions posteriors
fetes per estudiosos o persones interessades per un tema. El seu valor és
precisament, l’autenticitat personal. Tal vegada, si es prenien per separat els
elements que les configuren, no tindrien el mateix efecte sobre el lector. La
simplicitat de les línies i del dibuix, de clara inspiració en els grans dibuixants
i il·lustradors catalans del primer terç del segle XX com Junceda o Llaveries
que portaren el seu ofici a quotes encara no igualades, contrasta amb la
riquesa dels detalls i anècdotes del text que alhora fa retornar a la il·lustració

per buscar-los i que, en general, no
defrauda mai. El diàleg que s’estableix
entre il·lustració i text facilita el pas d’un
document a un altre, les mirades salten
de les paraules al traç, senzill però eficaç, de Josep Pruna, i viceversa. Els referents històrics prenen una rellevància
especial: es pot interpretar el text amb
un exercici intel·lectual d’abstracció
basat o reforçat per la il·lustració i es
pot trobar la informació documental que
suggereix el dibuix amb el repàs dels
detalls explicatius del text.
Segurament aquest tipus de treball basat en la memòria personal, reforçat i
contrastat amb la recerca de records i
fets en la memòria de companys de generació, no figurarà mai com a llibre de
lectura o eina de consulta en els entorns
escolars. Essent així, es perd de ben
segur una riquíssima forma d’entendre
com van ser les coses en una petita vila
costanera d’aquest país. Per dir-ho en
altres paraules: com s’explicarà en el futur la vida quotidiana actual? Algú tindrà
present o es recollirà en algun lloc com
era el dia a dia? Quin valor o quines funcions tenien tal o tal altre personatge?
Quins eren els dies destacats en el calendari personal més enllà de les festivitats o esdeveniments assenyalats? Com
es desenvolupava la jornada i quins eren
els fets que en marcaven el ritme? Què

es feia a l’interior de les cases després
dels àpats? Quina relació s’establia amb
les persones de l’entorn, conegudes o
desconegudes? Aquesta és la principal
aportació de les il·lustracions i els textos
de Josep Pruna.
I és que, de la mateixa manera que les
fotografies d’època saben captar l’instant i la seva essència, i per molt que
es reprodueixin en l’actualitat els personatges o els entorns i aparells que
varen copsar aquell moment, mai es
captarà l’autenticitat de l’instant, les seves sensacions o el moment irrepetible.
Els dibuixos de Pruna també remeten a
aquesta essència, permeten submergirse en la vida quotidiana de la primera
meitat del segle XX en què hi havia
un munt d’oficis (l’escurabótes, les rifadores, els caramel·lers...), costums
(la pesca de la figa, la volta rodona...)
i esdeveniments (el pollastre nadalenc,
endavant les atxes), totalment esborrats
pel pas del temps però que, malgrat no
ser-ne conscients o haver-ne format part
de forma directa, permeten una identificació col·lectiva per tenir-ne record
gràcies a la tasca de recuperació de
treballadors de la memòria com Josep
Pruna.
Pep Ros i Nicolau
Antropòleg

[Pepitu Pruna]
La vida d’un home polifacètic

Unes dades inicials

Visita oficial del
Governador Civil. 1968

Josep Pruna i Cortacans va néixer a Blanes, al carrer
de la Camadasa, el dia 6 d’abril de 1924. Encara que a
casa seva són una d’aquelles famílies de Sa Carbonera
de “tota la vida”, si volem cenyir-nos al rigor històric, cal
dir que les seves arrels s’escampen per tot el territori de
la Selva històrica. Els avantpassats de la branca Pruna
varen aterrar a Blanes a mitjan del s. XIX, procedents
d’Arenys de Munt. Eren menestrals terrissaires i varen
exercir aquest ofici fins que la mort prematura de l’avi
d’en Josep ho va impedir. Aleshores l’àvia, amb un fill
encara petit, per subsistir es va haver de vendre el negoci. Els Pruna tenien una part de les instal·lacions a
darrere de l’església, a la finca que més tard va ocupar

l’hostal Garbí; i el forn per coure la terrissa, el tenien a sota, al final del carrer
de la Camadasa, just a tocar del Palau
Vescomtal. En realitat, el forn aprofitava les restes de l’estructura rodona de
l’antiga torre de llevant del Palau. Tot i
el daltabaix sofert, varen poder conservar la casa familiar del carrer Camadasa, una casa construïda l’any 1863, on
encara hi viuen.
El seu pare, en Josep Pruna Ferrer,
que ja havia nascut a Blanes, es va haver de dedicar a altres oficis. Va fer de
barber i d’espardenyer, dos oficis molt
relacionats, i finalment, com una gran
majoria de blanencs d’aquella època, va acabar treballant a l’empresa
SAFA. Es va casar amb Àngela Cortacans Puig, natural de Santa Coloma de
Farners. La senyora Cortacans havia
vingut a Blanes a servir per a la família
Carbó, a la casa anomenada de can
Pep Baster. El fet que aquesta casa fos
a la vora del Portal de la Verge Maria,
on el pare Pruna feia d’espardenyer a
cal Jutori, va afavorir que es coneguessin i més tard que es casessin. Del
matrimoni, en varen néixer dos fills, en
Josep i en Joaquim, que era el gran
i que va morir l’any 1937 a l’Hospital
Militar de Cambrils en el decurs de la
Guerra Civil.

En Josep va anar a estudi a les escoles
públiques municipals, a la Vila. Amb
només 8 anys, els diumenges ajudava el noi de la pastisseria de can Tines
(l’Orench) a repartir “dulces” per les
cases. Durant aquesta etapa infantil
també va repartir diaris per a la llibreria
Bitlloch del carrer Ample.
Durant la Guerra Civil, va assistir a
l’Escola d’Arts i Oficis que es va installar a la casa del passeig de Mar que
el Comitè Revolucionari havia requisat
als Milà i Camps. Durant aquest breu
període de formació va fer classes de
dibuix lineal per tal de complementar
els coneixements de dibuix artístic que
ja tenia i com una possible sortida professional. El seu mestre va ser el delineant Josep Grau, que treballava a la
SAFA. Des d’aquest període que manté amistat amb el pintor Rafael Bataller, amb qui va coincidir en aquestes
improvisades aules amb una vintena
d’alumnes més.
Després de la Guerra, amb 15 anys,
optà per entrar a treballar a la fàbrica
de cuirs de can Tosas, al capdamunt
del carrer de l’Esperança, on fabricaven corretges i tacs. Va fer uns 8 anys
d’obrer de la corretja. El fet que la
fàbrica fos a prop de casa seva, jun-

Inauguració Casa de la Cultura. 1971

Homenatge a J.G. Junceda. 1973

tament amb la percepció que no era
un lloc tan conflictiu com SAFA, varen
afavorir la seva elecció. La vida d’en
Josep Pruna d’aquests anys transcorre
entre la família, les seves amistats de
can Tosas (en Rondon, en Massachs,
l’Augé, l’Egea o l’Isidre Planes) i les
anades a missa i a catequesi. Pruna ja
havia format part abans de la Guerra
dels moviments catòlics per a joves, en
concret dels Avantguardistes, la secció
per als més joves de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya. Tot i ser
de tarannà tradicional i conservador,
en Josep, com molts dels seus companys, mai es va identificar amb els
ideals de les noves autoritats. Durant
aquests anys de postguerra, s’adaptà
com va poder al desplegament del nou
règim franquista per controlar la soci-

etat a tots nivells. Un exemple d’això
foren les parades que El Frente de Juventudes, la branca juvenil de Falange,
va muntar els primers anys de la postguerra al passeig de Mar. Feien formar
militarment tot el jovent per després
fer-los anar a missa. A en Josep també li va tocar anar-hi, però després de
comprovar diverses vegades que el
seu nom no era a la llista que llegien
i desobeint la consigna d’apuntar-s’hi,
discretament es va poder desentendre
d’aquesta obligació. Tot i que un sector de destacats blanencs, del que en
podríem dir “antics votants de la Lliga
Regionalista”, va acollir el Franquisme
amb entusiasme, també n’hi va haver
força d’aquest mateix perfil de centredreta que no combregaren amb la
manera de fer dels falangistes. Aquest

fet, per exemple, també es va fer evident en el tema de l’enquadrament
dels moviments juvenils, ja que els
de l’església varen tenir més èxit que
no pas els del propi partit. Malgrat el
nacionalcatolicisme vigent, els criteris
d’actuació d’uns sectors o altres contenien matisos importants.
En aquesta època, els vespres després
de treballar, en Josep va reprendre la
seva formació fent classes particulars
amb el mestre Emeri Casabó, un mestre nacional originari de Maçanet que
vivia a l’Esperança. Els dos homes es
van fer amics i, fins i tot, varen compartir diverses sortides. Això va ajudar
el jove Pruna a assolir un bon nivell
cultural que li ha permès esdevenir un
gran lector de diaris i llibres al llarg de
tota la seva vida. Una bona memòria,
juntament amb una conversa assenyada, acaben de completar el seu perfil
cultural.
A finals dels anys 40 la seva vida laboral va fer un tomb definitiu. La perspectives incertes de millora de can
Tosas varen fer que Pruna es decidís
a demanar feina a la SAFA. Va intentar
trobar lloc al Departament de Delineació, però es va haver de conformar
amb feina administrativa a les ofici-

nes. Al llarg dels anys va treballar en
diversos departaments, però tots d’administració. En aquest temps, atès el
seu caràcter metòdic i ordenat, va fer
mèrits per guanyar-se la confiança de
la direcció: va tenir molta relació amb
el director Henry Bertonier i va ser collaborador de l’administrador Marcel·lí
Creixell. Cal esmentar en aquest sentit
que va ser secretari del Jurat d’Empresa i que també va pertànyer al Comitè
de Seguretat i Higiene de la fàbrica.
D’entre la llista d’amics que fa a SAFA
hi ha el matrimoni Núñez-Bedós, el
Sr. Joan Vieta Gibert o el malgratenc
Joaquim Colomé i Alsina. Amb tot, el
més important que li succeí a la SAFA
va ser conèixer la seva futura dona, la
Teresa Planas Pujol, filla de Tordera,
que treballava a la secció de triatge
de seda anomenada “l’excusat”. Es
varen casar l’any 1952 i el desembre
de 1959 va néixer el seu únic fill, en
Joaquim Pruna Planas.

Al servei de la comunitat
Josep Pruna havia aconseguit un cert
reconeixement a la SAFA, la qual cosa
volia dir assolir-lo en el principal focus de poder econòmic i social blanenc d’aquells anys. L’any 1963, fruit

d’un seguit de moviments polítics de
sectors vinculats a l’església i aliens
a Falange, va accedir a l’alcaldia de
Blanes l’industrial del ferro Domènec
Valls i Coll. Valls era un home conservador, antic fejocista, impulsor dels
millors anys d’Acció Catòlica i més
tard president del Centre Catòlic. Però
no era un home de l’aparell local del
“règim”. Això li va comportar enfrontaments continuats amb els sectors
de falange que no varen evitar, però,
que ens els successius equips de govern que va anar formant durant els
seus deu anys de mandat introduís a l’Ajuntament persones amb un
perfil més tècnic i independent, gairebé sempre al marge de FET i de la

JONS. És en aquesta conjuntura que
Josep Pruna, després de les eleccions
de l’any 1967 i en representació del
“Tercio Sindical”, va ser nomenat regidor de l’Ajuntament. Les bones referències que l’alcalde Valls tenia de
Pruna afegides a les recomanacions
de Francesc Cornellà, antic regidor
del primer govern Valls i veí de Pruna
al carrer Camadasa, varen permetre
la seva entrada a la vida pública. Durant el seu primer mandat, de 1967
a 1971, el regidor Josep Pruna va
agafar la responsabilitat de resoldre
els problemes del cementiri i de les
escombraries. La seva diligència, implicació i resolució en aquests camps
li van valer el reconeixement dels seus

Presa de possessió com a regidor. 5 de febrer de 1967

companys de govern. Comentem, per
exemple, que el cementiri actual és
deutor del seu disseny personal i de
la seva reorganització. Durant la seva
gestió es va treure el nom de “cementerio católico” i es va suprimir el de
“no católico” situat al darrere del primer. La bona feina feta va fer que en
la remodelació de l’Ajuntament fruit
de les eleccions de 1971, Josep Pruna fos nomenat segon tinent d’alcalde
i que les seves responsabilitats fossin
majors. Va assumir l’Àrea de Governació, que comprenia moltes funcions com ara: policia, mercats, establiments, cementiri, escombraries,
fires i festes, etc. Va destacar la seva
intervenció en la reorganització dels
cos de policia amb la integració dels
“serenos”. La feina des d’aquesta regidoria municipal va esdevenir bàsica
en un període en què Blanes pateix
una gran transformació urbanística i
demogràfica. Són els anys en què es
produeix el pas del Blanes tradicional
al Blanes del turisme, els serveis i la
diversitat demogràfica. Josep Pruna
va estar al capdavant d’aquesta regidoria fins al febrer de 1974, en què
l’alcalde, Jordi Bacardit i Puig, que
havia accedit al càrrec el setembre
de l’any anterior, va presentar un nou
equip polític municipal.

La traça pel dibuix i el disseny
Tant en el seu pas per la SAFA com en
el propi Ajuntament, Josep Pruna, al
costat de l’eficàcia i l’eficiència, també
havia demostrat tenir aptituds creatives. A la SAFA, per exemple, diversos
anys se li va encomanar el disseny de
les carrosses de la cavalcada de Reis
que l’empresa s’encarregava d’organitzar per a tot el poble. Ja hem comentat també que el disseny del cementiri modern és obra seva. Aquestes
capacitats a Josep Pruna no li venien
de nou, en realitat les havia manifestat
des de ben jove. Sabem que en edat
escolar ja dibuixava i que els seus dibuixos els mostrà en públic per primera vegada a les exposicions del col·legi
de la Vila (Joaquim Ruyra). Segons ens
ha manifestat ell mateix, a la seva família no hi havia antecedents destacables en aquest camp. Malgrat això, el
seu oncle de Santa Coloma de Farners
dibuixava bé i el seu germà, que va
morir a la Guerra, també hi tenia una
certa traça.
A banda de la facilitat innata i de les
seves dots de bon observador, cal
destacar en aquest sentit que Josep
Pruna creix envoltat de llibres i revistes
il·lustrats. La família Pruna és subs-

criptora del Recvll i de les revistes infantils Patufet i TBO. Gràcies al Patufet
descobreix l’obra de grans dibuixants
(Llaverias, Cornet, Elias, etc.) però
sobretot la que el va fascinar més va
ser la de Joan G. Junceda, sovint de
bracet il·lustrant les Pàgines Viscudes
de Folch i Torres. Tot i que Junceda
passava llargues temporades a Blanes i que l’havia vist passejar sovint
pel poble, el jove Pruna mai no se li va
adreçar. Temps després va mantenir
una relació força estreta amb el seu fill
Francesc, que es va dedicar al disseny
d’interiors.
Josep Pruna també recorda, d’aquells
primers anys, dues coses que el van
marcar molt: d’una banda les obres
d’art i d’artesania que veia a casa del
doctor Roig i Raventós, tot jugant amb
la seva filla, i de l’altra, les trobades
amb el jove pintor Rafael Bataller on
comentaven algunes de les coses que
anaven fent i Pruna li ensenyava els
seus dibuixos.
Durant els anys cinquanta Josep Pruna va participar en una nova activitat
creativa: se li va encarregar dis-

senyar les peces de roba a partir de
dibuixos originals de la pintora Bedós,
que brodaven les noies blanenques
per a la senyora Carmen Polo de Franco, que recollia a mans de la senyora
Marianna Bernat quan visitava Blanes i que rarament pagava. La pintora
Maria Teresa Bedós s’encarregava de
fer els dibuixos amb els motius florals.
Pruna calcava aquests dibuixos i els
distribuïa segons el seu criteri en les
peces de roba per brodar. Probablement, la coneixença amb el matrimoni
Núñez-Bedós a partir de la SAFA degué ser la culpable que Pruna participés d’aquesta activitat.
Curiosament, un dels aspectes més
desconeguts de l’activitat creativa de
Josep Pruna és la dedicació a partir
d’aquests anys envers el disseny gràfic. Va exercir
de dissenyador
avant la lettre.
Des d’aleshores
Pruna va rebre
un munt d’encàrrecs per re-

alitzar logotips, dibuixos per a targetes
de visita, estampes de comunió, felicitacions de Nadal, cartells de futbol
del CD Blanes, rètols d’establiments o
tríptics amb plànols de situació per a
diferents establiments turístics de Blanes, Lloret i Malgrat de Mar.
La majoria d’aquests impresos es
van fer a les impremtes Blandònia i
Montserrat de Blanes, i Pons, de Malgrat. I gairebé tots són de finals de
la dècada dels cinquanta i principis
de la dels seixanta. Per posar alguns
exemples de les empreses que li confiaren la seva imatge hi hagué: l’hotel
Stella Maris, la cafeteria Fragata, la
pensió Casa Plata, la residència Garen, el càmping El Delfín, l’hotel Clipper, el llexiu La Sardana, el Dancing

La Cueva, la lampisteria A. Rondon, el
bar José, el bar El Porrón, la residència Pi Mar, el restaurant Serra Llarga,
la perruqueria D. Brunet, el Dancing
Calabona, l’hotel s’Auguer, Snack-Bar
El Patio, Viajes Blanda, l’hotel Bitàcora, el bar La Paleta, el restaurant
Es Cau Marí, Snack-Bar Bounty, la
Pensión La Estrella, la Pensión Marina o el càmping El Pinar. També
col·laborarà esporàdicament amb el
pintor Manel Reyes de sa Carbonera
fent-li les plantilles per quan aquest
tenia encàrrecs que requerien una intervenció de caire més artístic.
En aquesta línia, l’any 1959 il·lustra la
publicació d’un concurs infantil que
organitza la “Delegación Local de Juventudes” de Malgrat de Mar. El concurs estava adreçat a alumnes (nois)
de 7 a 13 anys. Els estudiants havien
de respondre a la pregunta “Que te
sugiere el presente gráfico?” i respondre quina era la definició correcta
que més s’ajustava a la representació
que apareixia en el dibuix realitzat per
Josep Pruna. Paral·lelament, aquest
mateix any 1959, surt al carrer el
butlletí anual d’informació de Voz de
juventudes, de Malgrat de Mar amb
una capçalera que també és obra de
Pruna. A continuació, també il·lustra

el programa de la Festa Major de Sant
Nicolau de Malgrat de Mar (1960).
A finals dels anys seixanta i coincidint
amb la seva estada a l’Ajuntament,
Josep Pruna també va col·laborar amb
la revista Villa de Blanes, el Boletín Informativo de la Jefatura Local del Movimiento. Hi va col·laborar de manera
irregular des de finals de 1968 fins a
1970, i de nou va mostrar una faceta desconeguda de la seva creativitat:
l’humor. Pruna va fer una secció que
es deia “Humor Actual”. Eren unes
vinyetes humorístiques amb un acudit
il·lustrat sobre l’actualitat blanenca o
general. Pruna va conrear un humor
per a tots els públics, però amb tocs
de sornegueria.
Des de finals dels setanta, Josep Pruna va participar de manera activa en
les activitats de la parròquia de Santa
Maria i va formar part de la comissió
de processons de la Parròquia. En
aquest entorn, a principi de la dècada
dels vuitanta dissenya el logotip de la
campanya ciutadana per salvar de la
desaparició l’ermita de Santa Bàrbara.
A més, també forma part de la comissió de restauració de l’ermita. Aquests
anys, també il·lustra el cartell de la reposició teatral de l’emblemàtica obra

Els quatre corders de Blanes, una de
les poques obres d’ell que hem vist publicades en color.
La seva relació amb Benet Ribas, director de la revista Recvll, activista
cultural i polític, i durant aquells anys
defensor de la llengua catalana davant
la censura franquista, va propiciar que
se’l convidés a il·lustrar les pàgines
de la revista. Pruna il·lustrarà alguna
portada de la revista i amb el temps
hi publicarà diverses sèries amb dibuixos representatius de la vida popular
de Blanes. Com a persona observadora, detallista i ordenada, la seva personalitat quedarà reflectida en la seva
sèrie de dibuixos més coneguda: les
Estampes blanenques. En aquestes
estampes feia memòria dels fets viscuts al carrer i els plasmava sobre el
paper. El dibuix s’acompanyava d’un
text informatiu, concís i documentat,
sobre l’estampa que havia representat. Realment, es tractava de veritables
estampes viscudes. Aquesta sèrie va
néixer l’any 1983 i l’última entrega es
va produir l’any 2001. El mètode d’elaboració es basava en la
confiança en la seva
pròpia experiència,
en la retentiva i
en la capacitat

d’observació. Amb tot, quan no estava
segur d’algun aspecte concret, Pruna
recorria a d’altres informadors o a la
bibliografia. A més, si hi apareixia un
personatge que encara era viu, la informació era contrastada amb l’interessat abans de sortir publicada. Fins
als anys vuitanta, les col·laboracions
amb Recvll varen ser esporàdiques;
en canvi, després foren molt intenses i
regulars al llarg de més de vint anys. A
partir de l’any 1980, torna a recuperar
el seu gust per l’humor. Com havia fet
deu anys abans a Villa de Blanes, torna
a publicar una vinyeta de caire humorístic amb un text i una il·lustració elusiva, sovint amb comentaris polítics o
socials tenyits d’escepticisme, sempre
amb un caire bonhomiós, amb jocs de
paraules i, fins i tot, amb algun passatemps afegit. Paral·lelament, comença
a publicar il·lustracions diverses relatives a les tradicions o la vida quotidiana, per exemple les seves Estampes
d’estiu, Il·lustracions del Nadal, els
Aforismes d’ús blanenc o referents al
temps, així com les esmentades i conegudes Estampes blanenques.
Entre els anys vuitanta i noranta, a
banda de les seves col·laboracions a
Recvll, Josep Pruna elabora la portada
del programa commemoratiu del cen-

tenari de l’Hospital-Asil Sant Jaume
(1884-1984). Hi representà una perspectiva de com era l’antic edifici de
l’hospital a Dintre Vila, que posteriorment fou habilitat com a caserna de
la Guàrdia Civil. També va col·laborar
activament amb l’Associació Filatèlica de Blanes, creant el seu logotip o
il·lustrant el butlletí anual de l’associació amb motiu de les exposicions que
l’entitat blanenca organitzava al primer
pis del cafè Terrassans. Aquesta collaboració s’inicia a principis dels anys
vuitanta i dura fins a mitjan dels noranta.
Durant aquests anys, en Josep Pruna
també va participar activament en les
activitats que organitzava l’Associació
de Pensionistes i Jubilats de Blanes.
Així, els seus dibuixos varen il·lustrar
diversos programes de mà i llibrets
commemoratius, per exemple els de
l’exposició Blanes, una ullada al passat. Els estudis, els jocs i la vida dels
nostres avis, que va tenir lloc del 18
de març al 4 d’abril de 1993, a la sala
municipal dels Terrassans al passeig
de Dintre. A més, ell és l’autor del logotip de l’entitat, on hi apareix l’escut
de Blanes i sa Palomera, o del cartell
del vintè aniversari. El disseny de la
portada del programa de la diada de

Homenatge a Josep Pruna meteoròleg.
1992

A l’observatori meteorològic. 1991

germanor de l’associació el va realitzar
Josep Pruna, des de principis dels noranta fins a l’any 2003.

a l’Ajuntament, Josep Pruna la va portar fins a les últimes conseqüències: va
muntar un observatori que encara avui
és actiu. Així, Josep Pruna des l’any
1968 és el responsable del servei meteorològic de Blanes i de l’observatori
municipal que hi ha instal·lat al terrat
de l’edifici de l’Ajuntament. Tanmateix enguany, atesa l’edat d’en Josep,
se n’ha fet càrrec del servei el seu fill
Joaquim, que segueix les passes del
pare amb il·lusió i nous objectius.

L’observador meteorològic
Una altra de les facetes per la qual és
coneguda l’activitat de Josep Pruna és
per la seva afecció a la meteorologia.
Aquest interès li ve de lluny: el seu
pare era cosí del fotògraf Francesc Salt
i gràcies a ell va conèixer Josep Pons
i Girbau, fotògraf de prestigi amb establiment al carrer Mercaders de Blanes
i gran especialista a retratar fenòmens
meteorològics, sobretot núvols. Pons
l’introdueix en el món de la meteorologia de ben jove i des d’aleshores el cuc
de la observació i l’interès per aquests
fenòmens no l’ha abandonat mai. De
fet, l’observació i la recollida de dades
meteorològiques s’adiuen força amb el
seu caràcter metòdic i constant.
El fet més destacable d’aquesta faceta
és que, un cop va tenir responsabilitats

Cal dir que el resultat de tot aquest esforç s’ha traduït en una sèrie de llibres
amb els registres de dades meteorològiques de 1968 fins a l’actualitat i que
es conserven a l’Arxiu Municipal de
Blanes. Aquests llibres són una gran
font d’informació que recull dades diàries sobre tots els fenòmens meteorològics que hi ha hagut a Blanes els
darrers 40 anys: nevades, pluges, temperatura, vent, temperatura de l’aigua
de mar ... A més, els llibres contenen
resums setmanals, mensuals i anuals
de totes aquestes dades. Cal dir que

és una sèrie documental molt útil i
consultada tant per gent afectada pel
temps (assegurances, etc) com per investigadors i estudiosos de la matèria
(estudiants, físics, historiadors, etc).
D’entre els diversos treballs fets a partir
d’aquestes dades, en destacarem dos:
un fet pel mateix Josep Pruna titulat
“La meteorologia a Blanes”, publicat
l’any 1998 al núm. 1 de la revista Blanda i, en aquesta mateixa revista, en el
núm.2, es va publicar una altra recerca
del físic Toni Pujol titulada “Notes per a
una climatologia de Blanes”.
Per tot això, cal reconèixer l’enorme
mèrit que ha tingut recollir aquestes
dades durant més de 40 anys de vida.
Encara que no hagi estat la primera

persona que ho ha fet a Blanes, ja
que tenim constància que el prevere
Emili Solà n’havia recollit el 1899 i el
Col·legi Santa Maria, de 1912 a 1925,
les dades de Pruna són les més completes, sistemàtiques i de més durada.
D’aquestes dades primigènies només
se’n conserva la recollida d’uns quants
valors i durant aquests pocs anys. Per
tant, la recollida de dades més important de la història de Blanes l’ha feta
Josep Pruna Cortacans. És per això
que ha rebut diversos reconeixements
en aquest camp: el més d’agost de
l’any 1992 va rebre de mans de l’alcaldessa Maria Dolors Oms una placa
d’agraïment pels 25 anys de dedicació
al servei meteorològic municipal. Posteriorment, el Museu de la Ciència de

Catalunya, l’Institut Nacional de Meteorologia, en el Dia Internacional de la
Meteorologia, el 23 de març de 1993,
li va lliurar un diploma reconeixent a la
seva dedicació i vocació per aquesta
ciència.
Així doncs, si fem balanç, el llegat que
Josep Pruna ha deixat a Blanes és
del tot meritori i destacable: unes sèries meteorològiques impressionants,
la feina feta des de la seva regidoria
municipal i, finalment, la seva recopilació gràfica i escrita de les tradicions i
costums de Blanes: les Estampes blanenques.
Esperem que aquesta publicació serveixi, mínimament, per honorar la tasca d’un blanenc de sa Carbonera que
discretament ha destacat pel seu amor
a la família, a la feina ben feta i per dur
Blanes al fons del seu cor. Per molts
anys, senyor Pruna!
Antoni Reyes Valent

[1983/89]
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“Estampes blanenques” de J. Pruna

El Nunci
Molts pobles emmurallats, com la Vila de Blanes, amb els seus carrers
estrets i recargolats, tenien poc espai i utilitzaven els porxos del carrer
Ample i la plaça dels Dies Feiners per exhibir les mercaderies de la terra
i de la mar. Un empleat municipal anomenat “el nunci” a Blanes o “el
pregoner” a altres llocs, anunciava els articles especials exposats. També
pregonava els missatges del municipi amb uns tocs de trompeta que, segons la importància, tenien una, dues o tres sonades perquè la població
se’n fes sabedora. Per exemple: tres tocs, volia dir “oficial”: cobrança de
contribució; pesos i mesures: allistament de joves al servei militar; revisar
armes de caça i gossos pel manescal, etc. Dos tocs: pèrdues de coses a
la vida pública; ordenació dels banys públics; la netedat de la Vila etc. I
un toc per a avisos de circumstàncies. Amb el creixement del perímetre
urbà i l’aparició de la ràdio local, s’extingí la missió del nunci, que era
com una institució d’aquell Blanes amb un cens de 7.000 a 8.000 habitants.
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El carro
Aquest carruatge de dues rodes que avui es troba en trànsit d’extinció
fou estampa característica dels carrers d’un Blanes que, com a altres pobles, tan gran canvi de fisonomia ha experimentat com a conseqüència
del progrés. A la nostra vila, el nombre de carros havia sobrepassat els
dos-cents i eren emprats, principalment, pels agricultors en les tragines
dels productes, ormeigs i eines entre els seus domicilis, camps, vinyes
i boscos. Els animals de tir, cavall, euga, matxo o mula, eren guarnits
pels basters. Aquests animals, tenien característiques tan pròpies que
els veïns dels carrers per on transitaven des de l’interior de llurs cases
endevinaven per la cadència del seu pas i l’alegre so dels seus cascavells
i campanetes, qui eren els seus propietaris. Els carros, construïts per uns
artesans anomenats carreters, amb la col·laboració del ferrer que, com
les guarnicions, pràcticament han desaparegut, eren fets principalment
amb fusta d’acàcia, freixe, om i alzina. Formaven una estructura sòlida
i rígida, capaç de transportar pesades càrregues per camins i passos
difícils. La robustesa del carruatge, la potència de l’animal i la perícia del
carreter feien, de vegades, veritables proeses.
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Els filadors
Els filadors foren un important gremi d’artesans dedicats a la producció
de fils i cordes de cànem i espart, que estigueren activament presents en
la vida industrial de Blanes fins entrat el segle actual.
La seva acurada manufactura i bona qualitat contribuí a donar prestigi
al desenvolupament industrial que sempre ha sigut característic de la
nostra Vila.
Els filadors, també anomenats corders, foren tema d’un graciós conte
del Mestre Ruyra que posteriorment fou portat al teatre en la celebrada
comèdia Els quatre corders de Blanes de V. Coma i Soley.
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L’espardenyer
L ‘antic ofici d’espardenyer va tenir una perllongada època d’esplendor a
Blanes, que va durar fins als anys vint. L’aparició de modernes tècniques i
màquines, així com les econòmiques i impermeables soles de goma originaren el principi de la fi d’aquesta, fins aleshores, florent i productiva activitat
industrial artesana, que donà a Blanes extraordinari renom, fins al punt que,
les espardenyes de Blanes es consideraven patent de bona qualitat, tant per
la solidesa com pel bon acabat i la seva indiscutible elegància de forma, que
feia que fossin sol·licitades i apreciades en els comerços i mercats forans.
D’aquell Blanes, laboriós i tranquil, queda el record dels espardenyers seguts
en llurs bancs de treball, molt sovint situats a la vora del carrer, on ordien i
cosien les soles, tot entonant alegres cançons. Cal dir que la feina no sols
ocupava homes, sinó que moltes dones es dedicaven, igualment, a la labor
del muntatge i cosit de la lona emprant per aquest treball un aparell de
fusta anomenat clourador; finalment procedien al guarniment amb betes.
En aquestes labors havien assolit una extraordinària perfecció i bon gust
les hàbils i polides dones de la Vila que de forma tan acurada completaven
1’excel·lent i ben acabada obra de l’espardenyer.
De les espardenyes, pels qui no les han conegut ni tingut la satisfacció de
calçar, en farem una breu descripció:
Es feien de totes les mides, amb forma de peu indistinta. Les soles eren
fetes de llata (trena plana) de cànem i cosides transversalment amb fil de la
mateixa fibra.
Les anomenades de Blanes eren cobertes amb lona o drap blanc de cotó i
guarnides amb beta també blanca.
28

