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I PRESENTACIÓ

Em plau molt tornar a presentar un nou 
número de Blanda, la revista d’història de 
Blanes. Una capçalera que s’acosta ja al seu 
vintè aniversari. Els masos protagonitzen 
una bona part d’aquest número de la 
publicació de l’Arxiu Municipal. La portada 
ja ens en parla. Hi veiem la reproducció d’un 
fragment d’una magnífica aquarel·la del fa 
poc traspassat artista Joan Padern. S’hi veu el 
paisatge del darrere de l’antiga masia de can 
Domènec, coneguda popularment com Els 
Pavos.

L’article escrit per Joan Baltrons i Antoni 
Reyes és un extens treball que tot i titular-
se “Notes sobre masos, llocs i termes” deixa 
palesa la quantitat d’hores de treball dedicades 
a investigar com era la vida del Blanes 
més terrassà d’època medieval i moderna. 
L’escrit s’acompanya de documents gràfics 
de gran valor i de mapes temàtics sobre els 
usos del sòl i la toponímia realitzats amb 
l’ajuda de  l’Oficina de Projectes Urbans del 
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, 
a qui volem agrair la seva implicació.

El segon article ens apropa la tasca que va 
desenvolupar l’Associació de Caps de Família 
a Blanes a partir de finals de la dècada dels 
seixanta i es pregunta si aquestes associacions 
van ser “cavalls de Troia democràtics o 
instruments fallits de supervivència del 
règim franquista”. Ens en parla Pere Reixach, 
qui fou Secretari de la Junta creada a Blanes. 
Remarquem l’interessant annex del testimoni 
inèdit del qui fou President de l’Associació 
Joan Portas cedit pel seu fill. 

La figura de Francesc Camprodon, la seva 
rellevància i l’obra que dedicà a Blanes 
titulada La tornada del Titó es reivindiquen 
en l’article d’Aitor Roger, que ens fa prendre 
consciència de la injusta situació d’oblit a 
que a vegades tenim a personatges rellevants 
de la història local.

Si voleu conèixer en profunditat el segle 
XVII a Blanes us recomanem la lectura de la 
darrera aportació que ha escrit per a Blanda 
Joaquim Roura i que porta per títol “Penúria 
i violència a Blanes a principis del disset”. 
Un altre treball extens i ben documentat.

Un dels col·laboradors de la revista que 
sempre que pot fa arribar algun dels seus 
estudis és el filòleg Pep Vila. En aquesta 
ocasió ens dóna a conèixer tres receptes de 
rebosteria blanenca del segle XIX.

A l’apartat Biografies d’aquest any hi trobem 
l’article sobre la nissaga de pescadors de 
cal Sargento (Pou) que va deixar escrit 
en Quimet Ponsdomènech. Agraïm espe-
cialment a les persones que han fet possible 
que s’hagi inclòs aquest escrit, com a ho-
menatge pòstum. I les històries de mar 
queden perfectament complementades amb 
un article com el de l’Albert Ros, que aquest 
cop ens obsequia amb les narracions de 
pesqueres excepcionals al port de Blanes. 

La revista Blanda es clou amb un detallat 
resum amb els  breus i les notícies prota-
gonitzades o que han comptat amb la 
participació de l’Arxiu Municipal en el darrer 
any, i que no han sigut poques. Finalment, 
l’apartat de les Donacions, tan important si 
volem seguir conservant el nostre passat, i 
la Bibliografia de les darreres publicacions 
blanenques clouen aquest número 19 de la 
revista de l’Arxiu.

Ja us anunciem que hem començat a treba-
llar amb el personal i els col·laboradors de 
l’Arxiu Municipal per fer una gran festa en 
motiu del vintè aniversari. De moment, 
gaudiu del Blanda 19.

Joaquim Torrecillas i Carreras
Regidor responsable de l’Arxiu

   peu de foto?
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I  RECERQUES

01Notes sobre masos, llocs 
i termes. Blanes, s. XIV-XVII 
per Joan Baltrons Ribas i Toni Reyes Valent

Amb les notes que us presentem a 
continuació no hem pretès fer cap 
estudi històric del fenomen del mas 

a Blanes. Això depassaria de molt les nostres 
intencions. El llistó l’hem situat a l’inici del 
mesurador. El que ens hem proposat és elaborar 
un primer registre o guia de masos des de la 
baixa edat mitjana fins a primers del segle XVII 
i de passada aportar una mica d’informació que 
ajudi a situar-los geogràficament i que ens parli 
de les persones que hi han estat vinculades, 
tant estadants com senyors útils-propietaris o 
senyors directes. Aquest ha estat un tema molt 
poc tractat per la historiografia local i que hem 
pogut abordar gràcies a l’afecció de recopilar 
i estudiar documents sobre Blanes d’un de 
nosaltres, en Joan 1. 

El territori al qual pretenem aproximar-nos és 
el que s’estenia més enllà de les muralles de la 
vila de Blanes durant la baixa edat mitjana i 
part de l’època moderna i que tenia els masos 

com a nucli vital central. Per tant, estaríem 
parlant de la part principal del terme del castell 
de Blanes i de la parròquia de Santa Maria. A 
banda, també hem posat el focus en l’antic 
veïnat anomenat de Traslaigua del terme del 
castell de Palafolls, el terme veí de Blanes per 
la banda sud i de ponent i que comprenia des 
del riu Tordera fins a tocar la Riera de Blanes. 
Per una qüestió de proximitat, els pobladors 
i les terres d’aquest veïnat sempre varen estar 
molt vinculats a la Vila. A més, l’any 1603 tota 
aquesta zona va passar a formar part del terme 
de Blanes. El mateix hem fet amb alguns 
masos de la Vilanova de Tordera, el veïnat 
contigu al terme blanenc per la banda de 
ponent i nord. Aquí apareixen uns masos que 
tradicionalment havien pertangut a Tordera i 
que en l’actualitat queden dins els límits de 
Blanes. Per això també els hem recollit.

El territori de totes aquestes jurisdiccions es 
mostra perfectament estructurat en un món 

1 En Joan Baltrons ha passat moltes hores dels darrers anys recopilant documents relatius a Blanes de diversos arxius i fons 
diferents (Arxiu Històric de Girona-AHG, Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar-AHFF, Biblioteca de Catalunya, fons 
Saudín-BC o Arxiu Comarcal de la Selva-ACS) que han conformat un corpus informatiu molt útil per estudiar aspectes 
històrics molt diversos des d’època medieval fins el s. XIX. Per al present treball aquesta informació ha estat fonamental. 
Paral·lelament, també hem utilitzat fons de l’Arxiu Municipal de Blanes (AMBL) i bibliografia diversa. A banda de les 
referències esmentades en la resta de notes, hi ha aquestes: FIGUERAS, N. LLINÀS, J, Història de la Selva. Girona, Diputació 
de Girona, 2011 - GIFRE, P. Delmes, censos i lluïsme: El feudalisme tardà a la Catalunya vella (Vegueria de Girona, s. XVI-
XVII). Girona. Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2011 - GIFRE, P. Els senyors útils i propietaris de 
mas. La formació històrica d’un grup social pagès (Vegueria de Girona, 1486-1730), Barcelona, Fundació Noguera, 2012 - 
MALLORQUÍ, E. Pagesos i homes de mar de Lloret. Estudi i edició del capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317-1320. 
Lloret de Mar, Ed. Ajuntament de Lloret de Mar, 2014 - ROMAGUERA, J, TORRELLAS, M, VIÑOLAS J, Estudi dels cognoms 
torderencs (s. XI al XVIII) i evolució de la població a Tordera. Ajuntament de Tordera, 2008.

   Mas Feliu (Borell) i al fons mas Domènec (Pavos). 1964 c. Núm. Reg. 44.087. Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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feudal que ha bastit un marc jurídic, polític i 
econòmic molt potent i durador. Com diuen 
Pons Guri i Rodríguez Blanco, aquesta era una 
terra de barons, estructurada orgànicament, 
on el castell era el símbol i l’element visible 
del poder senyorial, les parròquies la mostra 
material del poder espiritual i, finalment, hi 
havia els masos, les unitats vitals d’explotació 
del territori on vivia el pagès amb la seva família 
i que constituïen la font principal d’ingressos 
ordinaris de la senyoria feudal.2 A aquesta 
extracció de renda pagesa s’hi aniran afegint 
els ingressos generats pel moviment comercial 
que tenia lloc a les viles que els senyors varen 
potenciar o crear a partir del s. XIII i XIV. És el 
cas d’Hostalric, de Blanes o més tard de Calella 
o de la Vilanova de Palafolls (Malgrat)3. 

Tenim una certa informació sobre el 
funcionament de Blanes com a vila i port i 
també sobre la seva estructura urbana d’època 
baix medieval i moderna però tanmateix 
no sabem gaire coses sobre la part forana 
blanenca, la zona habitada pels pagesos de mas. 
El Dintre Vila i el camp de fora Vila no eren 
mons separats ni antagònics, tot el contrari, 
eren mons completament interrelacionats. Els 
senyors útils o pagesos de mas tenien propietats 
a la vila, hi comerciaven, hi obtenien préstecs 
i els trobem en els òrgans de representació de 
la comunitat. Paral·lelament, molts menestrals 

i burgesos participen plenament del mercat 
de la terra des d’antic, tot posseint parcel·les 
de terra o masos sencers. Aquest fet, però, 
no impedia que els habitants d’una banda i 
l’altra tinguessin uns condicionants jurídics 
diferenciats que en determinaven la seva vida 
i les seves activitats. Mentre que els vilatans a 
partir de les franqueses de 1260 varen esdevenir 
lliures de pagar certes exaccions arbitraries4 i 
es dedicaven primordialment a activitats no 
agrícoles lligades al comerç, la manufactura o 
els serveis, la resta dels habitants del terme, és a 
dir, les famílies habitants dels masos, restaven 
lligades a la terra i a totes les prestacions 
derivades de la servitud. 

En parlar de mas cal remarcar que no ens referim 
al concepte avui molt estès de ‘casa de camp’ 
sinó a una explotació agrària que pot tenir 
terres de conreu, boscos, pastures i també una 
casa. El mas era una entitat socioeconòmica i 
autosuficient però sobretot era una entitat de 
tipus sociojurídic caracteritzada per la servitud 
remença. És a dir, pels lligams de dependència 
que unien els pagesos als seus senyors i amb la 
terra5. Com en la resta de terres de Girona, els 
masos blanencs havien començat a aparèixer 
durant l’alta edat mitjana lligats al context 
de creixement agrari i, poc a poc, varen anar 
substituint un poblament rural que inicialment 
estava estructurat en vil·les i després en 

2 Pons i Guri, J; Rodríguez Blanco, J. Els noms de lloc a l’Alt Maresme dels segles IX-XX, Els llibres del set-ciències, Arenys de Mar, 
2000.

3 Vegeu: Martínez Giralt, A. L’expansió medieval de Blanes sota el domini dels vescomtes de Cabrera. Opuscles de l’Arxiu, 1, 
Ajuntament de Blanes, 2010. O també: Pons i Guri, J; Rodríguez Blanco, J. Els noms de lloc ... Op Cit

4 Concretament de la quèstia, el servei i l’acapte; de ser forçats a fer préstecs, d’alguns mals usos, de prestar el servei de tragina o 
de veure’s forçat a l’empenyorament  d’armes, roba i llit per saldar deutes. També tenien el guiatge, que garantia protecció per el 
trasllat de béns a la vila. Tot això suposava una rebaixa fiscal important.

5 Per a més informació vegeu: CONGOST, Rosa, JOVER, Gabriel, BIAGIOLI, Giuliana. L’organització de l’espai rural a l’Europa 
Mediterrània. Masos, Possessions, Poder I.  Girona, Ed. CCG, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i Centre de 
Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, 2003
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vilars6. És aleshores quan un mas començarà a 
designar una unitat d’explotació agrícola, que 
al mateix temps és una unitat de poblament, 
d’estructuració social i d’organització familiar. 
En la casa del mas hi viu una família pagesa del 
tipus nuclear i troncal on els germans de l’hereu 
abandonen el mas en casar-se i hi queden dona, 
fills i pares d’aquest. La família és la que conrea 
les terres del mas i acudeix a l’ajuda externa 
de mossos o bracers puntualment o quan té 
problemes biològics. 

La casa d’aquest mas medieval està construïda 
de materials poc perdurables i s’hi viu de 
manera molt modesta. Per això no han 
perdurat en el temps. Només algunes cases 
esdevindran masies a partir d’un procés que 
arrenca de finals del s. XV i primers del s. 
XVI, quan alguns d’aquests primers masos 
prosperen econòmicament.  Després d’ampliar 

patrimoni tot superant la crisi baix medieval, 
la casa es refà amb bons materials, es fa més 
gran i sol respondre a un model arquitectònic 
basat en els tres cossos i la sala com a norma 
comú. Aquestes cases noves d’època moderna 
són les masies o cases pairals que coneixem i 
que en la nostra àrea veiem reedificar-se fins 
el s. XVIII. 

Així, durant el procés de feudalització (segles 
XI-XIII), a l’interior de parròquies i termes de 
castells, els masos es convertiran en les unitats 
bàsiques dels dominis dels senyors. A través 
de la imposició de la servitud, aquests senyors 
feudals varen aconseguir lligar el destí dels 
tinents als seus masos. És en aquest sentit que 
s’ha d’entendre la coincidència gairebé general 
entre el cognom de la família i el nom del mas 
que habitaven 7. En contrapartida els pagesos 
de mas varen conservar les explotacions, varen 

6 En la nostra àrea d’estudi hem localitzat diversos vilars. Un a la zona d’El Vilar, un altre a la zona que s’anomenava Vilargater, 
situada entre El Vilar, les Planes de mas Bassó, l’Oratori de can Bruno i la Dona Morta i també n’hi va haver un a la zona de s’Aba-
nell. Tots aquests són d’època medieval. Més moderns són el Vilar Petit o un vilar a la zona de Moixí (mas Borinot-Torrent de les 
Vernes).

7 En un registre que abraça diversos segles com el nostre, un dels maldecaps ha estat anar associant diferents noms que anàvem 
trobant a un mateix mas. La majoria de masos tenen associats diferents noms perquè varen anar canviant molt de senyors útils. 
Hi ha masos que han estat coneguts o registrats amb més de quatre noms diferents. 

 Zona de la Plantera. Anys seixanta. Núm. Reg. 40.134. Fons Anna M. Barnés-E. Ros (AMBL)
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disposar de drets hereditaris indefinits sobre 
la propietat del mas i varen poder organitzar 
la producció al seu gust. Això és el que va ser 
definit com a “domini útil”. El pagès esdevé el 
senyor útil del mas i pot organitzar les terres 
segons les seves necessitats. Aquest domini 
va donar molta autonomia a les explotacions 
i va permetre que en època moderna una 
part d’aquests pagesos assolissin un grau 
de diferenciació social ben significatiu. És 
aleshores quan molts masos deixen de ser 
conreats pel mateix senyor pagès i comencen 
a ser treballats pel sistema de masoveria. Des 
de finals del s. XVI i principis del s. XVII 
observem que més del 60 % dels masos de 
Blanes ja no tenen un senyor útil pagès i, 
en conseqüència, són treballats per pagesos 
arrendataris. Els propietaris no pagesos són 
vilatans més o menys benestants: comerciants, 
notaris, paraires, metges, cavallers, clergues i 
alguns menestrals. Durant el XVIII aquesta 
tendència encara s’accentua més.

El propietari del mas, vilatà o pagès, tindrà 
el domini útil sobre els béns del mas però 
sempre que compleixi amb les obligacions i 
pagaments a que el sotmetia el senyor titular 
del domini directe, l’altra part en que dividien 
la propietat de la terra els contractes emfitèutics 
o establiments. Els detentors d’aquest domini 
rebien diversos censos com a renda i tenien el 
dret de fadiga (recuperació del domini útil) i el 
dret a cobrar lluïsmes en les compra-vendes del 

domini útil. Les prestacions i pagaments varen 
variar força amb el pas del temps. Inicialment 
trobem censos en diners, en espècies (grans, 
cereals, gallines, porcs, coques...), prestacions 
d’obres o vigilàncies. Paral·lelament també 
calia satisfer el delme, la tasca dels fruits o la 
collita, drets d’ús de monopolis com els molins 
o el forn públic i tot un seguit dels anomenats 
‘mals usos’ derivats de l’adscripció a la terra, 
juntament amb la redempció de persones o 
remença8. Com a resultat de les dues guerres 
Remences, els mals usos i la remença queden 
dirimits a partir de la sentència arbitral de 
Guadalupe de 1486. Del total de 6 mals usos 

8 Aquests anomenats ‘mals usos’ eren uns pagaments que s’aplicaven a tota la població remença, la dels masos i la que ja n’havia 
marxat. Eren com una mala aplicació d’un costum antic. Es considera que eren sis: l’eixorquia (home propi sense descendència), 
l’intèstia (morir sense testament), la ferma d’espoli forçada (garantia de dot), l’àrsia (per crema de mas), la cogúcia (càstig per 
dona adultera) i la redempció de persones o remença (compra de llibertat).

Per a més informació vegeu:  Lluch, R; Mallorquí, E. Els masos a l’època medieval. Orígens i evolució. Dins: CONGOST, Rosa, 
JOVER, Gabriel, BIAGIOLI, Giuliana. L’organització de l’espai rural a l’Europa Mediterrània. Masos, Possessions, Poder I.  Girona, 
Ed. CCG, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2003

Mas Domènec (Pavos). Anys cinquanta. 
Núm. Reg.3.647 (AMBL)
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existents cada mas va poder pagar pels que 
tenia declarats i, així, desfer-se’n. Malgrat això 
molts varen optar per la opció de no redimir 
i pagar a canvi un petit cens anual i perpetu 
per mal ús. Això a la llarga els va servir per 
a demostrar l’antiguitat de la propietat útil. 
Aquests cens es pagava cada 21 d’abril, dia a de 
la sentència. D’entre els masos blanencs l’hem 
trobat explícitament declarat al mas Martí i al 
mas Trull, encara que de ben segur la majoria 
el degueren pagar.

Cal esmentar que aquest domini directe, que 
inicialment estava en mans de senyors feudals 
laics o eclesiàstics, amb el pas del temps, per 
compra de tot o una part, va poder passar també 
a mans d’altres col·lectius9.  I també que era rar 
que cada pagès o mas tingués un únic senyor 

directe. Normalment en el si d’un territori 
jurisdiccional hi podia haver diversos senyors 
directes, alguns més grans i d’altres més petits. 
Fins i tot parcel·les d’un mateix mas podien 
estar subjectes a diferents senyors directes. 
Perquè ens fem una idea d’aquesta diversitat 
vegem alguns dels senyors directes que hem 
localitzat de la nostra zona i que varen rebre 
algun pagament durant el període estudiat:

Senyors que varen rebre algun pagament dels 
masos o de peces de terra del terme de Blanes:

• El llinatge dels Blanes, senyors del castell. 
Fins el s. XIV.

• Ferrer de Cruïlles. Probablement per 
parentesc amb els Blanes.

• La casa vescomtal de Cabrera a partir de 
1382. Després els Enríquez de Cabrera, 
els Marquesos d’Aitona i posteriorment 
durant el s. XVII el comerciant Esteve 
Alemany i Florit i els seus descendents els 
Sala Alemany i Sangenís.

• Els senyors del castell de Lloret, com 
Guillem de Lloret o Gispert de Lloret, 
durant la primera meitat del s. XIV.

• El castell de Montsoriu 
• El benefici de la capella de Sant Joan del 

castell de Blanes
• Sant Pere de Galligants (Girona)
• El monestir de Santa Maria de Valldemaria 

(Maçanet)

Senyors que varen rebre algun pagament 
dels Masos o de peces de terra dels veïnats 
de Traslaigua del terme de Palafolls i de la 
Vilanova de Tordera:

9 Així va passar per exemple amb part la senyoria de Blanes el s. XVII . Vegeu: Roura i Roger, J: Blanes al s. XVII. 
Els primers marquesos d'Aitona i el mercader Esteve Alemany i Florit. Blanda, núm. 14, p 92-197, Blanes, 2011.
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• Els Palafolls, senyors del castell de Palafolls
• Els vescomtes de Cabrera com a senyors 

del castell de Palafolls a partir s. XIV
• El senyor del castell de Montornès.  
• L’Abadia de Santa Maria de Ripoll
• L’Abat de Sant Salvador de Breda
• La Clau de Santa Maria de Pineda
• El castell de Montsoriu 
• La capella del castell de Palafolls
• El cavaller Arnau d’Alou de Barcelona
• Joan des Clapers, batlle de Palafolls, senyor 

de les rendes de Montornès a principis del 
s. XVI. Més endavant les cobrarà l’hisendat 
Oms del carrer Ample. També Francesc 
Vila i Recasens d’Hostalric i la capella de 
Sant Pau de la catedral de Girona a primers 
del s. XVIII.

• El monestir de Roca Rossa (Tordera).

Tots aquests senyors, un moment o altre o 
alhora, varen exercir una part dels drets de 
propietat sobre l’espai que ens ocupa. L’altra 
part de la propietat, com hem esmentat, 
la tenien els senyors útils dels masos10. 
De masos, fins el s. XVII i en la nostra àrea 
d’estudi n’hem localitzat 96. Del terme estricte 
de Blanes n’hem fitxat 74, del de Traslaigua 

19 i del de la Vilanova de Tordera 4. De les 
dues darreres zones hem pogut situar sobre el 
territori gairebé tots els masos. Amb Blanes ha 
estat diferent. Només ens n’hem en sortit amb 
la meitat, bàsicament perquè molts d’ells són 
de dates molt reculades de les quals no hem 
pogut disposar d’informació.  

Els primers masos documentats ens apareixen 
el s. XIII, algun a l’inici. Però el primer recompte 
general i complet que hem pogut consultar és 
el del capbreu de 138511. Aquest document 
ens indica que al terme de Blanes hi havia pel 
cap baix 63 masos, un nombre considerable 
per a un terme reduït com hi havia aleshores. 
D’aquests n’hi ha 33 que no hem pogut situar 
geogràficament i de la majoria en sabem ben 
poca cosa. Dels 30 restants en sabem quelcom 
més: sabem on eren i també quelcom de 
l’evolució de les seves terres i propietaris.  

En línies generals sembla que la conjuntura 
alcista de l’alta edat mitjana va afavorir la 
proliferació de masos, però posteriorment pocs 
varen resistir el període de crisi de la baixa edat 
mitjana dels segles XIV i XV (episodis de pesta, 
guerres, terratrèmols, sequeres, males collites, 
fam...).12 Dels 63 masos registrats el 1385 

  10 Aleshores ningú no en tenia la propietat única i plena. Aquesta opció es va imposar a partir del s. XIX amb la revolució liberal.  

11 En línies generals un capbreu era una escriptura de confessió on constava el reconeixement de drets fets pels vassalls o emfiteu-
tes d'un senyoriu o domini directe. Era una renovació dels drets dominicals. En la capbrevació es reconeixia el domini i es confes-
saven les prestacions que s’havien de fer al senyor directe. Els capbreus consultats han estat: Capbreu a favor de Guillem de Blanes 
de 1346. FF, 414. Capbreu de 1353 a favor de Gispert de Lloret. FF, 462. Capbreu de 1385 dels Drets del Castell de Blanes. Bernat 
de Cabrera. AHH. VC. Fitxes de l’AMBL. Capbreu de 1443 de Bernat Joan de Cabrera. AHG. Llibre 13. Escàner 21573. Capbreu de 
1478-1492, AHG, FN 418. Capbrevació de 1502 del terme de Palafolls. AHH. VC. Capbreu de 1583 a favor de marqués d’Aitona. 
BC (Fons Saudín), fons AMSils-AMBL. Capbreu de 1705-1709. BC /Fons Saudín.

 12 La Crisi de la baixa edat mitjana és el nom d’un seguit de catàstrofes, desgràcies, transformacions i conflictes que marcaren la 
societat gironina i catalana  a partir de l’any 1333. Aquest any va ser anomenat “el mal any primer” pels mateixos contemporanis. 
A un seguit de crisis de subsistències l’any 1348 s’hi va sumar l’arribada de la Pesta Negra que aniria rebrotant fins ben entrat el 
s. XV. Catalunya va perdre al voltant de dos terços de la població i el camp es va veure molt afectat. Varen quedar molts masos 
abandonats o rònecs. Vegeu: Mallorquí, Elvis; La Crisi Baixmedieval. Dins: Història de la Selva, Diputació de Girona, 2011.
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només un 30 % varen arribar a finals del s. XVI 
(capbreu de 1583)13. Hem observat com alguns 
d’aquests masos eren comprats per propietaris 
de masos veïns a l’encant públic, com d’altres 
s’anaven trossejant i les seves parcel·les 
s’anaven venent per al conreu o per urbanitzar 
i també com n’hi havia d’altres que s’unien 
entre ells a través de polítiques matrimonials.  

Dels masos d’època medieval pràcticament 
de cap no en tenim la superfície. En canvi les 
fonts d’època moderna consultades sí que ens 
aporten certes dades sobre aquest tema. A partir 
del capbreu de 1583 ens poden fer una idea 
aproximada de com eren de grans els masos 
de Blanes i de Traslaigua (Vegeu-ne quadres). Si 
les superfícies mitjanes dels masos gironins se 
situaven entre les 11 i les 22 ha (25-50 jornals), 
la mitjana per als de Blanes el 1585 se situava al 
voltant de les 20 ha (46 j), mentre que per als de 
Traslaigua l’estimem al voltant de les 25 ha (57 
j). Els masos de Traslaigua eren més homogenis 

en el sentit que la majoria eren d’una mida 
mitjana (entre 20 i 100 j) i n’hi havia pocs de 
petits i de grans. A Blanes n’hi havia força més 
de petits (< 20j) menys de mitjans i uns quants 
de grans o molt grans amb molta quantitat 
de bosc, cosa que pràcticament no succeïa 
amb la majoria dels masos de Traslaigua, on 
predominaven les terres de conreu. 

Un cas extraordinari que cal comentar a part és 
el del mas Valldolig, que el 1583 declara tenir 
1.000 jornals de terra, dels quals només 20 
eren de llaurar. El seu senyor degué controlar 
una franja boscosa que, pujant des de la Riera 
i tocant les fites amb Lloret, arribava fins els 
dominis del mas del Vilar, a la punta nord 
del terme. Amb aquestes xifres se situava no 
només com el mas més gran de Blanes sinó 
com un dels més grans de tota la vegueria 
de Girona. I, naturalment, les seves terres 
representaven una part molt significativa del 
total de terres del terme de Blanes. 

13 Cal comptar que aquesta xifra pot augmentar una mica ja que mitja dotzena de masos del s. XV i XVI dels que no tenim ante-
cedents més reculats es possible que siguin algun dels masos medievals de 1385 que varen canviar de nom.

 Mas Ferrer del Puig. 1964 c. Núm. Reg. 44.256. Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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Superfície aproximada d’alguns masos del terme del castell de Blanes
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Amb tot, no ens hem d’imaginar els masos 
i les masies com quelcom aïllat en mig de 
la boscúria o dels camps. Efectivament, el 
poblament rural era dispers, les cases dels 
masos estaven separades entre si però al terme 
de Blanes estaven relativament properes les 
unes amb les altres i hi havia zones on moltes 
estaven connectades visualment, sobretot en 
època medieval. 

El terme de Blanes, sense Traslaigua, era petit i 
amb unes zones condicionades per la orografia 
del terreny relativament ben delimitades. En 
línies generals podem parlar d’una zona alta 
muntanyosa, d’una zona baixa plana propera a 
les rieres i a la Vila i d’una zona intermitja o de 
transició. La zona més muntanyosa comença 
amb un seguit de petites serralades i turons 
d’entre 100 i 200 metres (turó d’en Montells, 

els Tres Turons o el turó d’en Trompa) que 
progressivament van guanyant altura fins a 
situar-se entre els 200 i 300 metres dels turons 
de la serralada del Vilar que tanquen el terme 
pel nord (turó del Vilar, terme Gros, el Pi 
Gros o el turó d’en Gall). Tot aquest terreny 
tant irregular era ocupat per masses forestals, 
sobretot de suro i pi, i també per vinya. 

El poblament hi era escàs i se situava a les 
poques valls una mica amples existents. És el 
cas de la zona del Vilar on a la part alta de la 
vall que s’obre cap a Sant Daniel tot seguint 
el torrent hi havia el mas més important, el 
del Vilar.  L’altra zona era la vall que s’obre 
des de l’Oratori de can Bruno cap la zona de la 
Dona Morta i la Font d’en Nàpols i que davalla 
tot seguint el torrent de can Rabassa cap a la 
Vilanova de Tordera. Una zona amb el turó 
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d’en Montells a migdia i 
que quedava tancada per 
Llevant pels Tres Turons. 
Pensem que aquí, a la 
part alta, se situava el mas 
Vilargater i potser algun 
altre mas com hi ha hagut 
c o n t e m p o r à n i a m e n t . 
Les terres de Vilargater 
arribaven molt a prop del 
Vilar.

Per sota de les primeres 
estribacions dels turons 
mitjans (Turó d’en Mon-
tells, tres turons, turó d’en 
Trompa, de Vistamar...) i 
fins a les zones més baixes 
hi havia una amplia zona 
de transició, relativament 
suau, que és on se situaven 
la majoria de cases de 
masos. Als peus del turó 
d’en Montells se n’hi con-

centraven moltes. N’hi havia tant a la banda 
que mira cap a la Vilanova de Tordera tot 
seguint la davallada del torrent de mas Cuní 
(mas Montells, Bassó, Rabassa, Fonós, Cuní ...), 
com cap a la zona més alta i central de migdia 
de sota el turó: la zona que mira cap a ca la 
Guidó i cap on hi havia l’antiga capella de Sant 
Antoni. Tanmateix, aquestes terres mitjanes 
les podem fer extensibles tant cap a la zona de 
mas Florit i mas Coll (Moixa) com cap a l’altra 
costat, el de mas Martí, mas Vieta (Güelo), 
mas Tarascó (Enlaire) o les Ànimes (Control). 
Finalment, dins aquesta zona de transició 
encara hi hauria un darrer espai poblat que seria 
el situat a llevant del camí de mas Palou, amb 
els masos Palou, Antuny, Moixí o Valldolig, 
entre d’altres. En aquest últim tram hi hauria 
encara força bosc però majoritàriament tota 
aquesta zona mitjana estava plantada de vinya 

i també de cereal, aquest sobretot cap a la zona 
de sota el turó d’en Montells que mira cap a 
Tordera. 