Les de “pinxo” o pagès eren descobertes i guarnides amb beta negra.
Els borseguins (forma de bota) alts fins al turmell, també de drap blanc, ajustades amb cordons.
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Tirant l’art
L’art fou un antic i elemental sistema de pesca de la nostra costa, format per
un gran sac de teixit de malla, que es tirava al mar o calava a certa distància
de la platja, per mitjà d’una barca de rems anomenada llagut. Des de la sorra, l’art era tirat per dues colles d’homes, fornits amb una mena de bandes
anomenades singles que aplicaven a les cordes que anaven arrossegant al
mateix temps que s’apropaven. Amb aquesta acció, a la vegada que llevaven, tancaven la borsa o cop de l’ormeig en el moment de sortir de l’aigua.
Cal dir que la pràctica d’aquesta pesca marinera es regia per unes normes o
lleis especials i singulars, car tenia caràcter públic i la participació era oberta; tothom hi podia acudir, homes, joves i fins i tot dones. De la venda del
producte de la pesca, es feien parts que posteriorment eren repartides entre
tots els participants. Aquesta popular modalitat pesquera es mantingué viva
fins als anys cinquanta. Recordem amb simpatia els últims arts de Blanes.
Foren els d’en “Janet”, en “Lex”, en “Quiquino” i el “Saraco” que tanta gent
modesta de la Vila havien acollit.
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Bous i barques
A principis del segle actual es practicava la pesca anomenada del “bou”
i una de similar, amb l’art més petit, que se’n deia la “vaca”. La tal pesca
consistia en l’arrossegament de l’art per mitjà de dues barques de vela,
que formaven parella.
En aquells temps no existia el port, motiu pel qual les barques, a la tornada del mar, eren varades a la sorra, prop de Sa Palomera, emprant parelles de bous ben fornits. D’aquí ve el sobrenom de Can Pau dels Bous,
casa, avui, en trànsit de desaparició com a conseqüència de l’obertura
del pas de comunicació entre Blanes i el barri dels Pins, a través dels ja
enderrocats i desapareguts “Piteus”.
El dibuix intenta recordar i donar una idea d’aquella simpàtica activitat,
viscuda a la badia de Blanes.
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Remendadora
Les “remendadores” eren unes dones -avui en queden poques-, que es
dedicaven a “remendar” o reconstruir les malles estripades de les xarxes
dels ormeigs de pesca, com eren els arts, les peces de sardinals, les
bogueres, els tresmalls, les teranyines, etc.
En el temps que aquesta feina es va prodigar més, Blanes era una vila
on abundaven les famílies de pescadors. Els homes anaven en mar i les
dones completaven el treball “remendant”, venent el peix i governant la
casa.
Cal dir que les xarxes, en aquells dies, eren, primer, de fil de lli, després
foren de cotó, avui del resistent nylon- que prèviament s’havia de tenyir,
fent servir, per aquest menester, l’escarrotxa del pi. Per tal de facilitar
l’operació del tenyit, els fabricants presentaven el fil en madeixes, per
aquest motiu les “remendadores” i els homes que es dedicaven a la labor
de fer malla, una vegada tenyides les madeixes, les convertien en cabdells mitjançant unes elementals devanadores com la de la il·lustració.
Vagi el nostre record per a aquelles laborioses dones d’hàbils, les mans
de les quals, colrades pel sol, i segudes a prop del mar es dedicaven amb
afany, valent-se d’una agulla especial de fusta, a reconstruir els desperfectes soferts pels ormeigs que, novament, havien de ser emprats.
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L’espardenyera
Anteriorment, en aquesta mateixa secció, ens vàrem ocupar de l’espardenyer. En el comentari férem menció de les dones que es dedicaven
al muntatge de les soles que confeccionaven els homes, completant
el procés de producció d’espardenyes. Per aquest motiu, ens ha semblat oportú dedicar una petita “estampa” a l’espardenyera, puix el seu
treball d’acabat s’ha de considerar absolutament imprescindible i complementari.
Recordem que les espardenyeres, quan el temps era bo, també treballaven a les voreres dels carrers d’aquell tranquil Blanes enyorat. Proveïdes
de llur clourador i la cofa d’ormeigs, alegres, animades i fent rodona,
anaven cosint els “parells” amb aquella perfecció i polidesa que tant les
acreditava.
Es pot dir, fent justícia, que la seva contribució permetia que de la labor
de l’espardenyer se’n pogués dir una obra ben acabada.
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Nansers
Anys enrere, uns ormeigs de pesca bastant emprats pels pescadors de
Blanes i la costa foren les nanses, que eren una mena de gàbia-trampa
fetes de vímet encreuat i subjectat amb lligades de cordill de cànem o de
cotó. Hi havia pescadors que a la vegada les sabien confeccionar. També n’hi havia que, a estones perdudes o quan el temps no els permetia
sortir a la mar, feien garbitanes, que eren de mida més petita i de forma
arrodonida, per a les quals empraven la murtra, una planta de branques
flexibles i resistents que creixia amb certa abundància a l’entorn de la
platja de Sant Francesc. Potser aquesta circumstància influí en el fet que
el Jardí Botànic de Carles Faust fos batejat amb el nom de “Mar i Murtra”. Havent caigut en desús ambdós ormeigs, en fem recordança amb
aquesta il·lustració.
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Taules de carnissers
Prosseguint amb aquesta mena d’excursió pels estrats de la fugissera
memòria, topem amb les antigues taules dels carnissers i gallinaires que
acudien a la plaça a vendre llurs mercaderies, traslladant la pròpia taula
mòbil, muntada sobre quatre rodes petites i coberta amb una vela.
Cal dir que els tocinaires no anaven a la plaça pública, puix que la venda
dels seus productes la feien exclusivament en el seu propi establiment.
Amb aquest dibuix pretenem ajudar a recordar als grans un aspecte del
mercat de la plaça i als joves donar-los una petita idea d’aquesta, una
més, desapareguda “estampa”.
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Anar a dur dinar
Anys enrere, al voltant del migdia es veia com les mestresses de les cases
de terrassans solien anar a portar dinar als camps o vinyes, on els homes
de la família treballaven la terra des de bon matí fins al capvespre.
El dinar a la terra acostumava a ésser, invariablement, escudella i carn
d’olla, menjar sa i equilibrat que, acompanyat del corresponent repòs, refeia i confortava el cos assedegat i defallit. Pel que es de suposar, l’arribada de la dona amb el cabàs ben proveït devia ésser un moment esperat
amb veritable joia pels esforçats terrassans.
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Berenant al carrer
D’aquell Blanes del temps passat recordem quan, particularment les
dones mestresses de les cases sortien al carrer a berenar, tot fent una
pausa en les seves quotidianes labors.
El frugal àpat acostumava a ésser una llesca de pa amb una suculent
amanida, composta bàsicament de ceba, tomàquet i enciam. També hi
havia qui la completava amb altres herbes comestibles silvestres com
eren les cuscunilles, màstecs, créixens i margaridoies. Així de senzill i
natural.
El saborós berenar era consumit tot fent comentaris i conversant alegrement, suposant un petit esbarjo per aquelles laborioses dones que,
amb abnegació, es dedicaven a l’acomboiament de les pròpies famílies
i llars.
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Follar raïms
Anys enrere quan els terrassans blanencs cultivaven la vinya, a principis de tardor, començava la verema. Gran activitat, es preparaven cups,
premses, samals i bótes. A les vinyes, els jornalers procedien a tallar els
daurats raïms, els carros, tornaven carregats amb les samals plenes, i
al vespre amb alegre participació de grans i petits, que protagonitzaven
alguna còmica relliscada, tenia lloc la feina de follar, que consistia a trepitjar els raïms sobre el cup, dintre el qual s’escorria el suc que a través
del cup petit seria transvasat a les bótes on, després de reposar el temps
corresponent, es convertia en l’apreciat vi de Blanes, d’autèntic prestigi
comarcal.
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Rentar al rec
Fins als anys vint, que es va instal·lar l’aigua municipal a Blanes i el rec
fou contaminat a conseqüència de l’establiment de la fàbrica SAFA, les
dones acudien de bon matí a rentar-hi la roba.
Anaven fornides amb una post o fusta plana, que portaven al cap, protegit amb una capçana, on carregaven les peces i a la mà un caixó destapat
d’un costat que servia per a portar les eines i productes emprats, com
eren el picot (una mena de pala plana de fusta), el sabó, lleixiu, blau, etc.
Arribades a la ribera del rec, col·locaven a terra el caixó, que per la part
no tancada servia per agenollar-se i el costat oposat feia de base al cap
de la post, que quedava inclinada servint de rentadora.
Considerem l’esforç que suposava per aquelles abnegades i polides dones mantenir nets i endreçats els vestits dels membres de la família, així
com les robes d’equipament de la llar.
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Santa Caterina
En el repàs de les coses de Blanes, trobem la singular celebració de Santa Caterina el dia 25 de novembre. Al vespre, sortien als poc il·luminats
carrers de la Vila, alegres colles de bordegassos a fer córrer el sogall
imprimint vigorosos moviments de rotació per tal d’avivar l’esmorteïda
flama, tot cantant: “Santa Caterina quan va veure el foc / totes les campanes tocaven a mort...”
L’origen d’aquest perduda costum es conta que està motivat per una terrible pesta soferta en temps immemorials que va causar moltes víctimes
i que en els moments més crítics va ésser invocada Santa Caterina, que
amb la seva celestial intercessió va fer recular el mal que assolava a la
població.
El sogalls procedien d’unes gruixudes cordes d’espart, ja inservibles, que
s’utilitzaven per a sostenir el catúfols de terrissa de les porengues (sínies)
que funcionaven a les hortes que anys enrere circumdaven la Vila. Els
nois acudien a dites hortes a comprar trossos per proveir-se del sogall
que, amb la seva guspirejant flama, enllumenaria el ritual d’aquella nit de
tardor fantasiosa i de reminiscències ancestrals.
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Tornant de recollir llenya del bosc
Anys enrere, quan la societat no havia assolit el nivell de benestar actual,
entre les classes menestrals o d’economia modesta era costum que a
l’hivern s’anés al bosc a buscar llenya per a procurar-se l’escalfament de
la llar i, fins i tot, fer bullir l’olla.
Recordem aquells senzills i enyorats “focs a terra” on, principalment després de sopar, la família s’acomodava fent apretat cercle per escalfar-se
tot conversant o escoltant, els petits, les rondalles dels avis, i a voltes
s’aprofitava el reconfortant caliu de les guspirejants brases per a fer i
menjar una d’aquelles exquisides i inoblidables torrades.
La llenya en qüestió solia ésser jaç de pi i bruc per encendre que produïa
un alegre petarrelleig i al damunt alguna branca de perfumat pi o rugós
suro que eren els arbres més abundants en la foresta dels boscos del
terme de la Vila, així com alguna soca o estella d’arbre o arbust.
Cal valorar l’esforç i sacrifici que suposava per aquells homes i també
dones que aprofitaven el poc temps que els vagava del treball ordinari
o dies festius per a pujar al bosc, calçats amb senzilles espardenyes i
tornar carregats amb un pesat feix o sac, incòmode de traginar.
Queda clar que, quan arribaven a casa, a ells el fred els havia passat.
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Passant la bugada
Les rentadores automàtiques no s’havien inventat. Algunes llars, principalment de família nombrosa, per a rentar la roba empraven el sistema
de passar bugada, que consistia a col·locar un cubell, que solia ésser
de fusta, sobre un tamboret. S’hi dipositava la roba bruta, ben posada
dins el cubell, al damunt es cobria amb una tela gruixuda que servia de
filtre i a sobre s’estenia una capa de cendra obtinguda de la combustió
de la llenya que s’emprava tant per cuinar com per escalfar a l’hivern.
Aleshores, prèviament s’havia escalfat aigua en una caldera i s’hi abocaven pots sobre la cendra estesa que s’anava empassant a través del
filtre, actuant com un efectiu lleixiu. Una vegada el contingut del cubell
estava saturat, es destapava un desguàs que tenia a la part baixa l’anomenat recipient, passant l’aigua bruta a una gibrella que es trobava allà
situada. L’operació es repetia fins que l’aigua passada a traves de la
cendra i la roba sortia clara.
Finalment, es retirava la roba de l’interior del cubell, s’esbandia i esdevenia neta.
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El pinyonaire
No fa molts anys que, els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí,
venia a Blanes a vendre la seva mercaderia el pinyonaire de Tordera. Es
posava sota un arc de l’antic Portal del Peix a la plaça de la Verge Maria
i la pedra li servia de taulell. Allà acudien molts homes, joves i fins i tot
dones a comprar picotins d’aquells deliciosos pinyons torrats o avellanes.
Els picotins eren una mena de mesura feta de fusta buidada que s’introduïa fàcilment a les butxaques, sense vessar-ne gens.
Els diumenges al matí era freqüent veure grups o reunions d’homes resguardats en diferents llocs del passeig de Mar tot conversant i degustant
l’exquisit fruit del pi, que esclovellaven amb notable habilitat, produint un
característic criqueig, fornits amb uns petits ganivets de butxaca que probablement, molts eren de l’aquell temps acreditada marca de “L’AM”.
Cal afegir que alguns dels diumengers consumidors d’aquell excel·lent
fruit sec completaven la seva sort amb un o més gots de vi de Blanes, que
fou d’una qualitat i paladar molt apreciats.
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Torrant cafè
L’aroma càlida i penetrant del cafè, percebuda ocasionalment, desperta en la memòria aquell temps passat que, en els establiments llavors
anomenats “Cafè” es torrava aquest producte exòtic que adquirien en
estat natural i cru. A tal efecte, empraven una espècie de fogó o estufa
metàl·lica que cremava llenya o carbó. L’estufa a la part superior tenia un
bombo esfèric on s’hi posava el gra. L’esmentat bombo girava mitjançant
un manubri que l’encarregat de torrar feia voltar i el cafè sotmès a aquell
procés desprenia la característica olor forta i estimulant tan apreciada.
En ocasions, les persones que transitaven pel passeig de Mar es trobaven
amb la feliç coincidència que torraven al mateix temps els diferents locals
allà establerts, el que suposava gaudir de l’exquisida aroma des d’un
extrem a l’altre.
Certament que la passejada devia resultar summament agradable, saludable i reconfortant.
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Del mes de Maria
El mes de maig, mes de Maria, mes de les flors ...
Guardem en el record de la infantesa, d’anys ja llunyans, el costum de
celebrar aquest esplendorós mes primaveral, sortint a les tardes, nois i
noies, els més petits acompanyats d’avis o àvies complaents, a berenar i
esbargir-se en els camps i vinyes llavors situats a l’entorn de la Vila.
Sobre el tendre i ufanós verd d’aquelles terres, adornades amb multitud de variades flors silvestres, les criatures, amb sana alegria, jugaven,
dansaven xisclant i rient, i amb la seva candorosa innocència recollien
ramets d’aquelles petites i senzilles flors. Recordem les “flors de fer enfilada” que travessades amb un fil de cosir, en feien collarets i garlandes
que es penjaven al coll o coronaven les jovenívoles testes.
Les bucòliques escenes, representades amb la ingènua naturalitat pròpia dels infants, moviments graciosos i alegres colors, amb reminiscències de rituals antics, eren d’una bellesa idíl·lica extraordinària.
A la tornada, tot entonant infantils i alegres cançons, eren portadors de
fresques floretes destinades a adornar el “Mes de Maria” que en aquells
temps era costum fer a les llars devotes de la Verge.
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L’enramada
De tard o de lluny, Corpus pel juny.
Antigament, per la vuitada de Corpus, els distints barris de la Vila, i en
dies successius, celebraven les tradicionals Festes de l’Enramada. Començaven al matí, en el barri corresponent, amb una processó de la
mainada que es dirigia a l’església parroquial de Santa Maria a presentar
una ofrena floral davant l’Altar. Al vespre acabava l’alegre festa amb un
animat ball de carrer, amenitzat per una modesta orquestra o conjunt
musical més o menys improvisat.
Els carrers eren guarnits amb garlandes de rama (d’aquí el nom), flors
silvestres, banderetes i fanals. També figuraven guarniments amb allegories pròpies de l’activitat artesana o gremial a la qual, principalment,
es dedicaven els seus veïns.
En aquests balls, oberts i participatius, sense distinció d’edat, era costum
singular que les noies escollissin parella, resultant l’ocasió per iniciar relacions que, a voltes, podien convertir-se en promeses de matrimoni.
L’últim barri que celebrava l’Enramada, era el de s’Auguer, de remarcat
caràcter mariner i pescador, probable inspirador de l’excel·lent i popular
obra del mestre Ruyra En Garet de l’Enramada.
Aquests últims anys, el carrer i el barri de Raval, amb lloable voluntat, ha
rescatat la celebració d’aquesta bella tradició local, així com algun altre
barri com Sa Carbonera o el típic s’Auguer, que organitzen festes que
conserven certa similitud.
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El passeig de Mar
Ara, en plena temporada d’estiu, ens ve al pensament el llunyà record de
l’estampa que presentava, fa més de cinquanta anys, el meravellós passeig
de Mar blanenc, abans que, parodiant, es convertís en “el que el mar es va
emportar” com va succeir, juntament amb altres coses, efectivament.
Així, de la mà de la memòria i amb l’ànim predisposat, passem a recrear-nos
amb una delitosa passejada al captard d’un diumenge o dia festiu, (la Festa
Major és capítol a part), al llarg i ample del nostre incomparable passeig davant el mar, tan identificat amb el caràcter mariner de la Vila. El Passeig, en
aquells temps, esdevenia orlat amb tres o quatre files de frondosos plàtans
de bellugadissos i verds pàmpols que ajudaven a refrescar la calor estival.
A la part exterior, sobre la timba, una neoclàssica balustrada delimitava el
passeig de l’extensa platja de sorra neta i granada, llavors existents. Unes
monumentals i decoratives faroles d’obra, distribuïdes al llarg, completaven
la urbanització i la il·luminació.
Davant dels cafès de societat de l’època, es situaven les taules i sillons on
es reunien famílies i amics a delectar-se prenent algun d’aquells senzills refrescos, en aquell temps de moda. Igualment hi havia qui tenia preferència
pels airosos i ventilats “xiringuitos” que es trobaven aparellats amb el seu
corresponent quiosc, com eren els populars d’en Badia i d’en Terrats; també
es trobava la caseta d’atracció “Pim Pam Pum” d’en Llorenç, així com les
sol·licitades xurreries “La Joia Blanenca” d’en Pons i “La Costa Brava” d’en
Guich, i els venedors de gelats. Si alguna persona tenia desig d’asseure’s,
a més dels bancs públics, podia fer-ho en una de les cadires metàl·liques
blanques, de lloguer, a benefici de l’Hospital.
64

Animaven la concurrència excel·lents audicions de sardanes i tot el Blanes
que acudia al Passeig, gaudia amb la pau i la tranquil·litat que oferia aquella
vila senzilla, de proporcions harmòniques i equilibrades on la naturalesa es
manifestava amb tot el seu prodigiós esplendor.
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De pescadors
Prosseguint el camí de la recerca de records viscuts, apareix la figura de
l’antic pescador, que vèiem passar amb el seu aire característic pels, en
aquell temps, plàcids i tranquils carrers de la Vila, quan a mig matí després d’haver arribat de llevar les xarxes, palangres o nanses que la tarda
del dia anterior havien calat, acudien a esmorzar a una casa de terrassans on tenien “ram” i allà trobaven la “mitja” de vi que acompanyava la
saborosa llesca de pa amb “quatre sonsos” o algun peix tot just pescat i
fregit amb veritable oli d’oliva.
Després, acabat l’àpat i fumada la pipa, amb alegres comentaris i bona
companyia, tornaven a Sota Sant Antoni o a sa Palomera a preparar i
condicionar els ormeigs que a la tarda recollien i novament tornaven a
submergir al mar, que era el seu diari i senzill mitjà de vida.
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Excursions marines
De la recerca del temps passat, recordem que a Blanes cap als anys
trenta, quan encara no es coneixien els populars “creuers” que fan travessies regulars de turistes al llarg de la Costa Brava, ja hi havia homes
amb esperit d’empresa, que sempre ha estat una característica de la gent
d’aquí, que copsaren aquesta possibilitat i la posaren en pràctica, com
foren l’avi Damasso i en Loste. El primer fou qui posà a punt el seu canot
de motor, amb capacitat per a quinze o setze persones, que portava el
curiós nom de “DAJOJAN”, essent els tripulants en Joan Saura, paleta i
en “Nitu Vedelles”. Feia viatges els dies festius d’estiu, si el mar ho permetia, des de Blanes a Sant Francesc, Sta. Cristina i tornada.
Posteriorment es llençà a la mateixa empresa en Loste, qui emprà dos
canots una mica més moderns i perfeccionats, els noms dels quals no
recordo, i es dedicà a fer la mateixa ruta. Aquestes excursions marineres
s’explotaren fins l’any 1936, en què malauradament persones i coses
tingueren un final tràgic.
De manera que la nostra Vila, com en moltes altres activitats, fou capdavantera i precursora d’un negoci avui florent, que es manifesta a través
d’aquests excel·lents i elegants vaixells blancs que senyoregen per les
platges i cales, permetent als turistes contemplar, meravellats, l’extraordinària bellesa d’aquesta incomparable Costa Brava.
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Puntaires
No fa pas gaires anys, era freqüent veure a les voravies d’alguns carrers
blanencs dones enfront de llurs llars fent puntes amb coixí, que s’empraven per adornar vestits femenins i robes de la casa.
Era admirable contemplar la destresa i habilitat que mostraven movent
els múltiples boixets, que produïen un sonor i alegre cliqueig, portadors
de fil blanc, amb ses polides i hàbils mans.
Les puntes, d’antiga tradició a les viles de la Costa, es feien entrellaçant
fils enrotllats en una mena de palets de fusta de boix, - d’aquí el nom de
”boixet”- tot seguint la pauta d’una tira de cartó vermell, anomenada “patró”, prèviament perforat, picat en deien, on s’hi apuntaven les agulles de
cap que sostenien el teixit de fils procedents dels esmentats boixets. Les
puntes resultants de tan delicat treball eren una vertadera filigrana amb
dibuixos de gran bellesa que tenien noms inspirats, com “la petxina”, “la
denteta”, “la maduixa”, “el vano”, etc.
Creiem que és una llàstima que aquesta “escola” d’artesania tradicional,
que es traspassaven les generacions femenines, hagi desaparegut. Ja no
es veuen les acurades puntaires de Blanes.
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En Pons retratista
Així es produïa aquell breu instant de màgia. El cos i l’esperit tens, la
respiració i el silenci continguts. Semblava com si en el més pregon de
l’ésser s’experimentés una rara i subtil sensació penetrant i a la vegada
transcendent vers el misteriós i inquisidor ull o objectiu de la càmera fosca situada al davant, que feia el miracle de passar-nos a la “posteritat”.
Aquest encanteri es prodigava a l’estudi fotogràfic que, anys enrere quan
vivia, tenia en un pis de l’antic carrer dels Valls, prop del Portal de la Verge Maria, en Josep Pons i Girbau. Es pot dir que quasi era una institució,
a on acudia gent de “Blanes i sa comarca” a retratar-se amb motiu de
comunions, noces, naixements o altres ocasions.
Cal dir que en Pons era un fotògraf excel·lent, un retratista assenyalat i un
bon i gran blanenc. Home intel·ligent, en possessió d’un esperit inquiet i
emprenedor, fet que l’havia traslladat del plàcid taulell comercial familiar
a la per a ell apassionant aventura del món de l’art i tècnica fotogràfica,
tenint en compte l’època, on va aconseguir un merescut prestigi.
Recordem de la seva important obra la magnífica col·lecció “llegada a
Blanes”, d’interessants retrats de persones i tipus humans diversos, fotografies magistrals del mar, del cel, dels núvols i singulars vistes del Blanes
de principis de segle, de gran valor històric i documental. També hem de
fer esment de la producció de la pel·lícula cinematogràfica, lògicament
muda, titulada “El Expósito” (la primera filmada a Blanes) i, en el camp
científic, la seva valuosa col·laboració amb el Dr. Fontseré, catedràtic de
ciències de la Universitat de Barcelona.
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Palers
Antigament, quan Blanes no tenia port, les barques de pesca o cabotatge eren varades a l’aigua des de la sorra de la platja on tornaven al seu
retorn. Per les consegüents maniobres de botar (o treure) hi havia uns
homes anomenats palers que es dedicaven a tenir cura, preparar i acivadar els pals (troncs de fusta) pel damunt dels quals lliscaven les quilles
i escobes de les barques, mogudes mitjançant la tracció d’animals (bous
o cavalls) o simplement a força de braços dels tripulants, segons el lloc i
arqueig de l’embarcació.
Cal dir que la feina del paler exigia força i destresa i que, sobretot, l’operació d’avarament resultava particularment perillosa.
En aquella època es trobaven palers a Sota Sant Antoni (zona portuària) i
a sa Palomera, els quals es dedicaven exclusivament a aquesta funció.
S’agraeix la suggerència d’aquesta Estampa a l’amic i antic pescador blanenc, Plàcid Castañé i Baltrons “Patxo”.
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El gorrista
En Joaquim Porta, anomenat “El Gorrista”, exercia aquesta professió establert amb tenda a l’antic carrer de la Verge Maria. No era natural de
Blanes, però sí que es podia considerar una persona plenament integrada a l’especial tarannà i manera d’ésser de la comunitat. Home singular,
de físic menut i xuclat, portava ulleres i cobria el cap, fent honor a la seva
activitat professional, amb una gens esquifida gorra.
Bellugadís i espavilat, semblava talment un personatge “escapat” d’aquella famosa “pandilla” del cinema mut. Traçut, polifacètic, ocasionalment
exercitava de músic i fins i tot s’havia construït una original casa als afores de la vila, en el paratge de Mas Palou, fent tragines de materials amb
la bicicleta que emprava habitualment. Es conta que, a l’esmentada casa
hi havia muntat i disposat maquiavèl·liques rampes destinades a sorprendre possibles lladres o violadors de morada d’altri.
Molts eren els fets a ell atribuïts, reals o imaginaris, donada la seva característica personalitat. Diuen els que l’havien tractat que sovint feia ús
d’una pseudoveritat axiomàtica quan sentenciava: “El que és, és, i el que
no és, no és”.
Valgui aquesta estampa com a record, amb la certesa que, si portéssim
gorra, ens la llevaríem respectuosament.
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Els caramel·lers
Des dels inicis d’aquest invent, a principis de segle, fins als anys cinquanta,
el cinematògraf va suposar el principal espectacle i diversió de la societat de
l’època.
Les pel·lícules, amb els seus arguments, resultaven apassionants i entusiasmaven els espectadors. Drames, còmiques i d’aventures, eren protagonitzats pels
actors i estrelles de moda, i les seves peripècies emocionals eren plenament
compartides pel públic atent a les imatges projectades a la màgica pantalla
que brillava en la foscor de la sala. Les seqüències, fins a l’arribada del cinema
sonor, eren animades mitjançant la música d’un piano i més tard una pianola.
Cal dir, que la gent de Blanes sempre ha demostrat una gran afecció vers l’anomenat “Setè Art” i que fos així sens dubte hi va influir l’esperit de l’industrial
blanenc Sr. Giralt que, dotat d’una gran perícia per manipular les màquines de
projectar i les corresponents instal·lacions, féu que les sessions contínues i programes que es passaven a les seves sales de Blanes fossin els més moderns i
perfeccionats de la comarca.
Fins als anys quaranta, a la sala, i mentre durava la sessió, era present i passava entre les files de butaques, el simpàtic i jove caramel·ler, el qual amb
una panereta penjada al coll oferia la dolça llaminadura cridant: “Caramelos,
caramelos de café con leche, menta, rosa y limón!”
Recordem que els primers i més populars caramel·lers foren el “Chato” en el
cinema Vila i els germans Bravo, que posteriorment foren succeïts pels, també
germans, León en el Fortuny.
Avui, desaparegut el tan entranyable cinema Fortuny del passeig de Dintre,
després d’haver sortit l’últim i definitiu “The End” en la seva pantalla, ho aprofi78

tem, no per entonar un solemne Rèquiem, sinó més aviat per recordar la llunyana i extingida veu dels simpàtics caramel·lers cantar un modest i emotiu.
adéu-siau.
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Filadores
Mes enllà de cinquanta anys enrere, a la nostra Vila encara hi havia unes
bones àvies que es dedicaven a filar filet d’espart per als esparters, ofici
avui també quasi desaparegut. Aquelles dones, ja velles, es veien segudes a l’assolellat portal de la seva llar, aparentment immòbils, estàtiques.
Semblava com si només els restés vida en els dits de les resseques mans
amb les quals lentament, com d’esma, anaven entollant els brins d’espart
amb els que formaven l’anomenat filet que, a mesura que s’allargava,
enrotllaven fent un cabdell que reposava als seus peus.
La canalla enjogassada que les contemplava, innocentment i insensiblement, cantava: “La vella filosa, la vella ronyosa ...”
Naturalment, en aquella feliç edat els era impossible pensar que aquell
estat de vellesa i decrepitud també un dia podria afectar el seu sa i jovenívol cos.
Aquelles àvies carregades d’anys, amb les espatlles corbades pel fatic i
el sofriment, invariablement vestien de negre de cap a peus, un negre
destenyit tornassolat i pansit com el seu propi cos, conseqüència dels
successius dols familiars acumulats al pas dels anys. I mentre filaven,
immòbils, estàtiques, segurament pensaven en el llarg fil de la seva vida
que aquí a la terra aviat esdevindria definitivament acabat.
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La Paula
Avui, en aquestes “estampes” i amb tot el respecte degut, recordem el personatge, ben blanenc, que fou la Paula Juliana, que tots els grans hem conegut.
La Paula era una dona soltera, de caràcter i senderi molt singular, mig jornalera, mig mendicaire, que pràcticament vivia en la indigència. Vagarejava
per determinats carrers de la Vila que, com a poble mediterrani, en aquell
temps la gent hi feia molta presència. El seu habitacle era canviant, casetes
de vinya de les rodalies, algun porxo i qui sap si en ocasions sota un pont.
Hem de dir que, la infeliç era analfabeta, condició bastant freqüent en persones d’aquella època. Una mica múrria, manifestava una fe religiosa exhibicionista, miraclera i providencial. Presumia de fer caritats i en gràcia rebren
de superiors, anomenant els benefactors. Ordinàriament, tenia un tarannà
alegre i, donades les seves especials circumstàncies, fins i tot bondadós.
Sovint, era objecte i víctima de les mofes i burles dels petits i de la poca
caritativa indiferència permissiva dels grans. La mainada, enjogassada, a
vegades la seguia tot cantant: “La Paula en té unes mitges comprades als
Encants / li arriben a Figueres i encara li van grans.”
Vivia amb l’esperança del retorn anhelat d’un enamorat absent, emigrat a
les Amèriques (segurament il·lusions), en Quimet de cas Terrisser i sovint
repetia dites de saviesa popular, com: No et riguis dels meus dols, que avui
els meus són vells i demà els teus seran nous.
Que Déu misericordiós la tingui acollida al celestial sopluig i no sofreixi més
dels seus sentits i vells dols.
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Jugar a baleta
Anys enrere, quan els turistes francesos del “Midi” encara no venien a
l’estiu ni jugaven a la petanca o les bitlles al passeig de Mar de la nostra
vila, els diumenges a la tarda i en carrers, llavors quiets i poc transitats, es
reunien alguns veïns, principalment als barris dels terrassans, per passar
la tarda i a vegades per jugar a baleta, joc infantil molt de moda en aquella època, amb la diferència que els petits, al rotllo, hi posaven baletes i
els grans, peces de deu cèntims.
Quan això succeïa, era aquell temps que els rellotges marcaven l’hora
solar, no existien els edificis desmesuradament alts i voluminosos que
priven la vista i el sol, i naturalment, la sobretaula familiar dels dies festius
no era amenitzada amb programes més o menys estults de la televisió,
encara desconeguda. La gent era senzilla i gairebé no hi havia necessitat
de tancar les portes. No és que la vida resultés fàcil, però no hi havia gaire complicacions, ja que es desenrotllava de forma bastant elemental.
L’estampa pretén evocar un record d’aquell Blanes entranyable i en alguns aspectes, malgrat l’innegable progrés, enyorat.
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La lletera
Un instint latent vers els records viscuts que nia dins els plecs mes íntims
de l’ànima ens porta a recordar en aquesta estampa, de no fa pas gaires
anys enrere la lletera, aquella noia o dona de casa de terrassans que, a
l’entrada del vespre, passava diàriament per les cases dels seus clients a
repartir la llet de vaca recent munyida que li tenien encarregada. Empraven uns pots o gerros d’alumini amb nansa, d’una capacitat normalment
de vuit litres, i fornides amb les corresponents mesures. Llestes i polides,
amb el seu davantal blanc, obrien el cancell. Cal dir que en aquell temps
les famílies generalment habitaven la planta baixa de les cases i elles entraven amb franquesa a deixar el líquid i nodridor subministrament.
Una estampa més de l’antic Blanes enyorat, quan era una modesta vila
on tots ens coneixíem. La gent senzilla, malgrat la general manca de
riquesa, tothom vivia amb la sana i elemental alegria pròpia del característic tarannà dels blanencs.
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El pellaire
Una estampa totalment extingida: el pellaire. Antigament passaven de tant en
tant pels carrers de la vila uns homes, a vegades doblats de drapaire, que es
dedicaven a la compra de pells de conill, destinades a pelleteria barata o marroquineria. anunciant la seva presència amb uns tocs de trompeta i cridant:
No hi cap pell de “cuní” que sigui bona per a mi?
El pellaire, dones ...!
Cal dir que en els temps a què ens referim moltes famílies, en els horts, patis
o eixides de casa seva, criaven, en gàbies construïdes amb més o menys
enginy per l’home de la família, alguns conills destinats al propi consum, els
quals eren alimentats amb herbes -concunilles, mastecs, lletsons, corretjola,
etc.- que les dones i la canalla anaven a buscar als marges de les vinyes o
camps de les rodalies del poble. Quan fets els conills, eren sacrificats i pelats,
la pell girada es posava a assecar al sol, esperant l’ocasió de passar el pellaire
per vendre-la i així obtenir un petit benefici marginal. Afegirem en aquest
capítol de l’autoabastiment alimentari familiar que també a l’espai destinat
a l’ús de criança hi havia normalment un galliner improvisat, on es criaven
un parell de pollastres, llavors menjar exquisit, per presentar a la taula per la
Festa Major i Nadal, que eren mantinguts aprofitant les deixalles del menjar
de la família.
Evidentment, tot s’aprofitava, i per tirar endavant calia que la família, tota,
posés a contribució el seu enginy, treball i esforç. Certament, es vivia tranquil,
però hem de reconèixer que era una existència, generalment, de possibilitats
econòmiques ben precàries.
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Els Rams
Naturalment, tractant-se d’estampes blanenques no ens pot mancar una de
tan destacada i genuïna com Els Rams. Segons conta en Joan Amades en
el seu popular Costumari, en molts pobles de cultura mediterrània el ram de
pi exposat era senyal de la venda de vi i sembla que pren l’origen del costum
dels antics grecs de posar pinyes al vi per donar-li un sabor especial.
A Blanes, que havia tingut una important producció vinícola d’estimada qualitat, com a conseqüència de la pròpia comercialització per part dels terrassans, abundaven les cases que en iniciar la venda de la collita, com a mostra,
penjaven la corresponent branca de pi verd a la façana que quedava fins a
acabar-se’n l’existència.
la venda al detall als parroquians es completava amb el despatx addicional de
gots que les dones de la casa feien als homes que en aquell temps freqüentaven els rams on, i a manera de taverna, passaven l’estona després de la
jornada de treball o els diumenges. Cal dir que la presència d’aquell personal
era senyal infal·lible de bon vi.
En aquelles àmplies entrades que feien de celler es reunien els concurrents
habituals, gent de bona jeia que, entre got i got, fent boca amb “quatre”
pinyons, fumaven, cantaven, alguns amb excel·lent veu per procedir de l’antic Orfeó blanenc, cançons melangioses, populars, corals, havaneres, etc.
També, discutien i posaven a debat tota mena de qüestions des de la política
a les ciències. Possiblement en ocasions tractaven d’oblidar, conscientment,
penes i tribulacions que sofrien.
És cert que les discussions que a vegades es produïen, majorment i mai més
ben dit, eren tempestes ofegades en un vas de vi. En el seu record i honra,
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volem dir que en general es tractava de bones persones; algunes amb certa
cultura i educació, de comportament digne, malgrat la seva probable excessiva inclinació al tragueig de l’engrescador i espirituós suc natural de raïms.
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Camí de la font
Aquesta estampa pretén evocar el temps en què Blanes, encara poble, no
havia sofert el descomunal creixement actual, com molts d’altres. Precisament
per aquesta modesta condició, no disposava de servei públic de subministrament d’aigua i les cases dels carrers que formaven els diferents barris de la vila
en general eren vivendes unifamiliars. Quasi no es coneixia el complicat règim
de comunitat de veïns o la conflictiva propietat horitzontal.
Recordem que la instal·lació i distribució pública d’aigua municipal va tenir
lloc els anys vint, essent alcalde el Sr. Gaspar Burcet i Malvasia, durant la
dictadura del General Primo de Rivera.
Aquesta vital deficiència era pal·liada amb les fonts publiques repartides entre
els barris. Aprofitem l’avinentesa per recordar les fonts, la major part desaparegudes: del carrer Ample, del passeig, de la Riera, de l’Esperança, d’en
Romà, de Sota Sant Antoni (port), del carrer Méndez Núñez, de la Placeta, de
la Salut i algunes d’altres. També hem de dir que hi havia algunes famílies, que
a títol de propietaris, disfrutaven d’aigua a domicili a través de les xarxes que
tenien instal·lades les societats privades blanenques de les mines La Primitiva
i La Cristal·lina.
Una conseqüència de les condicions en què es vivia era que les dones, mainada i a vegades també els homes de les famílies anessin a buscar aigua a la
font per al consum de la llar. Per beure era comunament utilitzat el càntir de
terrissa o també d’aram. Algunes cases disposaven de pou, però en general
no eren aigües potables.
Els quotidians viatges a la font donaven lloc a trobades i parades pel camí
amb amistosos comentaris amb les veïnes que els matins sortien a escombrar
i regar la part de carrer corresponent a la seva façana, resultant que per obra
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d’aquesta senzilla i equitativa pràctica els antics carrers esdevenien nets, ja
que fins i tot els excrements dels animals de tir dels carros, que llavors abundaven, eren recollits i servien per adobar les apreciades plantes que les dones
cultivaven en el jardí del propi hort o eixida.
Hem de reconèixer que fins i tot aquelles precàries circumstancies també tenien quelcom de positiu.
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Sortida de la fàbrica
Blanes es podia definir essencialment com una vila d’acusat caràcter industrial, agrícola i mariner, on aquestes activitats s’havien desenvolupat de forma
remarcable, sobretot durant la primera meitat del segle actual, principalment
pel que fa referència a l’aspecte industrial, assolint aquest màxim nivell d’expansió amb la implantació l’any 1924 de la important empresa SAFA, fundada amb la participació de capital espanyol i francès. Actualment en procés
de reconversió.
En aquest punt, cal recordar que la condició de vila industrial diversificada
ja s’havia aconseguit gràcies a l’esforç i contribució de blanencs amb esperit
d’empresa que havien creat diferents indústries, algunes amb acreditat prestigi nacional dins el seu sector. Avui, malauradament quasi totes desaparegudes. A títol d’inventari, probablement incomplet, recordem:
En Teixits: Vda. Pastells, TARMA, Sumalla. Lones: Billoch, Castañer. Cuirs:
Tosas, Sicra. Gèneres de punt: Doll, Robert, Casamor, Bosch, INMA. Socs:
Llensa, Puig. Calçats: Rocafort, Utset, Buixeda. Drassanes: Vieta, Gibernau,
Burell, Nàutilus. Begudes carbòniques: Gallart, Rigau. Xampanys: Mont-Ferrant, Laviret. Conserves de carn: Burguet, Benet Ribas. Gel: Marcó; i un llarg
complement de tallers mecànics, fusters, ferrers, pintors, mestres d’obres,
transports i altres oficis i activitats artesanes, moltes de caràcter familiar. El
turisme, considerem que per la seva complexitat, precisa d’un capítol a part.
En aquell temps, quan l’activitat industrial era plena, recordem que les fàbriques grans, per alertar el seu personal de l’entrada i sortida del treball empraven senyals acústics que a SAFA era l’agut, punyent i planyívol so de sirena, el
qual “cant” encara podem sentir. Als “Teixits” sonava el profund i opac corn
fabril de reminiscències marines que avui ens ressona molt llunyà.
94