En la zona baixa, a tocar la Riera principal i les 
que l’alimenten, no hem localitzat cap casa, 
només terres. En canvi n’hem tornat a trobar ja 
de camí a la pujada de Santa Bàrbara, cap a can 
Cateura o cap a Mont-ferrant. Sembla que en 
època alt medieval també hi va haver cases de 
mas cap a la Salut i a l’inici de Raval. Les terres 
d’aquests masos tant a tocar de la vila es varen 
convertir en petites parcel·les o en peces de 
terra per construir cases. En línies generals, les 
terres més properes a Dintre Vila, a principis de 
l’època moderna, eren parcel·les relativament 
petites dedicades a l’horta, tant a la banda de 
Raval com a sa Carbonera, sa Massaneda o els 
Massans. En algun d’aquests llocs hem trobat 
indicis d’antics masos alt medievals. En canvi, 
Riera amunt ja es localitzen moltes més terres 
de mas. Tant aquestes com els horts closos 
pagaven els seus respectius censos al senyor 
directe.

Finalment, a prop de mar, en terres carac-
teritzades per les serralades, els turons i els 
desnivells pronunciats com Santa Bàrbara, 
Sant Joan, Cala Bona, la Serra Llarga o s’Agüia, 
en aquesta època pràcticament no hi hem 
trobat cases de masos. Només un indici a la 
zona més planera entre Calabona i Santa Anna 
(El Convent). Era una zona amb bosc però 
la majoria era terra treballada, sobretot amb 
vinya.  

Pel que fa al veïnat de Traslaigua durant el s. 
XVI, en línies generals cal dir que els masos 
quedaven una mica més dispersos que a 
Blanes. Molts dels capmasos o cases principals 
dominaven part de les seves terres i estaven 
a tocar de vies de comunicació importants 
com el camí ral de Malgrat o Barcelona (camí 
Fondo) o el camí ral de Tordera i les seves 
ramificacions cap als molins i les zones de 

 Exemple de la zona intermitja. 
    Zona mas Martí, Vieta i Tarascó. 
    c. Núm. Reg. 19.990 Fons Ricard Serrat (AMBL)



20

MASOS, LLOCS  I TERMES  I

conreu més importants del Pla de la Tordera. 
Aquesta dispersió d’època moderna durant la 
baixa edat mitjana no hi era tant. A la zona del 
Puig Carener, per sobre de l’Antiga i l’Horta 
d’en Creus, hi havia una certa concentració 
de cases de mas, com també passava a la zona 
actual de Quatre Vents i a la part mitja del 
Camí Fondo. 

Aquest veïnat de Traslaigua presentava uns 
condicionaments geogràfics molt marcats. 
Per una banda hi havia unes terres baixes i 
inundables delimitades pel mar, el riu Tordera 
i les penyes de la banda nord. La gran majoria 
de cases estaven situades al capdamunt de les 
penyes (des dels Padrets fins al mas Marull o 
Plantera Alta ) i s’escampaven cap a la zona 
interior fins a l’actual mas Moixa, fins el Molí 
de Roig o més enllà fins a la part inferior del 
mas Cremat en un contínuum de terres sense 
massa alts i baixos, excepte en la zona de 
connexió amb la Massaneda i els Massans.

A la part baixa, és a dir, a tot el sector de s’Aba-
nell, actual Racó d’en Portes i la Plantera, 
només trobem alguna casa de mas a la Plan-
tera. En concret el mas de la Plantera (que a 
finals del s. XVI tindrà torre i s’anomenarà la 
Torre dels Moros) i cap al final de la Plantera 
i el Pla, el mas Bisbe. Seguint els recs també 
hi havia els tres molins fariners anomenats 
de Blanes: el de baix a tocar el camp de futbol 
antic, el molí de la Roca a tocar la cruïlla de 
la carretera de Malgrat i la SAFA i més amunt 
girant cap al nord, el molí de Roig. També hi 
va haver un molí draper per fer paper prop del 
de la Roca i un altra al molí d’Avall. A banda, 
durant la baixa edat mitjana també hem trobat 
un inici d’assentament o vilar amb un parell o 
tres de cases anomenat el Vilar o la Vilanova 
de s’Avanell. Aquest vilar no va prosperar i va 
acabar desapareixent. Tota la resta eren zones 
de conreu amb les seves sínies, rieres, recs i 
camins públics i privats. Unes terres al·luvials 

 Zona alta muntanyosa. Vinyes al Vilar. Núm. Reg. 4.381. Col·lecció  Ramona Robert Balvey (AMBL) 
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Superfície aproximada d’alguns masos de Traslaigua
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dedicades majoritàriament al conreu de ce-
reals i que genèricament trobem denomin-
ades com a s’Abanell, la Illa o la Plantera i 
posteriorment com la Rabassada o ses Fal-
ques. Aquestes eren les terres millors i més 

productives de la tota la zona estudia-
da. Això feia que la majoria de masos 
importants maldessin per tenir-hi te-
rres. De fet, la majoria de masos mit-
jans i grans n’hi varen tenir.
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Sobre termes i llocs

Tanmateix, pel sol fet d’anar aplegant i treba-
llant un volum considerable d’informació mas 
a mas, peça de terra rere peça de terra, afronta-
ció rere afrontació, ens han anat apareixent de 
manera relativament clara les divisions admi-
nistraves del territori (termes castrals, termes 
parroquials...) i també tota mena d’accidents 
geogràfics i llocs que han donat personalitat al 
nostre entorn i que parlen de la profunda hu-
manització d’un territori que no ha descuidat 
cap indret sense nom.

Sense voler entrar en una anàlisi històrica dels 
termes, el fet és que durant la baixa edat mitja-
na i fins a 1603 el terme de Blanes, que corres-
ponia al del castell de Blanes i, quan es crea, 
al de la parròquia de Santa Maria, era força di-
ferent de l’actual. Era més petit i muntanyós. 
Per la banda de llevant i nord limitava amb el 
terme del castell de Lloret de manera no massa 

diferent de com ho fa actualment. Pel sud el 
límit del terme estava a s’Auguer, la seva platja 
es va incorporar a Blanes el 1458. Més enllà ja 
era terme del castell de Palafolls. Per la banda 
de Ponent el límit amb Palafolls el marcava la 
Riera, aproximadament fins a l’altura del carrer 
del Vilar Petit, als Massans. En aquest indret 
arrencava el camí ral d’anar a Tordera i també 
hi davallava el torrent de la mina Cristal·lina. 
Creiem que aquests dos elements podrien ha-
ver fet de frontera amb Palafolls i el veïnat de 
Traslaigua. El camí ral pujava des de la Riera 
cap a la zona de l’actual Horta de la Perla, se-
guia paral·lel a les penyes del parc de la mina 
Cristal·lina (carrer Barcelona), passava per sota 
l’actual mas Moixa cap a l’Estació, girava en 
direcció a mas Florit (Dilmer) a l’altura del mas 
Cortils (Vaixeller) i per sota mas Florit es diri-
gia cap a mas Cremat i la Vilanova de Tordera 
(Sant Daniel). Aquest era aproximadament el 
recorregut del camí Ral. Creiem que totes les te-
rres que quedaven a llevant d’aquest camí per-

  Mas Martí. Núm. Reg. 1.491. Col·lecció Josep Sagrera (AMBL)
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tanyien al terme de Blanes, les de Ponent al de 
Palafolls, concretament al que els documents 
sempre anomenen el veïnat de Traslaigua. Pel 
que fa al límit amb el terme de la parròquia de 
Tordera cal dir que se’ns ha presentat més di-
fús. En línies generals podria haver passat per 
un antic torrent que hi havia entre mas Cuní 
i mas Bassó, seguiria per darrere el turó d’en 
Montells, pujaria cap a Vilargater (Planes de 
mas Bassó-Oratori-Dona Morta) i d’aquí enfi-
laria cap a la banda baixa del Vilar i pujaria cap 
al turó d’en Gall.

Amb tot, el més significatiu pel que fa a límits 
és, sens dubte, que tot el veïnat de Traslaigua 
és va incorporar a Blanes entre 1603 i la ra-
tificació de la Reial Audiència de 1605. Fins 
aleshores 16 canes (25 m. aprox.) més enllà 
de les muralles ja era jurisdicció del castell de 
Palafolls. Gràcies a aquest privilegi de Gastó 
de Montcada tot el territori entre la Riera i el 
riu Tordera quedava dins el terme blanenc: sa 
Massaneda, l’Horta d’en Creus, els actuals Pa-
vos, Quatre Vents, el Racó d’en Portes, s’Aba-
nell, la Plantera, i tot el Pla de la Tordera fins 
a prop de la torre de l’Antoni Joan a la Vilano-
va de Tordera (avui veïnat de Sant Daniel)14. 

Cal matissar, però, que amb la urbanització 
de sa Massaneda, els drets de parroquialitat de 
la zona ja havien passat a Blanes des de l’any 
1590. Amb aquesta ampliació Blanes va guan-
yar molt territori i les millors terres de conreu.

Aquest recorregut general per les terres i el 
paisatge dels masos l’hem fet acabar a primers 
del s. XVII. D’aquesta època són els masos més 
moderns que hem anotat. Amb tot cal dir que 
aquest món durant els s. XVIII i XIX es va se-
guir conformant atenent a un procés d’evolu-
ció històrica (augment demogràfic, desfores-
tació, parcel·lació de terres, privatitzacions, 
crisis agràries...) i que cap a mitjans del s. XX, 
el sistema de mas entrà en crisi (èxode rural, 
política agrària europea i conversió de la masia 
en segona residència o per a usos terciaris amb 
la separació de terres i masia ...) i gairebé desa-
pareix del nostre territori. Tot això caldria que 
fos objecte d’un futur estudi. Avui, dels antics 
masos que hem recollit, només en queden 
unes comptades explotacions agrícoles fami-
liars i algunes masies amb usos residencials. La 
transformació del paisatge ha estat enorme i 
avui tenim un espai rural que difícilment s’es-
tructura a través del mas.  

14 L’antiga divisió jurisdiccional oferia molts inconvenients. Tant per a l’administració de justícia civil i criminal (afavoria que els 
criminals poguessin escapar fàcilment) com per a la seguretat i bon govern de la molta gent que havia començat a viure a sa 
Massaneda (que tenien molt lluny l’autoritat civil i religiosa de Palafolls i també els serveis).  Vegeu: AMBL. Pergamí núm. Reg 50. 
Privilegi d’extensió del terme de Blanes fins a la Tordera.

 Mas Valldolig. Núm. Reg. 1.500. Col·lecció Josep Sagrera (AMBL)
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RELACIÓ DE MASOS DEL TERME DEL CASTELL DE BLANES

Aixet o Peixet, mas
Apareix al capbreu de 1385. Desconeixem si té 
relació amb el mas Peixet contemporani situat 
en el camí de la Dona Morta.

Alemany, mas
En el capbreu de 1385 declara pagar 4 sous al 
senyor del castell de Blanes. Al cap de pocs anys, 
el 1408, en un document de venda de terres 
ja apareix com un nom de lloc. Probablement 
en aquesta data el mas ja hauria desaparegut 
degut a la crisi de la baixa edat mitjana. Estava 
situat cap a la banda de muntanya de ca la 
Guidó, cap a l’actual urbanització Vistamar.

Andreu / Monsó, mas
És un dels masos que localitzem de més antic. 
L’any 1303 el té en senyoria Ferrer de Cruïlles, 
noble parent dels Blanes. L’any 1382 el seu 
senyor útil era Berenguer Andreu. Apareix al 
capbreu de 1385. El 1432 se l’anomena mas 
Monsó i els propietaris n’eren la família de 
pagesos Monsó. Estava situat a la zona de sota 
el turó d’en Montells, mirant cap a la carretera 
de Tordera. El mas tenia una gran peça de bosc 
al Puig d’en Montells de la qual a mitjans del 
s. XV Joan Monsó se’n ven dos trossos, a un 
pescador i a un baster. Pels volts de 1515 la 
filla del mas es casa amb Bartomeu Marquès, 
el fill prendrà el nom del mas. El 1543 Narcís 
Monsó arrenda una peça de terra a un paraire 
de Blanes en el seu mas Roig. El s. XVI la 
propietat engloba el mas Vidal i el mas Roig, 
aleshores amb les cases ja ruïnoses. El mas Roig 
estava a tocar el mas Tos a la zona actual de 
darrera Ca la Guidó. A finals d’aquest segle la 
filla del mas, Margarida, es casa amb l’hereu 
del mas veí de ca l’Antonijoan, ja del terme 

de Tordera. La filla d’ambdós apareix com la 
senyora útil en el capbreu de 1583. Aleshores 
el mas encara tenia casa, era, quintana i terres 
d’uns 15 jornals, a banda d’un camp de 30 
jornals. En una capbrevació de 1659 ja consta 
com a senyor útil del mas Jaume Antonijoan 
i com a senyor directe el potentat Francesc 
Sala i Alemany. En aquesta època el casal del 
mas consta com a derruït i el senyor directe 
intenta que el propietari el reedifiqui, sense 
èxit. El 1664 s’esmenta el pagès Antonijoan de 
la Torra del veïnat de la Vilanova de Tordera 
com a propietari de les terres del mas.

Antuny / Girbau, mas
Apareix citat el 1367 en les afrontacions 
de la venda d’un bosc. El senyor útil, l’any 
1385, capbreva a favor del castell de Blanes, 
a qui paga 2 sous i 15 diners. El 1421 el mas 
incorpora el mas d’en Simó Coll. La segona 
meitat del s. XV mor l’hereu Antuny, el seu 
successor està incapacitat i el mas passa a 
mans dels Domènech, pagesos de Blanes. 
Des d’aleshores i fins a mitjans s. XVI hi ha 
registrades moltes vendes de terres del mas als 
termes de Blanes i Palafolls. El 1478 aquests 
Domènec també tenien el mas Coll Rabassa. 
El 1543 el mas passa a mans dels Manresa, 
notaris de Blanes. El s. XVIII se’l coneix com 
a mas Girbau. El mas estava situat a tocar de 
l’actual urbanització de Vistamar, a prop del 
camí de mas Palou i per sobre del mas Palou. 
El mas donava nom a un puig i a una font: la 
font de la comare Antuny.

Arbat, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.
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Aulet, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització 

Avi, mas
Citat en una referència de 1425 en que 
Antonia Pujol ven una peça de bosc del terme 
del castell de Blanes en el lloc anomenat 
mas Avi. També hi havia la serra d’en Avi i 
el Bosc d’en Avi. El 1428 es parla d’un honor 
d’en Avi ja difunt. Del mas probablement 
aleshores ja només en quedaven terres. Va 
estar situat entre l’actual barri de ca la Guidó 
i el mas Martí.

Axandri, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Banyot, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Barrot, mas
En el capbreu de 1583 el mercader Joan Daví 
tenia un camp de 3 jornals en el lloc de mas 
Barrot. Estava situat sota l’església de la vila i 
per la banda nord tocava amb el camí d’anar 
a Lloret. Probablement es tracti d’un mas 
antic, aleshores ja disgregat 

Bartolot, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Bartomeu, mas
Apareix al capbreu de 1385 com el mas 
d’en Francesc Bartomeu. En desconeixem la 
localització

Berart, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Borabona, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Brucell, mas
Mas citat el 1418. En desconeixem la loca-
lització

Calabrell, mas
Aquest mas apareix en unes afrontacions de 
terres en la capbrevació al senyor de Lloret de 
1353. S’hi descriuen quatre peces de terra amb 
diferents emfiteutes. Segurament es tractava 
d’un antic mas que havia estat abandonat, que 
les seves terres havien quedat repartides i que 
aleshores donava nom a una zona.

Capell, mas
 Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Caraver, mas 
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Coll / Moixa, mas
El mas es esmentat en les capbrevacions d’unes 
peces de terra al senyor de Lloret de 1353. Es 
parla de diverses terres i horts al mas Coll. El 
1385 el mas paga drets al senyor del castell de 
Blanes (II ous). L’any 1444 l’hereu del mas se’l 
ven al pagès Pere Antuny. Els Coll degueren 
recuperar el mas perquè a principis del s. XVI 
ells apareixen de nou com a senyors útils. En 
aquest moment el mas està en crisi. Joan Coll, 
no pot sustentar la família degut a la penúria 
general per l’escassetat de blat a Catalunya i 
s’ha de vendre diverses peces de terra. El 1545 
arrenda el mas Coll i també les terres del mas 
Viladrau. Aquests anys el mas es treballat per 
arrendataris. Finalment el 1563 hereta el mas 
un germà d’en Joan que vivia a Barcelona i 
que se’l ven al pescador Joan Morell. El 1583 
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no capbreva, el que fa sospitar que el senyor 
útil gaudia d’alguna exempció. A primers del 
s. XVII l’estadant del mas pagava al rector de 
Blanes drets de confessió o de vigílies. Al s. XIX 
el mas se l’anomenava mas Coll o mas Moixa, 
el nom que ha pervingut.

Coll Rabassa, mas 
El trobem referenciat l’any 1448 quan el pagès 
de la parròquia de Blanes Genís Coll Rabaça 
permuta unes terres amb el pagès Salvador 
Mates. En el capbreu datat entre 1478 i 1492 
el propietari o senyor útil és Gàbriel Domènec 
que també té el mas Antuny. En aquests 
moments el mas tenia 6 jornals de terra, amb 
casa i altres possessions. Era un mas petit. El 
trobem situat prop de l’actual cementiri, a la 
zona alta del Control. Tenia el mas Tarascó a 
la seva banda Est i a la seva banda Oest el mas 
Mates i el Coll (Moixa). 

Conill / Cuní, mas
El 1379 Berenguer Conill, propietari del mas, 
permuta unes terres amb el propietari del 
mas Julià. El mas d’en Conill està entre els 
capbrevadors de 1385 a favor del castell de 
Blanes. Els Conill en varen ser els senyors útils 
fins a mitjans s. XVI en que passa al pagès 
de Lloret Joan Cassà. Els hereus de Cassà el 
mantenen una mica més d’un segle perquè 
a finals del XVII el propietari que apareix és 
el ciutadà honrat Francesc Piferrer. Aquesta 
família hi seran, al menys, fins la segona 
meitat del s. XVIII. Els Piferrer hi tenien 
arrendataris. Per damunt dels Piferrer, com a 
senyors directes, hi havia els Sala, ja que els 
seus avantpassats havien comprat els drets als 
Aitona. El 1583 el mas tenia una extensió de 
50 jornals, però a mitjans s. XVIII les terres del 
mas havien davallat molt i la masia presentava 
ruïna. El mas va ser treballat amb arrendataris 

 Mas Montells. Núm. Reg.1.517. Col·lecció Josep Sagrera (AMBL)
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fins a finals del s. XX. La masia es va refer a 
finals del XVIII. Al llarg de més de 600 anys 
el mas va mantenir el nom dels primers 
estadants coneguts, els Conill o Cuní. Aquest 
mas estava situat a tocar els masos Bassó i 
Montells, on actualment hi ha l’entrada de la 
Ciutat Esportiva.  

Desenveia, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització

Déu, mas
Citat el 1346 quan Pere de Déu, home propi 
i soliu, reconeix pagar diverses prestacions a 
Guillem de Blanes, senyor del terme del castell. 
En espècie pagava grans, gallines, porc, coques, 
obres o vigilàncies. Pel mas i terres pagava el 
delme i tasques als senyors de Blanes, Lloret i 
Sant Pere de Galligants. Tenia terres al terme 
del castell de Palafolls per les quals pagava al 
monestir de Vallmaria. A tot això calia afegir 
totes les prestacions del domini directe com 
la Remença, mals usos, terços, lluïsmes ...etc. 
A partir de 1411 el mas no apareix i es parla 
només del lloc anomenat mas Déu. Així 
succeeix en el capbreu de 1443. Possiblement 
el mas hagués quedat rònec. Sembla que les 
terres varen passar al mas Martí i també al mas 
Vieta. Estava situat prop de les zones actuals de 
mas Martí i mas Güelo.

Dilmer /Diumer / Camps / Florit /
Flix, mas
El trobem citat el 1353 quan Guillem Dilmer 
paga prestacions feudals a Gispert de Lloret i a 
Sant Pere de Galligants. Segons el capbreu de 
1385, pagava al senyor del castell de Blanes 4 
sous, un parell de gallines i de fogasses (massa 
de farina pastada semblant a un pa). L’any 1427 
el propietari n’era el sastre Francesc Torrelles, 
que el ven al també sastre i mercader Bernat 
de Puig. Aleshores el mas tenia 15 jornals 

d’extensió. El segle XVI es conegut com a mas 

Camps perquè va ser propietat del notari Joan 

Camps i posteriorment com a mas Florit. El 

s. XVII el propietari útil era el ciutadà honrat 

de Barcelona Francesc Florit i d’Albertí i havia 

incorporat tot el veí mas Mates. Francesc Florit 

va ser doctor en filosofia i professor en lleis a 

Barcelona. En un capbreu de 1665 a favor del 

senyor directe Francesc de Sala i Alemany, 

Florit, a banda d’altres propietats com cases i 

botigues a Dintre Vila, declara tenir 45 jornals 

de terra, gairebé tota de conreu. A finals del s. 

XVIII i principis del XIX també se l’anomena 

mas Flix. El mas va estar en actiu fins la primera 

meitat del s. XX. Estava situat a l’actual barri de 

mas Florit, aproximadament entre els carrers 

Montblanc, Pedraforca i Aneto. 

Doet, mas

Apareix al capbreu de 1385.

Dòria, mas

Citat en un pergamí (Reg. 216 AMBL) de 1565 

sobre els drets d’un camí. Es parla del mas Dòria 

de Pau Dòria. En el capbreu de 1583 Jaume 

Pau Dòria tenia una peça de terra llaurada i 

part plantada de vinya, amb una petita casa 

construïda, situada al lloc dit mas Tos, de 7 

jornals. Aquest petit mas estava al nord de Ca 

la Guidó. 

Esteve /Estevena d’en, mas

Apareix al capbreu de 1385. El seu estadant 

pagava 4 sous com a drets del castell de Blanes. 

Estevenet, mas

Apareix al capbreu de 1385. El seu estadant 

pagava 3 sous com a drets del castell de Blanes.

Fàbrega, sa, mas

Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 

la localització.
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Farrera, mas
Apareix al capbreu de 1385. Era el mas d’en 
Pere de Farrera. En desconeixem la localització.

Foixat, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem la 
localització.

Farrera, mas
Apareix al capbreu de 1385. Era el mas d’en 
Pere de Farrera. En desconeixem la localització.

Foixat, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem la 
localització. 

Fonós, mas
Apareix citat l’any 1363. El 1367 el seu 
propietari ven terres prop de la Riera. En el 
capbreu de 1385 declara pagar 4 sous al castell 
de Blanes, el seu senyor jurisdiccional. En 
foren emfiteutes o senyors útils la família de 
pagesos Fonós. En la documentació no queda 
clar si eren de la parròquia de Palafolls o de 
Blanes. El 1452 els Fonós arrenden el mas per 
5 anys al pagès de Tordera Llorens Tornafulles 
pel preu de 24 florins d’or aragonesos. Entre 
el 1478 i el 1492 el mas passa als Manresa. 
Durant la primera meitat del s. XVI el mas té 
com a senyora útil a Caterina Manresa, dona 
del notari Coll. No en sabem la grandària però 
sabem que durant el s. XV venen peces de bosc 
i de terra prop del mas d’una extensió de més de 
13 jornals. El mas havia tingut terres a prop de 
la Riera de Blanes a tocar el mas Garriga, a tocar 
el mas Domènec i també un bosc al Torrent de 
les Vernes. Degué ser un mas de dimensions 
mitjanes. El 1583 el seu propietari ja era Joan 
Bossarrot però no apareix al capbreu el que 
fa sospitar que gaudia d’alguna exempció en 
aquest sentit. El mas estava situat sota el turó 
d’en Montells, a llevant dels masos Montells i 
Rabassa, en el que s’anomenava la Coma d’en 
Fonós.  

Font, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.

Fornaca / Manresa, mas
Estava situat a l’actual barri del Control – Horta 
de la Perla.  Es citat en diversos documents 
de compres de terres el s. XVI. El s. XVII es 
anomenat mas Manresa. El seu propietari 
era el notari Manresa. El mas tenia terra als 
Massans i afrontava amb el camí Ral d’anar a 
Tordera.

Fornell/ Valart-Velart / Deulofeu, mas
En el capbreu de 1385 declara pagar un parell 
de capons i un ou al senyor del castell de Blanes. 
L’any 1438 es esmentat en unes afrontacions 
de terres del mas Tos. En una venda de terres 
boscoses que el 1425 fa al pagès Valentí Martí 
es diu que el bosc està en el lloc anomenat mas 
Velard o el Puig Boscà. En aquestes terres el 
s. XV el paraire Joan Mas de Blanes hi va fer 
construir una capella dedicada a Sant Antoni. 
En el capbreu de 1583 Bernat Jaume hi declara 
tenir una peça de terra de 12 jornals. Estava 
situat per sobre el mas Martí, entre els actuals 
barris de ca la Guidó i Blanes Vistamar. 

Garriga, mas
Hi ha constància des de 1367 de diverses peces 
de terra situades al lloc de mas Garriga. També 
es parla de la Coma i la Serra de mas Garriga. 
Apareix al capbreu de 1385. En el capbreu de 
1443 a Bernat Joan de Cabrera se’l torna a 
esmentar en afrontacions. Al s. XVI es parla de 
mas Garriga o Costa de Santa Bàrbara. Aquest 
antic mas hauria tingut terres entre la Riera, 
la pujada de Santa Bàrbara, Mont-Ferrant i la 
carretera de Lloret. 

Guimerà de Fuxarat, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització. 
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entre Gispert de Lloret i el senyor del castell 
de Blanes. A finals del s. XV incorpora terres 
del mas Déu. La família Martí en seran els 
propietaris fins el s. XVI. El 1545 es descriu el 
camí que passava a tocar del mas per anar a 
la capella de Sant Antoni, situada més amunt. 
El 1565 els germans Martí, que ja no residien 
a Blanes, es venen el mas per 80 lliures. En el 
capbreu de 1583 ja apareix com a propietari 
Joan Domènech, que declara tenir terres 
al voltant del mas i en d’altres llocs d’una 
extensió de 33 jornals. En un altre capbreu de 
1649 Gaspar Domènech declara tenir gairebé 
70 jornals de terres. En pocs anys el mas dobla 
extensió. En aquest document el propietari fa 
homenatge al procurador del senyor directe 
(Francesc d’Alemany i Sala) i diu que paga 
perpètuament el 21 d’abril 3 sous pels mals 
usos lluïts i redimits de la reial sentència 
(Sentència de Guadalupe de 1486 sobre el 
conflicte remença). Entre finals del s. XVII 
i principis del s. XVIII el mas es ven petites 
parcel·les de bosc per artigar i fer camps, en 
un moment de forta demanda de terres. En 
el capbreu de 1705 declara una superfície de 
64 jornals. Aquest mas continua en actiu com 
a explotació agrícola amb els descendents 
directes dels Domènech del s. XVI.

Mates, mas
Citat el 1346 com la borda d’en Mates, quan 
Berenguer Mates, home propi i soliu, reconeix 
pagar diverses prestacions a Guillem de 
Blanes, senyor del terme del castell. En espècie 
pagava grans, gallines, porc, coques, obres o 
vigilàncies. Pel mas i terres pagava el delme 
i tasques als senyors de Blanes, Lloret i Sant 
Pere de Galligants. A més totes les prestacions 
del domini directe com la Remença, mals usos, 
terços, lluïsmes ...etc. El 1353 Guerau Mates 
capbreva a favor del noble de Gispert de Lloret 
per unes terres al voltant del mas. Les servituds 
són compartides amb Sant Pere de Galligants. 

Guixet, mas
Apareix al capbreu de 1385. També es va 
anomenar Guixet de mont. En desconeixem la 
localització.

Janer, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.

Julià, mas
Estava situat al terme de Blanes, cap a la zona 
de mas Montells. El 1379 tenia terres a prop 
del mas Conill i del mas Vidal, en el camí ral 
d’anar a Tordera. És un dels masos que capbreva 
al castell de Blanes el 1385. A finals del s. XVI 
aquest mas està agregat al mas Montells i la 
masia està derruïda. Aleshores les terres tenien 
5 jornals.

Magrí, mas
Estava situat en una zona que en deien Les 
Feixes de Sant Joan, en concret entre el Raval 
Petit,  la Travessera de la Salut i l’actual carrer 
Jaume Ferrer. El 1363 Elisenda, la vídua 
de Boronat Magrí, n’era la senyora útil i 
propietària. Al voltant d’aquests anys es ven 
terres i part de la quintana del mas. En un 
capbreu de 1443 apareix ja com el lloc de mas 
Magrí. Probablement aleshores el mas ja s’ha 
disgregat.

Martí, mas
Citat el 1346 quan Guillem Martí, home propi 
i soliu, reconeix pagar diverses prestacions a 
Guillem de Blanes, senyor del terme del castell. 
En espècie pagava grans, gallines, porc, coques, 
obres o vigilàncies. Pel mas i terres pagava el 
delme i tasques als senyors de Blanes, Lloret i 
Sant Pere de Galligants. A tot això calia afegir 
totes les prestacions del domini directe com 
la Remença, mals usos, terços, lluïsmes ...etc. 
L’any 1353 Guillem Martí declara que pel mas 
i algunes terres té prestacions compartides 
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En el capbreu de 1583 el senyor útil del mas 

és Andreu Matas que declara posseir casa, era 

i quintana de 10 jornals més un altre camp de 

5 jornals. L’any 1592 el tinent és Bernat Mates 

que es ven una vinya de 4 jornals al nord de 

la quintana del mas per on passava el camí 

esgleier de mas Montells. A primers del s. XVII 

l’estadant del mas pagava al rector de Blanes 

drets de confessió o de vigílies. En aquests 

moments el mas es treballat per arrendataris. 

El mas estava situat entre els actuals barris de 

mas Moixa i mas Florit. A mitjans del s. XVII es 

agregat al mas Florit. La masia consta aleshores 

com a ruïnosa. 

Mestre /Maestre, mas

En el capbreu de 1385 és un dels masos que 

paga drets al castell de Blanes. També apareix 

citat en una afrontació  del capbreu de 1443.  

Durant la resta del s. XV apareix com un nom 

de lloc on es venen o s’estableixen peces de 

terra. 

Miges, d’en, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.

Moixí / Muixin/ Aubarit /Alberic/ 
Ferrer/ Borinot, mas
El lloc de Moxí apareix citat el 1353 per situar 
una peça de terra que paga tasca al senyor 
de Lloret. L’any 1353 el mas amb el nom 
d’Aubarit apareix al capbreu de 1385 on declara 
pagar 2 sous al senyor del castell de Blanes. 
Posteriorment el lloc de mas Moxí apareix el 
1408, el 1411, el 1424 o el 1432 en vendes de 
peces de terra. En el capbreu de 1443 a Bernat 
Joan de Cabrera es torna a parlar de mas Moixí, 
encara que també apareix Aubarit en una 
afrontació de terres de Valldolig. A banda, hi 
ha un lloc o mas anomenat Ferrer que sempre 
apareix en aquesta zona, a tocar de Valldolig 
i la Riera. Així apareix en alguns documents 
de 1406 o en el capbreu de 1443. Això ens fa 
pensar que es tracta del mateix mas. El 1583 el 
propietari del mas era Magí Roura, calceter del 

 Mas Florit. 1970 c. Núm. Reg.43.026. Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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carrer Ample. Aleshores declara una superfície 
de 138 jornals, la majoria de bosc. Els Roura, 
ciutadans honrats, tindran el mas fins a 
primers del s. XVIII. En el capbreu de 1705 el 
mas només té 25 jornals i a finals del s. XVIII el 
que quedava del mas era una peça de terra de 
sembrar que contenia un casalot, era, clos i part 
del quintà d’uns 3 jornals i mig de superfície i 
era propietat dels amos de mas Ferrer del Puig. 
Durant aquest segle ja apareix anomenat com 
a mas Borinot, tot i que la denominació antiga 
de Moixí no es perd. El mas estava situat on 
en l’actualitat hi ha el barri de mas Borinot, 
encara que desconeixem el lloc concret. 