Amb aquesta estampa de la sortida de fàbrica, fem record de la presència
pels carrers que els eren habituals, de les animades colles de dones i alegres
noies joves que hi passaven diàriament i puntualment. Les indústries Gibernau, Mont-Ferrant i Benet Ribas són avui plenament en actiu.
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El repartidor de cafè
Rememorant antigues formes de vida en el temps passat dels blanencs,
trobem la simpàtica figura del repartidor de cafè fet, en la persona d’en
Sarasa que també era campaner de la Parròquia de Santa Maria.
Els matins en Sarasa, proveït d’una cafetera amb la corresponent mesura
i una trompeta per anunciar-se, passava per determinats carrers de la vila
on es trobaven els seus clients habituals consumidors de l’estimulant infusió. En aquell temps no existien les modernes cafeteres ni els diferents
preparats de cafè que faciliten extraordinàriament la seva preparació instantània a la pròpia llar.
El cafè, quasi era un extra reservat als dies festius i es comprava sense
envasar, a la botiga on el molien amb molinets moguts a mà i a casa es
preparava mitjançant la cafetera i un filtre. Cal dir que, per evitar la desagradable presència del marro, calia deixar-lo reposar una estona perquè
es posés.
Fem constar que presentem aquesta estampa gràcies a la suggerència i
informació facilitades pels amics i pescadors blanencs, en Joan Creixell i
Vinardell ”Boix” i en Josep Torres i Comas “Butsa”.
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L’organista
L’actor, l’organista amb el seu orgue mecànic, muntat sobre un carret i tirat
per un modest ase o en alguna ocasió una haca.
L’escenari natural, els singulars carrers irregulars i diferenciats uns dels altres, que és la característica principal dels antics i tranquils barris de la Vila.
L’obra, un recital de musica popular de moda, amb temes d’amors apassionats, pel·lícules o ballables d’actualitat, servits de la mà de l’organista que
accionava el manubri de la màquina, que produïa una cataracta de notes
musicals de sonoritat metàl·lica, que talment semblava com si es desprenguessin del seu encaix i rebotessin d’un costat a l’altre.
Els espectadors eren majorment canalla, dones i minyones que aprenien les
tonades més enganxoses per després taral·lejar mentre anaven feinejant.
Aquests rodamóns, a voltes tota una família, solien aparèixer de tant en tant i
es guanyaven la vida passant el platet entre el respectable, després de cada
actuació i completaven el jornal amb la venda de cançoners de les peces del
repertori i també molinets de vent, de paper d’alegres colors, muntats amb
un filferro a una canyeta, que en aquells temps en què tot era senzill i gens
sofisticat feien la felicitat dels infants.
Una alegre estampa de carrer, colorista i musical, que ja passa a ser en el
record com una música llunyana. I la brisa fina del Mediterrani ja no troba
els simpàtics molinets d’alegres colors per fer-los girar fantasiosament davant
dels innocents i embadalits ulls dels petits... i dels grans.
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El colom missatger
Més enllà del record de les generacions presents, trobem una bella i sorprenent
estampa marinera, com era l’empra per part d’alguns pescadors blanencs, que
sembla que eren els antics Cintet i Tomàs, de coloms missatgers per comunicar-se des del profund mar endins amb els familiars d’en terra.
Succeïa quan sortien a pescar en les, en aquell temps, remotes mars de la Planassa i la Malica, embarcats en aquelles senzilles però molt marineres barques
del “bou”, així anomenades perquè practicaven aquella modalitat de pesca,
que consistia a arrossegar l’art per mitjà d’una parella d’aquestes barques.
La navegació de pesca i cabotatge a la nostra costa, fins a la primera dècada del segle actual, era exclusivament a vela i quan mancava el vent havien
de recórrer als rems, per la qual causa el viatge o singladura sovint suposava
hores de navegació. Així, aquells manyosos pescadors quan havien llevat les
arts o altres ormeigs, el mateix que avui fan els actuals pescadors per mitjà de
moderns equips de radiofonia, es comunicaven emprant el colom missatger
que portaven a bord, al qual lligaven a una pota un paper escrit on indicaven
la quantitat i qualitat de peix hagut i possible hora d’arribada, lliurant l’ocell al
vol, perquè dirigint-se directament a la llar del patró, la família pogués fer les
corresponents previsions per a la comercialització del producte de la pesca,
perquè en aquella època Blanes ja tenia mercats exteriors, ja que bona part del
peix capturat s’enviava, i això que els mitjans de conservació i transport oferien
escasses condicions i possibilitats.
Una vegada més hem de remerciar els amics i experimentals pescadors Plàcid
Castañé “Patxo” i Joan Creixell “Boix” la suggerència i assessorament d’aquesta, segurament poc coneguda estampa.
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Esquivamosques
De sempre les mosques han suposat una companyia molestosa i desagradable per l’home, principalment la seva presència a l’interior de les llars. D’aquí
la constant preocupació i lluita per eliminar-les. S’hi han assajat diversos procediments, el primer pel que fa a eficàcia és el radical matar-les una a una,
pura utopia, del qual la pala era l’estri o arma més característica. Davant dels
resultats i les conseqüències desagradables d’aquesta opció es va optar pel
sistema, evidentment més polit, de fer-les sortir de les habitacions mitjançant
l’empra de l’esquivamosques, objecte d’aquesta estampa, avui desaparegut.
L’esquivamosques, com molts recordarem, consistia en unes tires de paper
de color muntades i l’extrem d’una canya que feia de mànec. Les mestresses de casa tancaven fosca l’estança deixant únicament oberta una porta a
l’exterior amb la cortina recollida i llavors anaven expulsant l’esquivamosques
acompanyant-les cap a la sortida. Acabada l’operació, que sempre resultava
imperfecta, corrien les cortines i deixaven les portes ajustades quedant l’interior amb poca claror.
Els esquivamosques els venien famílies de rodamóns que ocasionalment els
oferien passant pels carrers, també portaven molinets de vent per a la mainada i alguna altra quincalleria, tot confecció pròpia feta a mà.
Completarem l’estampa, recordant altres procediments emprats, més moderns i menys innocents, com foren els repulsius atrapamosques, els més
coneguts marca Orion, que consistien en unes tires de paper untat d’una
substància atraient i adhesiva, que es penjaven al sostre. Després amb el
naixement de la moderna indústria petroquímica sortí al mercat l’aplicació de
fumigacions líquides emprant una manxa de mà. Aquest preparat es féu popular amb el nom comercial de “Flit”. Finalment, als anys quaranta, en plena
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II Guerra Mundial, els laboratoris suïssos Geigy, descobriren la solució radical
per a l’extermini de les mosques i altres paràsits personals i domèstics, amb el
cèlebre DDT (Diclor – Difenil - Triclometilmetà).
Cal dir que, a l’eficàcia d’aquest poderós insecticida hi contribuí decisivament
l’enorme progrés experimentat en matèria d’higiene personal i mitjans de salubritat pública a l’abast de tots els nivells socials que sortosament comença a
donar-se en aquell temps, per altra banda de gran tribulació.
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Carboners I
Carboner és aquell qui fa o ven carbó. En aquesta estampa ens ocuparem de
la primera accepció, recordant que, fins abans dels anys seixanta, que va fer
l’aparició el gas butà o propà, s’emprava el carbó com a principal combustible domèstic per fer “bullir l’olla” ,principalment a les viles. Les grans ciutats
disposaven del subministrament de gas.
En aquells temps, si hom s’endinsava en el bosc profund i misteriós d’espessa vegetació que pels blanencs suposaven les abruptes contrades de
Sant Pere, el Pi Gros o el Vilar, situats a la nostra rodalia, era fàcil trobar
alguna pila de carbó fumejant, així com els propis carboners.
El carbó vegetal, recordarem, es produïa bàsicament de branca d’alzina i
rabassa (soques) de bruc i arboç, que una vegada obtingudes s’apilaven en
una clariana del bosc i es cobrien amb ginestell o branques; finalment, la pila
resultant era recoberta amb pannes de terra entreteixida d’herba per aconseguir un embolcall més consistent. Afegirem que, en l’argot dels carboners
d’aquestes pannes en deien “lleumes”.
A la pila es practicaven uns forats laterals d’entrada d’aire per activar la combustió del foc intern que prèviament s’havia pres, així com per a l’evacuació
de fums. A la part superior de la cúpula deixaven una obertura, tapable,
que servia per bitllar la pila, operació que consistia a alimentar amb llenya el
foc que, no cremant sinó per cocció, al cap dels dies necessaris esdevenia
carbó. Direm aquí que, per l’aspecte dels fums que s’escapaven pels forats
laterals, els carboners coneixien la marxa de cocció.
Una vegada obtingut, el carbó era envasat amb sarrions d’espart d’una cabuda
de sis arroves (60 kg.) amb els quals era expedit als comerciants i detallistes.
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Finalment, afegirem que els carboners eren uns professionals del bosc i que
durant els dies o setmanes que cremaven les pi1es, es quedaven allà vivint en
cabanyes i també que aprofitaven estones per fer feixines i escombres de bruc.
Resultat positiu d’aquesta activitat era que els boscos es mantenien força
nets i acurats i, fins i tot, resultaven rendibles.
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Carboners II
Continuant l’anterior estampa, tractarem de la segona accepció: la persona que
ven carbó. Així, com dèiem, el carbó era expedit als comerciants detallistes els
quals el despatxaven emprant cofes de mitja i una arrova (1 arrova = 10 kg.)
en els propis magatzems o bé servit a domicili, servei que feien per mitjà d’un
carret tirat per un ase o una haca, per facilitar el trànsit pels estrets carrers de la
vila. Si la distància era curta ho feien amb un carretó de mà. Els carros dels carboners acostumaven a portar penjada una campana amb la qual anunciaven
la seva presència. A les cases, el carbó es guardava, lògicament, a la cuina on
les més ben acabades tenien un allotjament exprés anomenat carbonera. Les
que no tenien aquest dipòsit, el posaven dins un caixó sota els fogons.
De l’empra del carbó, direm que, per encendre’l, comunament eren utilitzades
les agulles de pi sec, conegudes com a jaç, que la gent modesta anava a recollir a la immensa reserva dels Pins. Les cases amb més possibilitats, per aquesta funció podien adquirir uns comprimits de pols de carbó barrejada amb una
substància inflamable que facilitava l’encesa. Recordem que el nom comercial
eren “Dimonis”. En tots els casos, però, per activar la combustió calia recórrer
al ventall d’espart que confeccionaven i venien els esparters.
Acabarem aquesta descripció dient que els carboners acostumaven a vestir
fosc i que les parts descobertes del cos, com eren cara i mans, generalment
presentaven un color negrós, probablement ocasionat per la persistent exposició a la fina pols que desprenia el carbó que, penetrant a poc a poc en els
porus, acabava pigmentant la pell.
Agraïm l’assessorament d’aquesta estampa a un dels últims comerciants carboners blanencs, l’amic Josep Aleñá i Reixach “Nori”.
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L’Aplec de l’Amor
Amb aquesta estampa tractem d’evocar l’antic i per als blanencs tradicional Aplec de l’Amor, avui, gairebé reduït a una audició de sardanes.
Recordem la tarda del 28 de juliol, últim dia de la Festa Major, quan els
blanencs plàcidament es dirigien seguint el vell camí del Convent a la
platja de Sant Francesc. En arribar davant la capella, aquell dia oberta,
en traspassar la llinda per venerar la imatge, podíem llegir la històrica
inscripció gravada a la pedra que recorda que aquella fou erigida pels
senyors de l’almadrava de Cala Bona el llunyà 3-XII-1681.
Seguint el camí avall, després de l’ermita, en una corba que forma un
mirador natural, la gent es parava a contemplar la prodigiosa vista de la
platja, la sorra de la qual quasi quedava invisible per la gernació. El tot
Blanes s’hi feia present i la varietat dels alegres colors dels vestits estiuencs donaven la impressió d’un extens camp de flors, però no immòbils
i estàtiques, sinó animades bellugadisses, tal fos un màgic calidoscopi.
Mes enllà de la platja, sota l’acollidora ombra dels pins, les colles o famílies també s’acomodaven i paraven mantells sobre el terreny.
En el mar blau de tonalitats verdoses i transparent com un vidre, les barques anaven i venien, les veles blanques ressaltaven sobre el fons marí i
el jovent es banyava amb incansable delit. Tot era sana alegria. Cal dir, no
obstant això, que era summament fàcil que uns garnagassos enjogassats
enviessin involuntàriament un grapat de sorra sobre les improvisades
“taules” dels feliços comensals. Era propi de la festa, no passava res.
Acabada l’execució de les sardanes, que els músics tocaven des del cim ☛
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de la roca de costum, tenia lloc el berenar-sopar fred, preparat a casa,
generalment compost d’una gran amanida amb olives i tot, seguit de conill amb samfaina o carn arrebossada, fruita per postres i vi amb gasosa
que es refrescava en la pròxima aigua del mar.
Els fotògrafs professionals, llavors anomenats retratistes, immortalitzaven
la joia dels presents i, acabat el gustós àpat, ja entrada de fosc, les famílies aplegaven la plateria i estris emprats en els cistells i paners i tot seguit
iniciaven el retorn a la llar, conversant els uns i entonant alegres cançons
els altres, mentre des de les voreres del camí se sentia el cant dels grills,
que semblava que participessin de la festa. En aquella hora de calma, el
camí esdevenia perfumat amb bàlsams de pi, eucaliptus, romaní i murtra
barrejats amb suaus i penetrants efluvis marins. L’aire era pur, incontaminat. Una estampa inoblidable.
Al vespre, ja a la vila, una audició de sardanes a la plaça, posava l’afiblall
final a la Festa i la gent, melangiosa, s’acomiadava ja pensant amb l’any
vinent... Si Déu vol.
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Fent cua
Arran d’haver-se complert recentment, els 50 anys del començament
de la Guerra Civil, hem pensat que tal vegada fora escaient i saludable
dedicar una estampa a aquell trist i lamentable fet històric. De les moltes
possibles, hem optat per aquesta que, malgrat el seu contingut dramàtic,
no ofereix la tràgica crueltat de moltes que desgraciadament es varen donar. La nostra vila, malauradament, no sempre ha viscut plàcida, benigna
i alegre; també té les seves tristes “pàgines viscudes” de dies d’angoixa
i enverinat sofriment.
Recordem doncs que, a mesura que la guerra s’anava allargant a la rereguarda es produïa una progressiva falta de queviures, robes, calçats,
tabac, és a dir de tot, menys misèria i tribulacions que abundaven. Les
autoritats, previsores, varen establir un salvador racionament, oh! però,
quina previsió! quin racionament!
Simplement una cartilla on hi figuraven les quantitats no excessives però
sí suficients que corresponien per dia i persona. El mal és que solament
era en teoria, a la trista realitat els grams de pa, oli o qualsevol altre producte es feien efectius, i no tots, amb espais de tres o quatre setmanes,
amb penes i treballs, suportant llargues cues on invariablement es produïen raons i baralles. El motiu era que en moltes ocasions no hi havia
suficient subministrament per a tothom.
Hem de dir que aquestes cues, naturalment, es formaven davant l’establiment que li corresponia despatxar. Allà compareixien unes dones quasi “professionals” que amb manifesta agressivitat, s’imposaven sobre la
gent de tarannà pacífic i passaven al davant amb l’instint d’assegurar-se ☛
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a qualsevol preu la minsa ració. Feia pena. Llavors, a vegades es presentava un milicià que impotent tractava de posar ordre al “galliner”.
Afegirem que aquesta penúria alimentària ocasionà casos curiosos, com
persones malaltes que ignoraven que el seu problema era per excés de
determinats menjars i sotmeses a aquell règim rigorós a la força, es posaven bé. Els qui no tenien salut, per defecte de nodriment, anèmics o
tarats, el seu cas fatalment era irreversible.
Hi va haver persones que perderen tants quilograms de pes corporal que,
si feia temps no se’ls havia vist passaven pel costat quasi desconeguts.
Certament, es donaven situacions ben dramàtiques que a voltes presentaven aspectes gairebé còmics pel despropòsit que suposaven.
Oferim aquesta estampa, com a modest i respectuós homenatge a les
víctimes i a tots els innocents que sofriren per causa de la guerra.
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Veranejants
Molts anys enrere, quan encara no existien les vacances pagades per
a tothom, amb assistència mèdicofarmacèutica inclosa en el desplaçament, ja hi havia una classe social dita “benestant” generalment resident
a la capital que, en posar-se de moda els banys de mar, descobriren els
tranquils i acollidors pobles i vials costaneres on suaus brises de mar
alleujaven els moradors de les feixugues calors estiuenques i els aires
purs relaxaven i estimulaven els cossos i esperits fatigats.
Blanes fou una Vila de les més apreciades pels qui se’n deien “veranejants” i n’és testimoni el sojorn de notables personalitats.
Direm, doncs, que moltes d’aquestes persones domiciliades a la gran
ciutat eren originàries o tenien certs vincles a la vila, fins i tot casa pròpia.
En retrobar-se cada temporada establien amistoses relacions i entre ells
formaren una mena de cercle social que en aquells temps s’anomenava
“la culta y distinguida colonia veraniega” ja que moltes d’aquestes famílies pertanyien al que a la capital també es qualificava de “gente bien”
que, fins i tot per distingir-se, parlaven en castellà.
Com a prototipus d’estiuejant de fondes arrels blanenques, recordem,
respectuosament, en Vicenç Coma i Soley de ca l’Eudald (1893-1979),
de qui tractarem de fer-ne una breu semblança.
De figura quixotesca, alt, prim i sec, pertanyia al tipus humà que el Dr.
Brunet amb el seu dir irònic peculiar qualificava de “momificats”, amb
possibilitats, segons ell, de vida indefinida.
Cabell i bigoti negres, cara cantellosa, els ulls allotjats al fons d’unes ca- ☛
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vernes ombrejades per espesses celles, nas aguilenc, llavis prims i mentó
pronunciat. Temperament nerviós, inquiet.
Fill únic de “papà” ric i influent, va tenir moltes possibilitats de desenvolupar-se, però, segurament pel seu caràcter i temperament, no es dedicà amb plenitud a una disciplina o vocació específica. Això fa que el
trobem com a publicista, historiador, novel·lista, autor teatral, periodista
i polemista.
Com a estiuejant de “pro” era present a les principals tertúlies i reunions
socials, si bé resultava més parlador que conversador.
Gran afeccionat a la fotografia, a les tómboles i casetes de tir al blanc.
Afegirem que era fervent religiós i catòlic practicant.
Completarem l’estampa, recordant-lo els estius pel passeig de Mar, vestit
sastre d’estam gris, armilla blanca, barret estiuenc de palla fina, llaçada al coll de la camisa i calçat amb unes sabates blanques guarnides
les punteres i talons de color negre d’un model digne de figurar en un
museu, a la mà dreta un bastó prim i sec com ell mateix, passa llarga,
decidit... Descansi en pau.
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Terrissers
Dediquem aquesta estampa a l’antic ofici de terrisser que, a Blanes
fins a finals del segle passat havia tingut notable importància, tant per
la bona qualitat de la manufactura com per la quantitat i varietat de la
producció, com eren: plats, olles, cassoles, nansats, gibrelles, orinals,
càntirs, tubs de claveguera, testos, etc. Fent justícia, però, hem de dir
que, de sempre i fins avui, les olles i cassoles més apreciades han estat
les de Breda.
Com a recordatori, direm que els dos últims terrissers de la vila foren els
Collell, que regentaven el forn d’en Pino, prop de la capella de l’Esperança i el seu cosí, també del mateix cognom, al forn de can “Patufa”,
del típic carrer de s’Auguer.
El terrisser emprava com a matèries base la terra i l’aigua, i obtenia el
fang que, degudament pastat i treballat amb les mans, en sortien les
peces cilíndriques o esfèriques amb l’ajuda del prodigiós torn, que feia
girar amb gran precisió amb els peus. Produïa per la seva puresa de
línies i harmonia de formes, possiblement herència dels antics grecs,
vertaders obres d’art, dins la seva senzillesa.
Una vegada obtingudes les peces, eren posades a assecar i després,
previ el corresponent bany de vernís compost a base de plom i algun
altre mineral, passaven al procés de cocció en els forns que eren alimentats amb feixina, durant un parell de dies.
Direm que, en aquells temps, els estris de taula i cuina, avui de pisa,
eren generalment i en les llars modestes, de terrissa, així com les culleres i forquilles eren de fusta de boix, quedant reservades per als rics ☛
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les coberteries d’alpaca o plata i les vaixelles de porcellana. Avui, l’acer
inoxidable i la pisa o el Duralex ens han igualat a tots.
Bona part de la important producció de terrissa sortida dels laboriosos
forns blanencs era enviada a altres comarques per mitjà del ferrocarril
i també amb les antigues barques de cabotatge, anomenades de mitjana, que navegaven a vela, segons que la destinació de la mercaderia
fos a l’interior o a la costa.
Agraïm la informació d’aquesta estampa a l’amic Lluís Collell i Carratalà.
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Trementinaires
Antigament i de tant en tant passaven pels tranquils carrers de la vila
unes dones d’aspecte una mica estrafolari, vestides amb una mena de
sac i faldilla i mocador al cap, portant la mercaderia dins un farcell penjat a l’esquena, pregonant: Trementinaires del Montseny; trementina,
olis d’avet i de ginebra!
El producte el portaven envasat amb bots (una mena de bosses de pell
a les quals tapaven la boca lligant una beta) i completaven l’oferta amb
herbes medicinals recollides en els alts paratges del Montseny d’on
procedien. En aquells temps, la trementina, suc extret de coníferes,
principalment del pi i de l’avet, era molt emprat en les cures casolanes molt prodigades, com eren contusions, reuma (llavors anomenat
simplement dolor), nafres, talis, punxades i espines clavades que es
resistien a sortir.
Algunes dones barrejaven amb els olis un rovell d’ou amb la intenció
de potenciar els efectes curatius o bé altres combinacions. En aquest
context recordem que la mainada quan, jugant esbojarrats, es pelaven
els genolls, les mares els curaven amb un generós raig de vi. Aquest era
l’estil de l’època, tot molt senzill i elemental.
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El ball de la mona
Entre els rodamóns que alegraven els nostres antics carrers, recordem
aquells gitanos, probablement d’origen balcànic que, com a atracció que
justificava el pas del “platet”, portaven una mona i en algun cas fins i tot
un ós que, subjectats amb una cadena, feien saltar i ballar al so d’una
pandereta, animant-los cridant: “Ale tío Juan, (Manuel o Julián).”
Tot cantant, habitualment:
“Con el garrotín y el garrotán / a la vera, vera, vera van ...”
També era ordinari acabar la representació animal amb el convencional:
Saludo “milité”!
Llavors, les dones i sobretot la mainada que en sentir el tam, tam de
la pandereta havien interromput l’àpat o els deures escolars, sortint al
carrer esverats a contemplar l’alegre espectacle, tornaven a l’ordre de
l’interior de la llar, mentre els rodamóns en companyia de la mona que
encara excitada continuava fent cabrioles i monades, es dirigien vers altres carrers seguint la seva cercavila.
Tot plegat, un món de mones o la inefable “Alegria que passa”.