Moner, mas
Mas citat en una venda de terres del mas Mates 
el 1592. En desconeixem la localització.

Mont / de Mon o de Mont, mas
La única referència és de 1366, en que el seu 
propietari Bernat Déu paga un cens a Blanca, 
esposa del castlà Ramon de Blanes. En una 
afrontació d’una venda de terra de mas Feliu es 
diu que Pau Feliu havia estat senyor del mas de 
mon. En desconeixem la situació.

Montells, mas
El trobem citat per primer cop al capbreu de 
1385 on consta que pagava 4 mesures de gra al 
senyor del castell de Blanes, Bernat de Cabrera. 
Durant el s. XIV es detecten vendes de petites 
peces de terra marginals de l’explotació. Sembla 
que resisteix bé la crisi baix medieval. Durant el 
s. XV el propietari es ven diverses peces de terra 
a mas Palau. El 1516 la dot d’una filla del mas 
arriba a la quantitat de 45 lliures. A partir de 
1563 i durant un període d’aproximadament 4 
anys, el mas es va arrendar. En aquest moment 
el senyor útil havia mort i l’hereu anomenat 
Pere Benet, encara era molt jove. Aquest mateix 
hereu és el que ja exerceix plenament com a 
senyor segons es desprèn del capbreu de 1583. 

En aquest document Pere Benet Montells 
declara tenir una propietat d’uns 130 jornals de 
bou, gairebé tota al terme de Blanes. A mitjans 
del segle següent el senyor del mas en declara 
115 al senyor directe Francesc Sala i Alemany. 
La família Montells seguirà al capdavant del 
mas al menys fins a finals del s. XVIII, tot i que 
el mas probablement el portaven arrendataris. 
Durant aquest segle el mas va creixent i 
comencen a arrendar terres. En el capbreu de 
1705 declaren tenir 145 jornals de superfície. 
En l’actualitat el mas conserva casa i terres 
per bé que l’activitat principal dels propietaris 
no és l’agrícola. Està situat per sobre el mas 
Llorens i la Ciutat Esportiva.

Morell, mas
En coneixem una citació poc clara de 1367. 
En una capbrevació a Bernat Joan de Cabrera 
de 1443 s’esmenta una feixa de terra al mas 
Morell a la Riera. A mitjans segle XV de l’antic 
mas només en quedarien algunes terres. Estaria 
situat a la zona de la Salut, prop de la Riera i 
a tocar d’un torrent que baixava de Raval o de 
Santa Bàrbara. 

Nifré, mas
L’hem trobat esmentat una sola vegada l’any 
1408.

Nomdedéu, mas
Mas que apareix al capbreu de 1385, pagava al 
senyor del castell de Blanes 2 sous.

Nualart, mas
Mas que apareix en una afrontació del capbreu 
de 1353.

Palou / Palol, mas
Aquest mas apareix citat des de la segona 
meitat del segle XIV, encara que probablement 
sigui més antic. El 1451 els propietaris eren 
Santa Palou i el seu home, el mariner Joan 
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Artigues. En el capbreu de 1470 el propietari 
que apareix és el paraire de llana Joan Palou, 
hereu de Joan Artigues. En aquells moments, 
a banda de propietats a la vila, Palou declara 
tenir un mas amb cases, quintana i altres 
possessions de 12 jornals de bou (5’2 ha de 
terreny). En el capbreu de 1583 el senyor útil 
del mas és el mercader de Blanes Miquel Oliva. 
El mas tenia aleshores una casa, era, horta, 
quintana contigua a la casa i algunes peces de 
terra petites disseminades. En total tenia ja uns 
20 jornals. A principis del s. XVIII, el 1708, el 
seu propietari era el prevere Francesc Poch i 
Alemany. Aleshores el mas tenia diverses cases 
i les terres havien augmentat a 30 jornals. Així 
es desprèn del capbreu de 1705-08. El mas 
estava situat en una zona entre els actuals 
mas Güelo i la urbanització Vistamar. El mas 
no es conserva però sí el camí que hi conduïa, 
anomenat encara el camí de mas Palou.  
  
Puig, mas
És un dels masos que paga drets al castell de 
Blanes registrat al capbreu de 1385. El mas d’en 
Puig pagava 2 sous i 8 diners. El 1440 Bernat 
Joan de Cabrera estableix una terra de 20 
jornals al sastre i membre del Consell General 
de Blanes Francesc Torrelles que pertany al 
mas Puig situada a prop dels masos Montells, 
Rabassa i Bosc, cap a la zona oest del Turó d’en 
Montells. Al cap de dos anys tot aquest mas 
va ser venut per Torrelles a Pere Rabassa, pagès 
del veí mas Rabassa. El s. XVIII el senyor útil 
del mas Rabassa encara esmenta el lloc de mas 
Puig en els capbreus.

Roig, mas
El 1363 es esmentada una peça de terra del 
lloc anomenat mas Roig. El 1443 Joan Vilar 
ven una terra al mas Roig que estava situat a 
la falda de Sant Joan, cap a la zona actual de 
Mont-Ferrant. Aquesta terra afrontava amb el 
camí que anava cap a Lloret. El s. XVI la masia 

ja estava derruïda i les terres s’havien venut. A 
finals del s. XVII es parla de terres situades a la 
costa del castell o a la costa de Santa Bàrbara 
com a terres que antigament eren del mas 
Roig.

Rubei / Rubey / Roig, mas
El trobem citat en diversos documents del 
s. XIV. El s. XV tenia terres a prop del mas 
Dilmer (mas Florit) i de mas Tos (per sobre ca 
la Guidó). També es va anomenar mas Roig. 
Aquest mas Roig es va integrar al mas Monsó 
el s. XVI. El mas estava a prop de l’actual barri 
de ca la Guidó.

Sabet, mas
Apareix al capbreu de 1385.

Salvador, mas
Apareix citat en unes afrontacions del s. XVI. 
Estava a la zona compresa entre els actuals ca 
la Guidó, la Ciutat Esportiva i mas Montells. 

Serra, sa, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.

Simó Coll, mas
Mas de la parròquia de Blanes, probablement 
de dimensions petites, que el 1421 es 
incorporat al mas Antuny. L’any 1453 de nou 
havia canviat de propietari, ara el trobem en 
mans dels amos del mas Vilaür del veïnat de 
Traslaigua. Pensem que estava situat a prop 
d’aquest mas i del mas Cortils en una zona 
fronterera entre termes.

Solà, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.

Tarascó, mas
És un dels masos que apareix en el capbreu al 
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senyor Gispert de Lloret l’any 1353. El 1385 
està entre els masos que capbreven al castell 
de Blanes. També pagava prestacions a Sant 
Pere de Galligants de Girona. A mitjans s. XV 
la propietat útil del mas va passar a la família 
Roura. El 1456 ja és de Gabriel Roura. El 1583 
el paraire Jaume Roura i el seu fill Pere declaren 
haver edificat de nou la masia, que aleshores 
tenia una quintana de 9 jornals i 7 jornals més 
entre cultiu i erm. També un bosc a prop de 
Santa Cristina i terra a les dues bandes de la 
Riera. Estava situat a la zona actual d’entre mas 
Enlaire i mas Güelo. Pel mas hi passava el camí 
que anava de Blanes fins al mas Vieta (Güelo). 

Tornafulles, la borda d’en. 
Borda o mas petit que a finals del s. XV ja 
s’ementa només com un lloc prop de la Riera 
de Blanes. Es podria tractar d’una borda 
medieval que en aquests moments ja havia 
desaparegut. Apareix citada en l’arrendament 
d’un camp l’any 1470.  

Tos / Thos / Llohat, mas
Citat el 1346 quan Jaume Thos, home propi 
i soliu, reconeix pagar diverses prestacions 
a Guillem de Blanes, senyor del terme del 
castell. En espècie pagava grans, gallines, porc, 
coques, obres o vigilàncies. També pagava ordi 
pel lloçol, per tant deurien ser emfiteutes de la 
ferreria o farga del destret. Pel mas i altres terres 
a Blanes i Palafolls pagava el delme, tasques i 
la resta de prestacions del domini directe com 
la remença, mals usos, terços o lluïsmes. Tenia 
terres a Calabona, a prop del riu Tordera (Sa 
Illa) i a Calabuig (SAFA). L’any 1353 Guillem 
Tos paga la tasca a Gispert de Lloret i a Sant 
Pere de Galligants. Antigament s’anomenava 
mas Llohat. El 1367 es diu que està situat prop 
de la Riera de Conill. El 1385 paga 3 sous de 
moneda de tern al castell de Blanes. El mas 
s’estableix de nou, en subhasta pública, al 
propietari del mas Vieta el 1438. Una de les 

condicions va ser que reedifiqués la casa del 
mas. Amb tot, el 1583, el seu propietari declara 
que la casa està derruïda. Aleshores les seves 
terres tenien una extensió de 25 jornals. Estava 
situat, aproximadament, al nord de l’actual 
barri de ca la Guidó. Part de la seva quintana 
compartia límits amb el mas Martí. I per la 
banda de ponent les seves terres tocaven amb 
el camí d’anar al Vilar, que encara travessa per 
Ca la Guidó.

Tronc, mas
Apareix al capbreu de 1385. En desconeixem 
la localització.

Valldolig, mas
El trobem citat per primer cop el 1353, quan 
Pere de Valldolig declara pagar per una terra 
prop del mas i dins la parròquia de Blanes la 
meitat de la tasca a Gispert de Lloret i l’altra al 
monestir de Sant Pere de Galligants. El 1385 és 
un dels masos que capbreven a favor del castell 
de Blanes. Pagava un parell de gallines. Va ser 
un dels masos que va resistir bé els mals anys 
de pesta i crisi del XIV i XV. El 1412 doten la 
filla amb una legítima de 42 lliures per casar-
se amb l’hereu de mas Bosc de Lloret. I en el 
capbreu de 1583 declaren tenir per al marquès 
d’Aitona, senyor de Blanes, diverses cases, 
eres, quintanes i terres amb una extensió de 
més de mil jornals, la gran majoria de bosc. 
A finals del s. XVII i primers del XVIII el seus 
propietaris venen molts trossos petits de terra, 
sobretot de bosc. Així, en el capbreu de 1705 la 
seva superfície ha davallat a uns 750 jornals de 
terra. Tot i això continuava essent el mas més 
gran del terme. El mas va unir el seu patrimoni 
al del mas Vilar pel casament de la pubilla amb 
el senyor del vilar a principis del s. XIX. En 
l’actualitat la masia principal del mas encara es 
conserva a l’inici del barri del mateix nom. El 
mas va funcionar com a explotació agrària fins 
a la meitat del s. XX. 
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l’antic mas Tos. Durant el s. XVIII el senyor 
útil del mas és Salvador Vieta, que reconeix 
com a senyor directe Francesc de Sala Sangenís 
i Alemany. Actualment es conserva la masia 
però no té usos agrícoles.

Viladrau  / Vilaubí/   Cremat, mas
Es citat l’any 1353 en la capbrevació a Gispert 
de Lloret a qui el seu estadant, Guillem Roig, 
home propi, pagava les tasques pels esplets, 
coques, aviram, pernes de porc, mals usos, 
lluïsmes i foriscapis. El lloc es denominava 
Vilaubí o Garrí. Era una explotació inicialment 
no gaire gran, d’uns 8 jornals, que  el 1413 va 
ser mas Viladrau i el 1482 passà a propietat 
dels amos del mas Coll. Aleshores tenia terres 
per llaurar, vinya, caseta, hort i pou. Dels Coll 
va passar a un pescador anomenat Morell el 
1563. Aleshores la casa estava ruïnosa. El 1580 
aquest pescador tenia uns arrendataris que 
varen perdre la vida en ser cremada la masia 
pel bandoler de Tordera Antoni Roig. Aquests 
fets varen determinar que es denominés mas 
Cremat, tot i que això no es troba documentat 
fins a primers del s. XVIII. Quan el compra el 
bracer Pere Valls en subhasta pública l’any 
1647 tenia de nou casa i constava de terres, 
honors i possessions ermes i boscoses. El 
mas va tenir diversos propietaris més: el 
sabater Pere Riurans, el bracer Pere Valls, el 
pagès Josep Dalmau o el pagès Josep Coll el 
s. XVIII. Pel que fa a la superfície del mas des 

Verell, mas
Apareix al capbreu de 1385.

Vicenç d’en, mas
Apareix al capbreu de 1385. Pagava 2 ous al 
senyor del castell de Blanes. 

Vidal, mas
Estava situat en una zona entre els actuals barris 
de ca la Guidó, mas Florit i mas Cremat. El 
trobem esmentat  ja el 1363 en la venda d’unes 
feixes de terra. El 1385 capbreva a favor del 
senyor del castell de Blanes. El senyor útil era 
en Pere Vidal. El 1412 la inquilina i propietària 
del mas és Elisenda, vídua de Guillem Vidal. 
El s. XVI el mas pertanyia al mas Monsó. En 
aquest moment la casa del mas es trobava ja 
en ruïna. 

Vieta, mas
Es esmentat l’any 1353 quan Sança, la vídua 
de Bernat Vieta, capbreva a favor de Gispert de 
Lloret. El mas estava situat a la zona d’entre 
mas Martí i mas Palou. Però també tenia terres 
cap a la riera de mas Conill i al molí de Roig. 
Pensem que és l’actual mas Güelo. Apareix 
també al capbreu de 1385. El 1438 incorpora 
les terres i pertinences del mas Tos, un mas 
rònec situat a prop seu. Al llarg dels s. XV i 
XVI gestiona parcel·les de terra als termes de 
Blanes, Tordera i Palafolls. El 1583 declara una 
superfície de 85 jornals, incloent 25 jornals de 

  Mas Cuní. Núm. Reg. 3.971 (AMBL)
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d’antic apareix una referència a 8 jornals i a 
alguna altra peça de terra. Inicialment potser 
era així de petit però entrada l’època moderna 
l’extensió del mas creix. Aquest fet el confirma 
que en l’inventari de béns de mas Viladrau de 
1778 a la casa hi troben dos jous, el que vol 
dir 4 caps de bestiar boví, que equivaldrien al 
treball d’uns 20 jornals de terra15. El mas estava 
situat al límit del terme de Blanes, a la zona de 
l’actual barri de mas Cremat, a tocar del torrent 
de mas Cuní o de can Sabata i del camí Ral de 
Blanes a Tordera. El mas es va treballar amb 
arrendataris fins la segona meitat del s. XX. 
Terres i masia varen desaparèixer a partir de la 
construcció del barri de cases baixes que avui 
coneixem com mas Cremat. 

Vilar / des Vilar, mas
Es esmentat en algunes afrontacions del capbreu 
de Lloret de 1317-18. Per tant és un dels masos 
més antics que trobem citats. Apareix també 
al capbreu de 1385. Des d’aleshores i fins avui 
els seus propietaris han estat la família Vilar o 
Vilà. En alguns documents del s. XVI el mas 
s’anomena mas Vilar de la verge maria del Vilar 
o mas Vilar de Santa Maria del Bosc. El s. XVII 
els propietaris s’anomenen també Vilar del 
Bosc. L’any 1439 Pere Vilar compra una gran 
peça de terra a tocar de l’ermita de Sant Daniel. 
L’any 1495 la pubilla del mas es casa amb un 
pagès anomenat Cortina de Sant Celoni que 
haurà de residir al mas. Aquest aporta diners, 
armes i arnesos. El cronista Roig i Jalpí, el 1678, 
esmenta que la casa és anterior a l’ermita i que 
antigament a la zona hi havien hagut diverses 
cases, formant un vilar. En la declaració del 
capbreu de 1583 només hem trobat referències 
a l’existència d’una casa, trilla, horta, quintana 

i 3 ha de blat de moro. La declarant, Montserrat 
Vilar diu que posseeix el mas en franc alou, 
que té terres ermes i una quantitat de bosc 
desconeguda. Antigament també tenia un 
molí fariner, del terme de Tordera pel qual 
cobrava censos l’abat de Ripoll. Dins aquesta 
parròquia també varen ser propietaris del mas 
Oliver de Fuirac i de diverses terres. En un 
capbreu a favor de Santa Maria de Ripoll del 
1634 Esteve Vilar declara tenir aquest mas i uns 
45 jornals de terres de conreu, que el 1705 ja 
en són gairebé 70. Amb tot, el segle XVII el mas 
passa dificultats. El seu senyor s’ha de vendre el 
redelme dels esplets. A primers del s. XIX el mas 
uneix el seu patrimoni al del mas Valldolig. La 
masia, situada al davant de l’ermita i ampliada 
el s. XVIII, resta d’empeus i està habitada. Tot 
i que no es conreen les terres encara es manté 
activitat d’explotació forestal.

Vilargatell/ Vilagater / Vilartaguer/
Vilardevall, mas
Mas situat en una zona o veïnat proper al Vilar 
on a l’època medieval hi va haver una explotació 
agrària que va pertànyer posteriorment al mas 
Bassó. El 1451 en la venda d’un bosc del Puig 
de la Dona Morta l’afrontació nord és una 
terra dels mas Vilargater. A finals del s. XVI la 
masia estava derruïda. En el capbreu de 1583 
s’esmenta que el mas Vilar gater tenia terres fins 
a tocar el torrent de s’alou del Vilar. En aquells 
moments era de mas Bassó. En un document 
del s. XVIII es parla del mas Vilartaguer que 
antigament contenia un mas anomenat 
Vilardevall. Pensem que aquest mas hauria 
estat situat en una zona propera als actuals can 
Bruno o les Planes de ma Bassó. 

15  Vegeu un resum de l’inventari del mas Viladrau a: Baltrons, Joan, “Noticies sobre el mas Cremat i els seus entorns, s. XIX-XVIII. 
Blanda, 17, 2014, p. 37. Pel que fa a la relació entre caps de boví i terra, sembla que va d’un cap de bestiar boví per cada 10 ves-
sanes (o 5 jornals) de sembradura. Vegeu: Gifre, Pere; Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d’un grup social 
pagès (vegueria de Girona 1486-1730). Fundació Noguera, Estudis 63, Barcelona 2012
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RELACIÓ DE MASOS DE L’ANTIC VEÏNAT DE TRASLAIGUA DE PALAFOLLS
INCORPORATS AL TERME DE BLANES L’ANY 1603

Beluç / Bellús /Ballús, mas
Estava situat a l’antic veïnat de Traslaigua, 
cap a la zona dels actuals Pavos, mirant cap a 
l’Antiga, en l’anomenat Puig Carener. Les se-
ves terres arribaren fins cap a l’actual carrer de 
l’Antiga. El 1316 el delme del mas el cobrava 
el cavaller Arnau d’Alou de Barcelona. El mas 
apareix en diverses afrontacions de documents 
de 1424, 1429 i 1463. Apareix en un capbreu 
de 1502 del terme de Palafolls i també l’any 
1504 en les afrontacions d’una venda de terres 
del mas Pagès, veí seu. El 1518 el posseïa un 
tal Joan Ferrer. El mas va tenir terres al pla del 
Tordera. Estava situat, aproximadament, on 
contemporàniament hi va haver el mas Rosés. 

Bisbe / Avanell,  mas
Estava situat al Pla de s’Abanell, en una zona 
anomenada La Illa, prop del riu Tordera. 
Abans de 1530 el tinent del mas era de la fa-
mília propietària del mas Domènec, els Pruna 
o els Nicolau de Roura. A partir d’aquest any el 
mercader Pere Bisbe comença a comprar dife-
rents parcel·les per incorporar-les al mas. Entre 
1530 i 1531 compra les parcel·les originàries 
dels Roura, en concret 24 jornals de terres. I 
entre aquesta data i 1540 compra 7 peces més 
a diferents propietaris de terres properes fins 
a sumar 12 jornals als 24 primers. En total el 
1540 el mas tenia 36 jornals. Amb tot, en el  
capbreu de 1583 l’hereva de Pere Bisbe, Marga-

 Mas Cortils (Vaixeller). Núm. Reg. 1.484. Col·lecció Josep Sagrera (AMBL)
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rida Fàbregues, com a senyora útil, declara que 
el mas té 27 jornals de terra. A finals del s. XVI 
i principis del s. XVII el mas va passar a Mag-
dalena Fàbregues i Bisbe dóna del negociant Es-
teve Alemany i Florit. Aquest negociant  havia 
adquirit els drets i censos de la propietat veïna 
de la Plantera. En aquest moment el mas es es-
mentat com ‘lo mas del Pla de Savanell’ i també 
com a mas Avanell.

Casellas, mas
Mas esmentat en una capbrevació de 1654 a 
Francesc de Sala i Alemany. Era un mas petit 
situat molt a prop del camí ral de Tordera o Gi-
rona entre la zona dels Massans i l’Horta d’en 
Creus. Aleshores aquesta zona ja era del terme 
de Blanes però el capbreu esmenta que havia 
sigut del terme de Palafolls. El que no sabem 
és quan es va formar l’explotació. El senyor 
útil del mas era el ciutadà honrat de Barcelona 
Joan de Poch. El mas tenia aleshores 5 jornals 

de terra (2 ha). En el capbreu de 1705 a 1709 
el mas encara el posseeix un membre de la fa-
mília Poch i declara tenir entre 4 i 5 jornals. 
El mas era treballat per arrendataris. És el mas 
més contemporani que hem registrat.

Cortils / Ponsdomènec/ Vaixeller / Ro-
vira, mas
El trobem citat el 1363 en un document de re-
coneixement de deute. Sabem que algunes pe-
ces del mas varen estar sota la jurisdicció dels 
Blanes i més tard dels Cabrera i Aitona.  Els  
senyors útils de la casa varen ser els Cortils, 
després els Domènec o Ponsdomènec i durant 
el s. XIX els Conill de Lloret. A partir de 1453 
l’hereu del mas rebia per Nadal un cens de 8 
diners per una terra que havia comprat el seu 
veí del mas Vilaür. El 1472 Jaume Cortils de-
clara tenir una terra al terme de Blanes pro-
pera al seu mas de 25 jornals de bou. En un 
capbreu de 1502 del terme de Palafolls, Pere 

  Mas Tordera (Alzina) 1964 c. Núm. Reg. 44.258. Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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Cortils n’era el senyor útil. En el capbreu de 
1583 el seu propietari declara tenir 17 jornals 
de terra. Modernament va ser conegut com a 
mas Vaixeller i com a mas Rovira. La masia 
estava situada entre els actuals carrers de Ses 
Falques i mas Vaixeller, a la zona industrial. 
La masia havia estat reconstruïda l’any 1667. 
Va ser enderrocada a finals del s. XX. En el seu 
lloc hi ha un ‘mercadona’.

Domènec / Roura /Pruna / Pocarull, mas
Antigament era anomenat mas Pruna i enca-
ra més antigament mas Pocarull. El 1406 un 
document el situa al puig Carener, a l’antic 
veïnat de Traslaigua, a la zona dels actuals Pa-
vos. Va ser un mas que va canviar força de pro-
pietaris útils. Cap a primers del s. XVI el seus 
propietaris eren la família de negociants dels 
Roura. Guerau Nicolau des Roure n’era l’hereu 
el 1531. Durant aquests anys es va denomi-
nar també mas Roura. El 1542 la seva propie-
tària útil, Caterina Roura es ven algunes terres 
a tocar del camí públic que anava a Tordera 
i que passava per sota la masia. Aleshores ja 
se l’anomenava mas Domènec. En el capbreu 
de 1583 el mas té 27 jornals de terra i el seu 
propietari és Miquel Domènech, fill de Cateri-
na Roura. També declara ser propietari del veí 
mas Vilaür. En aquesta època el mas tenia te-
rres al seus voltants i també al Pla del Tordera. 
El 1862 n’eren propietaris els hisendats Alba-
reda, que el venen a un altre hisendat, Fèlix 
Masó. En aquest moment el mas tenia gairebé 
120 quarteres, és a dir aproximadament uns 80 
jornals o 35 ha, la majoria de terra de conreu. 
Això vol dir que entre el s. XVI i mitjans del 
XIX havia més que doblat la seva superfície. 
En aquesta època també se’l va conèixer com a 
can Albareda. El mas tenia diverses cases i da-
rrerament se’l va anomenar ‘Els Pavos’. Estava 
situat a l’actual avinguda dels Pavos a l’altura 
de l’escola Quatre Vents. Va ser enderrocat la 
dècada dels anys setanta del s. XX. 

Dot, mas
Mas citat el 1389 en una venda de terres a la 
Illa de s’Abanell, prop del riu Tordera.  

Feliu / Borell / Lluci, mas
Apareix citat a partir del 1424 a l’antic veïnat 
de Traslaigua, el propietari n’era el pescador 
marc Feliu. En un capbreu de 1502 la senyora 
útil del mas era Bertomeua, muller de Guerau 
Roig. En el capbreu de 1583, Elisabet Feliua, 
declara una propietat de 81 jornals. Tenia te-
rres al voltant del mas, cap a mas Martí i al pla 
de s’Abanell. Els Feliu apareixen com a pagesos 
senyors del mas fins a finals del s. XVIII. Des-
prés apareixen els Romaní Feliu. El mas degué 
prosperar perquè durant el s. XVIII els mem-
bres de la família són enterrats amb el ritus 
major a Santa Maria. Durant el s. XIX i el XX el 
mas va ser conegut com a can Borell i després 
com a mas Lluci. Avui el topònim Borell dóna 
nom a tot un barri.

Ferrer del Puig, mas
Mas situat a l’antic veïnat de Traslaigua, al cos-
tat dels actuals dipòsits de l’aigua. Encara exis-
teixen cases del mas en el veïnat de mas Ferrer. 
És un mas que el trobem citat el 1385, però 
segurament és més antic. A finals del s. XIV 
els Ferrer del Puig compren terres a tocar el riu 
Tordera i també al voltant del mas. El 1505 una 
filla del mas es dotada amb 40 lliures per al seu 
matrimoni. En el capbreu de 1583 el seu pro-
pietari Esteve Ferrer del Puig confessa tenir ca-
ses, horta, era, quintana i terres. Tot tenia una 
extensió de 75 jornals. El mas tenia terres al 
voltant de les cases, al Pla i a l’Illa de s’Abanell i 
a l’actual Pla de Grau de Malgrat. A finals del s. 
XVIII també posseïen el que quedava del mas 
Borinot. Sembla que la darrera casa del mas es 
va reconstruir el 1769. De l’antic mas només 
en queda una part de les cases. Desconeixem 
si en queden terres. Els propietaris actuals són 
pagesos a temps parcial ja retirats. 
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Marull / Morull, mas
Situat a l’antic veïnat de Traslaigua, a la zona 
de l’actual Plantera Alta, just per sobre la Plan-
tera i el Pla de s’Abanell. Com a mas apareix 
citat l’any 1583 en afrontacions de terres de 
dos masos veïns: el mas Bisbe i el mas Trull. 
En la del mas Trull s’esmenta que està situat 
a migdia de la seva quintana. Amb tot, hem 
localitzat diversos documents amb compres de 
terra en aquella zona efectuades per l’apotecari 
de Blanes Jaume Marull (el 1467 i el 1472) i 
pel seu descendent el paraire Joan Marull (el 
1531). Aquest Marull és també el que ven el 
1540 una peça de terra de 2 jornals a Pere Bis-
be, propietari del mas Bisbe situat just per sota 
del Marull. El 1637 hi trobem com a arrendata-
ri, i és possible que com a senyor útil del mas, 
el pagès d’origen occità Joan Burset. 

Pagès / Carener, mas   
Estava situat a la zona que avui ocupa l’hospi-
tal-asil Sant Jaume, al cap damunt de l’Horta 
d’en Creus. Era la zona del puig Carener, a to-
car dels Pavos. Les seves terres, a llevant, toca-
ven amb el camí ral que anava cap a Tordera 
per l’actual zona de l’Horta de la Perla. I per 

la banda de migdia varen arribar fins el camí 
d’anar a la Vilanova de Palafolls, l’antic camí 
fondo que avui és el carrer Sant Pere Màrtir. Per 
tant també va tenir les terres de la desaparegu-
da horta de la mina, d’en Rouret o d’en Ver-
dera. Abans del 1420 el mas s’anomenava Ca-
rener. Aquest any Bernat Carener ven el mas, 
amb la casa i tota la quintana amb les terres 
contigües al bracer de la vila Jaume Pagès per 
20 lliures. Entre 1504 i 1508 els Pagès es venen 
diverses peces de terra del mas. El domini di-
recte del mas pertanyia al senyor del castell de 
Palafolls, al qual pagava delmes i tasques. El s. 
XVI el mas va tenir terres al pla de la Tordera. 
El s. XVIII la masia consta com a ruïnosa. 

Pinell, mas
Citat al capbreu de 1583. En desconeixem la 
localització.

Plantera / Plantereta  / 
Torre dels Moros, mas
Era una heretat molt antiga propietat directe 
del vescomte de Cabrera que posteriorment va 
passar als marquesos d’Aitona i que s’havia es-
tablert a diferents pagesos. A finals del s. XVI 

 Mas Ferrer del Puig 1964 c. Núm. Reg. 44.254. Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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16 En aquesta mateixa situació de penúria hem documentat que es va trobar el mas Coll, encara que degueren ser la majoria de 
masos els que, en diversos graus, la patiren. Entre els compradors de blat a voltant de 1530 als comerciants López i Dorrius hi 
trobem  els pagesos de diversos masos: Trull, Timbau, Conill, Montsó, Vieta, Martí, Ferrer del Puig o Feliu. Per a més informació 
vegeu: Zucchitello, M. L’abastament de blat en un any de crisi: Blanes 1530. Quaderns de la Selva, núm. 2 , pp 113-  131.  Santa
Coloma de Farners, 1989. 

el negociant Esteve Alemany i Florit va anar 
comprant el domini útil i part del directe de 
diferents peces del mas. El marquès d’Aitona 
havia venut l’any 1581 el domini útil d’una 
peça del mas al pagès Vicens Domènec i Ale-
many li compra el 1596. L’any 1606 també 
compra aquest domini d’una altra peça a la 
família Riurans que el tenien de mans dels Ca-
brera des de 1480. A banda, entre 1596 i 1599, 
Alemany també  compra una part del domini 
directe, el dret de lluir i quitar. Els marquesos 
només es varen reservar terces, lleudes i foris-
capis. Aquest mateix any Alemany també va 
obtenir permís dels Aitona per construir una 
torre a la Plantera perquè els habitants de la 
zona poguessin protegir-se dels atacs dels pi-
rates. Aquest permís també incloïa utilitzar 
l’aigua del rec Mulnar (rec de Jalpí) i del rec 
d’en Pòlit (Vall de Burg) per a regar. A partir 
d’aquest moment es degué iniciar la construc-
ció de la casa amb torre de defensa que es va 
conèixer posteriorment com la Torre dels Mo-
ros. El 1601 ja està acabada. Malauradament 
aquesta casa forta amb torre es va enderrocar 
amb la parcel·lació del barri de la Plantera a 
mitjans dels anys seixanta del s. XX.