Recvll núm. 1.516
122

123

[1986]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

En Bascu, ferrer
Amb aquesta estampa recordem la simpàtica figura del blanenc Josep
Bascu i Burcet, (1870-1945) més conegut com en Bascu, Ferrer, que
no era ferrer sinó un excel·lent manyà d’ofici que regentava el taller
dels seus avantpassats fundat l’any 1710, primerament situat al passeig de Mar.
Direm al respecte que tenia cultura i estudis tècnics que justificaven el
seu prestigi professional.
Unit amb segones noces amb l’Antònia Nicart i Targues, sense descendència, el matrimoni s’afillà el seu nebot Quimet Nicart i Fusté, que
convisqué amb ells fins que moriren i que tingué cura d’ells juntament
amb la seva muller.
En premi, el nebot Quimet rebé l’herència del cognom “Bascu” com
a sobrenom i la valuosa formació professional que l’ha convertit en un
gran expert en l’art d’obrir panys i tanques difícils. Amb la particularitat
que, si el client, acabada l’operació, no queda conforme amb el preu,
ell no cobra, però li deixa el pany com estava.
D’en Bascu es poden contar moltes anècdotes gracioses, encara que
algunes probablement inventades. Home petit i bellugadís, però amb
suficient grandesa humana per burlar-se de si mateix. Invariablement
vestia de retort blau, com acostumava la gent d’ofici, la camisa sense
coll abotonada amb una trinxa, cobert el cap amb una gorra i usava
ulleres darrere de les quals brillaven uns ulls de murri. De jove, també
havia actuat en representacions de quadres escènics locals. ☛
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El recordem quan els vespres d’estiu anava a la Font d’en Romà a
omplir un càntir d’aigua fresca i en passar es parava amb cada colla de veïns seguts a les voravies prenent la fresca, en aquell temps
costum propi dels moradors de les riberes mediterrànies, fent divertits
comentaris que en boca d’altra persona possiblement haurien sonat a
procacitats, però en el dir d’ell resultaven d’autèntica comicitat, com
quan explicava totes les tribulacions que li aconteixien quan el despertador tocava a les sis del mati, que li provocava tota mena de funcions
i manifestacions fisiològiques que s’exterioritzen a través dels naturals
conductes de l’organisme.
Finalment direm que era un blanenc popular, bona persona, de temperament alegre i divertit, que li agradava fer bromes i que acceptava
les dirigides a ell. Pel seu tarannà un digne personatge d’aquell Blanes
que fou.
Respectuosament, li desitgem l’etern repòs.
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Endavant les atxes
Certament, no resulta agradable, malgrat ésser llei ineludible, tractar de
la mort, però deixant reflexions filosòfiques o metafísiques al marge, en
aquesta estampa ens limitarem a recordar com antigament s’organitzaven a la nostra vila els enterraments.
En primer lloc, direm que els serveis funeraris locals no disposaven de
carrossa, només en casos excepcionals se’n feia venir una de fora. Els
portants a Blanes eren quatre homes, els “serenos” municipals, que
vestien una llarga brusa negra i sostenien el negre fèretre per mitjà de
dos travessers, auxiliats d’un corretjam passat sobre les espatlles.
Davant el domicili del difunt, a l’hora assenyalada per les campanes,
que curiosament era norma dels blanencs, mitja hora abans (exemple:
dos quarts de quatre per les quatre) confluïen els assistents, només homes, els funeraris i la clerecia amb creu alçada. Afegirem que la participació de capellans en aquell temps era variable; segons les possibilitats
econòmiques i religiositat de la família. En ocasions, els de la parròquia
eren reforçats per altres procedents de la comarca. També era costum
la presència d’uns homes d’edat avançada de condició humil i algun
vailet que, per pocs cèntims, portaven una “atxa”(ciri gran i gruixut de
forma prismàtica i quatre blens).
Quan els sacerdots havien entonat les primeres oracions, el cap de colla o encarregat de la comitiva donava la veu: endavant les “atxes”. I
llavors, lentament, es posava en camí de l’església parroquial on es
cantaven les absoltes. Els funerals es celebraven dies més tard. Seguidament sortien per dirigir-se vers l’última estança tot fent dues o tres ☛
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parades. Per aquest efecte un escolà portava un cavallet en forma de
X, plegable. Arribats al cementiri, després de les oracions finals i retirats
els clergues, sortia d’entre els assistents un “especialista” en oratòria
fúnebre que, en nom de la família del difunt i entonat amb les circumstàncies, donava les gràcies als presents i acomiadava el dol. D’aquests
oradors n’hi havia de religiosos i de laics, segons el cas. Reposin en pau
els difunts.
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Matonaires
Rememorant temps passats, trobem la llunyana figura de les matonaires,
unes pageses que casolanament preparaven mató (recuit) del qual n’omplien
nansats que, curiosament, no tenien nanses, ja que eren simplement terrines.
Dels matons, n’eren molt apreciats els anomenats de boia (ovella).
Les matonaires, quan baixaven a vila a vendre a la plaça, portaven els nansats
amb un cistell i en passar pels plàcids carrers ja començaven la venda que
es completava al mercat. Relacionat amb les matonaires, ens conta en Josep
Torres, “Butsa”, amic de les tradicions blanenques que, en temps de la seva
àvia, les remendadores tenien per costum el dia Primer de Maig festejar la
diada fent una sortida que començava al matí, quan pel camí vell es dirigien al
Vilar. Per aquelles belles contrades, les matonaires, com cada any, les esperaven per vendre el fresc mató. Arribades al Santuari, després de devota visita a
la Verge, feien un esmorzar de mató i, en acabat, prop del migdia, emprenien
camí cap a Sant Pere del Bosc, on aquell dia es celebrava la tradicional festa.
Allà dinaven i cap al tard, després de les sardanes, sempre a peu i alegres,
baixaven per l’antic camí de sant Pere vers Blanes.
Després les animoses dones remendaires, afegirem que guardaven també
com a precepte acudir a peu al Santuari de Sant Pau, a Sant Pol de Mar, el dia
25 de gener, festa del Sant, on finalitzada la visita era típic comprar torrons.
Acabarem recordant que, a les efemèrides locals consta que el ferrocarril començà a donar aquest servei a Blanes, el dia 3 de desembre de 1857, amb
motiu de l’extensió de la via des d’Arenys de Mar a l’Empalme (MassanetMassanes), la qual cosa demostra que el viatge caminant a Sant Pol era voluntari i conservat com a tradició.
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Matalassers
En aquesta estampa recordarem els artesans matalassers que generalment
també eren basters. Antigament, els matalassos quasi tots es confeccionaven
de llana, borra de llana o crin vegetal. N’hi havia de crin animal que solien
emprar els marins en els vaixells. Modernament se’n feren de cotó de flocs de
suro i trossos de poliuretà.
Quan la llana o qualsevol altre farcit, a causa de l’ús, perdia les seves naturals
condicions de flonjor, era necessari fer-los refer pel matalasser que emprava
per aquesta feina dos bastons obtinguts d’un arbust silvestre que anomenen
“mal full” que es troba en les contrades pròximes al Vilar. D’aquests bastons el
que s’emprava amb la mà dreta tenia un llarg aproximat de sis o set pams i el
de l’esquerra en media uns cinc, amb els quals i gran destresa batien la llana
fins aconseguir que perdés l’empedreïment i tornés tova, lleugera i esponjosa,
per oferir bones condicions de comoditat als usuaris en la important funció del
descans. Els acabats es feien de dues formes, el normal o senzill, i a l’anglesa,
de presentació més perfecta. Aquest treball generalment era fet a domicili.
Direm que els matalassers d’avui disposen de màquines betidores que en
poc temps deixen la llana en perfectes condicions i també que els antics matalassos de llana han perdut ús en favor dels moderns fabricats amb molles
espirals d’acer entrellaçat, que resulten mes higiènics i ofereixen una més perfecta i uniforme sustentació del cos. En conseqüència, és evident que aquest
antic ofici, així com el seu pròxim de baster han entrat en franca situació de
decadència.
Agraïm la informació de l’estampa al matalasser blanenc Josep Nualart i Costa.
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La Marieta Monràs
La Maria Monràs i Roig (1879-1959) era una popular blanenca, casada
amb en Josep Baltrons, conegut com en “Pepet des sucre”, espardenyer
d’ofici, que habitaven juntament amb la seva única filla Pepeta, una petita casa del carrer Girbau en el barri de sa Carbonera.
La Marieta era una dona de fe, baixeta, rodoneta, neta i polida que, per
un petit estipendi, passava diligent cada setmana pels barris de la vila a
visitar els veïns devots de la Verge, amb una capelleta-guixeta que guardava la imatge de la Mare de Déu del Vilar, en la qual recollia els donatius
que li feien, destinats al sosteniment del venerat Santuari.
Sembla que, a Blanes, aquestes piadoses visites domiciliàries les havia
fet alguna altra obreria, però, en tot cas, la més important i recent que
se’n guarda un record més viu i precís fou la del Vilar.
Quan la coneguda i simpàtica Marieta, per raons d’edat, deixà de practicar el seu bon servei a l’Obreria, la succeí la veïna del mateix barri Quimeta Masferrer vídua de Serra, que va ésser l’última, quedant amb ella
extingit aquest bell costum, que era una entranyable estampa blanenca.
Descansi en pau.
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Oliaires
Es diu dels habitants nòrdics que són devoradors de mantega i dels meridionals bevedors d’oli. Certament, la història ens conta que els pobles del
sud d’Europa i en particular els situats a la ribera del Mediterrani, des de les
llunyanes civilitzacions fenícia i grega, han vingut consumint en la seva dieta
alimentària i, en conseqüència, produint i comercialitzant el saludable oli
d’oliva. En aquesta estampa recordarem dos antics oliaires que distribuïen
aquest producte als comerços o botigues de la vila, fins l’any 1936.
En Salvi i en Sadurní, ambdós de Girona, el primer alt i ben plantat i el segon
baix i rodonet, eren els habituals repartidors que un dia a la setmana, en
Salvi el dimecres i en Sadurní el divendres, passaven amb els seus carros i,
vestint la brusa pròpia de l’ofici, per Tordera, Blanes i Lloret. L’oli el portaven
amb bots, una mena de sacs o bosses confeccionades amb una pell de
cabra curtida, cosida i empegada, servint el propi coll com a boca que es
tapava amb una tireta del mateix curtit. Per servir l’oli a les botigues o altres
establiments, era transvasat per mitjà d’unes mesures en forma de gerra,
anomenades mallals, que tenien una capacitat de 16 porrons que equivalien
a uns 15’5 litres, que abocaven als dipòsits que tenien a l’efecte per a la
venda al detall. Abundant amb el tema afegirem que, a l’hivern, quan la baixa temperatura glaçava l’oli, calia posar una cassola o braser encès sota els
esmentats recipients per facilitar el desglaç i liquació i també que, en aquella
època, es despatxava per meitadelles, molt usual “mitja”, aquesta mesura
corresponia a un porró que aproximadament era un litre.
Finalment, direm que d’oli -no es coneixia l’envasat-, n’hi havia de dos qualitats, el normal o ordinari i el fi o refinat. Això sí, tots d’oliva.
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Agraïm la informació d’aquesta estampa, facilitada per l’Angeleta Esgleas
i Gallart “Capsa”, de la botiga de comestibles de ca na Mateua, del carrer
Camadasa, extingida l’any 1936.
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Focs a terra
Quan el rigor del fred hivernal impera en l’ambient en forma de vent, pluja o
neu i penetra punyent fins l’interior dels humans cossos i de les avui confortables llars, la circumstància ens porta a recordar els antics i enyorats focs a
terra, que tant ens havien reconfortat.
Més enllà de cinquanta anys enrere, les cases de la vila, per cert bastant mal
condicionades exceptuant les de “senyors”, bàsicament es componien a la
planta baixa d’una entrada, un cancell, la cuina-menjador i al fons un petit
hort o eixida. L’estança principal on es feia la vida era, doncs, el conjunt cuina i menjador on hi havia el llavors imprescindible foc a terra, que a les cases
de terrassans o de pagès acostumava a ésser gran i amb capacitat, i a les
dels menestrals o gent d’ofici, més modest. Els focs a terra eren alimentats
amb llenya que, generalment, les famílies es procuraven i n’aprofitaven al
màxim el caliu, fins i tot per fer bullir l’olla. Per complir aquesta funció quasi
tots estaven proveïts de clemàstecs i lleves.
Dels entranyables i inoblidables focs, recordem les llargues vetlles, on tot fent
una gustosa i daurada torrada que invitava a aixecar el porró d’aquell bon
vi de Blanes, els avis, a la mainada embadalida, els contaven contes i més
o menys fantasioses aventures o vivències d’ells o de mítics avantpassats
de la nissaga familiar. A la vora del foc, amb les alegres guspires que esclataven i pujaven vers la misteriosa negror de la xemeneia amunt i les flames
juganeres que, dansant sobre les enceses brases, projectaven bellugadisses
ombres i clarianes sobre les fosques parets circumdants, es produïa un màgic encanteri sobretot a la tendra i impressionable imaginació infantil. Els
animals de companyia familiar, gats i gossos, restaven mig enxixats i tota la
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família, seguda a l’entorn, participava d’aquella agradable escalfor saturada
d’aromes boscanes, que produïa un dolç engorroniment després d’haver
afrontat i suportat les inclemències del temps al llarg de la jornada, que persistien a l’interior en els foscos i deserts carrers envaïts pel fred “negre”, que
deien els blanencs.
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Rifadores
Aquestes estampes, no totes són exclusivament blanenques, algunes tenen caràcter comú amb altres pobles del nostre país. No obstant això,
encara que els actes tinguin la mateixa funció, en moltes ocasions tenen
substancials diferències en la forma d’efectuar-se. A la nostra vila, els
usos i els costums, no exempts de defectes, sempre havien tingut una
forma i un fer singulars, que bé en podríem dir essencial, comportant-se
els blanencs amb plena naturalitat
segons els seu tarannà, lliures de complexos i prejudicis i, sobretot, sense caure mai en pretensiosos mimetismes de gran ciutat o amb esnobs
ridículs i vanitosos, assumint plena i conscientment la condició de gent
de poble costaner.
L’estampa present vol recordar les antigues i simpàtiques rifadores de la
vila. Unes dones que es feien un petit guany sortint a la plaça a l’hora de
la compra, a rifar, per mitjà de números o cartes, un peix, un parell de
pollastres o un joc de taula o de llit. Si era dia festiu podia ésser una safata de dolços, etc. etc. Sobre això, direm que el preu de la participació,
número o carta, era variable segons l’objecte que es rifava i també que,
en aquest acte, una vegada venuts tots els números, era requerida la
presència de l’agutzil o policia de torn, qui amb la seva autoritat donava
fe i caràcter legal al número premiat. Afegirem que, en aquell temps, la
persona afavorida amb la sort quasi mai resultava desconeguda. Tots ens
coneixíem.
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Recollida de mesquita
Referent al tema d’aquesta estampa, en primer lloc recordarem que la installació del subministrament d’aigua a domicili i la construcció de la xarxa de
clavegueres pel corresponent sanejament públic va tenir efecte a Blanes els
anys vint. Per tant, fins aquells temps que començà la possibilitat dels veïns
de connectar els desguassos de les llars al col·lector públic - procés que a
conseqüència del desgavell de la malaurada guerra civil es perllongà fins als
anys cinquanta- les cases de la vila no podien gaudir de l’higiènic i pràctic
WC per evacuar les necessitats fisiològiques de les persones. En conseqüència, el sistema generalment emprat era el de les comunes, un petit departament que les cases que tenien hort acostumaven a tenir situat al final, per
raons òbvies, el més apartat possible de la casa. Això també tenia lògicament
els seus inconvenients. Les antigues petites cases sense eixida, normalment
la tenien a l’entrada, darrere la façana, rebent ventilació de l’exterior a través
d’una finestreta protegida amb una persiana de llibret fix.
Les comunes funcionaven sobre un dipòsit que podia ésser pou moure o bé
pou sec. Quan els dos perdien les seves respectives condicions de transvasament o permeabilitat, calia periòdicament buidar la mesquita dipositada,
que era aprofitada per a adob de les terres, feina que feien els terrassans del
barri a primera hora del matí, abans de sortir cap als camps, omplint els barrals (una mena de portadores tapades) per mitjà de la cassa (vas de metall
proveït de mànec) als quals, molt correntment, els eren tapats els forats de
pas amb un tap de suro recobert amb un tros de sac i també, a falta de tap,
una fusa de blat de moro desgranat. Les cases que tenien la comuna darrere
la façana, el buidat es practicava al carrer aixecant la tapa, que era una llosa
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postissa de la vorera. Pietosament no ens estendrem en la descripció de les
fètides emanacions que l’operació comportava per al sofert sentit de l’olfacte
de les persones que s’esqueien en les proximitats.
Finalment, direm que aquest servei, que era costum prestar gratuïtament, en
ocasions era agraït per part del terrassà regalant un parell de litres de vi o una
menjada d’algun altre fruit de la terra.
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Tartanes
L’arribada i el pas del ferrocarril a Blanes pels volts del 1860, a una distància d’uns dos km. de la població, originà que sorgissin unes empreses
dedicades al transport de persones i mercaderies. Les primeres, per mitjà
de tartanes, i les segones, amb carros. Aquests antics transportistes blanencs foren: “El Tit”, en Llinàs, “El Tareno” i els Brillas.
En aquesta estampa recordarem les belles tartanes de blanca i tensada
vela de fina corba, que circulaven diligents a l’airós pas de les seves cavalleries, tot fent sonar els alegres cascavells.
Les tartanes eren una mena de cotxes coberts, tirats per un cavall, que
eren muntats sobre una estructura similar a la del carro de dues rodes,
l’eix o fusell del qual era suportat per unes molles de ballesta que oferien
una certa i relativa comoditat als passatgers. L’interior estava condicionat
amb dos bancs laterals i la capacitat era de sis o vuit persones, que tenien l’accés per la part posterior a través d’una petita porta i ajudats d’un
estrep. Els carruatges, conduïts per experts carreters, feien els viatges
a l’estació del ferrocarril i viceversa i també, altres serveis discrecionals
com trasllat de malalts, desplaçaments a altres viles de la comarca, etc.,
tal com avui fan els taxis.
Les tartanes van desaparèixer quan, a principis del anys vint, els fills
de F. Brillas, empresa avui extingida, aconseguí la concessió exclusiva
de la línia de l’Estació, equipant el servei amb, llavors, moderns cotxes
automòbils; recordem els excel·lents Hispano Suiza, nacionals i els Fiat i
Lancia, italians, quasi tots curosament carrossats per l’Ayats d’Arbúcies.
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Els serenos
Fins a l’entrada dels anys cinquanta Blanes - abans del seu descontrolat creixement- pràcticament no comptava amb un cos de policia municipal pròpiament
dit. Com a agents de l’autoritat, hi havia un agutzil que també feia de nunci o
pregoner, un o dos policies i quatre serenos dedicats a la vigilància de nit.
En aquesta estampa recordem aquests populars serenos que antigament feien
la seva ronda nocturna - quan la vila encara no gaudia d’enllumenat públicproveïts d’un fanal i el clàssic “xuixo”, una mena de llança muntada a l’extrem
d’una vara de fusta, amb corretja per portar la bandolera. EI seu uniforme es
limitava a una gorra de les anomenades de plat i un capot per abrigar-se quan
el fred es feia sentir.
Els serenos en aquell temps, en passar pels deserts carrers, tot vigilant, tenien
la norma de “cantar” les hores i l’estat del cel, cosa que feien en castellà. Cal dir
que hi havia persones que, per motius de treball o altres necessitats, aquesta
informació que podien escoltar des del llit els resultava d’especial interès. També, aquests atents guardians picaven les portes dels domicilis dels pescadors i
d’altres persones que els ho sol·licitaven; també auxiliaven en qualsevol necessitat. Els blanencs podien dormir tranquils.
Una altra funció complementària dels serenos en número de quatre era la
conducció dels fèretres dels difunts al cementiri.
Afegirem que els diumenges al matí aquests dependents municipals, mudats
de dia festiu i coberts amb la gorra oficial, tenien el costum de passar a visitar
determinats veïns habituals rebedors d’atencions o serveis, motiu pel qual els
lliuraven una propina. Fins i tot hi havia terrassans agraïts que a cada collita de
vi els omplien una petita bota que ells acostumaven a tenir.
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Lluny, molt lluny ressonen: “Las doce de la noche, sereno. alabado sea Dios”.
A manera d’apèndix, fem memòria dels últims serenos”blanencs que foren: en
Marcó “Maimi”, l’Augé “Diano”, en Ramon Torrentó “Rierola” i en Tarradellas
“El Sereno”.
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De la Creu Roja
La humanitària institució de la Creu Roja, com sabem, va ésser fundada pel
filantrop suís Enric Dunant, l’any 1864 a la ciutat de Ginebra, dos anys després d’haver presenciat la tragèdia de la batalla de Solferino. A la institució
de caràcter internacional, se li va donar una estructura d’estil militar, formada
per voluntaris integrats en assemblees nacionals, provincials i locals amb la
corresponent junta i president.
Blanes va ésser una de les primeres poblacions on es va constituir l’assemblea
local, el dia 22 de maig de 1922, que va presidir Josep Ferrer i Berger “El Conde”, que també fundà una associació de Protecció a la Infància - amb Fèlix
Andreu de secretari. D’aquella primera hora recordarem els joves voluntaris:
Alemany, Serrat, Roch, Roquer, Ribas, Loste, Dellonder, en “Ton Met” i d’altres
que involuntàriament no esmentem per manca d’informació. No obstant això,
en la persona del recent finat caporal José Arribas (EPD) recordem a tots els
qui al llarg del temps han format en les files de la benèfica institució.
Per evocar l’antiga Creu Roja, que va tenir la primera seu en unes dependències d’un vell edifici situat més o menys en el solar que avui ocupa el Banc
Saragossà a la plaça d’Espanya, hem escollit la popular figura de l’entusiasta
caporal que fou en Daniel Tosas i Rams, més conegut com en “Ton Met”. En
Tosas era un home alt i corpulent, rossenc amb uns bigotis a l’estil Kaiser.
Quan, en determinats actes o ocasions vestia presumint el seu uniforme militar de Creu Roja, exhibint en l’ample pit l’apreciada medalla “A la Constància”
que li havia sigut atorgada i altres emblemes inclòs un xiulet de reglament,
amb el seu físic d’aspecte germànic -potser li faltava el monocle-, semblava talment un brau mariscal de l’exèrcit alemany de la guerra del catorze,
realment imposava i possiblement, en la seva elemental vanitat pròpia del
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seu tarannà, n’era conscient. La Creu Roja dels primers temps no disposava
dels moderns mitjans d’assistència d’avui dia ni d’ambulàncies automòbils i
els serveis de trasllat es feien amb lliteres de mà. Posteriorment, l’assemblea
local va ésser afavorida amb el donatiu d’una llitera muntada sobre dues rodes, que es cobria amb una capota. Tot el material disponible era d’escasses
possibilitats i l’eficàcia descansava, igual que avui, en el voluntariós personal
que mai va escatimar el seu desinteressat i humanitari esforç en favor dels
necessitats i desvalguts. Valgui el general agraïment.
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Recaders
Rememorant amb agradable complaença temps passats, ens apareix la
popular figura dels antics recaders.
En el seu domicili, a la façana, un rètol amb nom i cognoms anunciava
l’activitat de: “Recader diari de Blanes a Barcelona i viceversa”. Amb
aquesta destinació a la vila n’hi havia sis o set, per Girona cap.
Recordem com aquests diligents professionals sortien en el primer tren,
dirigint-se carregats amb el gran farcell a l’esquena i paquets o cabassos
a les mans, als cotxes de can Brillas que els portarien a l’estació del FC,
llavors de MZA.
En aquell temps, amb els trens arrossegats per imponents màquines de
vapor, que bufaven talment com si expandissin el poderós foc contingut
en les seves entranyes, els trasllats a la gran capital suposaven un viatge
amb tots els riscs inherents, sobretot per la gent de poble que es desplaçava molt ocasionalment. Aquesta natural inquietud no afectava en
absolut als coratjosos recaders que es pot dir que hi tenien pell morta.
Començant pels procedents de Tordera i seguint al llarg de la costa es
coneixien tots, i arribats a Barcelona es dirigien al corresponent centre
on iniciaven el seu ordinari periple per la ciutat on cap carrer o adreça els
resultava desconeguts, endinsant-se i sortint de l’immens laberint urbà,
com si estiguessin en possessió del mític fil d’Ariadna.
La funció dels recaders era la tramesa de mercaderies, subministrament
de farmàcies, valor, cartes, etc., tot amb rapidesa i seguretat, ja que eren
unes persones altament responsables i discretes.
Fent memòria recordem: els Comas, Matas, Abril, Alemany, al qual va
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succeir la seva vídua Consuelo Valls (única recadera), Obiols, Busquets,
Reynaldos, Placis ...
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De pans i flequers
La guerra civil va suposar per als blanencs el mateix que per als altres pobles
peninsulars, un canvi radical en tots sentits. D’aquí que per situar una circumstància es prengués el recurs de precisar-la amb un “...abans de la guerra..”
o “després de la guerra...”, una qüestió puntual d’extraordinària importància,
perquè les coses ja mai varen tornar ésser iguals.
Aquesta estampa pertany a les d’abans de la guerra, quan Blanes era una vila
pròspera, activa i equilibrada, que comptava amb un cens aproximat de 6.000
habitants. Dels blanencs es deia que eren panarres, o sigui grans consumidors d’aquest bàsic aliment. No coneixem el fonament d’aquest qualificatiu,
però fent memòria recordem que els forns de pa eren bastant abundants, com
es pot veure en la següent enumeració: Cooperatives La Blandense i SAFA,
particulars com Meliton, Ca l’Anita de Plaça, Quima viuda, “L’Estrella”, Ros,
Burell, Estolta, Feliça, Sureda, Surís, Marés, Gironès, Colls, pastisseries Planells, Orench... En aquell temps no es coneixien les modernes panificadores
i els flequers elaboraven el pa en el seu forn i, juntament amb la seva família,
el despatxaven a la pròpia botiga. El pa s’oferia als consumidors en diverses
presentacions, com: rodó, de barra, de crostons, de Valls, etc. i es completava
amb peces petites, com llonguets, barretes, panets de Viena, borregos i sobretot aquella gustosa coca que habitualment servia per fer la torna en el pes (llavors es pesava). És important dir que la cocció es feia amb llenya o, més ben
dit, els forns s’escalfaven amb la combustió de feixines, majorment de bruc
i arboç secs, que deixaven aquells, empremtes d’olors boscanes. Recordem
que, a les façanes de les fleques era freqüent veure feixines apilades que els
llenyataires havien descarregat.
Les fleques comptaven amb la seva parròquia constant i fidel, que venia de152

terminada pel tracte amistós i per les preferències del consumidor quant a
l’elaboració i el gust del producte. Eren temps de competència, per això els
flequers s’esmerçaven a oferir qualitat i bon servei. D’aquí que n’hi havia que
oferien la coca de la torna ensucrada i també, no tots, que fins servien, pel
mateix preu, el pa a domicili que acostumaven a fer les noies o dones de la
casa, portant-lo amb paners coberts amb un tovalló. En aquest servei, qui
avançà més va ésser can Meliton, quan el noi gran feia aquest servei emprant
una caixa amb tapa, muntada sobre un tricicle mogut amb pedals.
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El Salpàs
Amb aquesta estampa volem recordar la bella cerimònia –avui desapareguda- del Salpàs, que fins als anys cinquanta s’anava celebrant els primers
dies de la Setmana Santa. No tenim coneixement del seu origen, si bé sembla que era una antiga pràctica o costum heretat de l’Edat Mitjana.
La cerimònia consistia en la benedicció de les llars per part del sacerdot, que
aspergia aigua beneita barrejada amb sal a les façanes, prop dels portals. Es
feia a les cases de la llavors petita vila i, especialment, a les masies del terme.
En aquestes ocasions el clero parroquial aprofitava per fer una visita a aquells
allunyats feligresos que habitaven les escampades cases del camp blanenc.
Ordinàriament, el vicari acompanyat d’escolans i nois joves sortien al mati,
a peu i alegres vers les rodalies de la vila, seguint camins guarnits de verdes
voreres que travessaven els camps, on el temps primaveral ja pressentia
el meravellós esclat que assoliria el màxim esplendor en el pròxim mes de
maig, de Maria i de les flors. En aquest escenari natural d’idíl·lica bellesa,
amb l’aire perfumat de florides mates de farigola, romaní i flors boscanes,
la colla del Salpàs es presentava a una casa de pagès darrere l’altra, on
el mossèn, emprant una cullera, espargia l’aigua-sal beneita, portadora de
benignes i cristianes virtuts.
Era costum que, principalment aquelles famílies camperoles, agraïssin la
religiosa visita amb una modesta ofrena, que generalment consistia a posar
uns ous a la cistella que portaven els joves acompanyants.
En aquelles jornades de llunyà record, encara que precisament no fossin tot
flors i violes, semblava com si en els cors de la gent senzilla la pau del Senyor
s’hi feia present.
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El passeig de mar i la platja de Blanes
Per la seva situació geogràfica, Blanes és una vila marinera banyada per
l’antiga Mediterrània, mar blau de bona jeia i acaronat per suaus brises,
però que, en ocasions abandona la seva habitual placidesa i embravit,
desfermat amb l’empenta del bramulant vent, colpeja i esbandeix amb
escumejants onades, tan altes com sa Palomera, les pròpies platges i espais de les proximitats, com si, severament, ens volgués recordar la seva
elemental primacia en la Creació.
Referint-nos a aquesta íntima i permanent relació física de terra i mar, cal
recordar que Blanes igual que altres poblacions costaneres, fins entrat
el segle XX, exceptuant pel que respecta a mariners i pescadors, vivia
bastant d’esquenes al mar. El que avui és passeig de Mar, en estat natural, sense urbanitzar, era utilitzat com a drassanes, espais ocupats per
filadors, assecador de robes, camp de joc preferit per la canalla, etc.
El 1898, en perdre Espanya la pertinència de l’illa de Cuba, molts dels
paisans que allà es trobaven amb l’esperança de fer fortuna, cregueren
que era el moment de tornar a 1’enyorada pàtria i gaudir del molt o poc
que havien pogut afanyar. Amb l’arribada d’aquests emigrats, que tornaven amb un aire i un accent a la parla, una mica exòtic, es creà a la vila
una nova classe social de rendistes, anomenats “americanos”, els quals,
qui sap si per la seva passada experiència ultramarina, s’interessaren i
adquiriren solars o cases davant del mar on aixecaren o reconstruïren
les seves residències, preferentment amb sumptuós estil noucentista i
emprant materials d’alta qualitat. A molts d’ells la renda els permetia
viure ricament i, fins i tot, ampliar el patrimoni amb propietats, negocis ☛
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o indústries, gaudint d’un cert prestigi i consideració. A ells, doncs, es
deu en part el descobriment i valoració del passeig de Mar a Blanes, ja
que amb les seves flamants finques la seva influència política, a nivell
local, varen impulsar la progressiva estructuració i urbanització del que
avui és el passeig a la vora del mar. No obstant això, hem de fer constar
que aquestes cases tenien l’entrada pròpiament dita pels carrers interiors
corresponents, és a dir, el passeig de Dintre o el carrer de l’Esperança,
segons on els immobles es trobaven i els darreres era la sortida que donava al passeig de Mar, invariablement a través d’un jardí. També cal dir
que el passeig de Mar, en aquells temps, els vespres era poc freqüentat;
sobretot a l’hivern era una autèntica gola de llop, on únicament transitaven els pescadors calçats amb esclops que si, per causa de la foscor
regnant, no es veien, sí es podien sentir.
La vida social i activa de la vila es desenvolupava als carrers més abrigats
de l’interior. A prop dels anys vint, es despertà l’afecció del jovent pels
banys de mar i la natació, probablement influïts per les famílies d’estiuejants barcelonins, que introduïren a Blanes aquesta moda. Fruit d’això
fou la instal·lació dels primers banys de mar coneguts com els de “roba”,
perquè les casetes eren cobertes amb tela, que muntà un tal Marquès,
més o menys davant l’edifici de La Casa del Poble. Posteriorment, els
més importants, ja construïts amb fusta, foren els anomenats “La Sirena” propietat de la Gerònima de can “Cintet”, situats en front del carrer
Ample, a l’extensa faixa de sorra que formava la bella platja d’aquells
temps. Recordem que aquests banys tenien fondejades dues petites botes flotants pintades amb franges blaves i blanques com les casetes i
altres instal·lacions, que feien les delícies del jovent i facilitaven un segur
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descans als, llavors, atrevits nedadors. En aquella època, a l’estiu, moltes
d’aquelles famílies adinerades que tenien la seva finca en el Passeig,
instal·laven a la platja del seu davant les pròpies casetes particulars de
bany, de fusta, també pintades amb alegres colors on mai no hi faltava
el blanc; altres famílies muntaven “enramades” que consistien en un
sostre de canyís suportat per quatre peus de fusta, que oferia un bon
espai d’ombra atenuant el calorós i abrasador sol estiuenc, per passar
agradablement l’estona.
La platja, de sorres granades i netes, besada per unes aigües clares i
transparents, sota un assolellat cel blau travessat pel majestuós vol de
blanques gavines, semblava sembrada de casetes i ombrel·les amb els
bellugadissos banyistes tots guarnits d’alegres colors. La platja dquiria
una extraordinària vistositat, animada amb xiscles i rialles, de la qual els
grans amb innegable melangia guardem un feliç i indissoluble record
íntimament associat a la ja llunyana joventut.

Recvll núm. 1.534
159

[1987]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

Pescadores
No és tema d’aquesta estampa tractar de la dona dedicada a aquest ofici,
sinó d’una indumentària que va estar molt de moda allà pels anys trenta.
Quan la colònia estiuenca es va fer present en els temps de vacances, per tal
d’estar en consonància amb la seva condició i distingir-se, acostumaven a
vestir de blanc. El jovent autòcton, atrets per l’elegància d’aquells senyorets,
ben aviat caigueren en la temptació d’imitar-los en la forma de vestir, però
limitats als dies festius. Més tard, possiblement algun component de la dita
colònia, bon observador, descobrí que els pescadors de la vila solien usar
una mena de marinera –a l’estiu de tela prima i a l’hivern gruixuda- sense
coll, amb una trinxa que s’obria sobre el pit i es cordava amb un parell de
botons, completant la peça uns pantalons que en deien “calces”, folgats,
sense ratlla ni plecs, que s’ajustaven a la cintura amb una beta escorredora.
Ambdues peces eren de confecció senzilla amb teixit de cotó blau marí,
resultant un conjunt sofert, pràctic i còmode, expressament concebut per
als homes que “anaven en mar”. Així, descobertes aquestes excel·lents condicions per part d’aquells estiuejants procedents de la capital, que arribaven
amb el desig d’alliberar-se de vestits sastre, corbates, camises de coll fort i
sabates opressores, aquí buscaren les dones cosidores o camiseres, que
eren les genuïnes confeccionadores d’aquelles peces que es conegueren
com a “pescadores” i es vestiren de blau, no descurant les apreciades espardenyes de Blanes.
Els joves blanencs, que de tant veure aquella vestimenta els havia passat
desapercebuda, una vegada més els temptà el mimetisme i també adoptaren la nova pescadora com a roba d’estiu. Evidentment, en aquell temps els
barcelonins dictaven la moda.
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En conseqüència, el seu ús es va generalitzar i per aquesta circumstància
aquelles dones mestres de l’agulla tingueren molta feina, assolint algunes
justificat renom, com les germanes “Fonoi” del passeig de Dintre. Tanta acceptació i tant es va prodigar que fins i tot les modistes en feien per a les noies. Al llarg del temps s’introduïren modificacions i variacions tant pel que fa
a la forma com en el teixit, que acabaren desvirtuant la identitat i el caràcter
de la peça, fins arribar al fatídic estiu del 1936, en què l’esclat de la guerra
accelerà la decadència d’una moda que vestí una desafortunada joventut.
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Botigues
Dediquem aquesta estampa a recordar les antigues botigues de comestibles, avui pràcticament desaparegudes, que es varen mantenir en el vell
estil, fins als pròspers anys seixanta quan l’esclat de l’anomenada societat
de consum va imposar nous sistemes comercials com són els moderns supermercats i autoserveis. De la mà de la memòria ens situem en el temps
d’abans de la guerra i, amb confiança, obrim la ventalla, entrem, sona un
timbre que avisa els botiguers -si es troben a l’interior de la vivenda- de la
nostra presència i atents acudeixen a oferir-nos els seus serveis... Fem un
breu repàs, començant pel bàsic taulell de fusta amb la part superior coberta
de net i polit marbre blanc, al damunt del qual les balances de dos plats i
pesos de llautó, el molí de cafè, un ganivet, etc. Al darrere la “mundia” de
prestatges i calaixos que contenien els productes destinats a la venda que,
en aquells temps, era majorment a “granel”. Es comprava en petites quantitats com: un petricó (1/4 de litre) d’oli, una lliura d’arròs, tres onzes de cafè,
etc. El consum, a conseqüència de la general pobresa de l’època, era baix i
quan les tribulacions afligien uns parroquians els compassius botiguers els
fiaven la compra.
Dirigim la vista a les existències i com a curiositat recordarem antigues marques o procedències, així veiem en articles i productes de neteja: escombres,
picots de rentar, ventalls, fregalls, baietes, serradures, terra d’escudelles, sabó
Barangè, escames, boles de blau Brassó, Netol, lleixiu “Conejo”, sal sosa,
salfumant. Productes alimentaris: arròs, olis, fideus, macarrons i pastes de
sopa Saula, alguns llegums, sal, sucre, cafè, llet condensada El Niño. Espècies: pebre negre i vermell, safrà, canyella. Fruites seques: ametlles torrades,
panses de Màlaga, figues de Fraga. Conserves: olives, sardines escabetx
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Massó, tomàquet, pebrot, bolets, préssec, melmelada, membrillo de Puente
Genil. Galetes: Plaja, Solsona, Loste, carquinyolis. Xocolates: Juncosa, Pi,
Ametller, Torras. Caramels: Reñé, Maurí, Vda. Solano, anissos, pega dolça
Zara, Ebro “xiclets”. Begudes refrescants: gasoses i sifons Gallart, Rigau,
cerveses Damm, Moritz, aigua de Vichy, litines Dr. Gustin Dalmau, magnèsia,
sidral Bragulart, bolados, aigua naf, xarop. Vins i licors: vi ranci, xampany
Delapierre, conyac Tres Cepas-Domecq, Calisay. Aquests últims amb existències mínimes. Amb un varis, hi afegim diferents productes com: anxoves i
arengades de Blanes, midó,
espelmes, cerilles, atrapamosques, tints lberia i altres
que la memòria de l’amable
lector podria completar.
Agraïm als servicials botiguers que en recordar-los
ens han fet possible recrear
aquesta estampa. Respectuosos, sortim i, en tancar la
ventalla, novament sentim el
sonall i ens adonem que el
temps ha passat...
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Prendre la fresca
Quan la vila era petita, abans de l’esclat de l’actual progrés, es desconeixia
la TV, no estava de moda “l’alt standing” i les famílies habitaven les plantes
baixes de les vivendes, els costums i formes de vida, evidentment, eren
molt diferents d’avui dia, tot era molt senzill i elemental.
Així, doncs, en aquesta estampa, recordarem el general costum, de quan
a l’estiu, els veïns, després d’haver sopat, sortien al carrer a “prendre la
fresca”. En aquells calorosos dies, tenint en compte els deficients condicionaments de les cases, era el lloc on trobaven un més agradable benestar
en compensació de les suportades fadigues pròpies de la xafagor canicular. En aquells tranquils carrers no transitats per vehicles, treien cadires i
s’acomodaven, uns seguts i d’altres fins i tot mig ajaçats sobre una saca.
Alegres passaven l’estona amb converses i possiblement s’escapava alguna xafarderia.
Si s’esqueia passar algun conegut, saludava i si era de tarannà parlador
feia parada i participant contribuïa a animar la reunió. Per millor gaudir
d’aquells feliços moments, a vegades un terrassà del carrer portava el porró de vi refrescat amb aigua del pou o bé una cruixent i molsuda síndria.
A la “fresca” es parlava, es cantava, es reia... En fi, es passava bé, sota el
cel estrellat de les càlides nits estiuenques, la mainada enjogassada tenia
l’oportunitat de contemplar en el firmament el meravellós trasllat o desplaçament d’alguna llunyana estrella, i la lluna present encara era sinònim
d’allò que es considera com la plena felicitat, impossible d’assolir.
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Gelats i gelaters
Els gelats són unes delicades postres o productes de rebosteria refrescants,
que a la nostra vila començaren a introduir-se a principis de segle, encara
que molt limitat a la gent benestant, ja que fins i tot hi havia famílies que
disposaven de geladora per preparar-se’ls. Amb el pas dels anys, s’anà popularitzant i es van fer presents en bars, restaurants, cafeteries i també els
oferien uns homes portadors de geladora que a l’estiu passaven pels, llavors,
tranquils carrers, cridant: “Al rico helado, mantecado helado!”.
Als anys trenta, abans de la guerra, aparegué en el mercat local, ja bastant
assortit, una innovadora presentació i comercialització del producte, emprant moderna refrigeració elèctrica, de la marca Frigo, que posteriorment
fou seguida d’altres marques, passant els gelats artesans a una progressiva
desaparició fins a arribar als anys cinquanta.
Recordem que un dels últims gelaters blanencs fou en Bacallao, home industriós d’aspecte ascètic, que servia la refrescant crema d’un geladors de
gel, muntats sobre un pulcre carret amb sostre, pintat de blanc i blau, de
dues rodes i tirat a mà. Mentre atenia la llaminera clientela, jugava amb un
ocellet ensenyat que feia la delícia de la mainada i distreia els grans.
Referent als gelats, direm que, al principi, com succeí amb els banys de
mar, la seva ingesta era molt primmirada i es prenien precaucions com si
d’un medicament es tractés: haver menjat, no trobar-se suat o constipat, les
dones en determinats dies, etc.
Afegirem del nostre record que un dels gelats més apreciats eren les copes
de vainilla que servien en l’inoblidable chiringuito que en Badia tenia installat al passeig de Mar.
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Peix de l’art
L’antigament popular i apreciat peix de l’art és el tema d’aquesta estampa
que ens recorda quan vèiem un parell d’homes que al matí, recent sortit
de l’aigua, el portaven, amb un cove sostingut per una vara que descansava sobre el muscle, al “portal” on les dones de la casa del corresponent
art esperaven per vendre’l.
El peix de l’art, solia ésser: cria de sonsos, raget, boganyó, rogerons i l’escatutxo, que era una barreja de cries dels últims esmentats, i era el més
estimat. Sempre arribava fresc i turgent, encarcarat que en deia la gent
de Blanes, que ja l’esperaven.
Direm que aquest peix era un dels preferits dels blanencs i que un esmorzar d’aquest peix era una pura delícia, “hi cantaven els àngels” que
es diu, digne dels vells “Déus de l’Olimp, - amb Y grega, naturalment- el
Parnàs i del Peloponès” com humorísticament i parodiant els clàssics
ens diria l’amic Màxim. Comptant que aquests peixos ja eren coneguts
dels antics pobladors de les riberes del “Mare Nostrum”.
És sabut que el peix fregit i també a la brasa, únicament pot assolir l’exquisit gust que el caracteritza quan és associat a l’oli d’oliva, combinació
que proporciona un refinat sabor, ric d’autèntiques essències naturals
mediterrànies que, transcendint al llarg de generacions, probablement
fou la causa de la gran afecció dels pobladors de la vila a fer l’esmorzar
de peix de l’art, llavors considerat modest, indispensablement acompanyat de la corresponent amanida de ceba i tomàquet, pa i el porró de vi
xerreix, que avui com a bon record ens plau rememorar.
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El Torrat
Pels anys trenta aparegué a la vila un home magre i baixet, procedent
de França, en Josep Gispert, natural de Sta. Coloma de Farners, d’ofici
taper i posteriorment soldador. Ben aviat els blanencs advertiren que es
tractava d’un personatge singular, manyós i fins a cert punt intel·ligent.
Començà despreciant els treballs d’ofici, aplicant-se a muntar “negocis”
o indústries de tipus personal a l’estil de firaire, amb jocs i rifes o sorteigs
més o menys originals, fins a trobar l’activitat que li havia de donar gran
popularitat i el sobrenom definitiu de “El Torrat” fent referència al negoci
de torrar i vendre pel carrer amb un carretó, fruita seca granada, que ell
pregonava: “Torrat ... torrat i bo... “
Home inquiet i inestable, progenitor de més d’una família, conseqüència
de la seva demostrada incapacitat de viure i conviure com és normal,
bohemi “sui generis”, va viure de forma inestable. Suportà les vicissituds
que comportà la guerra civil i, acabada aquesta i abandonat el seu comerç, exercí diferents càrrecs municipals, com nunci i també guàrdia de
les instal·lacions de l’aigua municipal. Finalment, cap als anys seixanta,
ja en avançada edat i malalt, es traslladà novament a França, on tenia
una filla casada i allà, amb la mort, el seu esperit nòmada trobà la definitiva pau.
“Torrat ... torrat i bo ...”
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De terrassans
Deu ésser veritat axiomàtica que “no és possible estimar el que es desconeix”. Així nosaltres, com a bé comú, més estimarem la nostra Vila com
més profund sigui el coneixement que d’ella tinguem. Amb aquestes estampes pretenem recordar als grans i fer saber als joves petits detalls que
ens aproximen a les nostres arrels, com costums, personatges singulars o
aspectes d’una forma i condicions de vida que anys enrere conformaven
la manera d’ésser que caracteritzava els blanencs.
Avui tractarem un tema que per la seva naturalitat i senzillesa passava
gairebé desapercebut. Els protagonistes: terrassans, de terres pròpies o
jornalers. Els veiem, cap al tard, baixar caminant pels pendents camins
de les vinyes que circumdaven la vila. Pas pausat i segur, vestits amb
pantalons i garibaldina, coberts amb gorra, un cistell al braç i a l’espatlla
un sac o un tràmec, la pipa fumejant a la boca i, sovint, un gos familiar
seguint-los, acompanyant-los amb provada fidelitat.
Tafanejant, si haguéssim explorat el cistell, hauríem trobat en el seu interior, quasi invariablement, un tovalló de quadres de sofert color blau amb
alguna ratlla blanca on hi portaven embolicada una llesca de pa, una ampolleta de vidre anomenada figueta, que contenia oli, i un tub de canya
on guardaven la sal, una ampolla de vi o “es botai”. Tot plegat el berenar.
També s’hi podia trobar unes tisores de podar, una pedra d’esmolar i fins
i tot la negrosa petaca de cuir amb tabac i una capsa de llumins. Aquestes eren totes les vitualles i pertinences d’aquells sobris i eixuts homes,
esforçats treballadors de la terra. Els carros seguien pel mateix camí avall,
tot transcorria, inclòs el progrés, de forma molt lenta, quasi impercepti172

ble, sobretot pel que fa referència a l’antic i noble ofici de terrassà, que
seguia emprant procediments molt elementals i primaris.
Finalment, afegirem per completar l’explicació, que la figueta, que contenia l’oli, per evitar que es vessés, la portaven lligada amb una beta a la
nansa del cistell.
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Traginers. Els tamborets
Com auriga romà d’una impetuosa quadriga, vèiem el carreter dret sobre
el tamboret amb les regnes a una mà i el fuet que feia esclafir a l’altre,
especialment quan el cavall arrossegava el carruatge alliberat de càrrega
transitant pels, en aquells temps, tranquils carrers de la vila.
El tamboret era una mena de carro destinat a tragines, format per una
caixa, que tenia un dispositiu que per contrapès basculava tombant el
contingut; sorres, pedres, etc., d’aquí el nom de tamboret. Antigament,
quan encara no es coneixien les actuals varietats de mitjans mecànics
destinats als diferents treballs, que tant faciliten l’execució de les obres,
per fer les tragines s’empraven els vells tamborets, principalment en el
subministrament de materials i retirada de runes.
Recordem als últims traginers que el nostre poble prestaren aquest servei: “El Tareno”, en “Lau”, en Malla i el darrer, l’Alum, que segueix en
l’activitat, tots ells procedents de la universitat de “la tralla”, com ens
deia amb la seva peculiar ironia el recordat amic Alfred Garriga i Mestre,
“Lau”, fent referència a determinades expressions gruixudes contingudes en la seva parla, pròpiament dita “de carreters” i de la qual els animals de tir estaven ben avesats, ja que normalment després de sentir la
imprecació rebien una esperonadora xurriacada sobre l’esquena.