Pol, mas
Citat al capbreu de 1583. En desconeixem la 
localització

Renart / Camps / Camps-Burguet, mas
Mas de Traslaigua documentat per primera ve-
gada el 1439 quan el seu senyor útil, Arnau 
Renart, permuta unes terres. En un capbreu de 
1502 del terme de Palafolls, el propietari útil 
era Antoni Renart. Cap a mitjans s. XVI en són 
propietaris el pagès Nicolau Camps i la seva 

muller. Aleshores el mas també canvia de nom 
i es coneix com a mas Camps. El 1583 els pro-
pietaris declaren tenir casa, horta, quintana i 
terres a diversos llocs d’una extensió d’aproxi-
madament 36 jornals. El mas havia incorporat 
l’antiga borda d’en Tapiola. L’any 1669 el mas 
es venut al patrici blanenc Nicolau Fornaca i 
Roura, ciutadà honrat de Barcelona. El mas es-
tava situat a la part baixa de l’actual barri de 
mas Torrents, per sota de Quatre Vents.

Tapiola, borda d’en
Antiga borda (explotació petita) amb quintana 
de 2 jornals que el 1583 ja estava destruïda. Es-
tava situada a l’antic veïnat de Traslaigua prop 
del camí de Blanes a Tordera. El 1583 formava 
part de les terres de mas Renart
 
Tordera / Timbau / Artimbau / 
Alsina, mas
Va ser també mas Timbau, després Artimbau, 
Artimbau de la Creu i més modernament mas 
Alsina. Estava situat a l’antic veïnat de Tras-
laigua, a tocar de l’antic camí Real de Blanes 
a Malgrat, que després es va dir camí Fondo i 
que avui és el carrer Sant Pere Màrtir. La casa 
del  mas estava a tocar de l’actual plaça de la 
Creu Coberta. Tenia terres des d’allà fins al mar 
i també a s’Abanell. Apareix esmentat per pri-
mera vegada en una venda de terres del seu veí 
Ferrer del Puig el 1406. El 1516, Miquel Tim-
bau, senyor del mas, compra una terra d’un 
jornal i mig a ‘La Creu Coberta’. Durant els 
anys de carestia de blat del primer terç del s. 
XVI el mas se’n ressent. El 1527 el pagès s’ha 
de vendre peces de terra i el 1528 es ven el re-
delme dels esplets de la quintana del mas i el 
d’altres terres a s’Abanell 16. En el capbreu de 
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1583 declara tenir 55 jornals de terra repartits 
entre la quintana del mas, s’Abanell, el Pla de 
Grau (Malgrat) i la zona de mas Trull (Racó 
Blau). A finals del s. XVII, el 1685, l’hereva del 
mas, Margarida Artimbau, casada amb el pagès 
del mas Alba de Lloret, ven tot el mas Artim-
bau (que tenia casa, era, tancat, quintana, to-
tes les terres i un mas derruït que havia incor-
porat) al mariner Joan Grau (Garau) de Blanes. 
El 1746 el propietari en va ser el notari Joan 
Mota Grau. En aquesta època  el propietari va 
donar permís als amos de can Domènech per 
ampliar el camí que comunicava els dos ma-
sos (camí dels Pavos, avui avinguda). A finals 
del segle XVIII algunes terres del mas s’havien 
venut a treballadors de la família Burcet. A par-
tir del s. XIX el mas es coneix com a Alsina. El 
mas va funcionar durant el s. XX amb arren-
dataris fins que la masia va ser enderrocada els 
anys setanta. 

Tortós / Riurans, mas
Mas de l’antic veïnat de Traslaigua. Estava si-
tuat a la zona nord de l’actual barri de Quatre 
Vents. El trobem esmentat des del s. XVI. El 

1539 Eulàlia, la vídua del fuster Pere Tortós, 
arrenda el mas al seu veí Antoni Ferrer del 
Puig. El seu senyor útil el 1567 era el paraire 
de Blanes Pere Riurans. Segons el capbreu de 
1583 l’amo d’aleshores era el sabater Pere Riu-
rans que l’havia heretat del seu avi paraire. En 
aquell moment el mas tenia una extensió de 
31 jornals. Podria haver estat situat on con-
temporàniament hi havia hagut el mas Formi-
ga (Quatre Vents).

Trull / Truy, mas
Aquest mas va estar situat a tocar l’antic Racó 
Blau de la SAFA, molt a la vora de l’actual avin-
guda d’Europa. Les seves terres s’escampaven 
per aquest vessant i pel pla que més tard ocu-
paria SAFA. Ens apareix citat per primera vega-
da el 1211 quan Guillem de Palafolls i la seva 
dona Uliarda donen en feu a Guillem de Bla-
nes i a la seva dona Guillema, la meitat d’un 
molí, situat al mas Trull. Aquest acte es recone-
gut el 1297 i aleshores es parla del molí del mas 
Trull i del mas Illa. El 1404, Pere Truy, senyor 
del mas, intervé en una transacció dels molins 
de la Roca i d’Avall amb el senyor Directe. El 

 Can Rosés / mas Belluç c. Núm. Reg. 36.866. Fons Juli Barber (AMBL)
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1542 el senyor útil era el mercader blanenc 
Jaume Bages i el 1583 ho era el també merca-
der Damià Bisbe. El 1697 el mas estava en mas 
del doctor en medicina Josep Oms que el 1708 
declara que el seu senyor directe era Francesc 
de Sala. Els arrendataris del mas des de 1550 
fins a finals del s. XVII foren la família pagesa 
dels Llorens, una branca de la qual va adquirir 
el mas Bassó. El 1697 Josep Oms va arrendar el 
mas al pagès Pau Català de Palafolls. En el cap-
breu de 1583 el senyor del mas va declarar tenir 
143 jornals de terres per al marquès d’Aitona. 
A finals del s. XVII el senyor directe era Fran-
cesc de Sala, al qual, el senyor útil, Josep Oms 
declara un nombre de terres una mica inferior. 
En aquesta moment el ciutadà honrat Francesc 
Piferrer cobrava els terços i el senyor de Mon-
tornès també cobrava per algunes terres del 
mas. El mas cada any també pagava 2 sous al 
senyor directe per 4 mals usos no redimits amb 
la sentència arbitral de Guadalupe. El s. XVIII la 
superfície del mas concorda amb la declarada 

el 1583. Sembla que a finals del s. XIX se’l va 
anomenar mas Rigals. La masia estava situada 
on el s. XX hi va haver el Racó Blau de SAFA. 
Aleshores se l’anomenava can Roura.

Vilaür/ Puig, mas
Estava situat a l’antic veïnat de Traslaigua, on 
hi ha l’actual Escola Safa. El trobem citat la 
primera meitat del s. XV. L’any 1453, a través 
d’una compra de terres de Joan Vilaür, sabem 
que aquest mas posseïa també el mas Simó 
Coll. El segle XV tenia terres a diversos punts 
del terme de Blanes. Tot i això era un mas pe-
tit, el 1583 tenia 8 jornals de bou. Aleshores 
era propietat dels amos del mas Domènec o 
Pruna, del mateix veïnat. Posteriorment, du-
rant el s. XVIII es va anomenar mas Puig. En 
el capbreu de 1705-08 declara tenir només 5 
jornals de terra. Aquest mas el podem situar en 
l’edifici que el s. XX va ser l’escola de SAFA, a 
la carretera de l’estació.

 Mas Trull, al Racó Blau. C. Núm. Reg. 46.108. Fons Anna M. Barnés – E. Ros (AMBL)
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RELACIÓ D’ANTICS MASOS DEL TERME DE TORDERA 
QUE ACTUALMENT PERTANYEN AL TERME DE BLANES

Bassó / Oliva, mas
Per documentació del s. XVII sabem que abans 
de dir-se mas Bassó es va anomenar mas Oliva. 
El 1363 ja hi ha Olives documentats a la zona. 
L’any 1371 el senyor del castell de Montornès 
estableix unes terres en aquesta zona a Francesc 
Oliva. Tot i això en el capbreu de 1385 del cas-
tell de Blanes hi apareix també el mas de n’Oli-
va, que paga 4 sous. L’any 1565 el senyor útil 
del mas és Jaume Bassó, ferrer establert a Pala-
mós, que havia heretat el mas del seu pare que 
feia poc havia mort durant una epidèmia. En 
aquest període el mas va malament, s’endeu-

ta amb censals i el propietari l’arrenda. L’any 
1567 Jaume Bassó es ven una gran part de la 
terra del mas (60 jornals) al teixidor de Blanes 
Antoni Moner. Finalment l’any 1591 acaba ve-
nent tot el mas al notari de Blanes Joan Vila. 
Es ven mas Bassó i mas Vilargatell. Amb això 
paga tots els deutes que tenia amb un merca-
der, amb Sant Esteve de Tordera i amb Santa 
Maria de Roca Rossa. Els Bassó deixen el mas 
el s. XVI però el nom ha pervingut fins avui. El 
1664 el senyor útil del mas és el pagès Antoni 
Llorens, que anteriorment havia estat arrenda-
tari del mas Trull. El mas es saquejat i cremat 

 Mas Rabassa. c. Núm. Reg.1.508. Col·lecció Josep Sagrera (AMBL)
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per les tropes franceses el juny de 1696 durant 
la guerra dels nou anys. Entre els s. XVIII i XIX 
el mas fa diversos establiments a Rabassa en les 
terres boscoses que conservava a la zona de Vi-
largater, a prop del Vilar. En el capbreu de 1705 
declara tenir una superfície d’uns 15 jornals 
(6’5 ha) però segurament no inclou les terres 
boscoses. Els Llorens encara avui són propie-
taris del mas, que continua com a explotació 
agrícola juntament amb el mas Llorens, una 
nova casa construïda dins la propietat de mas 
Bassó l’any 1931. El mas Bassó gairebé sempre 
ens ha aparegut pertanyent a la Vilanova del 
terme de Tordera i parròquia de Sant Esteve. 
Pertany al terme de Blanes des del s. XX. 

Bosc d’amunt i d’avall, mas
Possiblement varen estar situat a la parròquia 
de Tordera, a tocar el terme de Blanes. Apa-
reixen en unes afrontacions de terres de 1379 
i posteriorment en unes altres de 1420. Hi ha-
via un mas Bosch d’amunt i un d’avall. Sem-
bla que s’incorporen al mas Rabassa, a la  zona 
fronterera amb el terme de Blanes. Aquests 
masos estarien situats al nord de mas Rabassa, 
per sota l’actual turó d’en Montells.

Palau, mas
Mas originàriament del terme de Tordera i 
parròquia de Sant Esteve. Apareix citat l’any 
1439 quan l’apotecari de Blanes Pere Roura 
ven una peça de terra molt gran del mas si-
tuada al costat de la capella de Sant Daniel a 
Pere Vilar. Durant la segona meitat del s. XV 
Joan Palau compra diverses peces de terra al 
mas Montells. El 1560 la propietària era Jau-
meta Palau i durant la primera meitat del s. 
XVIII en va ser Antoni Palau. En una capbreva-
ció de mitjans s. XVII el propietari Jacint Palau 
declara posseir terres al Pla del molí de Roig i 
en un altre lloc anomenat el camp sabater que 
en total tenien 19 jornals de terra. La masia 
està situada entre mas Cremat i la torre de ca 

l’Antonijoan. Actualment està restaurada i es 
dedica a activitats de restauració.

Rabassa, mas
Mas originari del terme de Tordera i parròquia 
de Sant Esteve. Juntament amb el mas Bassó, 
degué ser un dels primers masos en poblar la 
Vilanova de Tordera. Tot i això no el tenim 
documentat fins la primera meitat del s. XV. 
Sabem que el 1451 tenien terres per la zona 
de la Dona Morta, al terme de Blanes. Va inte-
grar els masos Bosc de mont, bosc d’avall i des 
del 1442 també el mas Puig del terme de Bla-
nes que tenia 20 jornals de terra. Els Rabassa 
apareixen com a propietaris del mas el s. XV i 
continuen fins l’actualitat. Pel que fa a la seva 
superfície podem suposar que degué ser dels 
masos mitjans o grossos. En una capbrevació 
de 1664 Joan Rabassa declara tenir en el ter-
me de Blanes 53 jornals de terra que una part 
eren de bosc però majoritàriament eren terra 
de conreu. En el capbreu de 1705-09 a favor 
de Francesc de Sala i Alemany el propietari del 
mas declara una extensió de 54 jornals (24 ha) 
sense comptar la seva part central o quinta-
na. Aquestes terres eren de conreu i boscoses, 
algunes a tocar el mas i d’altres per sota mas 
Cremat, al pla del molí de Roig o a la Polleda. 
Per alguns camps, a part dels Sala, també fa pa-
gaments a l’Abat de Sant Salvador de Breda. En 
l’actualitat el mas es habitat per masovers de-
dicats parcialment a la terra. El mas està situat 
a tocar el mas Bassó i fa de límit fronterer amb 
el terme de Tordera. Té terres en els dos termes.
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8. Mas CUNÍ
9. Mas DÉU
10. Mas DILMER
11. Mas DÒRIA
12. Mas FONÒS
13. Mas FORNACA
14. Mas FORNELL
15. Mas GARRIGA
16. Mas JULIÀ
17. Mas MAGRÍ
18. Mas MARTÍ
19. Mas MATES
20. Mas MONTELLS
21. Mas MORELL
22. Mas MOIXÍ
23. Mas PALOU
24. Mas PUIG
25. Mas ROIG
26. Mas RUBEI
27. Mas SIMÓ COLL
28. Mas TARASCÓ
29. Mas TOS
30. Mas VALLDOLIG
31. Mas VIDAL
32. Mas VIETA
33. Mas VILADRAU
34. Mas VILAR
35. Mas VILARGATELL
36. Mas BELUÇ
37. Mas BISBE
38. Mas CORTILS
39. Mas DOMÈNEC
40. Mas FELIU
41. Mas FERRER DEL PUIG

MASOS DEL TERME
DEL CASTELL DE

BLANES

MASOS DE L'ANTIC
VEÏNAT DE TRASLAIGUA

DE PALAFOLLS

36. Mas BELUÇ
37. Mas BISBE
38. Mas CASELLAS
39. Mas CORTILS
40. Mas DOMÈNEC
41. Mas FELIU
42. Mas FERRER DEL PUIG
43. Mas MARULL
44. Mas PAGÈS
45. Mas PLANTERA
46. Mas RENART
47. Mas TORDERA
48. Mas TORTÓS
49. Mas TRULL
50. Mas VILAÜR

MASOS DEL TERME DE
TORDERA ACTUALMENT
DEL TERME DE BLANES

51. Mas BASSÓ
52. Mas BOSC D'AMUNT
53. Mas PALAU
54. Mas RABASSA

CASES DE MAS

petita
mitjana

gran

extra

MASOS LOCALITZATS
Segles  XIV - XVII
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Quadre  dels masos d’època medieval o moderna que han conservat 
l’activitat, la masia o part d’aquesta fins a l’actualitat

Explotació agrícola encara en 
funcionament dirigida per la 
mateixa família de propietaris 
des del s. XVII.