Recvll núm. 1.542
174

175

[1987]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

Peix de partir
Anys enrere, els pescadors dels quillats després d’haver triat el peix destinat a la venda a la llotja, el que era rebutjat per petit o no tenir bona
presentació era posat a la banda i en feien parts, una per a cada tripulant
i dos per al patró.
Aquell peix de partir, també anomenat morralla, estava compost per una
barreja de: llucets, molletes, palaies, rèmols, capets, cintes, xurriaques,
calacabots, tabanquets, etc.
Les dones dels pescadors, a les tardes acudien al port a esperar els marits i recollir amb un cistell la part corresponent que, després de retirar
la necessària per al seu consum, la resta la portaven a vendre, sovint al
domicili de veïns o coneguts que habitualment els compraven. Direm
que, en aquells temps, no es disposava de les actuals possibilitats de
conservació, per la qual cosa necessitaven vendre’l i resultava relativament barat.
Així doncs, resultava que per a moltes famílies, aquell peix fregit acompanyat d’un plat de verdura i una amanida, constituïa un sopar apetitós
molt apreciat dels blanencs.
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Galls d’indi
El gall d’indi o “pavo”, qui sap si per la seva mida, anys enrere figurava
com a gran plat nadalenc a les taules de moltes famílies nombroses i
opulentes de la gran capital. Als pobles més modestos, es rendien els
màxims honors al llavors molt apreciat pollastre.
Recordem que, abans de la guerra, en els dies pròxims a la gran festa de
Nadal, apareixien pels tranquils carrers de la nostra vila uns homes vestits
amb una brusa, que es deia que procedien de la llunyana Extremadura,
conduint una mena de ramats de galls d’indi, dirigint el seu gallinaci pas
amb un cimerol, oferint la venda dels caps d’aviram a tant la peça, sense
pesar, com era costum en aquells temps, a les expectants mestresses de
casa que, temptades pel que tenia d’extraordinari per celebrar el joiós i
entranyable Nadal, a vegades en compraven un entre dues veïnes.
Aquesta estampa de sabor nadalenc, avui desapareguda, ens ha semblat
que podia resultar escaient per ajudar a recordar vells Nadals viscuts.
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Els pous
A les antigues cases, els pous havien estat una part molt important, ja
que suposava disposar del subministrament d’aigua. Així és que, quan
les construïen, al mateix temps feien el corresponent pou, que solia estar
situat a les eixides o petits horts que moltes tenien. Les cases en què no
n’hi havia fins i tot el tenien darrere la porta. Cal dir que les aigües subalves de la vila, en general no eren gaire bones, en deien “aigua molla”
que així s’anomenava per tenir un contingut excessiu de sals, el que feia
que a més de no ésser agradable per a beure tampoc era apreciada per
rentar, ja que no agafava bé el sabó. Total, que les famílies que tenien
pous amb aquesta mala qualitat d’aigua, l’empraven solament per coses
secundàries com regar, posar en fresc, etc., sobretot si a la seva proximitat es trobava una font. Aquesta situació es perllongà fins que la vila assolí
el subministrament d’aigua municipal d’excel·lent qualitat que procedia
de pous excavats a les riberes del riu la Tordera, allà pels anys vint.
Amb aquesta estampa, volem recordar, des de la perspectiva d’avui, els
antics pous blanencs, pràcticament extingits, i recordar que el que es fa
còmodament girant una aixeta, abans exigia l’esforç que suposava hissar
les galledes per mitjà de la corda passada per la corriola situada sobre el
pou i omplir safareigs i cubells.
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Barrets de cop
Recorrent d’ací i d’allà, pels racons de la memòria trobem una quasi oblidada estampa de la primera infantesa, quan a les rodalies de l’any, el nen
o la nena senten l’impuls vital de caminar. Una meravellosa experiència
de la qual, generalment, no en guardem un cabdal record personal.
Antigament, abans de la guerra, quan arribava per als pares aquest joiós
moment, per protegir els seus petits fills dels insegurs primers passos,
que moltes vegades acabaven amb una caiguda o una topada, era costum cobrir-los el cap amb un barret de cop. Aquest protector, complement del vestit infantil era una mena de barret confeccionat amb palleta
fina, de forma rodona amb una banda bombada sobresortint, que envoltava tot el perímetre del casc pròpiament dit, que amortia o evitava que el
cap sofrís els greus efectes que podien causar els xocs. Els barrets eren
subjectats amb una beta que passava per sota la barba.
En definitiva, una forma de protecció que pràcticament podia resultar eficaç i avui totalment desapareguda. I que, encara que no sigui exclusiva
de Blanes, ens plau recordar.

Recvll núm. 1.546
182

183

[1988]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

L’home de la mona
Del braç de la memòria, ens traslladem a un 21 de desembre, festa de Sant
Tomàs i tradicional fira blanenca, d’un any indeterminat d’abans de la guerra.
La diada, com era habitual, es presentava gris i freda. En el record fem una
passada per la concorreguda fira i veiem: prop de la Font de la Creu, al costat de la Riera, l’animat mercat de bestiar; al Raval, els mercaders d’eines
i ferreteria; al Portal, venda de torrons, on no hi faltaven les rodones teules
d’avellana i de neu, avui desaparegudes. Seguint vers al carrer Ample, trobem les parades de robes, de llibres, parament de la llar i diversos, al passeig
de Dintre, alguna xurreria i les parades de joguines, on els bordegassos es
proveeixen de pistes subjectades a una goma elàstica per a tirar i recuperar
i, finalment, a la Plaça - avui d’Espanya - tenen el seu espai els pintorescs
charlatanes amb la seva típica xerrera incontenible. D’entre aquests, destaca
amb mèrits propis, el popular “Home de la Mona”. És el que més gent aplega al seu voltant. Amb l’alegre simi fent cabrioles sobre l’espatlla, comença la
“dramàtica” peroració, explicant que el seu pare l’havia tret de casa acusat
d’haver arruïnat el negoci familiar. Llavors ve l’autocrítica, acceptant que és
veritat, però la causa, segons ell, no havia estat per ganduleria, pel joc o
altres vicis, sinó per la dèria de vendre barat i, com que ha arribat a la conclusió que el seu mal no té remei, passa a anunciar que llença la casa per
la finestra. Llavors mostra una faixa - en aquell temps, els homes que feien
treballs de força la usaven- o una manta o un paraigües.., dient que l’article
en qüestió a la botiga costa quinze pessetes; i ell ho donarà per deu. Però
com que avui té mal dia, no en cobrarà ni deu, ni nou, ni vuit, ni set, ni sis, ni
cinc, el preu serà de quatre, afegint que com que està disposat a arruïnar-se,
encara regalarà un magnífic llapis (llavors no es coneixia el bolígraf). “Un per
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a aquell senyor, un per a aquell altre ...” La “comèdia” es repetia cada any,
però la gent, embadalida, es divertia.
Finalment, direm que el dia de la Fira no era festa laboral, però tothom més
o menys la celebrava com anticipació del pròxim Nadal. Fins i tot hi havia
cinema i, al vespre, ball als Terrassans.
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“Brigais”
Antigament, abans de la moderna aparició dels abrics, la gent - exceptuant els rics que usaven capa- per protegir-se d’aquell fred que els blanencs en deien “negre”, empraven “brigais”. En aquest punt, hem de
dir que l’expressió correcta que correspon a aquest mot és abrigall però,
com explica Cortils i Vieta en l’obra Etologia de Blanes, els naturals de
la vila, en la seva parla, tenien diverses particularitats, com deixar de
pronunciar alguna vocal quan figurava com a primera lletra del nom,
deformant així moltes paraules.
Abrigall, que significa roba d’abrigar per al llit, per extensió també s’aplicava, indistintament, com a abric de carrer. Els “brigais” en qüestió eren
les mantes i després els més apropiats tapaboques, que consistien en
una peça a mig camí de l’extensa manta i la reduïda bufanda. També
s’usaren per a protegir la cara i les vies respiratòries, els pràctics, una
mena de bufanda curta cordada amb botons.
Avui, tothom està d’acord que la climatologia ha canviat, en el sentit que
els hiverns no són tan freds, però també és cert que a aquesta situació
s’hi han de sumar diferents factors, com són la higiene, l’alimentació més
equilibrada, el condicionament de les vivendes i el vestit adequat. Recordem la gran quantitat de persones que sofrien els dolorosos penellons
durant el temps hivernal.
La sortida d’aquelles precàries condicions -per defensar-se del fred- va
començar abans de la guerra, quan el progrés que va reportar la industrialització va fer augmentar el poder adquisitiu de les classes modestes
i la conseqüent expansió del comerç va fer possible que qualsevol me186

nestral pogués posseir un abric. També va ésser en aquells temps que,
per guardar-se de les pluges, aparegueren les trinxeres, equivalents a les
gavardines actuals. Començava a guanyar-se la batalla per combatre el
fred, que tant havia atemorit i fet sofrir la gent.
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Esclops i esclopers
Antigament i fins als anys quaranta, el calçat per treballar a l’exterior en dies
de pluja o llocs molls, en particular terrassans i mariners, eren els esclops.
Per a la mainada, dones i menestrals existien els més evolucionats socs, un
calçat confeccionat -a Blanes n’hi havia fàbriques- amb sola de fusta i l’empenya tipus borseguí de pell o xarol, que feia més fi o “senyor”.
Els esclops - recordarem per als joves que no els han conegut -, eren totalment de fusta. Es construïen a partir d’un tros de tronc de pi i els esclopers
-que els blanencs en deien “esclopeters”-, treballaven sobre una mena de
banc inclinat format per un tronc de pi, emprant eines adequades com ganivetes, barrines, gúbies, enformadors, etc. Esculpien donant forma, buidaven
i adornaven amb dibuixos gravats sobre la part superior, completant-los amb
una protecció pel sobre peu, anomenada consola, que es confeccionava
amb una combinació de pell i teixit de vellut farcit de borres i es clavava al
damunt de l’entrada del peu. Finalment s’envernissaven. Direm que, per
donar-li més confort i mantenir els peus calents, els usuaris terrassans posaven palla al seu interior i la “gent d’en mar” calçaven peücs, una mena de
mitjons de felpa gruixuda.
A la nostra comarca, la indústria de l’esclop més florent i de més fama es
trobava situada a Maçanet i Sta. Coloma. A Blanes, recordarem que existia
un bon artesà escloper de cognom Serra, que s’havia establert procedent
de Maçanet.
Afegirem que la decadència dels esclops i socs començà als anys trenta,
quan aparegué el calçat amb la revolucionària sola de goma. A part de les
modestes espardenyes, destaquen les sabates amb sola d’aquest flexible i
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impermeable material, que resultaren d’una gran solidesa, pràctiques i econòmiques. D’entre aquestes, les de la marca “Tractor” foren les més populars i fins i tot quedaren com a sinònim de l’especialitat.
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L’ensenyament
Fruit de llunyans records de la infantesa és aquesta estampa relativa a
l’ensenyament a la nostra vila.
La docència a Blanes, fins a l’esclat de la Guerra Civil de l’any 1936, es
trobava polaritzada en dues modalitats: la religiosa privada, de pagament,
que impartien per als nois des dels últims anys del segle passat, els pares
de la Sagrada Família en el col·legi de Sta. Maria i, per a les noies, les monges del Cor de Maria en el desaparegut col·legi del carrer Forn de la Calç.
La instrucció pública estatal, laica i gratuïta, des del 1925, tenia els seus
col·legis, un per a nois i un altre per a noies, a l’actual grup escolar J. Ruyra
en el barri de s’Auguer. En aquests últims, l’ensenyament era únicament
elemental o primari. Recordem que amb la promulgació de l’Estatut de l’any
1932 s’implantà l’ensenyament del català, que fou eficaçment defensat per
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.
En aquells temps, l’escolarització normalment s’acabava als catorze anys,
quan els nois i noies deixaven les aules per integrar-se al món del treball,
generalment en qualitat d’aprenents d’ofici. No obstant això, al col·legi dels
“Padres”, a més de l’ensenyança elemental, hi feien el batxillerat i el comerç,
que estudiaven els fills de cases amb possibilitats econòmiques. Fins i tot
tenien interns procedents de la Comarca.
Les monges ensenyaven també el grau elemental, però tractant-se de
noies es completava amb cursets d’educació cultural adequats, com
piano, labors, etc.
Finalment, direm que els nois dels Padres i les noies de les Monges, vestien bates uniformes.
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Fils i betes
De temps passats, recordem els antics marxants i rodamóns que prenien part en l’activitat comercial de la vila passant pels carrers a vendre
diferents mercaderies. En aquesta ocasió, ens referirem en especial als
articles de merceria, que eren pregonats així: “Mitges, mitjons i peus de
mitja!”, O bé: “Beta manresana a deu cèntims la cana!”. i també es feien
presents unes dones d’aspecte agitanat que amb una cistella plana al
braç portaven el gènere cridant: “Fils i betes i puntes de coixí”.
Al respecte, direm que cal tenir present les humils condicions econòmiques i socials en què es desenvolupava la vida d’aquells antics blanencs,
que compraven poc i a ésser possible barat, ja que la borsa familiar generalment no donava per a més i calia estalviar.
Aquestes circumstàncies determinaven l’existència de poques botigues
i certa abundància de venedors ambulants, que per aquesta condició,
s’escapaven de pagar impostos i no tenien despeses locals, la qual cosa
segurament els permetia vendre més barat.
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Collir fems
Retornant a antics temps passats que arriben fins a principis de segle,
trobem la figura dels recollidors de fems, que passaven pels carrers de
la vila transitats per cavalleries, a collir amb una paleta, i fins i tot amb
les mans, els excrements que els animals deixaven com a rastre del
seu pas.
En aquell temps no existien els moderns adobs químics de què avui disposen els terrassans. A part d’això, aquests vivien en condicions bastant
precàries, molts no tenien terres pròpies, cosa que exigia dedicar moltes
hores a la feina i estalviar més. Recordem allò de: “A un pagès dóna-li
cols”, o el llavors no apreciat moreno “pa de pagès”.
Amb aquestes condicions que es donaven, els bordegassos de les famílies dedicades a l’agricultura que no posseïen bestiar -les que en tenien
s’autoabastien- es dedicaven a collir fems que posaven en un cofí, i tenien el costum de buidar-los fent pila - quan no passava aigua- sota l’antic
pont que travessava la riera unint els carrers de Raval i l’Antiga. Quan en
tenien la quantitat suficient, els carregaven als carros i els transportaven
a les terres per fer-les fèrtils.
Direm que aquesta feina era considerada de condició inferior i, quan un
jove no demostrava gaire bona disposició per aprendre o poca habilitat a
fer un treball, li deien: “Noi, tu no seràs bo ni per a collir fems” i també hi
havia una dita que deia: “Si als quinze els busques i als vint no els tens,
agafa un cofí i vés a collir fems”
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Descarrega de sal
Aquesta estampa, coneguda dels blanencs fins a principis de segle, ens
recorda quan les antigues barques de mitjana dedicades a la navegació
de cabotatge de vela feien transport de sal de les salines del sud de la
península, probablement de Torrevieja o San Pedro del Pinatar. Els principals destinataris eren les “salassons” d’en Pep Baster i algun altre que
llavors hi havia. Aquests, a més d’emprar-la en les seves petites indústries de salament de peix, la subministraven als botiguers de la vila.
Cal dir que encara no existia el port, començat a construir el 1914, fet pel
qual la descàrrega es feia a la platja davant de sa Pujola, també coneguda com els Piteus recentment desapareguts, protegida per sa Palomera.
Posaven una llarga palanca des d’una amura fins a la sorra i els descarregadors, amb un sac d’uns 40 o 50 Kg de contingut sobre l’espatlla,
els traslladaven del vaixell als magatzems. Aquest homes solien ésser
terrassans o jornalers, cobraven deu cèntims per sac i acudien quan
s’assabentaven de l’arribada d’una barca, que d’origen venia carregada
a dojo o en orri, com deien els blanencs, i durant el viatge els mariners
aprofitaven per ensacar la sal.
Afegirem com a anècdota, que no era infreqüent que, en passar carregats sobre l’estreta palanca, per causa del vaivé de la mar, algun home
perdés l’equilibri i ocasionés una remullada. Finalment, agraïm a l’amic
pescador Josep Torres “Butsa” el suggeriment i la informació d’aquesta
estampa.
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Ultramarins i colonials
Antigament i fins als anys vint, als pobles, les botigues de queviures
tenien una activitat comercial limitada a articles d’alimentació, ja que
les condicions socioeconòmiques de l’època no donaven per més. Per
això, molts productes que avui són de consum normal llavors eren considerats refinaments propis de taula rica, i les classes modestes no en
podien gaudir.
Entre aquests requisits del paladar hi havia: el cafè, el sucre de canya, el
cacau, la vainilla, les espècies.., productes que per la seva procedència
de les remotes colònies d’ultramar, el seu transport exigia llargues travessies oceàniques que encarien els preus.
En aquells temps, per a la seva venda hi havia unes botigues més o
menys especialitzades que es denominaven “Colonials” o “Ultramarins”,
fent referència al caràcter exòtic del seu comerç.
Als pobles i viles que tenien pocs d’aquests establiments les senzilles
botigues eren assortides per mitjà de subministradors, com era la tartana
de “Cafés Debray”, que freqüentment es podia veure pels carrers de la
vila i que amb aquesta estampa ens plau recordar.
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Carrabiners
Amb aquesta estampa recordem la presència a la nostra vila dels antics i
populars carrabiners. Els pertanyents a aquest cos armat, dependent del
Ministeri d’Hisenda, tenien la missió d’exercir la vigilància de les duanes i
principalment perseguir el contraban que, en aquells temps, majorment girava a l’entorn del tabac.
Aquests guardes no vivien en casernes, sinó que amb la pròpia família ocupaven una casa com qualsevol altre veí, plenament integrats a la vila on
estaven destinats, i fixaven en molts casos residència definitiva.
A Blanes n’hi havien quinze o dotze, que feien el servei de vigilància costera,
per parelles, que s’estenia des de la Punta de la Tordera fins a les cales i
platges de llevant de terme municipal, dividit en tres o quatre sectors, que
diàriament eren sortejats pel sergent o suboficial comandant de post en una
reunió que tenien en un punt del començament de la platja de s’Abanell.
L’uniforme que vestien era de color verdós, similar al de la Guàrdia Civil i fins
a l’adveniment de la república, l’any 1931, es cobrien amb una mena de
morrió anomenat “Ros”, que canviaren per la gorra de plat i també el casquet per a determinats serveis. L’arma reglamentària era el mosquetó, una
varietat de carrabina curta.
Afegirem que en l’antic uniforme la insígnia o emblema del cos era un sol radiant que portaven a cada punta del tancat coll de la guerrera, així com en els
seus daurats botons. En el nou, el sol fou substituït per dos fusells creuats.
Finalment, direm que, acabada la guerra del 36, el cos de carrabiners fou
totalment absorbit per la Guàrdia Civil.
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Batre a l’era
En temps passats i fins als anys cinquanta, els terrassans de Blanes practicaven el multicultiu. Es pot dir que produïen de tot, dintre l’austeritat
regnant, des del pa al vi, passant per les verdures i, fins i tot, bona varietat
de fruites i també criaven aviram.
En aquesta estampa recordem les antigues eres que es trobaven davant
les cases de pagès, on, arribat el temps de la sega, “pel juny la falç al
puny”, aquells agricultors, posteriorment, pel juliol, procedien a batre les
garbes de blat recollides. Hem de dir que ens referim als temps en què
encara no es coneixien les modernes màquines de segar, batre i fer bales
de la palla.
Sobre els cairons de la rodona era estenien les seques garbes i, emprant
la cavalleria amb els ulls tapats per evitar-li el mareig, guiada per l’amo
amb el ronsal a la mà, voltava al trot trepitjant les desfetes garbes per fer
desgranar el blat. Els tanys trossejats es convertien en palla –“Qui no vol
pols, que no vagi a l’era”-. Amb l’esmentada palla, es formaven els típics
i voluminosos pallers, a l’entorn d’un pal coronat amb una olla vella, que
servia de barret per evitar que l’aigua de la pluja, relliscant es filtrés a
l’interior i podrís la palla.
Afegirem que el temps de segar i batre era considerat pels pagesos com
a molt important dintre l’any agrícola, tant pel gran treball que suposava
com pel valor que de sempre s’ha donat al cereal panificador símbol del
principal aliment.
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Els “Caballitos”
Amb aquesta estampa volem recordar d’entre els principals components
de diversió que animaven les antigues Festes Majors de poble, les atraccions, d’entre les quals destacaven els alegres i simpàtics “caballitos”.
Ens plau escollir els més populars i familiars pels blanencs, que fins l’entrada dels anys cinquanta foren presents a la Festa de Sta. Anna: els
“caballitos” d’en J. Jofré Pallí de Cassà de la Selva eren els més luxosos,
polits i perfectes en el seu temps.
Recordem que, uns dies abans de la Festa, arribaven amb la conductora,
tirada per cavalls i més tard motoritzada, pintada de color blau com el de
les boles que antigament les mestresses de casa empraven per a blavejar
la roba blanca i, tot seguit, la família Jofre, formada pel matrimoni i dos
fills, es dedicava enmig de la general curiositat i expectació a descarregar
i muntar el carrousel, la peça principal del qual era el pal, a l’entorn del
qual havia de girar l’aparell, que s’instal·lava a la part del passeig de Mar
-entre el Centre Catòlic i el Casino- , que donava a la timba de baixada a
la platja. Aquest terreny estava cobert d’una catifa de malves, “burros”,
“gossos” i altres plantes silvestres que allà creixien en abundància.
Ens conten que els “caballitos” més antics els feia girar un home voltant.
En el nostre record, aquesta acció ja era a càrrec d’una haca, que va
passar ben aviat al modern motor elèctric. També, dels cavallets fixos es
passà als que tenien moviment de puja i baixa, que resultaven doblement
atractius. L’animació musical, al principi era servida per unes màquines
que, semblants a les pianoles, passaven unes cartolines perforades que
s’anaven plegant i mentre els “caballitos” giraven i giraven, alegrant ca204

nalla i jovent, entre xiscles i rialles. L’agradable brisa marina traslladava
al llarg del festiu passeig el so de les notes esllanguides i melangioses de
l’exòtic Vals de las Olas de Juventino Rosas o altres de més alegres com
la castellana Lagartera.
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Sardinalers
En les pàgines de la vella història que fa referència al desenvolupament de
la vila de Blanes, es troba aquesta estampa, que ens conten, del seu llunyà
record, uns amics pescadors.
En temps antics que arriben fins als anys vint, les barques del “bou” que
feinejaven en parella, quan s’entrava al període de veda al llarg dels mesos d’octubre al març, es dedicaven a la pesca dita de sardinals i els seus
ormeigs consistien en unes peces de xarxa que calaven a la prima (posta)
o a la matinada (sortida) del sol. Les sardines preses en les fines malles, si
hi havia temps, eren desmallades a bord, durant la navegació -de vela- de
tornada o es completava a l’arribada a la platja a les primeres hores del matí
posant-les en coves.
En aquells temps, la subhasta de les sardines a Blanes es feia d’una forma
que els antics pescadors en deien a “xaus” que, com a curiositat, tractarem d’explicar. En primer lloc, hem de dir que aquells blanencs tenien una
especial forma d’expressió avui totalment desapareguda, com per exemple
que dels diners en deien “cortus” fent referència, probablement, a la quarta
part del valor d’una antiga moneda, com així mateix quan es referien als
nombres, per dir quatre deien “cotre” i per a cinquanta-quatre deien “cinconta-cotre”, etc. Les sardines es comptaven per milers, se subhastaven per
centes i es venien al detall per dotzenes. La subhasta per “xaus” consistia a
posar unes poques dotzenes de sardines a la banda, es procedia a la subhasta i el comprador que primer deia “jo” es quedava amb aquells peixos
posats a la banda sense pagar i, seguidament, en segona subhasta, si no hi
havia un comprador que preués més que el primer, aquest , a més de “xaus”
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es quedava amb la totalitat de les sardines. Si, al contrari, un altre millorava
l’oferta, aquest últim es quedava amb la partida, excepte els dits “xaus” que,
com ja hem dit, quedaven per al primer que havia donat preu.
Hem de dir que la referida subhasta es feia per quartos i que trenta-quatre
equivalien a una pesseta.
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Figues de moro
Si bé en alguna d’aquestes estampes hem expressat certa enyorança de
temps passats, tampoc hem amagat que es vivia amb bastanta penúria.
Recordem que les famílies, per tirar endavant, tenien necessitat de contribuir -a més del treball a què es dedicaven- amb l’estalvi i aprofitament
de totes les possibilitats que l’enginy o la naturalesa oferia, com: cuidar
aviram, collir herbes per amanir, anar al bosc a proveir-se de llenya, buscar bolets, espàrrecs, fruites silvestres, etc. Entre aquestes últimes es
trobaven les figues de moro, tema d’aquesta estampa.
Les figues de moro, avui gens apreciades, fruit, polpós farcit de granes
duríssimes, és el que produeix aquesta planta grassa originaria de Mèxic,
que igual que les atzavares, es troben aclimatades a les temperades
riberes mediterrànies.
A la nostra Vila, hi són en abundància en els penya-segats de la muntanya de Sant Joan. La figuera de moro, igual que el seu fruit, per tractar-se
d’una cactàcia, està recoberta d’una gran quantitat de finíssimes punxes que l’aire desprèn i es claven, mortificants, a la pell dels qui tracten
d’abastar-les o es troben a les proximitats.
A l’estiu, quan maduren, els entremaliats bordegassos d’aquells anys
d’abans de la guerra, s’enfilaven pels escabrosos corriols muntanyencs
proveïts d’una badoquera (canya llarga amb un extrem tallat en creu i badat en forma de pinça per mitjà d’una pedra o un bastó) i aproximant-se,
atrevits, abastaven les figues, les posaven dins una galleda que al mateix
temps servia per, a la tornada, rentar-les per treure les temibles pues.
Afegirem que el gust de menjar-les no compensava el turment que su208

posava portar múltiples i invisibles punxes adherides al cos. Escaient trobem de posar punt final recordant l’antiga endevinalla: “És verd i no és
julivert. Es groc i no és safrà. Porta corona i no és capellà.”
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“Porengues”
Anys enrere, abans que existissin els moderns pous equipats amb motors
bomba, sortint a fora vila, quan passaven pels camins que creuaven les
hortes i camps que s’estenien al seu entorn, freqüentment podíem veure
i sentir l’alegre remor de les “porengues”, que elevaven aigua per a regar,
mogudes pel pas seguit i sense pausa d’una cavalleria enganxada al braç
de la màquina, sempre amb els ulls tapats per evitar-li el mareig que li
hauria causat el fet de marxar contínuament en sentit circular.
Antigament, aquestes màquines d’elevar aigües de poca profunditat eren
de construcció rudimentària, amb roda de fusta i els catúfols, que ren
una mena de gerres de terrissa lligades a les sogues que portaven en lloc
de cadenes.
De les “porengues” direm que segons el diccionari de la llengua catalana, el seu nom correcte es sínia, però a Blanes, fins i tot són conegudes
per “bogis”, o per la denominació castellana de “noria”. Recordem que
aquestes, així com els sistemes de regadiu mitjançant canals, varen ésser
introduïdes a Espanya pels àrabs.
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“El plata i oro”
En temps passats era freqüent veure passar pels carrers de la vila uns
personatges –generalment vestits de fosc i coberts amb barret- d’aspecte
seriós i reservat, amb un maletí a la mà, als dits de la qual no hi faltaven
ostentosos anells i lluïen, creuada sobre l’armilla, una gruixuda cadena
de plata, - com era d’ús corrent entre els senyors o gent adinerada- . Fins
i tot, si somreien, exhibien algunes dents d’or. No n’hi havia per menys,
es tractava del “Plata i Oro”.
Aquests negociants itinerants segurament procedien de la capital. D’ells
es deia que eren jueus, amb tota la mala fama que antigament tenien
les persones d’aquesta raça. La seva activitat principal era la compra de
joies i peces de metalls preciosos. Generalment, els venedors eren gent
necessitada d’aconseguir algunes pessetes o bé que no tenien cabal coneixement de l’autèntic valor de l’objecte i sens dubte aquells “senyors
Plata i Oro”, si l’ocasió es presentava, feien el gran negoci.
També n’hi havia que, a més de comprar, venien algun joiell, que acostumaven a adquirir algunes modestes mestresses de casa a qui feia il·lusió
lluir-lo quan vestien endiumenjades.
Segurament, amb la intenció de donar una imatge de serietat i discreció
professional, no s’excedien a pregonar la seva presència i per aquest
motiu trucaven respectuosament a la porta de les cases on el seu afinat
instint comercial els guiava.
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L’escurabótes
Com sabem, Blanes era una vila on es cultivaven moltes vinyes que produïen
importants quantitats de vi d’estimada qualitat. En conseqüència, els boters
hi eren presents, però hi havia una feina que no necessitava de l’ofici, que era
la d’escurar les bótes una vegada aquestes quedaven buides, per treure el
solatge de “mares” que restaven en el fons. Aquest treball, durant molts anys
el va fer en Joaquim Castany i Portas, més conegut per en “Quimet Mònic”.
L’operació consistia a emprar una vareta de ferro que en un extrem tenia
una mena de ganxo corbat que s’introduïa pel forat de l’aixeta a l’interior de
la bóta arrossegant cap a fora la fangosa massa de “mares” que contenia,
fent-les caure dins d’un cubell de fusta apropiat. Completava la feina cremant
un “sofrí” a l’interior de la bóta per tal que aquesta no es tornés agra. Aquest
producte, en Quimet el portava a casa seva amb el cubell damunt del cap i
allà el buidava en unes bótes que tenia a propòsit. Quan reunia una partida
suficient, enviava una carta d’avís -llavors no s’emprava el telèfon- a un industrial de Badalona, que la passava a recollir.
D’aquest producte residual, igual que el tartrà cristal·litzat que lentament es
forma a les parets interiors de bótes i cubs, se n’obtenia l’àcid tàrtric, principal
component en la fabricació de preparats efervescents, com la magnèsia, el
sidral, etc.
En “Mònic”, que també era espardenyer d’ofici, pel treball d’escurar les bótes
no cobrava res. Es quedava amb les “mares” que venia al seu client badaloní.
També feia d’intermediari de compradors de vi, comerciants o hostalers de
la comarca, dels quals percebia una comissió. Finalment, ens resta agrair la
suggerència i informació d’aquesta estampa a l’amic Pere Castany i Romaguera, fill d’en “Mònic”.
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Cantants de romances
Hi havia un temps, abans de l’aparició dels aparells radiofònics, en què
les possibilitats de comunicació social a nivell popular eren bastants minses, en bona part a causa de les deficients condicions econòmiques i
culturals imperants. D’aquí que la comunicació i relació oral tingués considerable importància; en conseqüència, abundaven rodamóns i “xarlatans” que es presentaven com a venedors, predicadors, comediants, recitadors i romancers. D’aquest tipus ens ocuparem en aquesta estampa,
recordant-los situats -generalment en parella- a la voravia d’una de les
moltes cantonades que formaven el curts i estrets carrers característics
dels barris de la vila, on improvisaven concerts de cançons de moda, que
solien interpretar a duo, davant d’un auditori format per veïnes curioses
o ocasionalment desocupades i quitxalla, a qui suposava un espectacle
divertit. Acabada l’actuació els cantants passaven el “platet”.
Aquests romancers, possiblement, tenien el seu remot origen en els antics trobadors medievals.
Hem de recordar que molts d’aquests artistes de carrer eren cecs o
esguerrats, incapacitats per a dedicar-se a un treball normal i que, en
aquells llunyans dies, encara no existia l’0NCE (Organització Nacional
de Cecs) que actualment acull aquests desvalguts que, a part de possibles pensions, es poden guanyar un digne sou a través de la benèfica
organització.
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En Sabatetes
Del temps de la malaurada Guerra Civil, Blanes guarda tristos records que
pertanyen al conjunt de circumstàncies i esdeveniments que deixen memòria inesborrable a les persones que les sofreixen.
En aquesta estampa recordem uns episodis viscuts el principal protagonista
dels quals fou un hidroavió bimotor italià, probablement un FIAT tipus RS 14,
pertanyent a les forces aèries de l’”Espanya nacional” amb base a Mallorca
que, per portar dos grans flotadors, els blanencs, que malgrat tot no perdien
la fina ironia del seu natural tarannà, el batejaren amb el familiar motiu d’en
“Sabatetes”. El temible “Sabatetes” va fer perdre moltes hores de dormir
als blanencs, que sovint eren despertats per l’esgarrifós so de la sirena que
alertava d’una possible incursió aèria o naval de l’enemic.
A la nostra vila, un dels objectius més perseguits era l’antiga fàbrica Tosas,
avui desapareguda, que en aquells temps, a més de la producció de cuir
industrial a què es dedicava, fabricava cartutxeres i corretjam per equipar les
tropes republicanes, per la qual cosa fou considerada indústria de guerra.
Els “raids” del popular hidroavió, habitualment es produïen emprant la mateixa tàctica, venia a través del mar i emparat amb la “nocturnidad y alevosia”, com es diu en termes judicials, i sense tenir res en comú amb el celebrat Vol nocturn de Saint-Exupéry, sobrevolava la vila a baixa altura, cenyit a
la muntanya de Sant Joan, en una primera passada. Si no hi havia suficient
visibilitat llençava unes bengales i seguidament tornava a passar a poca velocitat quasi planejant i, amb molta perícia, deixava caure les bombes que
després de repetides accions acabaren destruint la factoria.
Afortunadament, hem de dir que aquestes visites d’en “Sabatetes”, que feren
passar moltes hores d’angoixa a l’interior dels refugis als atributats blanencs,
excepte en una ocasió que les bombes afectaren unes cases del Passeig,
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no causaren víctimes. Afegirem que en “Sabatetes” també va operar alguna
vegada sobre la fàbrica SAFA i la pròxima estació del FC, i que el bombardeig més tràgic sofert es va produir precisament en aquestes dues últimes
instal·lacions als volts de les onze del matí del dia 29 de juny de 1938, festa
de Sant Pere, per part de cinc avions trimotors italians que causaren morts i
ferits, així com importants danys materials.
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Molins de vent
Per la vital importància que l’aigua té per a les persones, en anteriors
estampes ens hem ocupat en descriure diferents sistemes d’obtenció del
líquid element, com les fonts públiques, els pous particulars i les agrícoles “porengues”. En aquesta recordem els mecànics molins de vent -avui
se’n diu energia eòlica, fent referència a Eolo el mític déu dels vents- que
es podien veure instal·lats en horts o jardins situats en espais oberts,
principalment a la perifèria de la vila. Quan el vent en feia girar la roda
de pales, degudament orientada pel corresponent penell, accionava una
bomba que elevava aigües somes des d’un pou situat al peu d’un dipòsit
o safareig que es trobava a la proximitat i que servia per a regar, rentar,
etc. de forma pràctica i econòmica.
Certament, resultava atractiu contemplar el molí que, donant voltes a
velocitat variable, feia una remor –expressió que empraven els blanencs
amb preferència a fressa o soroll - peculiar, que sovint era acompanyada
d’un estrident xerric de ferralla rovellada, que es produïa quan la màquina canviava d’orientació seguint la direcció del vent.
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Boters
En diferents ocasions hem fet esment de Blanes com a vila productora
de vi, un vi que a nivell de comarca, fins i tot havia adquirit el renom que
avui se’n diu denominació d’origen i que acredita les excel·lències d’un
producte. Així era conegut el vell vi de Blanes. Els blanencs en deien:
“sembla xampany...”, fent referència a la suau picantor que el caracteritzava, principalment en la varietat del blanc.
En aquesta estampa recordarem els antics boters que construïen i adobaven botes, samals, barrals i altres atuells. Hi havia la norma de cada
vint-i-cinc anys de desfonar les bótes per desprendre les capes de tartrà
cristal·litzat que s’havien anat formant a les parets interiors. Les bótes i derivats les feien amb fusta de castanyer a partir d’unes peces anomenades
dogues de forma semblant a l’escarrotxa d’una tallada de meló que, igual
que els mestres d’aixa, prèviament havien de corbar mitjançant el foc. En
una bóta hi entraven de vint a trenta dogues aproximadament que, una
vegada acoblades sobre una de les dues tapes o fons, les subjectaven
amb uns cèrcols de ferro i, finalment, per fer-les totalment estanques i
que no vessessin, com els constructors de barques, en calafataven les
juntes, però en lloc d’estopa de cànem empraven boga, una herba que es
fa en uns aiguamolls situats a la vorera esquerra de la carretera que va de
Blanes en direcció a Tordera, a l’altura de Mas Bassó. La boga també era
utilitzada pels antics cadirers per fer i adobar els culs de cadira.
Els vells blanencs deien: “Les barques es calafaten perquè no els entri
l’aigua i les bótes, perquè no els surti el vi”.
Acabarem recordant que els últims boters de la vila foren - fins a l’any
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1966- els germans Gibert, coneguts com “Els Boters”, que tenien el seu
taller al carrer de Raval on al mateix temps es dedicaven al comerç de
granes i productes agrícoles.
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Recollida de jaç
Fins a l’entrada dels anys cinquanta, abans de l’aparició del gas butà i
quan encara s’emprava el carbó per a “fer bullir l’olla”, en el llenyer de
les llars no hi faltava una saca de jaç, compost d’agulles de pi seques,
que els blanencs previsors anaven a recollir a l’extens paratge forestal
que era els Pins.
Recordem com homes, dones i bordegassos aprofitaven hores de lleure o
la bonança d’una tarda assolellada per, tot passejant per camí pla i dret,
proveïts d’una saca i un rasclet o “rascló”, com s’anomena a la nostra
vila, generalment de construcció pròpia, s’arribaven a la bella i plàcida
pineda on fàcilment recollien una bona provisió de l’apreciat i econòmic
encenall, que tan útil era per a l’encesa dels fogons, brasers i focs a terra,
d’ús comú en aquells ja quasi llunyans temps passats.
Afegirem que, entre la vegetació dels Pins es trobava “l’herba prima”,
planta medicinal d’excel·lents virtuts diürètiques, molt apreciada pels
blanencs.
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Cadirers
Hi havia un temps en què, a les petites poblacions, algunes famílies que
en la seva llar exercien un ofici de caràcter minoritari, eren conegudes
pel nom d’aquest. Així es deia: a cal baster, a cal cisteller, a cal boter, a
cal cadirer, etc.
En aquesta estampa ens referirem al darrer dels oficis esmentats, recordant l’últim i bon cadirer blanenc que fou fins a l’any 1962, en Josep
Masramon i Soms, que havia tingut el seu taller de construcció i adob de
cadires de boga, primer al carrer de l’Or i finalment a l’Antiga.
Les velles cadires de boga d’ús comú eren construïdes amb fusta blanca
i tova, principalment de poll, i el seient o “cul” era de boga –vegetal que
creix en aiguamolls- que passaven, torçada i tensada en el marc del seient, tot donant-li una forma que la feia gratament còmoda per a la funció
a què eren destinades. Els components de les cadires, bàsicament, eren,
igual que les modernes, quatre petges, uns llistons i uns respatllers, que
el cadirer tallava i tornejava emprant un rudimentari torn de vaivé accionat per un pedal de fusta. La força tractora de rotació en sentit altern li
era donada per una mena de molla de ballesta feta amb una vara de fusta
flexible i l’acció transmissora es produïa mitjançant una corda.
Després d’encastar les diferents peces en els corresponents encaixos,
enfortides amb aiguacuit, se’ls hi feia el “cul” i finalment es pintaven o es
deixaven en color natural, a gust del client.
Afegirem que el cadirer, amb l’ajuda de la seva família, que també participava en la feina, cuidava de la recollida i posterior lliurament a domicili
de les cadires adobades.
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Finalment, ens resta agrair la informació que sobre aquesta estampa
amablement ens ha facilitat la Teresa Masramon, filla del cadirer.
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El port comercial
Essent Blanes una vila marinera, els seus habitants de sempre han sentit
una gran atracció pel mar. D’aquí que un dels llocs més concorreguts, principalment els dies festius, sigui la zona portuària, que s’ha convertit en un
distret i agradable passeig.
El port, la construcció del qual es va iniciar l’any 1914, en principi tenia la
qualificació de refugi pesquer. Les obres, que per diferents causes sofriren
paralitzacions, s’acabaren després de la Guerra Civil i fou en aquella època
de reconstrucció i reactivació industrial que el port va adquirir la condició de
pesquer i comercial.
A través dels consignataris blanencs Francesc Balliu i Llorenç Mañach, es
va desenvolupar una important activitat portuària que comprenia productes
industrials com sal, carbó, fuel-oil, pasta de cel·lulosa, pirites i comercials
com aigües minerals, vins, licors, fustes, productes agrícoles, etc.
Protagonistes d’aquests transports marítims recordem les antigues navilieres:
Formiga, Ramos, Mallorquina i Suardiaz, les primeres amb moto velers de
200 a 300 Tm de desplaçament que eren els “Masiques” i els cales “Mondragó”, “Llamp”, “Morlanda”, “Llop”, el “Rada de Blanes” que transportava
fuel i d’altres. Els vapors o moto naus de Suardaiz, com els “Maribel Riva”,
“Juan Riva” i “Juan Francisco” d’unes 800 Tm, que transportaven pirites
procedents de Huelva, destinades a la fàbrica PROQUIMA de Malgrat, productora d’àcid sulfúric que consumia SAFA. Com a conseqüència del procés
de fabricació, PROQUIMA acumulava residus de pirita, que llavors tornaven
al port on eren carregats en vaixells, generalment estrangers, que els transportaven a Alemanya. Recordem els “Thomas”, “Ntra. Sra. del Carmen” i el
més gran entrat (5.000 TM) “Santo Domingo”, panameny. Així, en aquells
temps, es registrà un intens trànsit marítim, ja que en ocasions quatre o cinc
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vaixells ocupaven els molls, obligant a d’altres a esperar fondejats a la badia.
Recordem sentir sonar els corns quan travessaven la bocana, que donaven
un característic aspecte i ambient portuari.
Aquesta activitat
es

va

mante-

nir fins a l’any
1979, quan per
causa de l’evolució industrial i
la introducció de
nous sistemes i
tècniques en el
transport

marí-

tim, el port perdé l’interès comercial i quedà
limitat a l’activitat
pesquera,
ha

que

enregistrat

un considerable
augment.
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La pesca la figa
Dels vells i divertits costums de què gaudien els antics veïns de la vila, ens
plau recordar la popular “Pesca la figa”, paròdia de carrer que es representava amb motiu de la festa del ‘’Carnestoltes”, on els protagonistes eren joves
i alegres pescadors que amb ganes de divertir-se i fer gresca, cap al tard i
vestits amb la marinera “roba d’aiga” - com deien els blanencs- completada
calçant esclops, sortien formant colla i proveïts d’una canya de cinc o sis
pams, a un extrem de la qual hi havien lligat un cordill de mitja braça del
qual penjava una figa seca. Es passejaven tot cridant: “La pesca la figa!”,
tot picant la canya amb una altra de més curta que al mateix temps servia
per posar ordre a l’esvalotada quitxalla que participava en el joc consistent a
abastar la bellugadissa figa amb la boca. Era prohibit amb les mans.
No cal dir que quan un bordegàs després de molts salts i estirades de coll, amb
la boca badada aconseguia assolir el cobejat fruit sec, aquest ja havia entrat
i sortit de nombroses boques que, lògicament, l’havien estovat. La comparsa
seguia l’actuació pels carrers de la vila seguit de l’enjogassada mainada.
Afegirem que aquest costum es va mantenir fins a l’entrada dels anys vint
i que la “roba d’aiga” en aquells temps corresponia a una mena de bata i
pantalons folgats, capell d’ales amples i caigudes, tot confeccionat amb tela
de cotó, pintada per la part exterior amb oli de llinosa, generalment tenyit de
color negre emprant el pigment que els pintors en deien “fum d’estampa”.
Cal dir que aquest conjunt, a causa del procediment de pintura usat per
fer-lo impermeable, resultava d’un caient força encarcarat que donava als
usuaris un aspecte fantasiós.
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Cistellers
Antigament, els útils, eines, vestimenta, productes alimentaris elaborats i una
indefinida i llarga llista d’articles complementaris eren produïts o manufacturats per artesans que treballaven manualment o bé emprant rudimentàries
màquines que ells mateixos accionaven.
En aquesta estampa ens referim als cistellers, que confeccionaven tota la
varietat d’atuells propis de l’ofici com coves, cistells, paneres i encanyissats.
És de tots conegut que els cistellers empraven com a únics materials el vímet
i la canya, que teixien hàbilment. Expressat en termes tèxtils, el vímet suposava l’ordit i la canya la trama. Als pobles dits de muntanya de les comarques
gironines, hi havia molts i bons cistellers.
A la nostra vila recordem com a últim cisteller en Pere Canaleta i Pagès, natural de Joanet, poblet situat a les proximitats d’Arbúcies, que fa molts anys
es va establir al carrer de la Verge Maria, on va exercir l’ofici fins a finals dels
anys cinquanta.
Finalment, i entrant en el terreny de l’anècdota, direm que els vells blanencs,
quan es referien a una persona que no gaudia de massa bona reputació,
involucrada en algun afer d’aparença poc correcta, deien, no exempts de
certa malícia, “qui fa un cove pot fer un cistell”.
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El forat gatiner
Antigament, moltes cases de la vila, a la part baixa de les portes del
carrer tenien una obertura circular d’uns quinze centímetres de diàmetre
que en deien el forat gatiner. La seva funció era facilitar el pas als gats
de la llar, principalment a les cases de terrassans, ja que aquests felins
domèstics, en aquells temps que no existien les modernes i efectives
metzines, eren els naturals perseguidors de les rates que proliferaven a
l’entorn dels graners.
D’aquests forats, encara en podem veure alguns en comptades cases
velles deshabitades.
Recordem en aquesta estampa un aspecte més corresponent a un concepte i primària forma de vida totalment en desús.
El que s’ha explicat ens porta a la conseqüent reflexió respecte a l’enorme salt de progrés experimentat mercès als avanços tecnològics assolits
especialment a partir dels últims cinquanta anys.
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La volta rodona
Furgant en els estrats de la memòria que fan referència als costums i al peculiar tarannà dels blanencs, ens plau recordar la popular i quasi ritual “volta rodona”. La “volta rodona” era la passejada que tenia lloc al capvespre, després
d’haver sopat. L’itinerari era el passeig de Dins, flanquejat per les dues fileres
de plàtans; la Muralla, guarnida amb moreres; el Raval i el carrer Ample,
emmarcat amb nobles til·lers a les voreres. Naturalment, sense cap pretensió
d’imitar a la berlinesa i famosa avinguda “Unter Den Linden”, ni tan sols, modestament, la Rambla gironina. El quadrilàter format per les cèntriques vies
suposaven en conjunt “l’aparador” comercial més important de la vila i el seu
àmbit; en conseqüència, resultava el més enllumenat i atraient.
Parelles i joves d’ambdós sexes eren els principals animadors d’aquest singular i entranyable “passeig”. Hem de dir que el plàcid deambular oferia alguns
al·licients com eren, a la tardor adquirir a “Plaça” una dotzena de calentes
castanyes a la recordada castanyera “na Pepeta de cal Magre”, al carrer Ample, llaminejar amb una “Delícia” de can Camps o un “ Xuxo” de can Planells
i, fins i tot, comprovar l’hora amb el “Longines” de l’aparador de can Güelfo.
Afegirem que els blanencs sempre han sigut rondadors; això explica aquesta
afecció a fer “la volta” i que els vespres, quan les poblacions de les rodalies
presentaven un aspecte desert, era reconegut que Blanes oferia una notable
animació als seus carrers. A més de la concurrència als cafès, al Cine Fortuny
els dimecres hi havia sessió de nit.
Finalment, amb l’ànim de completar l’estampa, direm que aquesta, en el
temps, la situem als anys immediats anteriors a l’esclat de la Guerra. Recordarem que el jovent per anar a fer la “volta” s’arreglava. En aquells anys havia
sortit la moda de les dones fer-se la permanent i els joves, elegants, vestien
la nova “trinxera” precursora de la gavardina actual.
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L’ambient polític i social no era tranquil·litzador de cara al futur. Com totes
les temporades, una tonada, una cançó es feia de moda, així, tot cantant la
popular Rocío del mestre Quiroga, aquella malaurada generació, inconscient,
era manada vers l’abisme en què, fatalment, havia de caure el tristament
memorable estiu del 1936.
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Terra d’escudelles
Evidentment, els temes d’aquestes estampes referides a la nostra modesta i tranquil·la vila no tenen contingut èpic ni històric, solament pretenen
recordar senzills costums i formes de vida propis dels antics blanencs.
Seguint en aquesta línia, recordarem quan les mestresses de casa per
netejar les culleres i forquilles, que llavors eren d’alpaca, olles i pots
d’alumini i les mateixes aigüeres, empraven un producte anomenat “terra d’escudelles”, que venien a les botigues de queviures. Els estalviadors
blanencs descobriren que aquestes polidores terres, les podien obtenir
fàcilment i gratuïtament sortint a fora vila, dirigint-se, seguint el vell camí
de darrere Sta. Bàrbara fins a trobar el que pujava a la Serrallarga i, en
aquell punt, girant a la dreta, el que seguia en direcció a Sta. Cristina.
En aquell lloc i al llarg d’uns pocs metres el terra de tova roca calcària,
amb el trànsit dels carros i cavalleries dels terrassans que tenien vinyes
en aquells tombants, es produïa una erosió i esmicolada de la pedra,
quedant una fina pols que tenia les mateixes característiques suaument
abrasives de la comercialitzada “terra d’escudelles”. D’aquí que els avis
tot agombolant les criatures aprofitessin la sortida o passejada per fer
provisió de la terra que tornava nets i brillants els estris de la cuina.
Cal tenir present que, en aquells temps a les botigues no es trobava l’extensa varietat de preparats i productes que avui tan eficaçment ajuden
les dones a mantenir netes les llars.
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El bressol
En aquesta estampa contemplarem l’útil o moble que l’home va idear
per acollir el cos humà durant els primers mesos i anys de la vida: l’universal bressol, modelat segons l’estil de cada país. Evidentment, no es
tracta d’una característica blanenca, ni en el disseny ni en l’ús, sinó de
recordar una antiga forma familiar destinada a acollir les criatures recent
nascudes a la llar.
El bressol català, al qual ens referim, era construït amb fusta i tenia dos
peus arquejats, sistema balancí, que permetia gronxar, cosa que en
aquell temps es considerava eficaç per induir el son a l’infant i, fins i tot,
consolar-lo en una malura.
El bressol, en forma de caixa, no tenia somier, en el fons s’hi posava una
màrfega de pelló d’espiga de blat de moro i, al damunt, un petit matalàs
que proporcionava una jeia còmoda.
Les joves mares i àvies, generalment eren les encarregades d’acomodar
les criatures al bressol i era costum de gronxar-les tot cantant dolces
cançons de les anomenades de bressol, de les quals hi havia un extens i
popular repertori, avui caigut en l’oblit.
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Pantalons de golf
Sovint, les modes en els hàbits socials i en el vestir han donat caràcter a
distintes èpoques i, així, les persones, quan al llarg dels anys recorden temps
passats els associen a usos i costums que havien estat d’actualitat.
En aquesta estampa ens referirem a la moda en el vestir, que sobretot en
les dones és la que es mostra més inestable i canviant -colors a part-. Així
es passa dels vestits llargs als curts, d’amples a folgats, etc ... Els dels homes, tampoc resulten gaire estables i els baixos dels pantalons s’eixamplen
i estrenyen, les solapes i el cardat de les americanes experimenten notables
variacions, etc. En els últims anys, els pantalons Blue Jeans o texans i la
moda unisex passant per la minifalda de la britànica Mary Quant han estat la
gran moda de la joventut.
Dins d’aquest tema recordarem una moda masculina dels anys trenta, que
en la nostra vila també es va manifestar particularment entre els joves adolescents. Es tracta dels pantalons de golf. Tenien aquest nom, probablement,
perquè el seu origen era el model emprat pels aristocràtics sportmans anglesos que practicaven aquest distingit joc en els camps de la verda Anglaterra.
El teixit era de l’anomenat xeviot o Tweed i calçaven mitjons de rombes, avui
aquí polèmics i controvertits en la premsa.
Cal dir que entre nosaltres fou una moda bastant minoritària, una mica reservada als nois de famílies riques i distingides, fins que la blanenca fàbrica
Doll els va confeccionar amb gènere de punt que, com que resultaven d’un
preu més assequible, es feren notablement més populars.
Com a curiositat afegirem que, en l’actualitat, ni els professionals de l’esport
que els va donar el nom vesteixen aquest tipus de pantalons.
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Blanes, un paradís
Sabem que resulta difícil justificar tal expressió. Per això, d’entrada ens afanyem a dir que tal qualificatiu l’hem usat com a figura retòrica.
A continuació tractarem d’explicar-ne breument i de manera informal els motius. La vila de Blanes, ben situada a la vora del mar, gaudeix d’un excel·lent
clima, sàviament regulat per les brises marines i terrestres, aquestes últimes
procedents del Montseny, i protegida de la tramuntana per la muntanya de
Sant Joan. Lògic és pensar que l’ambient tingués natural influència en la manera d’ésser dels privilegiats habitants. Això ens permet suposar que, quan
el primitiu poblat iber, després de la possible estada dels grecs, va passar al
domini dels romans, aquests, impressionats, li donessin l’antic nom de Blanda,
fent referència a la dolcesa del paratge i al caràcter dels seus pobladors.
Sembla que, de sempre, els blanencs han estat gent de bona jeia, pacífics i
laboriosos, una mica donats a l’aforisme que diu: “Bona gent i bon temps”.
Quan entraren a formar part del món cristià, davant la necessitat de comptar
amb una celestial protecció, qui sap si els murris, mig cristians mig gentils,
escolliren Santa Anna, veient-la com a una bondadosa i complaent àvia que es
faria càrrec de la humana flaquesa.
En el segle XIV erigiren la parròquia que, conseqüents, dedicaren a Santa
Maria. Dels vells blanencs no consta que haguessin tingut cap mena d’inclinació guerrera ni actituds numantines. Així, veiem com el principal monument
existent, per cert de gran bellesa, no és dedicat a un cavaller armat, sinó a un
humil frare caputxí, amb els braços estesos al cel i un ocell posat a cada mà. És
Fra Sadurní, protagonista de la bellíssima narració Les coses benignes, del gran
prosista Joaquim Ruyra, que en la seva obra, tan magistralment va reflectir el
tarannà dels blanencs i el natural encant de la vila.
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Malgrat els canvis experimentats, aquest encant o atracció encara es dóna
amb la gent que, venint a viure amb caràcter accidental hi fixen la residència, i
d’altres que ocasionalment coneixen la nostra vila i prompte, si els és possible,
s’hi estableixen.
Prou sabem que els veïns no estem exempts de penes i tribulacions, però a la
vista de com disfruta la gent a l’assolellat passeig de Mar, passant sota l’arcada
de verdes branques de
plàtans o d’olorosos pins
i espais enjardinats, el
mar que s’emmiralla en
el cel blau, tot respirant
pau i harmonia, serà illícit doncs, que ens fem
la il·lusió que Blanes és
un terrenal petit paradís?
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El balancí
Està clar que els temes d’aquest recull d’estampes són de caràcter intranscendent, basat en coses petites, modestes, d’aquelles que se’n diu
d’estar per casa. La veritat és que no tenen altra intenció ni pretensió.
Mantenint aquest caire, ens referirem a un moble familiar que per la seva
funció veritablement se’l podria qualificar d’estar per casa: El balancí,
avui en desús i quasi oblidat. Com tots sabem, era una cadira evolucionada que tenia els peus muntats sobre una mena de patins arquejats, que
permetien a l’usuari, amb un mínim esforç, el doble plaer de descansar
tot gronxant-se.
En aquells temps passats les famílies modestes no gaudien dels sofàs i
butaques d’avui dia, i el màxim confort l’oferia el balancí, que fins i tot
era usat per descansar en cas de convalescència o per ajudar a superar
els efectes d’una indisposició passatgera i també feia les delícies de la
mainada enjogassada. En definitiva, era un moble molt apreciat i present
a totes les llars.
Naturalment n’hi havia de distints models. Els senzills eren de fusta blanca, tenien el respatller i el seient tot d’una peça formada per una lona.
Els de luxe eren construïts amb fusta de qualitat, arrodonida i corbada,
tenien el respatller i el cul separats, bases que eren confeccionades amb
un teixit de fines i polides fibres vegetals que se’n deien rejilla.
La gent d’edat, que tan bon servei ens havia donat, creiem que el balancí
mereix ésser recordat amb una estampa.
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El desembarc turístic
En aquesta estampa ens referirem a l’anomenat boom turístic que a la nostra
vila es va iniciar els anys cinquanta, afavorit pels vents de bonança econòmica i social que regnaven a Europa.
Cal dir que aquí es donaren uns factor molt importants que varen facilitar el
desembarc. Van ésser la barator dels preus, així com el canvi de la moneda
que beneficiava extraordinàriament l’estança dels visitants estrangers.
L’arribada d’aquells rossencs pobladors de les boiroses regions del centre i
nord del Continent, que als nostres ulls oferien un aspecte una mica estrafolari, va representar una moderna invasió o millor dit irrupció dels bàrbars
a les nostres latituds, que desbarataven el dolce far niente tan apreciat dels
meridionals llatins, veïns del blau i lluminós Mare Nostrum.
Però els naturals, gràcies a la seva proverbial imaginació i estar donats a
exercir la improvisació, aviat es referen de la sorpresa i ràpidament s’adaptaren a la nova situació, que suposà la creació de la indústria turística. Aquesta
indústria resultà de gran importància per activar la recuperació de l’estancada economia del país.
Els estrangers, lògicament, introduïren costums i usos propis dels seus països i és d’esperar que també aprengueren de nosaltres. L’idioma, ben aviat
va deixar d’ésser una dificultat insalvable. Les portes s’obriren i la comunicació va esdevenir plena. Fou el principi de l’actual integració total.
Respecte a la nostra vila, amb certesa hem de dir que, a més de l’excel·lent
clima, trobaren una gent acollidora que els rebé amb simpatia. Això fa que,
avui quan les condicions econòmiques no els resulten tan favorables com
aquells primers anys, molts són el que repeteixen la visita per passar les
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vacances a les nostres tranquil·les i assolellades platges, sense descuidar la
visita als jardins Mar i Murtra i Pinya de Rosa.
Amb justícia, doncs, es pot dir que Blanes gaudeix d’un bon cartell turístic
Internacional.
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Minyones
Antigament, les cases riques, que també se’n deien de senyors, gaudien
de servei domèstic. Les de condició acomodada tenien les populars minyones i les que pertanyien a la classe alta, generalment amb residència
a la capital, posseïen un servei complet que comprenia: cambreres, cuinera, cotxer o xofer i “niñera”, que així eren conegudes les mainaderes,
probablement perquè en aquells temps la “gente bien” per distingir-se
parlava castellà.
Les serventes vivien a la casa on prestaven el servei, pel qual cobraven un
sou i, en les dites “de postín”, vestien l’uniforme corresponent, menjaven a
la cuina i devien guardar en el tracte el respecte i deferència que l’etiqueta
exigia, estant subjectes a una autonomia personal bastant limitada.
Pel que fa referència a la nostra vila, en la qual pràcticament no existien
famílies tan distingides, la relació entre amos i servei era més informal
i tenia un caràcter més familiar. Aquestes dones dedicades al servei,
una funció pràcticament extingida, en el nostre àmbit majoritàriament
procedien de poblets de les comarques de muntanya on no existia cap
mena d’indústria. Eren noies joves i sanes, pertanyents a cases de famílies nombroses -com solia ésser en aquells temps- on faltaven pans i
sobraven boques, fet que els obligava a allunyar-se de la llar pairal per
guanyar-se la vida. D’aquesta forma es convertien en minyones. Algunes
de les que trobaven ocupació en pobles de marina, com era el cas de
Blanes, rebien l’impacte de veure el mar per primera vegada.
Direm que aquí era freqüent que la relació entre les famílies i les minyones
adquirís un cert grau d’afecte mutu que propiciava una forta integració de
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tipus familiar, que feia que moltes minyones es quedessin a la casa fins
que trobaven un jove que les maridava i d’altres fins que hi envellien.
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La petanca
La petanca és un joc esportiu la pràctica del qual exigeix un saludable i moderat esforç físic, molt apte per a persones de mitjana edat. És propi dels
habitants de les terres del Midi i del Sud de França, i els turistes d’aquestes
regions l’han introduït al nostre país, fent molts adeptes entre nosaltres.
És una estampa habitual, principalment a l’estiu, i en el passeig de Mar,
sota la coberta dels plàtans o dels pins, veure grups d’animats participants d’ambdós sexes, llançant encertadament una després de l’altra,
les pesades boles metàl·liques anomenades botxes, buscant la màxima
aproximació a una de petita, anomenada bolitx, que suposa l’objectiu.
Així passen tranquil·les hores en aquest pacífic joc-entreteniment, que
també atreu l’atenció d’alguns passejants d’entre l’abundant concurrència que es dóna en el gran fòrum i esbarjo natural que suposa per als
blanencs l’entranyable passeig de Mar, que probablement, sotmès a una
indefinida provisionalitat urbanística, es fa un ús excessivament polivalent del seu espai.
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El paraigüero
“El paraigüero! Paraigües i sombrillles, paelles, pots de llauna i porcellana. Qui en té per adobar?”. Així, passant pels tranquils carrers, anunciava
la seva presència aquell artesà de la chapuceria ambulant, que es dedicava a la reparació de determinats estris de la llar. Per això les mestresses
de casa que necessitaven els seus serveis esperaven el dia que passava
per solucionar el problema.
Eren temps en què es comprava poc i es feia adobar tot el que es podia,
tant la roba, com el calçat, la casa, el mobiliari i tots els altres complements. Evidentment, les possibilitats econòmiques eren escasses.
Així, les circumstàncies feien que aquests rodamóns abundessin. Era el
cas del protagonista de l’estampa, homes d’aspecte agitanat que portaven una caixa d’eines penjada a l’esquena i en una mà sostenien un fogó
metàl·lic que feien brandar activament perquè el caliu de les brases de
carbó mantingués calent el soldador que empraven.
Tal com hem dit que pregonàvem, la seva especialitat era canviar les
“branilles” (barnilles) de paraigua, soldar un forat d’un pot o posar un
rebló a un mànec de paella, etc. La feina la feien al carrer seguts sobre la
caixa d’eines i així es guanyaven el jornal.
Cal dir que el preu era barat i, a més, no hi carregaven l’IVA.
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Els jubilats
Una nova classe social és present als nostres dies, sorgida com a conseqüència del general progrés socioeconòmic experimentat. A Blanes,
naturalment, la circumstància també s’ha donat. Fins i tot existeix una
associació de pensionistes i jubilats.
Aquests moderns rendistes, homes i dones, malgrat l’existència d’antigues possibles i probables injustícies o greuges comparatius, en general gaudeixen d’una situació que els permet viure dignament el que
abans se’n deia vellesa, en la forma menys dramàtica i més optimista,
avui coneguda com la “tercera edat”. Aquest benestar, instal·lat en una
esperançada longevitat, al qual antigament sols podien aspirar els rics
O aquells “americanos” que s’havien passat la joventut treballant com
negres “allá en la Habana” i si la sort els acompanyava tornaven a la vila
amb una més o menys confortable renda. La resta, com la gent d’ofici
o jornalers, que havien començat a treballar des de molt joves, prematurament envellits, quan per causa dels anys i la mala salut - que sovint
venien conjuntament- no podien guanyar-se un sou, el seu futur esdevenia trist i irremissiblement pobre. Mal vestits i personalment descurats,
no els quedava més recurs que anar a tirar l’art, per poder-se comprar
un paquet d’escanyapits (o caliquenyes) amb què satisfer la imperiosa
i perjudicial necessitat de fumar que, curiosament, avui la major part
d’homes abandonen, en superar la cinquantena, per prescripció mèdica
o per ésser conscients dels efectes negatius del tabac.
Afortunadament, aquells temps de penúries i misèria han quedat enrere,
com un mal somni. Actualment, dóna gust veure aquests nous rendistes
redimits, ben vestits, amb bon aspecte en general, passejant tot conver256

sant, prenent el sol o la fresca, segons l’època, en el gran esbarjo natural
que és el passeig de Mar, sempre alegre i distret.
Al fons, sa Palomera, immutable com una enigmàtica esfinx, és el perenne testimoni del pas de les successives generacions de blanencs.
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L’esmolet
La pau i el silenci habituals que antigament regnaven als carrers de la
vila, en ocasions eren trencats pel conegut xiulet agut i estrident que produïa l’esmolet quan, situat a una cruïlla de carrers, tot fent voltar la mola,
li aplicava una xapa metàl·lica. Això anunciava la seva presència l’afilador
ambulant, tot pregonant: “L’esmolet. Tisores i ganivets, qui en té per esmolar...?” Les mestresses de casa, que feinejaven a l’interior de la llar, si
tenien alguna dificultat amb els estris de tall, aprofitaven l’avinentesa per
acudir als serveis d’aquells rodamóns que sovint passaven per les vies de
la població en busca de feina.
Es deia que els esmolets, en general, eren gallecs. Recorrien el país empenyent la seva rudimentària màquina muntada sobre una roda que,
per funcionar, era accionada mitjançant un pedal. Avui, de tant en tant,
també apareix algun esmolet, però evolucionat. Ja no van a peu. Es traslladen amb una motocicleta, el motor de la qual els serveix a la vegada
per fer voltar la mola. Evidentment, són temps moderns.
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Venedors de periòdics
El que avui coneixem com a mitjans de comunicació, antigament es limitava
a la premsa diària i revistes periòdiques i la seva difusió en el nostre país era
bastant escassa. La ràdio estava en els seus començaments i la TV no passava
d’ésser un quasi utòpic projecte com el d’anar a la lluna.
La poca lectura de periòdics era conseqüència d’un baix nivell cultural i econòmic que regnava en la societat, que feia que la gent es desinteressés de la
teoria i s’afanyés en la pràctica. Això volia dir treballar molt, ja que solament
així s’aconseguia tirar endavant. Tan arrelat estava aquest criteri que, quan
algú patia un revés en la seva activitat, es deia: “aquest llegeix massa diaris i
novel·les” o bé: “El llegir li fa perdre l’escriure” .
A la nostra vila i en la mesura del directe record personal o transmès, recordem
dos repartidors de periòdics que foren: l’Ayats “Jaumic”, que complementava
aquesta feina amb l’ofici de barber, i el popular cec, Maurici, que per la seva
condició era auxiliat pels nebots que li feien de pigall. Comercialment, superant de molt els esmentats, recordem la impremta i llibreria de l’Emili Artau,
que fins a l’acabament de la Guerra fou el principal distribuïdor local de premsa. Tenia l’establiment al carrer de Raval, on avui es troba l’estanc Gironès.
Cap als anys trenta, va aparèixer a Blanes una família “castellana”, en què el
pare era un home invàlid, que va instal·lar un quiosc pintat de blau sobre el
passeig de Dins, davant de cal “Conde”, en el que hi tenia la venda de diaris,
revistes i tebeos, que també finalitzà l’activitat el 1939.
Afegirem que, en els temps a què ens referim, els venedors de diaris tenien
els propis repartidors, vailets que els passaven al domicili dels abonats sense
sobrepreu. Els seus principals clients eren les cases riques, locals públics com
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cafès o societats i establiments industrials tipus barberies, etc. També hi havia
subscriptors que rebien el diari per correu.
Posem punt final amb el crucial any 1939, pensant que a partir d’aquest el
tema el podem considerar com una altra història.
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Patins
A la vila de Blanes, els esports que tenen el seu escenari natural en el
mar sempre han estat presents. El màxim exponent d’aquesta afecció,
actualment correspon al Club Vela Blanes.
Recordem una antiga manifestació d’aquesta activitat esportiva, avui
totalment desapareguda, fent referència als patins, que estigueren de
moda a la platja de Blanes els estius dels anys trenta.
El patins estaven formats per dos flotadors aparellats i units per una plataforma, sobre la qual els joves esportistes, guardant l’equilibri, remaven
vigorosament emprant un rem de dues pales amb el qual, manejat amb
habilitat i aprofitant amb perícia la direcció del corrent, el vent i el moviment de les ones, aconseguien velocitats apreciables. Tenien la mateixa
forma als dos extrems, cosa que facilitava el canvi de direcció.
Aquesta singular mena d’embarcació era totalment de fusta, pintada invariablement de blanc, que contrastava amb el blau del cel en el qual
s’emmirallava el mar net i transparent com era en aquell temps. Generalment, eren tripulats per una sola persona, però en ocasions l’ocupaven
dos remadors. Calia que fossin bons practicants, ja que s’exigia la màxima precisió en els moviments, tant pel que fa al desplaçament com per a
la direcció, que era donada conjuntament per mitjà dels rems.
Recordem que els patins acostumaven a deixar-los avarats a la platja,
sense que suposés cap perill de maltractament o desaparició.
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“El Limpiabotas”
Al llarg dels anys veiem la desaparició -a part de familiars, amics o coneguts- d’oficis, usos i costums que ens semblaven d’absoluta permanència.
Si dirigim la vista enrere i la memòria ens ajuda a fer-los presents, no deixem
d’experimentar una íntima melangia, motivada per la conseqüent reflexió.
En aquesta estampa, recordarem el “limpiabotas”, aquell home que es
dedicava a aquesta feina, que fins i tot ha servit per fer paròdia del cèlebre
lema de la Real Academia de la Lengua Española que diu: “Limpia, fija y
da esplendor”.
A la nostra vila, un d’aquests professionals més populars fou en Mariano
Dellonder “Salero” “Caranyana”, sabater o “taconador” d’ofici, com així
se’n deia. Principalment treballava els dies festius al Casino, on tenia entre
els concurrents la major part dels clients, ja que en aquells temps les sabates quasi eren d’ús exclusiu dels “senyors”. Les classes populars solien
calçar espardenyes.
En una caixa, que servia per a descansar el peu de qui havia sol·licitat el
servei, portaven els estris, llustres i betums. També anaven proveïts d’un
escambell en el qual se seien per facilitar el treball que en podríem dir a
baix nivell.
Així, i per pocs diners, els senyors elegants podien lluir les botes o sabates
que quedaven netes i brillants com una patena, per art del “cirabotes”.
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El “repeso público”
El “Repeso Público” fou un local o dependència municipal - desapareguda
als anys quaranta- que es trobava situat al costat de la font del carrer Ample.
En desconeixem l’antiguitat, així com la seva funció exacta. El nostre record
no va més enllà de quan servia de dipòsit de distribució de carns procedents
del “Matadero” –avui també desaparegut- a les carnisseries de la vila.
Pel rètol que lluïa a la façana, fa pensar que servia per verificar pesos de
productes que fins i tot podien estar gravats amb algun impost municipal o
estar subjectes a algun determinat control burocràtic o administratiu.
Recordarem que el transport de carns des de l’escorxador al magatzem de
trànsit en què últimament s’havia convertit l’antic “Repeso”, s’efectuava per
mitjà d’un carruatge de tipus furgó, pintat de vermell i tirat per un cavall.
Curiosament, direm que el conductor també ho era del carro de les escombraries. Per tant, queda clar que en absolut podia suposar incompatibilitat.
Sense intentar establir cap mena d’antecedent, recordem que en les proximitats, exactament en l’antic arc de pedra de “sota les voltes”, avui encara
es troba paredada una anella de ferro, que sembla que servia per a sostenir
grans canastrons (antiga balança), que devien utilitzar els vells comerciants
blanencs per a pesar o verificar el pes de les mercaderies. Cal tenir en compte que, part del que avui és el carrer Ample, antigament i fins abans de la
“reforma” era la plaça. Com a dada de possible interès històric, afegirem que
el “Matadero” va deixar de funcionar l’any 1984 i el 1985 va tenir lloc el seu
enderrocament.
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La xocolata de ca l’Esteve “Guelo”
Recordem que el cacau, fruit d’origen mexicà que els colonitzadors espanyols introduïren a la península en el segle XVI, promptament fou industrialitzat, produint la xocolata.
La nostra vila també conegué – des de principis de segle fins als anys trenta- un bon mestre xocolater, que fou l’Esteve Domènec, més conegut com
l’Esteve “Guelo”, que tenia el seu obrador artesà al número 3 de l’antic carrer
de Sant Fèlix, situat prop del carrer Llarg. La botiga on feia la venda la tenia
al Portal, on avui es troba el Bar Rafel.
La xocolata de ca l’Esteve “Guelo”, a Blanes era molt apreciada i, en aquells
temps, havia servit per celebrar convits, com eren casaments i bateigs, on
s’acostumava a servir xocolatades acompanyades amb melindros. Direm
que l’Esteve, a més de fabricat de xocolata, exercia de funcionari de l’Ajuntament de Blanes.
La xocolata en qüestió era anomenada de pedra, no sabem si per la seva
extraordinària duresa o pel rudimentari sistema de fabricació, basat en una
pedra circular fixa, muntada sobre quatre petges, que rebia calor d’un braser
situat a sota i un sistema de rodets de ferro que giraven a sobre per mitjà
d’un mecanisme mogut per un volant accionat a mà, que produïen l’esmicolament dels grans de cacau - prèviament torrats- que davallaven d’una
tramuja situada al damunt. Les repetides passades convertien els grans en
espessa pasta que, recollida, es passava a una mena de pastera on s’hi afegia sucre, canyella en pols i “menut” (galeta). Després es tornava a passar
per la pedra o molí a fi de quedar ben fina i barrejada, passant seguidament
als motlles que formaven les teules. També es marcava la quadrícula que les
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dividia en pastilles i finalment, una vegada refredada i seva, les teules eren
cobertes amb un paper de barba sense marques.
La xocolata de ca l’Esteve “Guelo”, es pot dir que era una xocolata total, amb
totes les característiques pròpies de l’exòtic fruit, adobat amb la també ultramarina canyella
i el sucre blanc,
sense entrar que
en la seva elaboració no hi havia cap
addició de substàncies i sabors
que avui adulteren l’autèntic gust
del producte.
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L’esquilador
Antigament, la indústria fabril es trobava localitzada principalment a les
capitals. En els pobles l’activitat laboral es desenvolupava en funció de
les particularitats naturals concurrents. Blanes, fins a principis del segle
XX, per la seva condició de vila marinera, bàsicament explotava les possibilitats que oferia la pesca i l’agricultura, que generaven l’existència de
petites indústries artesanals complementàries. Abundaven les de caràcter familiar, moltes d’elles dedicades a oficis avui extingits, com és el del
protagonista d’aquesta estampa que, bàsicament, es dedicava a esquilar
a domicili els abundants animals de tir que en aquells temps empraven
els terrassans en el seu treball.
El més popular que es recorda a la vila fou el quasi mític “Xixon”, que
queda com a punt de referència o paradigma de la incúria.
L’últim esquilador de la vila va ésser un “maño” de cognom Milián, que
s’establí aquí cap als anys trenta, i que va ésser succeït en la pràctica de
l’ofici pels seus fills, que continuaren fins a l’extinció de les cavalleries
quan van ésser substituïdes pels moderns mitjans motoritzats.
Recordem com a curiositat que quan esquilaven els machos o les mules,
en general els practicaven -rebaixant el pèl- uns adorns en forma de
franges, que solien situar sobre les anques i començament de la cua.
Segurament devien quedar molt elegants.
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Els perols
Antigament, els pescadors que utilitzaven xarxes per a la pràctica de la
pesca, confeccionades amb fils de cotó, cànem o llinet, de tant en tant
les tintaven emprant l’escarrotxa de pi engrunada, que feien bullir dins
un perol amb aigua, que produïa una mena de brou de color marró per
efecte de l’alt contingut de taní de la crosta que es forma sobre el tronc
dels pins. Els fils de les peces banyades amb aquesta tintura quedaven
assaonats. Això reforçava la seva textura per tal de fer-los més resistents
al desgast i als perjudicials efectes de la humitat.
On avui es troba l’esplanada del Port, arrambada a la penya damunt la
qual passa el vell camí del Convent, en el lloc conegut com “sota Sant
Antoni”, hi havia una caseta que tenia a la façana una capelleta amb una
imatge del Sant. En el seu interior, l’associació de pescadors havia muntat un perol que s’utilitzava per a tenyir les peces com eren: sardinals,
bogueres, tresmalls, teranyines i arts d’arrossegament. Posteriorment fou
traslladat a una “botiga” (magatzem de pescadors) de les que existien al
final del passeig de la Mestrança. Per a aquesta funció, també n’hi havia
un d’instal·lat a la platja de sa Palomera “sota Sa Pujola” , i algun pescador com en “Carpín” tenia el seu particular al costat de la capella de l’Esperança, així com “es Patxo”, que posseïa el propi a la seva “botiga”.
La funció del perols va acabar als anys cinquanta, com a conseqüència
de l’aparició de les modernes fibres sintètiques, que tant per a aquest
ús com per a altres demostraren reunir molts avantatges respecte de les
antigues fibres vegetals.
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Els pavos
On avui es desenvolupa l’extensa barriada dels Pavos, antigament es trobaven els terrenys de cultiu de Xon Domènec, pertanyents a la família Massó.
Recordarem que Xon Domènec, abans d’ésser totalment transformat i esplanat per a convertir-se en urbanització, es componia -a més de les terres
corresponents- d’un conjunt de tres cases entre mitgeres, els últims arrendataris de les quals eren en Vilanó “Fanguet”, en Rams “Xaló” i en Roig
“Tareno”. Més enllà i en direcció a la vila, seguint el camí que passava pel
costat de l’hort de l’Hospital, es trobava una quarta vivenda coneguda com
a can Rosés. No hi faltaven porxos, pallers, galliners i pous. És a dir, tots els
complements propis de les cases de pagès.
El paratge era bonic. Tocant a cal Tareno es trobava un petit clos enreixat,
dintre el qual hi havia tres o quatre galls dindi i algun paó reial que, quan desplegava en forma de vano el meravellós plomall de la seva majestuosa cua,
causava grata admiració als presents. Aquestes aus gallinàcies, oriündes de
l’Amèrica del Nord, eren cuidades a compte del propietari per la família Roig
i es conservaren fins al segon any de la Guerra. És de suposar que, amb la
fam que imperava en aquell trist període, la seva presència podia despertar males temptacions gastronòmiques. Mai més foren reposades, fent cert
l’aforisme que ens recorda que: “en cada bugada es perd un llençol.”
En aquesta estampa pretenem recordar l’origen del bell paratge avui desaparegut, on no queda cap rastre de les edificacions, configuració dels terrenys,
ni de les aus que li donaren el nom.
Finalment, direm que el lloc era molt freqüentat per passejants grans i petits,
pels quals resultava una atracció i que des dels anys vint amb l’establiment
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de l’empresa SAFA , els camins i corriols que creuaven els camps d’aquella
propietat varen resultar molt transitats pel personal que treballava a la gran
fàbrica, que anant a peu feia bona drecera.
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El sèu, vara i treu
Dels antics temps en què a la platja de Blanes les drassanes posaven
quilles i construïen vaixells que solcaven el nostre mar i fins i tot creuaven
l’oceà, ens conten que per facilitar l’operació d’avarar i treure les naus
s’emprava el sèu (greix obtingut, principalment, de la grassa de xai). Si
aquestes eren grans exigien una important preparació, basada en la collocació de pals sobre un empostissat que, tot fent rampa, entressin a
l’aigua, perquè no es produís un encallament o mal desplaçament. Per
facilitar la lliscada, s’enllefernaven els pals emprant “es llampàs”, que era
una escombra sucada amb sèu calent que tenien en un perol amb foc a
sota. Quan es tractava d’embarcacions petites, els pals eren untats amb
sèu dur de barra.
Els vells mariners tenien molta estima al sèu i deien al respecte: “el sèu
vara i treu”, referint-se als seus efectes.
Desaparegudes les antigues drassanes i la vila comptant amb un port, el
sèu escalfat i “es llampàs” caigueren en desús. No obstant això, se seguiren enseuant els pals que facilitaven el lliscament de les quilles i escobes
de les petites barques i gussis que seguiren avarant a la platja.
Al respecte, recordarem que el sèu tenia altres aplicacions com eren
lubricar les rodes dels carros, enseuar estopades i els collarins, que eren
una mena de collars de cuir que, muntats a l’extrem dels pistons, estancaven el fluid de les bombes hidràuliques, etc. El principal expenedor
d’aquest producte durant molts anys va ésser la botiga d’en “Falet”, al
qual proveïa un antic industrial de Badalona.
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L’oratori
Seguint pel vell camí del Vilar que travessa el camp blanenc on es troben
escampades les masies del terme, recordem la bellesa que ofereixen els
marges guarnits de flors i plantes silvestres que, com el romaní, la farigola
i també els pins dels boscos situats en les proximitats, perfumen l’aire pur
que és propi del fora vila. Tot just passat can Bruno, a la dreta en direcció
al Santuari, es troba l’antic “Oratori”, monument en forma d’estela que
en la part posterior té una fornícula arquejada que possiblement en un
llunyà temps del qual no es guarda record, allotjava una imatge.
La tradició conta que existia el costum que les noies en edat de merèixer,
quan anant a l’Aplec del Vilar hi passaven pel davant, recollien ramets de
flors boscanes que, llançant, tractaven de fer entrar a l’interior de la dita
fornícula i que en el cas de no encertar, tants anys tardarien a casar-se
com vegades haguessin de repetir l’acció.
Cal dir que avui el camí ha perdut la seva placidesa. Molta gent ha renunciat al saludable exercici de caminar tot gaudint del serè esplendor
de la naturalesa. Avui pel vell camí circulen les motos i cotxes a velocitats
excessives, sense cap consideració als pacífics caminants. Les màquines
al seu pas produeixen una remor infernal atropellant la pau pròpia del
camp, alhora que aixequen núvols de pols que priven el respir i apaguen
els bells colors de les plantes i flors primaverals que alegren les voreres
del vell i entranyable camí.
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Del temps de la Guerra
Record d’aquells anys és el tema d’aquesta estampa, que hem escollit
d’entre els episodis menys tràgics, però sí ben significatius.
En esclatar la guerra l’any 1936, les autoritats varen impartir unes normes de seguretat i protecció destinades a la població civil de tot el territori davant dels evidents perills que l’activitat bèl·lica podia ocasionar. Es
manava excavar o habilitar refugis, conductes a seguir en determinats
casos d’emergència, així com per a protegir-se d’un possible trencament
de vidres per causa de l’ona expansiva produïda per l’explosió de les temibles bombes. Recordem com, en conseqüència, els veïns seguint les
indicacions s’afanyaren a adherir sobre la superfície dels vidres de finestres, ventalles o aparadors, tires de paper engomat del tipus anomenat
“kraft” usat com a embalatge o precinte.
Lògicament, la màxima resistència de cadascú es manifestava amb una
gran variació de formes geomètriques, resultant fins a cert punt una original nova decoració.
Entrant en el terreny de l’anècdota, present en totes les circumstàncies,
recordem que els inexistents refugis tardaren uns mesos a quedar enllestits, per la qual cosa, en les primeres situacions d’alarma i perill, molta
gent, espantada, acudí a buscar protecció a les caves Mont-Ferrant. No
cal dir que l’experiència resultà un desori i per això l’empresa no tornà
a admetre refugiats. A part, cal dir que la seva situació, llavors fora vila,
exigia un temps de trasllat excessiu que podia resultar molt perillós.
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Jocs de carrer de nois
Creiem que es pot afirmar que la infantesa és el període més feliç del
cicle vital del ser humà. És l’edat en què la innocència es manifesta en
les criatures que, plenes de la vitalitat que els dóna la naturalesa, es
desenvolupen i gaudeixen amb els jocs que els són propis. Cal dir que a
vegades aquests no queden exempts d’alguna entremaliadura.
Els jocs infantils antics, bàsicament es dividien en els de nois i els de
noies. Encara que no tots eren exclusius, ja que en alguns hi participava
la mainada d’ambdós sexes. Els dels primers, solien tenir un caràcter que
exigia més esforç físic i tenien un cert fons viril. Les noies, de naturalesa
més ordenada, en els seus jocs particulars, introduïen components de la
plàcida tendresa en elles congènita.
Antigament, a la nostra vila, els jocs de carrer eren múltiples i variaven
seguint el curs de les successives estacions de l’any. En aquesta estampa, que dediquem a recordar els jocs masculins, en podríem fer una
llarga llista, com eren: a mel, runy, titet, saltar i parar, baleta, baldufa,
marroparro, cap bitlló, tatxa, la rutlla, etc.
Al cap tard, tornant dels col·legis i després de berenar, la pau dels tranquils carrers desapareixia amb els crits, xiscles i rialles dels bordegassos
enjogassats que, en ocasions, no excloïa alguna baralla.
Per il·lustrar l’estampa, hem escollit un dels jocs de més bellesa plàstica:
la rutlla, avui totalment en desús. Un cercle, primitivament de fusta, que
passa a ser metàl·lic i que era impulsat per mitjà d’un mànec de fusta o
una guia de filferro que resultava més pràctica i efectiva. La rutlla, que,
rebia una constant pressió d’avanç rodava adquirint a cada volta major
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velocitat, transmetent un estimulant delit al noi, que feia que ell i la rutlla
plenament integrats es lliuressin a una animada i rapidíssima carrera.
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Jocs infantils de nois (II)
A l’entorn del tema, direm que els jocs i, en particular els de nois, tenien un
caràcter primari i fins i tot alguns reminiscències agressives, com era l’ús
del mandró del bíblic David. Lamentablement, fins als anys trenta, els nois
també jugaven a guerra de pedres o sabres, enfrontant-se colles pertanyents
a barris veïns, en ocasions amb conseqüències de certa gravetat. En aquest
punt. afegirem que els sabres s’obtenien amb els cimerols dels plàtans del
passeig de Mar quan a l’hivern eren esporgats. A l’afecció a aquests jocs
violents segurament hi contribuïa la negativa influència de certes pel·lícules
d’aventures. Afortunadament, per ocupar les hores d’esplai existien múltiples
possibilitats que anaven des dels passatemps recreatius fins a les activitats
esportives adequades a l’edat.
Amb la intenció de recordar jocs de carrer, avui desapareguts, hem optat
per il·lustrar l’estampa amb el bonic joc de la baldufa, que en la infantesa
tan bones estones de sa plaer ens havia proporcionat. La baldufa era una
peça de fusta –generalment de freixe o alzina- tornejada amb un clau o
punta de ferro en la seva part inferior, sobre el qual girava quan després
d’enrotllar-li un cordó de cotó era tirada a terra. Allà efectuava - igual que el
nostre planeta- dos moviments simultanis de rotació i translació descrivint un
ampli cercle, que, a poc a poc i a mesura que perdia l’impuls inicial del llançament, anava disminuint el diàmetre i la velocitat de les voltes, fins a quedar-se “adormida”. Finalment, com una ballarina exhausta, es desplomava
i quedava immòbil com morta. Recordem que si en alguna ocasió el clau es
desprenia, per a tornar-lo a ajustar s’hi aplicava un embolcall de teranyines
-llavors abundants- que proporcionava una fixació molt eficaç.
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Jocs de carrer de noies
Recordem que en els temps a què ens referim, els nois vestien “calces”
(pantalons) i les noies faldilles. No es coneixia la moda unisex i des de
la infantesa, ja en el col·legi s’iniciava una separació o orientació en la
corresponent conducta vital i social Així, els jocs infantils ja participaven
d’aquest condicionament, és a dir: nois i noies.
Les noies també es trobaven presents a l’esbarjo que es produïa als carrers amb jocs que els eren escaients com eren: saltar a corda, el palet, la
xanca, el pare carbasser, la gallina cega, a baleta, l’escarabat bum bum,
Pere Pitrell, etc.
Hem escollit per a il·lustració, el palet, un tros de pedra plana o rajol
arrodonit que es feia córrer a peu coix per sobre un ratllat o escalat que
prèviament s’havia marcat a terra, i la xanca, un joc similar que es practicava tot fent salts sobre una mena de passadís dividit amb trams, també
marcat al sòl. Del fet de no aconseguir fer correctament els recorreguts
se’n deia “babar”. La diversió, com es recordarà, era senzilla i creativa
amb moltes possibilitats de variació.
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Jocs infantils de noies (II)
Abundant en el tema i referint-nos a les noies, hem de dir que, per les seves particulars condicions físiques, més aviat en edat que els nois deixaven
de participar en els jocs de carrer i s’iniciaven en els treballs anomenats
labors i d’ajuda a les mares. També en elles es despertava la coqueteria
pròpia del sexe, que les impulsava a adornar-se i cuidar l’aspecte.
A la mateixa edat, els nois s’inclinaven més per les entremaliadures, com
era fumar en secret “fumadors” i fins i tot tabac, comprat o apropiat
-sense permís- de la petaca del pare o provar alguna beguda reservada
als majors.
Per aquesta estampa hem triat el saltar a corda, joc sa que proporcionava agilitat i exercici corporal, principalment de les cames, que tenia el
seu punt culminant en l’accelerat “duri” final, essent un substitut de la
metòdica gimnàstica, que en el nostre país, a diferència de les nacions
nòrdiques, gairebé era desconeguda o poc practicada.
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De l’aeronàutica
Quan en la segona dècada del segle actual va començar a aparèixer algun
aeroplà - com llavors s’anomenaven - travessant el cel de la vila, la gent al
sentir la característica remor que produïen, instintivament aixecava el cap
i amb els ulls buscava la presència d’aquella admirable màquina voladora.
Si els veïns es trobaven a l’interior de les llars, corrents sortien al carrer i no
diguem la mainada.
En aquells temps, els pilots - coneguts com aviadors- eren considerats com
uns autèntics herois i no n’hi havia per menys, ja que els aparells no tenien
la segura perfecció tècnica dels actuals i, en conseqüència, cada vol suposava una perillosa aventura. Eren molts els que s’estavellaven. En aquestes
circumstàncies, els vells blanencs recorden algun aterratge forçós, principalment a l’extensa platja de s’Abanell o en el mar, com és el cas del que il·lustra
l’estampa, succeït en els anys que van des del 1929 al 1932. No ha estat
possible - malgrat ésser-ne testimonis- precisar més.
Segons ens conta l’amic Güelfo rellotger, es tractava d’un hidroavió italià que
va acabar la benzina, va haver de fer un aterratge d’emergència prop de sa
Palomera i va ser avarat a la platja amb l’ajuda de persones que es trobaven
presents. El seu pare, del mateix nom i professió, per la seva condició d’italià
va ésser requerit per fer d’intèrpret. El problema es va solucionar proveint-lo
de combustible que va subministrar el taller mecànic Fontrodona del carrer
de la Muralla. Era el matí; a la tarda els tripulants s’acomiadaren emprenent
vol en direcció al sud. Així el recordem, com una blanca i gegant gavina.
Posteriorment, en Güelfo Zola Bianchi va rebre una carta d’agraïment del
Consolat d’Itàlia.
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Afegirem que en la primera meitat dels anys trenta, els blanencs tinguérem
ocasió de contemplar els enormes i platejats dirigibles Zeppelin alemanys,
volant lentament sobre el mar.
Finalment, recordem que en l’apassionant història de l’aviació, hi participaren dos blanencs,
en Joan Comas i
Borràs, ja abans
del 1936 incorporat a l’aeronàutica
Naval i l’Antoni
Roselló, pilot de
caça de l’aviació
republicana durant
la Guerra Civil.

Recvll núm. 1.606
293

[1990]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

Del temps escolar
Els records personals més llunyans evidentment es troben en la infantesa
i aquesta coincideix amb l’etapa escolar. Així dedicarem el tema d’aquesta estampa a fer memòria del material de què disposaven els alumnes en
aquells temps per desenvolupar el seu ensenyament, en particular pel que
fa referència als nois, ja que les noies, pel fet d’assistir a col·legis separats,
no en tenim un perfecte coneixement directe, si bé és de suposar que era
força similar.
En primer lloc, ens referirem a les bosses. Bàsicament n’existien tres models:
de mà, de banderola i també motxilla. La confecció era de cuir o símil (cartrócuir) i de les primeres, n’hi havia fins i tot de fusta. Al seu interior es guardava
la caixeta que contenia els principals estris com eren: llapissos negres i de
color. Recordem que els més apreciats eren els de la marca Faber (alemanys), “mangos” i “plumes” que n’hi havia de diferents tipus: de llança, de
corona, “redondilla”, etc. Aquí les preferències se n’anaven per les angleses
de la marca Perry. Cal tenir en compte que en aquells temps la cal·ligrafia
tenia molta importància. També contenia una goma d’esborrar, una maquineta per fer punta als llapissos i un compàs. Tot molt senzill. Es completava
amb un regle, llibretes i paper assecant. La resta d’espai de la bossa estava
reservat als llibres de text. Aquí cal fer menció dels molt apreciats de la gironina editorial Dalmau Carles, que anaven des de l’inicial “La Infantesa” a la
popular “Enciclopèdia de Grau Mig”, declarats d’interès general pel Ministeri
de Instrucció Pública. La il·lustració pretén recordar el portal de l’antic collegi de la Vila, avui de Joaquim Ruyra.
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L’arma secreta
Corrien els atribolats temps de la segona meitat de la Guerra Civil, quan
es va advertir - els matins, mentre els pescadors es trobaven a la mar
feinejant – el freqüent pas en direcció al port d’un vehicle militar que
arrossegava un remolc portador d’un artefacte tapat amb una funda. Tot
força misteriós, ja que quan entrava al port, el pas quedava barrat pels
carrabiners. Naturalment, despertà la curiositat juvenil que, burlant la vigilància, tractaren d’esbrinar l’enigma, cosa que s’aconseguí amb relativa
facilitat despenjant-se per la penya del camí del Convent.
Doncs bé, es tractava ni més ni menys, d’una arma secreta: un torpede
que un tripulant havia de guiar i estavellar contra un vaixell de l’enemic.
Era una mena de canoa metàl·lica de forma semblant a una punxeguda
bala, pintada de blau cel, segurament perquè resultés poc visible en el
mar. Els seus cuidadors eren tres o quatre homes -no sabem si nacionals
o estrangers- i tant la màquina com ells tenien el seu estatge a la finca Sta.
Clotilde, més coneguda com a can Roviralta en el terme de Lloret, des d’on
venien al port a fer proves dos o tres dies a la setmana, si el temps els era
favorable. Una grua de les obres del port, llavors en construcció, era utilitzada per posar i treure de l’aigua la temible màquina bèl·lica.
Les persones que arribaren a tenir coneixement del fet, ateses les circumstàncies, no trigaren a quedar convençudes que es tractava d’un
projecte experimental de duració indefinida, sense propòsit d’execució.
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En Roig
Quan Blanes encara no havia experimentat les massives afluències de gent
d’altres contrades, que tant han alterat l’equilibri autòcton, abundava l’existència de persones de caràcter singular que amb el seu tarannà animaven i
enriquien la vida social i humana de la vila.
Un d’aquests personatges mereixedor d’ésser recordat fou en Josep Roig
i Ruiz, home alt i ben plantat, de professió perit agrònom, posseïdor d’una
estimable cultura que el permetia escriure, fer poesies, interpretar música,
a més de participar en tertúlies de caire intel·lectual que en aquells temps es
mantenien. Però pel que més fou conegut i popular va ésser per la seva gran
afecció als automòbils. Havia obtingut un dels primers carnets de conduir de
la província. De cotxes, que comprava i venia, n’havien passat per les seves
mans de moltes marques i models. També s’interessava pels canots a motor,
amb els quals en companyia dels seus amics tantes excursions per la Costa
Brava havien disfrutat.
En aquella època, els cotxes solien tenir freqüents avaries, que llavors se’n
deia “panes”, mot francès dels molts usats en l’argot automobilístic.
De les freqüents i divertides sortides i excursions amb els seus companys
- justificades amb curioses extravagàncies- se’n contaven moltes anècdotes
i peripècies, com en l’ocasió que per causa d’una rebentada de pneumàtic,
per poder continuar el viatge de tornada l’ompliren d’herbes, o com quan
en una jornada d’excursió marítima en Roig traslladava damunt l’esquena el
seu company Valentí, des de la barca a la platja d’una cala. De sobte el va
deixar caure vestit a l’aigua per causa de recitar uns versos que, inoportunament, se li havien inspirat al poètic Valentí.
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Com a mortals, també els agradava la bona taula i la diversió. Això transcorria
en els anomenats “feliços anys vint”. Finalment, agraïm a l’amic Roig les
informacions que ens ha permès fer sortir en aquesta estampa dedicada al
seu pare.
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La torre de la Plantera
On avui es troba la urbanització de la Plantera, antigament extensa plana
de terres de cultiu propietat de Casa Sans, existia una vella torre situada a
l’interior d’un clos emmurallat, que possiblement s’havia aixecat per acomplir
funcions defensives.
Les terres en qüestió, que havien sofert una gran degradació com a conseqüència de la greu contaminació de les aigües del rec per part de l’empresa
SAFA, es troben en estat d’abandó.
Si bé per desconeixement, no ens és possible d’explicar els orígens històrics de
la torre, sí que ens trobem en condicions de recordar la seva lamentable fi.
En les referides circumstàncies, a principis dels anys seixanta, apareix una
societat promotora formada pels senyors: Feliu, Paul, Carreras i el tinent de la
Guàrdia Civil, Rodríguez-Varo, els primers de Manresa i l’últim extremeny, que
adquiriren la propietat urbanitzant-la i venent els múltiples solars resultants.
La torre, de planta quadrada, tenia a l’interior una curiosa escala central de
cargol, formada per una columna de pedra que feia d’eix i suport als graons
adossats, que permetien accedir a la part superior. Abandonada i en progressiu estat ruïnós, temporalment ocupada per indigents, s’havia convertit
en la vera estampa de l’arbre caigut, fins que un dia de l’any 1966 els urbanitzadors en decidiren l’enderrocament emprant la via ràpida, com és la
fulminant voladura per càrrega explosiva. Amb el fet consumat, s’evitaven
una possible reacció dels indiferents i despreocupats blanencs, -com és propi
del seu proverbial tarannà- als quals no quedà més que un imprecís record
d’un testimoni del passat, en benefici dels urbanitzadors, que obtingueren
un solar més.
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Cal dir que, en contrapartida, aquella societat d’especuladors del sòl, en la
seva “generositat” ens deixà com a record del seu pas per la vila un extens
barri amb un reguitzell de carrers i places amb els noms de les principals
ciutats de les llunyanes terres extremenyes.
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El bus
A principis dels anys trenta es varen reprendre les obres del port, que suposaren un gran enrenou per l’intens trànsit de camions de transport que
travessaven la vila. En el mar, es desplaçaven lentament les pesades barcasses, així com la imponent càbria muntada sobre un antic vaixell de nom
“Maria Pujol” que s’utilitzava per fer baixar al fons marí els grans blocs de
trenta tones.
Per condicionar i anivellar el sòl i posteriorment guiar la col·locació dels blocs
fins aflorar a la superfície calia la intervenció del bus, l’home que baixava
sota l’aigua. Aquest personatge, als ulls de la mainada adquiria dimensions
de superhome, convertint el difícil treball efectuat en condicions normals,
en una autèntica atracció que fins i tot feia que acudissin escolars d’altres
poblacions acompanyats dels seus mestres per contemplar les immersions i
desplaçaments pel fons quan aquest era a pocs metres.
Recordem que en aquells temps no existien les modernes escafandres autònomes, desenvolupades principalment pel submarinista francès Cousteau,
que permeten el trasllat subaquàtic en posició horitzontal com els peixos, a
més a més d’estar confeccionades amb materials altament flexibles i lleugers. Llavors, el treball del bus era concebut per fer-lo de la forma més similar
possible a com es fa en terra ferma. D’aquí que l’escafandre comprenia un
vestit impermeable amb un casc esfèric de coure amb espiells que anava
enroscat. La verticalitat del bus s’obtenia amb ploms sobre el tòrax, la cintura
i a les botes. L’aire els era subministrat per mitjà d’un tub de goma procedent
d’una màquina-bomba instal·lada en una barca auxiliar tripulada per dos homes. El bus estava enllaçat i a la vegada es comunicava amb el personal de
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superfície per mitjà d’una cordeta lligada a la cintura anomenada “la guia”,
emprant una mena de codi a base d’estirades.
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Ferradures
Com a conseqüència de la desaparició de la tracció animal, aquesta
mena d’especialitat de l’ofici de ferrer que era ferrar les cavalleries, avui i
pel que respecta a la nostra vila, es pot considerar totalment extingida.
Com tots sabem, la típica ferradura suposa un complement vital per a la
protecció i conservació de la integritat de les “mans i peus” dels equins.
Passant al terreny de l’anècdota, recordem aquella narració històrica que
ens conta com a la batalla de Bosworth (Anglaterra, 1485) el cavall del
rei Ricard III va perdre una ferradura, per aquesta, el cavall i, finalment,
la batalla.
Entre nosaltres, la corbada peça de ferro no tenia possibilitats d’efectes d’importància tan transcendental, però l’antiga superstició li atribuïa
misteriosos poders d’atorgar la sort. D’aquí que era freqüent veure com
moltes cases tenien clavada una ferradura darrere la porta.
Avui resultaria molt difícil obtenir ventures provinents d’una gastada i rovellada ferradura, ja que aquestes, havent deixat de trepitjar els nostres
carrers i camins de fora vila, seria difícil tenir la “sort” de trobar-ne una.
Actualment la desitjada sort es busca per altres cantons.
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Peixaters
A Blanes, per la llarga tradició que comporta la condició de vila costanera i
per tant marinera i pescadora, des d’antic han estat presents els comerciants
del peix, coneguts com a peixaters. Aquesta professió, com totes al llarg dels
anys, ha experimentat una important evolució. Recordem que antigament
aquests negociants compraven el peix directament als pescadors. Posteriorment es passa a la subhasta, que en deien “encantar” al rotllo, i més tard a
través de la Confraria descanalitza la transacció a la llotja de subhasta.
De peixaters - homes i dones- a Blanes sempre n’han existit, com també
n’hi han acudit molts de forasters. Uns i altres, en anys ja llunyans, a la tarda
es dirigien al port amb un cistell al braç per a fer la compra. Els forasters es
traslladaven a Blanes amb tren. Hi havia alguns esforçats peixaters que fins
i tot transportaven la mercaderia amb bicicleta a altres localitats de l’interior
de la comarca. El tren deixa d’usar-se i aparegueren els vehicles automòbils,
fins arribar als actuals grans camions refrigerats.
La subhasta sempre ha tingut atracció de públic curiós, tant per la varietat
de peix que s’hi pot contemplar com per la forma i normes amb què es
desenvolupa.
Respecte als peixaters blanencs, se’n podria fer un extens “santoral”, però
conscients que per la seva complexitat podríem caure en involuntàries omissions, optem perquè cadascú faci ús del seu propi record. Així i tot, pel seu
caràcter i tarannà singular, recordarem la mítica Saura, peixatera emblemàtica de la vila.
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La vela llatina
Una conversa entre amics ens porta a la memòria quan a les nostres mars
es navegava, a més de a rems, amb la clàssica vela llatina, que els avui
grans encara podem recordar, ja que impulsaven les nostres barques de
sardinals, del “bou”, de la “vaca”, teranyines, així com les anomenades de
“mitjana” que antigament es dedicaven al cabotatge. Això és el transport
de mercaderies al llarg de la costa tals com terrissa, vins, olis, sal, carbó i
d’altres articles.
La vela en qüestió era aparentment senzilla i de forma triangular, però,
segons ens conten veterans amics que amb ella havien navegat, exigia una
gran perícia i domini de l’ofici a aquells antics mariners i pescadors que
gosaven fer-se a la mar amb mitjans tan elementals.
Amb tot, es reconeix que les veles llatines tenien excel·lents prestacions
marineres adequades a les condicions del nostre entranyable mar.
La vela, suportada per un pal inclinat en direcció a la proa, era sostinguda
per una antena formada per dues vares: la que mirava a la proa s’anomenava “car” i la que ho feia a la popa se’n deia “pena”. A diferència de la
nòrdica vela de balandra, que per mitjà de la botavara gira a estribord i babord del pal per orientar-se al vent, amb la llatina la maniobra es fa canviant-la de costat, sostinguda pel pal que per raó d’estar inclinat, la facilita.
Les veles llatines van començar a desaparèixer del nostre horitzó a
principis dels anys vint, quan s’inicià l’equipament de les barques amb
moderns motors, quedant per als nostàlgics el llunyà record d’haver-les
pogut contemplar.
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De la criança
Tots sabem que la perfecta criança dels nadons s’obté per mitjà de la
natural lactància que proporcionen les mares. A tal efecte, els pediatres recomanen que en benefici de les criatures, així com de les pròpies
mares, es mantingui aquesta funció fisiològica, si és possible, durant un
període mínim de sis mesos. Avui i pels casos d’impossibilitat absoluta,
es disposa d’una àmplia existència de preparats que permeten una substitució de la llet materna amb molt bons resultats.
Antigament, quan no hi havia aquests productes, no quedava cap altra
alternativa que recórrer a la llet de vaca - com a més similar- o procurar
trobar una dida.
Com a conseqüència d’aquesta vella prestació - actualment en total desús- en els pobles existien nombrosos “germans de llet”, que així s’anomenaven dues persones sense cap grau de parentesc que havien sigut
alletades simultàniament per una mateixa dona.
En aquell temps, era costum que la maternal lactància fos de llarga durada (d’un a dos anys). Així, en poblacions de característiques mediterrànies com la nostra, amb molta vida al carrer, no era infreqüent veure dones
que amb tota naturalitat donaven el pit a criatures, fins i tot al portal de la
llar, davant la presència de veïnes i canalla.
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Les aigüeres
Com és sabut, antigament les cases, en general -exceptuant les dels ricseren construïdes de forma molt elemental, sense comptar amb unes condicions d’habitabilitat mínimament confortables.
Comunament, l’estança principal de la llar era la cuina-menjador, que a més
del foc a terra tenia un simple fogó. Hem de dir que ens referim al temps en
què a la vila no hi havia xarxa de sanejament ni subministrament públic d’aigua. Responent a aquestes mancances estructurals, molts dels habitatges
tenien una eixida, pati o hort que oferia ventilació interior i on se solia trobar
un pou i l’aigüera que, en defecte de les cuines completades amb la pica
corresponent, servien per rentar els plats i altres atuells.
L’aigüera era una bancada d’obra que en la part superior formava una mena
de bàssia amb un forat de desguàs que un tub de terrissa conduïa a un
pròxim pou sec. L’acabat de la construcció era -a la part frontal- un parell de
filades de rajola de terra cuita envernissada i, per evitar que l’aigua s’escapés
de la rudimentària pica, aquesta tenia un passamà fet amb peces del mateix
material. Penjats a la paret, un escorredor de plats i un cullerer que, amb la
corresponent gibrella de terrissa, completava l’equipament. En el sotavolta
de la bancada, un prestatge de fusta servia per guardar-hi cassoles, olles i
productes de neteja com sabó, lleixiu, terra d’escudelles, fregalls, etc.
Recordem que les aigüeres situades a l’exterior freqüentment obligaven les
mestresses de casa a sortir a rentar plats sota la pluja i altres inclemències
del temps.
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La panificació a la llar
Antigament i fins a finals del segle passat, a la nostra vila, moltes cases
-no exclusivament de terrassans – disposaven entre l’elemental equipament, de pastera i forn per a coure el pa.
En un racó de la comuna peça habitable que era la funcional cuina –menjador, es trobava la pastera, una mena de calaix integrat en un moble que a
la vegada era armari i prestatge, tot de fusta. Al costat hi havia el tradicional
foc a terra i a continuació el casolà forn de llenya, que generalment era
construït juntament amb el llenyer aprofitant el sotavolta de l’escala.
No coneixem quines eren les circumstàncies o raons que en aquells
temps determinaven aquesta necessitat o conveniència de produir la panificació familiar, que acostumava a ésser amb una periodicitat d’un dia
per setmana. El fet és que aquests forns abundaven.
Recordem que en la nostra civilització el pa representa el principal aliment de l’home. Quant als blanencs, tenien fama d’ésser panarres, és
a dir, grans consumidors d’aquest aliment. En tot cas, considerem que
aquest hàbit no era privatiu dels pobladors de la vila i que es pot situar
perfectament al terreny de l’anècdota. No obstant això, ens ve a la memòria que sempre hem sigut molt sensibles a preocupar-nos per la possible
falta o escassetat del pa, com és el fet que quan es produïa una nevada
o qualsevol altra eventualitat que en posava en perill el normal subministrament, la gent corria a la fleca a proveir-se.

Recvll núm. 1.619
314

315

[1991]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

Càntirs i cantirers
Antigament les llars no gaudien dels moderns aparells frigorífics proveïts
-a més dels comuns articles de consum- de llamineres begudes refrescants. Per beure s’emprava la natural i saludable aigua, que en lloc de
dir-ne “de l’aixeta’ se’n deia “del càntir”, ja que aquest antic atuell era el
que s’emprava per proveir-se’n a les fonts més pròximes o preferides per
la seva qualitat.
Els càntirs, avui en desús com tots sabem, eren de terrissa i els d’origen
blanenc majorment eren envernissats, també n’hi havien de procedència
forana, uns de color blanc i altres de color negre, atribuint-se a aquests
últims la propietat de conservar l’aigua més fresca. També n’hi havia
d’aram. Entre el mobiliari propi de les llars una mica endreçades, es trobava l’avui desaparegut cantirer, que era una mena de banc de fusta que
tenia la part superior taladrada amb dos o tres forats de parets còniques
on es posaven els càntirs, que a més de quedar a una alçada còmode per
al seu ús, restaven degudament protegits.
Avui, són un vell record les enyorades fonts, el sonor raig de les seves
cristal·lines aigües, els bonics càntirs que la recollien i l’alegre concurrència de persones que originava, així com també a les llars el racó que
ocupaven els vells cantirers.
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El combregar
El canvi i evolució que la societat ha experimentat al llarg del temps
no ha deixat al marge a l’Església, principalment pel que fa referència
a determinats aspectes litúrgics, de ritual o simplement de costums i
tradicions populars.
En aquesta estampa recordem com passava diligent pels carrers de la
vila - després del corresponent toc de campanes- la petita comitiva del
Viàtic, precedida d’un escolà que en una mà portava un fanal -si era de
nit- i a l’altra una campaneta que feia sonar amb una coneguda i apropiada cadència. Seguia el capellà portador del Santíssim, que sobre la
tradicional sotana anava revestit amb el roquet, l’estola, l’humeral i el cap
cobert amb el bonet. Caminava situat sota una mena d’ombrel·la que
acomplia les funcions d’un tàlem que sostenia el sagristà o un feligrès.
Completaven el seguici familiars, veïns del malalt i gent pietosa, alguns
d’ells amb ciris o candeles. La gent que es trobava al carrer, respectuosament s’agenollava al seu pas. Veritablement, resultava impressionant.
Com tots sabem, el Viàtic és la comunió destinada als malalts en estat
greu i, si la seva situació ho aconsella, també se’ls administra el sagrament de l’Extremunció.
Cal afegir que, com és natural, avui com sempre, amb aquests auxilis
espirituals segueixen essent assistides totes les persones que en tenen
necessitat. El canvi únicament ha afectat les formes solemnes que en
podríem dir externes.
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Escopidores
D’entre els vells i llunyans records viscuts, dels quals per raó natural cada
dia som menys els qui en poden donar testimoni, farem memòria en la
present estampa d’una peça que podríem qualificar com de “confort”
complementari de la llar, que majorment es trobava present a les cases
riques o benestants, locals públics com cafès, etc. i fins i tot en escoles.
Es tracta de l’escopidora. La seva denominació és tan clara i precisa que
ens allibera de la necessitat d’extendre’ns en la desagradable descripció
de quines eren les funcions a què estava destinada. Les escopidores, per
evidents motius de discreció, se situaven arraconades en un angle de
parets i eren generalment fetes de pisa, algunes bellament decorades.
Avui, en total desús, són moltes les persones que probablement no tenen
coneixement de la seva passada i poc gloriosa existència.
En aquest cas concret, afortunadament, no es tracta com en molts altres
d’una desaparició lamentable, sinó tot al contrari, ben positiva.
Quedi constància d’un exponent de la forma com una societat que es
considerava culta i moderna practicava unes normes de conducta tendents a afavorir la higiene i la comoditat, segons els criteris i l’educació
de l’època.
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Dels habitatges
Una de les principals característiques climatològiques dels països que
s’emmirallen a les aigües del mar Mediterrani és sens dubte la gran lluminositat que proporciona la insolació pròpia de la seva latitud geogràfica.
Lògicament, des de temps remots els habitatges s’han construït tenint en
compte aquesta premissa. Avui, encara queden algunes cases que conserven les antigues i petites obertures originals com són portes i finestres
que segurament es feien així perquè oferien una doble funció: a l’hivern
protegir del fred i a l’estiu deixaven poques possibilitats als raigs solars
d’entaforar-se a l’interior de les llars, on són tan apreciades les ombres
que ajuden a suportar les calors caniculars.
Una altra propietat era que, com que eren de mida reduïda, contribuïen
a disminuir el pas de mosques i mosquits, que eren molt abundants i
molestos. Recordem que en algunes finestres, a més de les clàssiques
persianes verdes, s’hi podia veure a un costat un ramell d’orenga penjat, ja que d’aquesta planta es deia que tenia la propietat de repel·lir els
temibles mosquits. En alguna altra hi havia un test de flors o una gàbia
amb ocell, no essent insòlita la presència d’algun niu d’orenetes adossat
sota la tortugada.
Finalment, direm que l’avui tan apreciada vista a l’exterior no era gaire
valorada. Qui sap si perquè la gent estava avesada a fer molta vida al
carrer.
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Del pas del temps
El temps és definit com una forma mental que assumeix l’experiència de
duració i successió. És una qüestió tan transcendental que ens passem la
vida pendents d’aquesta.
No entrarem en reflexions filosòfiques o metafísiques per a les quals no ens
considerem competents.
En aquesta estampa tractarem el tema en el sentit més senzill i prosaic, com
és el referent al personal cicle vital. Això és, recordar els temps passats que
com l’aigua al cistell s’escapa incontenible.
En quantes ocasions - sigui amb motiu d’un pensament o d’una col·loquial
conversa - no ens ve a la minvant memòria tal o qual fet o persona coneguda?
En el freqüentat passeig de Mar, trobant-nos en aquestes circumstàncies, el
record ens trasllada al temps en què aquest encara no s’havia convertit en el
desafortunat i colossal mur de balcons i fins i tot de lamentacions actual en
què sense remissió entre tots l’hem convertit, perjudicant greument l’entorn
dels estrets carrers interiors, pels quals el sol s’ha post definitivament.
Antigament, les cases del Passeig eren d’unes dimensions harmòniques i
proporcionades a un habitatge unifamiliar, tenint un singular caràcter arquitectònic que a diferència de les d’avui, les distingia de tal forma que fins i tot
servien de punt de referència. Entre aquestes recordem la Casa de la Creu,
coneguda com la del Dr. Roig i Raventós, obra de l’arquitecte Isidre Puig Boada, avui lamentablement desapareguda –malgrat l’existència de la Comissió de Protecció del Patrimoni-. La façana d’aquella bella residència estava
adornada amb un rellotge de sol estucat que tenia una llegenda que resultà
com una premonició, ja que el seu missatge en un termini no excessivament
324

llarg es convertí en veritat axiomàtica respecte del seu propi destí. Com molts
blanencs podem recordar, l’aforisme deia: “Passa el temps com la ventada,
de belleses i bondats dóna’t pressa a fer sembrada”.
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El pollastre nadalenc
Antigament, al nostre país, el pollastre era comunament el rei de la festa
més familiarment popular. En aquell temps, el seu consum estava reservat als dinars de les celebracions de grans festivitats, ja que encara no es
coneixien els que actualment es crien a les granges en pla de producció
industrial, fent que s’hagi abaratit el preu d’aquestes aus, que s’hagi posat a l’abast de la moderna societat de consum i que s’hagi convertit en
plat de cada dia.
El motiu és que la criança resultava llarga de temps i, per tant, cara de
manteniment. Això feia que el preu resultés elevat. Per aquesta circumstància, les llars humils procuraven criar un parell de pollastres en un
galliner improvisat en un racó del pati de la casa, aprofitant deixalles de
la cuina i comprant el blat de moro i segon, amb la previsió de tenir-los
suficientment engreixats per a la festa assenyalada.
Arribat el dia, les mestresses de casa posaven tota la seva ciència culinària per tal d’aconseguir un plat saborós i ben presentat, a voltes acompanyat de bolets o prunes amb un suquet que feia el miracle de fer l’àpat
més complet.
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La diada d’anar a esperar els Reis
De les moltes tradicions que es conserven a la nostra terra i de les que
la vila de Blanes en participa, figura – avui amb nou estil i esplendor- la
diada d’anar a esperar els Reis.
Recordem que, antigament, la cavalcada del vespre del dia cinc de gener
es componia dels tres Reis amb les clàssiques i brillants corones, les
ufanoses barbes i abrigats amb vistoses capes, muntant en els corresponents cavalls: un de blanc, un de negre i un de ros, que llavors eren
ben fàcils de trobar i escollir. A peu, els patges respectius els escortaven
portant una torxa per il·luminar els foscos carrers i, darrere, un carro
abarrotat de joguines i regals, que suposaven per a aquells infants l’assoliment de la il·lusió posada en escriure les seves ingènues cartes. Els
pares, subtils inspiradors -segons les seves possibilitats- de la redacció,
els acompanyaven a esperar l’arribada dels màgics Reis, ajudant els petits a portar els típics fanalets de paper de colors.
La gent s’aplegava a les voreres de les principals vies de la vila i, quan es
començava a sentir la música de la banda capdavantera, la canalla esclatava emocionada a cantar: “Visca els tres Reis de l’Orient, que porten
coses a tota la gent.”
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El zeppelín
Aquest treball, més que una estampa pròpia de la nostra vila, correspon
a un llunyà record de la infantesa, l’escenari del qual era el magnífic cel
blanenc. Així ens traslladem a principi dels anys trenta, quan l’aerostació
es trobava en els seus començaments principalment pel que fa referència a la seva utilització com a modern mitjà de transport aeri.
Les línies aèries eren poques i els avions que ocasionalment anunciaven
la seva presència amb la remor dels motors atreien la curiositat dels petits
i fins i tot dels grans que sortien al portal per veure’ls passar. En aquesta
expectació, va despertar un interès especial l’aparició del grandiós globus
dirigible d’allargada estructura rígida, amb àmplia cabina de passatgers,
que s’enlairava a l’espai emprant gas hidrogen combinat amb la propulsió de motors d’hèlix que, mitjançant timons, permetien dirigir la seva
navegació.
Aquest aparell aeri fou creació de l’enginyer alemany Comte Zeppelin.
D’aquí el nom amb què fou conegut. La seva existència i utilització va
ésser força breu per causa dels greus accidents que es varen produir,
que van comprometre el seu futur.
El record en qüestió ens fa present el seu lent i silenciós pas, majorment
sobre el mar. De color platejat brillant, semblava un gegantí peix volador
que ens deixava meravellats.
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La higiene a la llar
Els moderns historiadors ens diuen que no n’hi ha prou de recordar dates cronològiques, grans gestes o personatges rellevants. Creuen que en el
context d’aquestes ensenyances és imprescindible tenir en compte el marc
socioeconòmic i cultural imperant a cada època successiva del curs de la
història. Nosaltres, des d’un mirall modest, exempts de pretensions acadèmiques o estudis del tema que ho avalin i centrats en aquestes “estampes”
que en diem blanenques, tot i sabent que moltes d‘elles no són exclusives
de la nostra vila, les recordem perquè formen part del passat o petita història
local, dintre el concepte preconitzat pels actuals mestres. Amb el desig que,
si un dia arriben a les mans de les generacions futures, els ajudi a conèixer
quines eren les condicions -quasi de subsistència- en què vivien i es desenvolupaven els antics blanencs.
Respecte a això, buscant un tema hem trobat en un racó de la calaixera el
de la higiene personal que, contemplada des de les generals i excel·lents
condicions d’avui, és de pensar que devia resultar quasi impossible. Si ens
situem com a referència en el que en diem “abans de la Guerra”, ens adonarem que els habitants de la vila, salvant les excepcions de les famílies
riques, la majoria vivien en cases ja velles construïdes el segle anterior. En
aquestes circumstàncies, els antics habitatges no oferien condicions d’acollir
confort ni higiene. Bàsicament, en l’interior de l’edificació entre mitgeres no
es trobava -a la planta baixa- més que una entrada, una cuina-menjador
amb foc a terra – tot d’una peça- i una petita eixida, en la qual de vegades hi
havia un pou, i a la planta superior, dos o tres dormitoris amb ventilació deficient i para de comptar. Els departaments destinats a la higiene personal no
existien, tenint en compte que, concretament a la nostra vila, l’aigua corrent
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i els corresponents desguassos públics no foren construïts fins als anys vint i
l’electricitat es començà a instal·lar a la segona dècada d’aquest segle.
En conseqüència, la neteja corporal, de forma molt precària i deficient, s’havia de practicar amb galledes d’aigua, cubells o palanganes i en llocs d’ús
comú familiar, ja
que la llar no disposava de cap estança destinada a
aquest efecte.
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Del tabac i els fumadors
L’hàbit de fumar tabac, procedent d’Amèrica, s’estengué arreu del món.
En principi, en descobrir que la planta contenia cert principis actius que
el feien eficaç per a tractar algunes malalties, féu que els homes -equivocadament- el consideressin de múltiples propietats saludables, i fàcilment
passaren de l’ús a l’abús. Això és adquirir el perniciós vici de fumar
Deixant de banda el caràcter universal, passarem a centrar a la nostra
vila la reflexió sobre aquest tema.
Com tots sabem, el consum d’aquest producte actualment es troba en
franca regressió. Anys enrere, generalment tots els homes fumaven. Era
corrent, tant en l’esbarjo com en el treball, i en aquest últim encara suposava un “aixecar l’esquena”, ja que embolicar la cigarreta o omplir la
pipa, seguint el propi “ritual”, permetia descansar uns moments agafant
ànims per a continuar la feina.
Actualment, a causa de les denúncies d’autoritats sanitàries, de l’elevació del nivell cultural i de l’important control mèdic de la salut, els blanencs d’edat avançada, sàviament, es pot dir que la majoria han deixat
el costum, com podem comprovar contemplant-los quan passegen tot
conversant tranquil·lament a la vista del mar “sense treure fum”. Aquesta
actitud, lògicament ha causat perjudici als estanquers que, fins a cert
punt, s’han vist compensats per la incorporació de moltes dones que en
els últims anys s’han iniciat en l’ús habitual de les cigarretes.
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El totxo escalfallits
Amb aquesta estampa volem recordar un aspecte més de com vivien
antigament els blanencs. Per a això, res més senzill que tractar de traslladar-nos a les primeres dècades del segle actual, tenint en compte les
condicions de vida llavors imperants.
Generalment, les famílies vivien en cases -els pisos eren cosa de la gent
de la capital -. Les de l’època normalment estaven compostes de planta
baixa i un pis. No es coneixia la calefacció i escassament les estufes. Bàsicament, per defensar-se del fred hivernal, els nostres avantpassats no
disposaven d’altre mitjà que el foc a terra, a l’entorn del qual passaven la
vetlla. Arribada l’hora d’anar a dormir, es trobaven amb l’ambient gèlid de
les cambres de la planta superior on hi havia els dormitoris, amb els llençols poc acollidors. Direm que encara no es disposava de les bosses de
cautxú, avui encara en ús, que temperen la fredor natural de les robes de
llit. En aquestes circumstàncies, moltes famílies recorrien a escalfar al foc
un totxo o rajol dels emprats en la construcció, que després, quan estava
ben calent, degudament protegit amb un drap de llana, es posava dintre
el llit. D’aquesta forma resultava una mica més acollidor, ja que actuava
com un escalfallits, estri del que la majoria de la gent no disposava.
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Matar jueus
Recordem en aquesta estampa d’abans de la Guerra, que pel Dijous Sant
-a l’entorn del migdia – la canalla acudia a l’església a fi i efecte de participar en la celebració d’una cerimònia que se’n deia “Matar jueus”.
Per a aquesta fi, els nois i noies es fornien d’uns “garric-garracs” o maces, que venien a les botigues de joguines o quincalleria.
Dins del temple, amb les portes tancades i quasi a les fosques, començava la incruent batalla de “matar jueus deïcides” fent giravoltar aquells
artilugis o a cops de maça, que arribaven a malmetre les portes i els
bancs. El soroll in crescendo contribuïa a excitar més i més els ànims
d’aquells innocents infants, que després d’aquella paròdia de matança
gens evangèlica- acabaven extenuats.
Finalment direm que en els nostres dies aquest acte de tradició popular
s’ha deixat sàviament de banda, quedant com un record llunyà.
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El “botai”
Antigament, els homes que treballaven la terra -sigui al pla, a la vinya o
al bosc-, acostumaven a sortir de bon matí i no tornaven fins al vespre.
La distància, en aquells temps que no hi havia les facilitats de trasllat
actuals, feia que molts es quedessin a fer l’àpat del migdia al camp. Per
això les mestresses de casa els portaven el dinar, encara que també n’hi
havia que ja se l’emportaven en una carmanyola que duien en un cistell
justament amb el botall, que és el nom correcte del que entre cometes
figura com a títol, perquè així era popularment conegut.
El botall, doncs, era un barrilet construït amb dogues de fusta encerclades, talment com una bóta, que s’omplia del bon vi que produïen les
vinyes de la vila i que, begut a gallet, resultava un excel·lent complement
del menjar i, alhora, fer algun que altre “toc” que reconfortava per resistir
la duresa del treball.
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El contraban
Antigament i fins pràcticament els anys cinquanta, el contraban - bàsicament de tabac – va tenir un important escenari en les nombroses cales i
platges de la Costa Brava, entre les quals figuraven les de la nostra vila.
El gran promotor es considerava que era el poderós financer mallorquí
Joan March. La trama o xarxa activa era comandada per persones desconegudes, majorment forasteres, les quals connectaven amb “caps de
colla” residents a les poblacions, que generalment eren homes respectables, de caràcter discret i seriós, emparats en una modesta professió
o ofici artesà, la identitat dels quals - malgrat la seva circumspecció- no
aconseguia passar del tot desconeguda.
Aquesta persona, emprant les precaucions que s ‘exigien, era l’encarregada d’avisar els contractats per portar a terme l’operació, que sempre
feien protegits per la nocturnitat. Els portadors generalment eren pescadors i terrassans, ja que resultaven els més adequats per fer la feina.
Segons es conta, en moltes ocasions el desembarcament a la platja era
fet en presència dels propis carrabiners.
La llei que imperava entre els contrabandistes era fins a cert punt rigorosa, arribant a vegades als càstigs físics, com era la “mitjada”, que consistia en una forta pallissa infligida amb una mitja plena de sorra, a qui de
paraula o fets havia traït l’organització.
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Musclos i “pardilles”
Avui que està de moda la saludable dieta mediterrània, ens sembla escaient recordar els fruits naturals del mar, com són els musclos i les “pardilles”, que així és com nosaltres denominem les petxines, mariscs d’uns
rics components d’essències marines, les excel·lències gastronòmiques
dels quals, de sempre molt apreciades, ja devien ésser conegudes pels
fenicis i grecs, antics pobladors de les nostres costes.
Respecte d’això, recordem que anys enrere hi havia pescadors que,
aprofitant dies de bonança, complementaven la seva dedicació ordinària
amb la recollida - que no pesca- d’aquests petits mol·luscs que es troben
adherits a flor d’aigua de les roques que emergeixen del mar, portant-los
després a vendre a les pedres del Portal, on tenien molta acceptació.
Cal dir que en aquella època les aigües que banyaven el nostre litoral
eren clares i netes. Encara no havien sofert la gran contaminació actual,
que tant ha afectat l’existència i desenvolupament de moltes espècies en
l’àmbit d’aquest medi natural.
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El “Virgen de África”
La petita història de les coses quotidianes de la vila, que són objecte de
la nostra atenció i que l’amic Jesús Crous bé ha qualificat de “costumistes i casolanes”, no té altra intenció que recordar i recollir fets i costums
que, per la seva pròpia intranscendència, amb el pas dels anys fàcilment
caurien en l’oblit, cosa que potser seria una llàstima, car creiem que en
el seu conjunt, al llarg del temps han contribuït a formar i desenvolupar
la nostra particular identitat i tarannà.
Així, se’ns fa present a la memòria un antic esdeveniment que fou l’atracament al port de Blanes -llavors en construcció- del primer vaixell no de
pesca. El fet es produí el diumenge 27 d’agost de 1933. Procedent de
Barcelona arribà al nostre port, amarrant en el moll d’abric, la nau “Virgen de África”, que era una mena de iot gran, fletat per portar un grup
de passatgers afiliats i simpatitzants de la Lliga Catalana, que venien a
celebrar el Gran Congrés de Joventuts d’aquest partit. En aquesta ocasió,
s’estrenà com a pràctic del port el blanenc Antoni Mañach i Maynou.
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El “Canarias”
En la memòria de la malaurada Guerra soferta durant els ja llunyans anys
1936 - 1939, entre els molts episodis que els blanencs vam patir, recordem
- talment un malvat personatge pertanyent a un malson- el vaixell de la marina de guerra “nacional” anomenat “Canarias”. Es tractava d’una nau recent botada del tipus creuer, d’unes 10.000 tones de desplaçament, que el
convertien en el més modern i poderós de la flota espanyola, que va quedar
integrat en el bàndol franquista.
El vaixell, per les seves característiques, aviat va adquirir una temible fama i
va despertar múltiples temors als pacífics habitants residents a les costes del
Llevant peninsular, que, en repetides ocasions s’havien alarmat quan, amb
fonament o sense, s’anunciava la seva presència; curiosament, amb simultaneïtat d’hores i llocs. Reflexionant, allò indicava que era impossible que es
trobés actuant en diferents i distants punts a la vegada.
Respecte d’això, recordem el testimoni d’un amic i company que a mitjan de
la dècada dels quaranta va fer el servei militar a la marina i ens explicava que
ocupant el lloc de timoner en el vaixell minador Júpiter va tenir ocasió - tot
repassant el diari de navegació- de veure que constava anotat que durant la
Guerra Civil havia protagonitzat diverses actuacions en la nostra costa, precisant “a l’altura de Blanes”. Així queda demostrat que en diferents ocasions el
causant dels nostres terrors no havia estat l’imponent i mític Canarias sinó altres vaixells menys importants, entre els quals es trobava l’esmentat Júpiter.
Afegirem que, essent molt diferents aquestes dues naus, de lluny la seva silueta oferia una certa similitud, la qual cosa feia que, vistos per ulls inexperts,
fàcilment induís a la confusió.
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Els refugis
En aquesta estampa recordarem quan en el període de la nostra dissortada
Guerra Civil, que comportà una experiència vital de dura lluita per la supervivència, els atribolats blanencs - al so esgarrifós de la sirena d’alarma, per
causa d’una presumpta incursió aèria o naval -, sortien de la llar esverats a
buscar protecció en el refugi més pròxim.
La majoria de refugis eren una mena de cova excavada en els marges o
elevacions del terreny, la construcció dels quals fou propiciada per les autoritats. N’hi havia de públics i de privats. Aquests últims generalment es
construïen amb la col·laboració del veïnat.
Iniciem un recorregut acompanyats de la memòria, recordant que el primer
refugi existent foren les Caves Mont-Ferrant, les quals, a més de trobar-se
bastant allunyades a fora vila, es van haver de deixar d’utilitzar per causa dels
danys materials que l’entrada de gent incontrolada ocasionà a l’empresa. Seguidament es va habilitar una antiga ossera situada sota l’Esbarjo Parroquial,
avui coneguda com El Cau. Al carrer de la Font, se’n va construir un a l’hort
de “Can Nori”; al carrer Camadasa, un a “Can València”; a l’Esperança, un
al pati d’una finca de la casa Milà i Camps; a “sota Sant Antoni” (port), es va
aprofitar un forat existent a la roca; a “els Piteus” se’n construí un altre, així
com també un al carrer s’Auguer, un al Racó d’en Portes i un a “els Padrets”.
Al barri de “la Massaneda” hi havia refugi al capdamunt del carrer Antiga,
prop de l’Hospital de Sant Jaume i, als terrenys de la mina de “can Rauret”.
Probablement, n’hi havia algun més a “el Control” i a la carretera de Lloret,
zones llavors situades als afores de la població.
En els refugis s’hi passaren hores d’angoixa i ansietat, ja que es tractava
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d’una situació de perill fins a aquell moment desconeguda. Cal dir que algunes persones renunciaren a cercar aquella protecció i es quedaven a la llar
estoics i confiats en la Providència.
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En “Cuca”
En aquesta estampa volem recordar el popular blanenc Miquel Alventosa,
més conegut com en “Cuca”. Va venir a Blanes acompanyat de la seva
família, probablement l’any 1932, establint-se com a transportista contractat
pel “Fomento de Obras y Construcciones”, que era l’empresa encarregada
de la construcció del port.
L’Alventosa portà a la nostra vila el seu equipament de camions bolquets, els
quals foren els primers que es veieren aquí. Si mal no recordem, eren tres:
un de la marca Chevrolet, un Willis i també un Stewart. Cal dir que no eren
ni de lluny com els grans dúmpers que avui s’empren per a aquests treballs.
Aquells tenien una capacitat de càrrega d’uns 2.000 kg, aproximadament,
essent d’admirar que tota la pedra dels molls i escullera del port - tant la vista
com la submergida- fou transportada per aquells recordats camions metàllics pintats de color verd, des de l’antiga pedrera de la carretera de Lloret.
Al cap de pocs anys s’arribà a la malaurada guerra del 1936 i l’Stewart, que
era el camió més potent de l’empresa, fou incautat pel Comitè Revolucionari
que el féu transformar en un auto blindat pels tècnics i operaris dels tallers
de l’antiga SAFA i posteriorment enviat, al capdavant d’una columna de milicians de la CNT-FAI, al front d’Aragó.
Acabada la Guerra, i després també el port, encara l’empresa continuà durant uns anys la seva activitat fins a la seva extinció. Com a testimoni, resta
un comerç de material d’automoció que regenta el fill petit del conegut transportista al carrer Anselm Clavé. L’Alventosa morí a Blanes l’any 1958.
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L’auto-blindat
Corrien els políticament inestables anys trenta que desembocaren en el
tristament històric juliol del 1936.
No és el nostre propòsit entrar -ni molt menys- a fer anàlisi de les causes, prou que s’ha fet per part de professionals competents. Aquí només
pretenem recordar fets d’àmbit local que ajudin la memòria dels grans i
facin conèixer als joves aquells esdeveniments o fets viscuts, per tal de
facilitar l’aprofundiment ver les arrels de la nostra irrenunciable condició
de blanencs.
Dit això, passem a recordar un episodi intranscendent però fins a cert
punt exponent d’un estat d’ànim molt exaltat.
Els comitès revolucionaris, majorment integrats per afiliats a la CNT-FAI,
encoratjats per l’èxit del 19 de juliol a Barcelona, quasi alegrement, organitzaven columnes” de milicians que es dirigien al front d’Aragó per lluitar
contra els feixistes.
Així, a la nostra vila s’incautà un camió marca “Stewart” de l’empresa de
transports M. Alventosa “Cuca”, que els tècnics i operaris de SAFA, en
els seus tallers varen transformar en un auto-blindat, com a dotació ofensiva de la columna formada a Blanes. Segons el nostre record, el bèl·lic
vehicle no tingué gaire fortuna operativa per causa de dificultats de funcionament, probablement motivades per deficient refrigeració del motor.
Finalment, ens resta agrair a l’amic Miquel Alventosa fill, la col·laboració
i cessió de la fotografia de l’antic blindat blanenc que ens ha facilitat la
il·lustració d’aquesta estampa.
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El cavaller Gòdia
Amb aquesta estampa volem recordar un personatge no blanenc que
en els anys quaranta animava -amb la seva presència- algunes nits dels
estius, actuant davant el públic que ocupava la popular terrassa dels
Terrassans.
Es tractava d’un artista histriònic que es presentava com el Cavaller Gòdia, imitador de cants d’ocells. Acudia a l’“escenari” vestit amb frac negre, pantaló blanc, sabates de combinació blanc i negre, el cap cobert
amb barret de palla model canotier i bastó a la mà.
Tot seriós, començava l’espectacle oferint un extens repertori de cants
d’aus. El seu aspecte i riquesa d’expressió còmica era tal que, a l’instant,
incitava el jovent amb ganes de gresca, que cridava, aplaudia i xiulava,
sol·licitant-li cants estrafolaris i de tot el bestiari, provocant-lo a contestar de
forma contundent, propiciant l’enfrontament entre l’artista i el respectable.
Com a exemple, direm que sovint li demanaven que fes el cant del mussol i, fins i tot, el de l’elefant! La festa era servida. Realment, públic i actor
es complementaven, acabant l’alegre i surrealista actuació enmig d’un
gran desori.
En posar punt i final a l’estampa, i seguint el curs de la memòria, ens
adonem que inconscientment ens aflora als llavis un íntim i melangiós
somriure.
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El “Camicia Nera”
Als pocs dies d’iniciar-se l’aixecament militar que es convertiria en guerra
civil, exactament el dia 4 d’agost del 1936, aparegué i fondejà a la badia
de Blanes un vaixell de guerra que va resultar ésser el destructor de la
marina italiana “Camicia Nera”. El motiu de la seva presència era - en virtut del Dret Internacional - donar protecció i assistència als ciutadans de
la seva nacionalitat que poguessin trobar-se a la nostra vila. En aquest cas
es tractava de l’antic rellotger Güelfo Zola Bianchi i família, als quals se’ls
oferí d’ésser traslladats a Itàlia. L a família en qüestió optà per quedar-se
a Blanes, si bé el Comitè Local autoritzà la sortida de dos joves religiosos
del Col·legi de la Sagrada Família. L’estada del “Camisa Negra” fou breu,
de poques hores, i va salpar fent proa al seu destí de procedència.
La memòria ens recorda que el final de la seva singladura es produí al
cap de set o vuit anys, en ocasió d’un dels freqüents combats aeronavals
de la Segona Guerra Mundial entre les esquadres italiana i anglesa, i
va ser enfonsat en les aigües –per descomptat- del clàssic i llatí Mare
Nostrum.
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El President Azaña
Últimament polítics de diferent signe s’han referit a la figura del líder
repúblicà d’esquerres Manuel Azaña Díaz, que fou president del Govern
i de l’Estat.
Aquesta circumstància ens ha portat a la memòria un record personal relacionat amb aquest polític, del qual sóc únic testimoni vivent.
Era l’hivern de l’any 1937, en plena Guerra Civil, el govern de la República
s’havia traslladat a Barcelona. La tarda d’un dia nuvolós i gris, al passeig de
Mar, veiérem passar en direcció al port quatre o cinc automòbils de color negre i brillants. La curiositat ens portà en aquella direcció i en arribar a l’esplanada del port trobàrem aquells cotxes aparcats i amb xofers uniformats. Al
final del dic exterior, llavors en construcció, distingírem un grup de persones.
No es veia ningú més al llarg de les dues terceres parts construïdes de l’esmentat mur, excepte la presència a certa distància d’un habitual i conegut
pescador de canya. Intrigats, ens hi aproximàrem, observant que el grup de
persones que aparentment visitaven les obres, en aquell temps paralitzades,
iniciaven la tornada per la part superior del dic, la qual cosa ens va motivar
la conveniència d’apartar-nos. Atrapats, ens dirigíem a buscar la companyia
del pescador i quan la comitiva arribà a la nostra altura, descobrirem que es
tractava del Sr. Azaña i senyora i un seguici de personatges civils i militars. La
seva presència ens impressionà. No sabíem on posar-nos. Llavors, el company pescador, home alt i fornit, impensadament s’agenollà, suposem que
en senyal de respecte, gest que seguidament imitàrem. Davant d’aquesta
actitud, el president ens dirigí la mirada amb un irònic somriure, alhora que
amb la mà ens indicava que ens poséssim dempeus, continuant la comitiva
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el camí vers els seus cotxes que els esperaven i, sense cap altre contacte
polític o social, donaren per finalitzada la visita.
En recordar-ho amb la perspectiva actual, pensem que la nostra genuflexió
fou una bajanada i, com a mínim, improcedent.
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En Fetge i en Codeny
Antigament, la processó de Setmana Santa a la nostra vila se celebrava, en lloc
del divendres com actualment, el dijous.
D’aquells temps d’abans de la guerra, i des de la perspectiva de la infantesa de
quasi tots els que podem fer-ne memòria, recordem que a l’esmentada manifestació penitencial –llavors sense dones en les fileres laterals- hi participaven
vull “ misteris”, els quals constituïen la col·lecció que posseïa la Parròquia de
Santa Maria i que es guardaven en uns magatzem situats al costat esquerre
de la plaça de l’Església. D’entre tots aquests, un dels més populars era el que
representava una escena de la crucifixió de Crist, en la qual els protagonistes
eren “dos malvats i ferotges jueus” popularment coneguts com en Fetge i en
Codeny. El motiu del primer, possiblement, li venia del color de la pell, ja que
era negre i a més tenia la particularitat expressiva que treia la llengua: pel què
fa al seu company, de cabell roig i encrespat, el seu motiu segurament feia
referència a l’aspror de caràcter que la seva figura representava.
Les imatges d’aquests passos –si no totes, bastants d’elles- s’atribuïen a un
artesà escultor local anomenat “Ulls Menuts”, el qual avia estat veí de l’antic
carrer Petit, excel·lent imaginer que també havia modelat mascarons de proa
de vaixells construïts a les antigues i prestigioses drassanes blanenques.
Finalment, recordem que enguany es compliran seixanta anys de la irracional
i tràgica desfeta que es produí el juliol del 1936, que tantes coses i vides s’emportà i que també va comportar la crema i total destrucció del temple parroquial amb tot el seu irrecuperable i valuós contingut, entre els que es trobaven
les recordades talles dels dos “cruels botxins” blanencs.
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Els nàufrags del “Roma”
Fent memòria de temps passats viscuts a la nostra vila, que és objecte
d’aquestes “estampes”, recordem que, l’any 1943, ja avançat el desenvolupament de la Segona Guerra Mundial, i quan Itàlia ja s’havia rendit als aliats,
la flota d’aquest país, que en aquells moments es trobava ancorada en la seva
base naval de La Spezia, rebé l’ordre d’entregar-se al comandament britànic
situat a l’illa de Malta.
Quan els vaixell integrants de l’esmentada flota, de la qual n’eren principals
components els cuirassats “Vittorio Véneto”, “Italia” i “Roma”, a primeres hores de la tarda del dia 9 de setembre de 1943 es trobaven navegant a l’altura
de l’Assinara, situada a l’extrem nord de l’illa de Sardenya, foren atacats per
l’aviació alemanya, la qual va aconseguir enfonsar el vaixell insígnia “Roma”
de 45.000 tones, tripulat per uns 1.940 homes, dels quals se n’aconseguiren
salvar uns 600. D’aquests nàufrags, una vintena a bord d’un bot de salvament arribaren de nit a aigües de Blanes, possiblement entre els dies 12 al 15
de setembre, després d’alertar la seva presència il·luminant el cel amb bengales de SOS. Els pescadors blanencs sortiren al seu auxili, acompanyant-los
a varar i desembarcar a la platja del port, essent atesos i acollits al cobert de
la llotja, des d’on posteriorment foren traslladats i internats a l’Hospital Sant
Jaume a fi i efecte d’ésser degudament assistits i tractats, en espera del dia
que fos possible la seva repatriació.
Afegirem que aquesta dramàtica circumstància també es va produir a Sant
Feliu de Guíxols i Palamós, i que els nàufrags en un primer moment patiren
davant la possibilitat d’haver anat a parar a les costes de la França ocupada.
Recvll núm. 1.768
364

365

[2001]

“Estampes blanenques” de J. Pruna

Pere Puig i Llensa
Amb motiu del molt merescut homenatge fet a l’amic, escriptor i poeta
blanenc Pere Puig i Llensa, a qui sempre he admirat pels seus reconeguts mèrits personals així com pel seu mai desmentit amor vers el nostre
estimat Blanes, he experimentat el desig de fer la meva modesta aportació personal, que voldria expressar amb aquesta “estampa blanenca”,
en la qual intento recrear la seva figura passejant pel nostre entranyable
passeig de Mar, escenari per a la inspiració i meditació.
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