Es conserva una part de 
l’estructura de l’antiga masia 
que es va reconvertir en 
escola i avui són dependències 
municipals. 

Es conserva una de les cases 
del mas. Al costat n’hi ha dos 
de ruïnoses. Els estadants 
i propietaris són els antics 
masovers, ara retirats. 

Es conserva la masia. Té usos 
residencials. 

Explotació agrícola encara en 
funcionament dirigida pels 
mateixos propietaris del s. XVI.

Es conserven casa i terres. El mas 
té usos residencials. Les terres les 
treballen tercers. 

La casa va ser restaurada per a 
usos d’hostaleria. 

Es conserva la masia amb terres. 
Està habitada per masovers 
dedicats a l’agricultura i la 
jardineria. Els propietaris són la 
mateixa família des del s. XV.

Es conserva la masia. Té usos no 
agrícoles. Probablement encara 
es conservin terres forestals. 

Es conserva la masia i les terres. 
Una part s’exploten forestalment 
i la resta es dediquen a activitats 
terciàries. L’ha conservat la 
mateixa família des del x. XIV. 

Bassó, mas

Llorens, mas 

Escola SAFA

Ferrer del Puig, mas

Güelo, mas

Martí, mas

Montells, mas

Palau, can

Rabassa, can

Valldoig, mas

Vilar, mas del 

Oliva, mas

Vilaür, mas

Vieta, mas

1363

1453

1385

1353

1346

1385 

s. XV

s. XIV 

1353 

1317 

Nom actual Noms  antics
Primer
esment Observacions
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Per acabar aquesta aproximació a la geografia 
dels masos de la nostra àrea, hem pensat que 
potser seria interessant fer un apunt sobre com 
varen anomenar els contemporanis aquest te-
rritori que estaven modelant. Un espai solcat 
per algun vilar però sobretot per camps de 
conreu, pastures, boscos, erms, forns, sínies, 
sequies, ponts i molins distribuïts enmig de 
comes, puigs, turons, valls, serres, plans, rius, 
rieres, torrents, recs, fonts i gorgs i connectat 
per un munt de camins amb les seves creus i 
ermites. Per tant, hi trobareu tant noms refe-
rents al medi físic com a les activitats huma-

nes que s’hi desenvolupaven. Uns noms propis 
que varen servir a la societat del moment per 
acotar i definir el territori i, com encara fan 
ara, per establir-hi vincles afectius. En aquests 
topònims que tant ens parlen de la història 
dels llocs, hi observareu el pas del temps però 
també algunes permanències sorprenents. No 
tot s’ha esborrat. Malgrat la constant evolu-
ció, en el nomenclàtor o en la memòria oral 
actuals, encara hi ha quedat espai per a noms 
que provenen de molts segles enrere. Un pa-
trimoni que caldria preservar i que algú haurà 
d’estudiar amb deteniment.

 Zona de mas Feliu  (Borell) 1964 c. Fons Josep Maria Padern (AMBL) P.42 p.37
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LO CAMP
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S'ESCORPIERA

LES FEIXES DE
SANT JOAN

SERRA
GERONELLA

SA ILLA

LA
JUERIA

MOIXÍ

PLA DE LA POYEDA

PLANTERETA

PUIG
MASSANEDA

SANT
ANTONI

PUIG D'EN
CARENER

REC D'EN PÒLIT

SANTA CRISTINA
DE VALL ARNAU
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CAMÍ DEL
CASTELL

CAMÍ AL SANTUARI DE

LA VERGE DEL VILAR

CAMÍ QUE VA
A SANTA ANNA

MASSANS

LA MORERA

PUIG
CALABUIG

PUIG DEL
MAS ANTUNY

PUIG D'EN
TRULL

PUIG
ARTIGA

RIERA DE
CONILL

RIERA DE
SALOMÓ

RIERA DE
VALLDOLIG

SERRA DE
LA GATOSA

TORRENT DE
LES VERNES

TORRENT DE
JONCALÓ

TORRENT
DE SALOU

TORRENT
DEL FORN

TORRENT DE
PORTMAL

TORRENT DEL
MAL COMPÀS

VALL DE
SALOMÓ

TROTACANS

PUIG DE
FORNELL

PUIG DE
MONSÓ

PUIG DE LA
DONA MORTA

L'ARGELAGAR

L'ARGILA

CALABRELL

CAMÍ A
MAS VIETA

ESPORTELLAR

LO GATELLAR
D'EN CONILL

TURÓ D'EN
MONTELLS

S'AVANELL

TRASLAIGUA

CAMÍ RAL A

TORDERA I GIRONA

CAMÍ RAL

A LLORET

CAMÍ R
AL A
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ARCELO
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PONT  D'EN
RAMIS

LÍMIT TERME ACTUAL DE BLANES

LÍMIT DELS TERMES

RIERES I TORRENTS

CAMINS

DINTRE VILA

TOPONÍMIA
Segles  XIV - XVII

TURONS ACTUALS
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Petita aproximació a la toponomia rural d’època baix medieval i moderna.
Terme de Blanes i veïnats de Traslaigua i de la Vilanova de Todera. 

Zona de conreu. Vinyes. 
Citada des del s. XV.

Lloc esmentat el s. XIV, a tocar la Riera 
de Blanes. Fa referència a s’Auguer, 
nom que ja s’esmenta així el s. XV.

Art de pesca a Calabona. 
Citat el s. XVII

Zona propera a la quintana del 
mas Martí. Citada el s XVI

Zona de conreu propera al 
mas Antuny. Citada el s. XV 

Esmentat els s. XV i XVI. Peça de terra 
boscosa que pujava per la falda de 
Sant Joan propera a mar en direcció al 
Convent

Riera. Citat el s. XVIII. També se’n va 
dir el rec d’en Pòlit.

Terres de conreu al terme del castell de 
Palafolls prop del riu. Citat el s. XIV

Cala. Citada ja el s. XIV. 

Zona de terres de conreu situades 
entre mas Moixa, mas Florit i el molí 
de Roig. Esmentada des del s. XV al 
XVIII

Zona de terres de conreu al pla per 
sota el mas Trull. Citat en documents 
del s. XIV fins el XX

Zona de s’Agüia.

Barri de s’Auguer

Calabona 
(Sant Francesc)

Mas Martí

Zona de Vistamar

Cap a la zona de Can 
Jan Carreras i el bosc 
d’en Panxo o bosc Ne-
gre en amunt cap al 
c/ Vidal i Barraquer.

Vall de Burg

Prop del riu Tordera

Calabona 
(Sant Francesc)

Zona Industrial, 
carretera accés 
Costa Brava i mas Florit

Zona de l’actual SAFA/
Nylstar, el Recó Groc i 
part de la zona indus-
trial.  

Aguya, s’

Alguer, l’

Almadrava 
de Calabona

Argelagar,l’

Argila, l’

Bosc del castell

Burg, el / 
Vall de Burg

Burines 

Calabona

Calabrell  / Talabrell

Calabuig/Calabruig/ 
Calabutx. 

Lloc/topònim Informació Situació Actual
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Lloc proper o relacionat amb 
el forn de calç 

Zona de conreu i d’hortes davant de 
mar i per sobre de les penyes. Citat des 
del s. XIV.

Camí de Blanes al Vilar. Fins al Vilar 
Petit coincidia amb el camí ral de 
Tordera, allà es desviava a la dreta per 
terres del mas Florit (actual c/ Agudes) 
fins el Vilar passant per mas Montells.

Camí del mas fins a la Vila.

Camí que menava al mas i terres 
properes. Podria ser al mateix que al 
mas Tarascó.

Camí citat el 1432 per anar 
cap a aquesta serra.

Camí. Menava a l’era d’en Florit.  

Camí per anar a les vinyes de la zona 
del Torrent de les Vernes. Citat el 1705

Camí de pujar a Sant Joan. 
Citat el s. XV

Camí. Citat a primers del s. XVIII. Camí 
per conduir els malalts infecciosos a un 
lloc separat

Camí per anar a les hortes 
dels Massans, paral·lel a la Riera.

Camí a tocar el mas Julià i 
mas Cuní. Esmentat el s. XIV

Carrer del forn de la calç

Carrer Esperança, Cama-
dasa carrer de la font, i 
part del camí vell de Sant 
Joan.

Camí que avui arrenca del 
carrer Antonio Machado a 
ca la Guidó i arriba al Vilar

Passava per mas Enlaire i 
anava cap a mas Güelo. 
Modernament per darre-
ra el cementiri.

Camí de mas Güelo. 

Camí cap a la 
Serra Llarga. 

Carrer de la Salut

Camí del Torrent de 
les Vernes o d’anar a
 Sant Pere del Bosc

Camí vell de Sant Joan

Situa pel darrera de Santa 
Bàrbara, cap a nord.

Camí des de la Vila a la 
zona dels actuals carrers 
del Vilar i Anselm Clavé. 

Zona de mas Cuní – 
Ciutat Esportiva

Calciner, lo

Camadasa 

Camí al santuari de 
la Verge del Vilar

Camí d’anar i tornar 
a la vila de Blanes 
des de mas Tarascó

Camí de Blanes a 
mas Vieta

Camí de la Serra 
de la Geronella

Camí de l'era 

Camí de les Vinyes

Camí del castell

Camí del Morbo

Camí dels Massans

Camí des Pujolar
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Camí per als serveis religiosos. Des de 
mas Montells a Blanes. Citat al s. XVI

Camí que passava entre la muralla, la 
torre del cantó de la Riera i la platja. 
Anava cap al coll de l’Auguer . 
Citat el 1504.

Camí Ral. Durant molt de tros feia partió 
entre els termes de Blanes i Palafolls 
(Traslaigua). També s’anomena el 
camí públic d’anar a la parròquia de 
Tordera. Esmentat el s. XVI

Camí per anar al molí i a les terres 
properes. Citat el s. XVI.

Camí que anava paral·lel a la Riera en 
direcció  a Lloret. També se l’anomena 
com a reial o ral. Hi havia un altre 
ramal que pujava pel collet de Santa 
Bàrbara i anava cap a Santa Cristina i 
Lloret. Citats des del s. XV. 

Camí proper a mas Martí que pujava 
fins la capella de Sant Antoni. 
Citat el s. XVI.

Es possible que coincidís en 
part amb el camí del Vilar

Del Passeig de Dintre cap 
al carrer Dr. Brunet i per la 
Plaça Catalunya cap al ca-
rrer de l’Auguer.

Vegeu plànols dels termes 
de l’article

Camí que en part coincidia 
amb l’actual carretera de 
l’Estació

Carrer de la Salut i Vila de 
Lloret. L’altra per Raval,  
Santa Bàrbara i Santa Cris-
tina.

Camí de mas Martí

Camí esgleier de 
casa d’en Montells.

Camí per anar 
a l’Alguer

Camí públic de 
Blanes a Tordera / 
Girona

Camí públic de 
Blanes al molí de 
Roig i a altres punts

Camí públic 
de Lloret. 

Camí que va a la 
capella de 
St. Antoni.

 Molí d’Avall. c. 1940. Núm. Reg. 6.599. Fons Francesc Salt (AMBL)
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Camí per anar a mas Borinot

Camí que passava per fora muralles, 
per l’Esperança i pujava fins al Convent. 
Seguia a Calabona. S. XVI

Camí ral. Transitava de la Massaneda 
cap a mas Ferrer del Puig i després es 
bifurcava cap a la Plantera o per la part 
alta cap a mas Trull (Racó Blau). 

Camí molt antic de pas entre els dos 
masos i que connectava dos camins 
rals (Malgrat/Barcelona i Tordera/
Girona. Ampliat el s. XVIII.

Capella. Construïda pel paraire Joan 
Mas i la seva dona Eulàlia el 1476. 
Estava entre mas Martí i el turó d’en 
Montells. 

Capella de l’antiga. Citada el s. XIV

Capella del s. XVI i 
probablement anterior.

Capella. Citada el s. XV.

Lloc esmentat el s. XV. 
En part estava dins les muralles. 

Zona d’hortes a tocar la Riera. 
Citat el s. XV

Zona àmplia al veïnat de Traslaigua. 
Citat entre els s. XIV i XVI. Entre mas 
Ferrer del Puig, la Creu Coberta, el mas 
Domènec i la plana de Calabuig.  

Collet o depressió al camí ral 
cap a de Lloret

Cap a la Riera i mas Borinot

Carrer Roig i Jalpí, 
Esperança i Passeig 
Carles Faust.

Transitava pel carrer 
Sant Pere Màrtir (fa pocs 
anys camí fondo).

Avinguda dels Pavos

Entre Ca la Guidó, el camí de 
mas Palou i Vistamar.

L’Antiga

Prop de la Salut i 
dels Padres

El Convent

Barri de sa Carbonera.

Entre l’Antiga, la Riera 
i l’Horta d’en Creus  

Zona àmplia entre Quatre 
Vents, can Borell i la zona 
industrial.

Zona d’entre l’hospital 
Comarcal i el terme de 
Lloret

Camí que va a Moixí

Camí que va a 
Santa Anna

Camí Ral de Blanes a 
Barcelona / camí ral 
de Blanes a Malgrat

Camí veïnal entre 
mas Domènec i 
mas Artimbau

Capella de 
Sant Antoni 
i Sant Roc

Capella de Sta. Maria 
de la Riera / de Sta. 
Maria de Palafolls 
del port de Blanes

Capella d'en Florit

Capella Santa Anna

Carbonera

Carner, el

Castellar, el

Coll de Lloret 
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Terra de conreu i horta. Eren terres fora 
muralla entre Raval, Raval Petit, la Salut 
i la Riera. 

Coma. Depressió o prat planer en zona 
muntanyosa propera al mas Antuny. 
Citada el s. XV.

Coma de mas Fonós. Coma, depressió 
o prat planer en zona muntanyosa

Coma de mas Trull. Esmentada el 
s. XVI

Coma.

Coma.

Coma.  Propera al mas Bosc, 
a mas Bassó  i a mas Cuní, s.XIV

Coma. Esmentada el 1406

Coma. Citada el s. XVIII.

Creu en el camí ral de Malgrat 
i Barcelona. Esmentada des del 
s. XV al XX.

Creu de terme. Camí de sortida de 
Blanes. Citada entre el s. XIV i el XVIII.

Creu de terme. Camí de Lloret

Creu de terme. Camí de Tordera

Creu de terme. Camí de Lloret. 
Citada el s. XVII

Entre la part alta de l’actual 
carrer Jaume Ferrer, Raval i 
la Salut.

Zona de Vistamar

Sota el turó d’en Montells 
mirant al Tordera

Cap al Racó Blau i 
els Búnquers.

Prop del Vilar o cap 
a mas Florit.

Per sobre el Vilar

Zona de la Ciutat 
Esportiva.

Al darrera de Santa Bàrba-
ra, mirant cap a Valldolig

A la banda de ca la Guidó 
que mira cap a mas 
Cremat i Tordera

Carrer Sant Pere Màrtir una 
mica abans del Parc de la 
Creu Coberta

A Raval davant de la Riera

Al carrer Vila de Lloret 
a l’altura dels pisos 
dels pescadors

Situada entre el Vilar Petit, 
mas Moixa i la zona indus-
trial.

Entre Raval i darrera 
l’església

Colomer, lo camp

 
Coma d’en Antuny

Coma d’en Fonós

Coma d’en Trull

Coma Davina

Coma de Gall 

Coma de vi, sa

Coma del Forn

Coma del forn 
de n’Orench

Creu coberta

Creu de Pedra 

Creu d'en Bruch

Creu d'en Mates 

Creu d'en Pintor
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Era construïda pels Florit. S. XV

Terres de conreu. Zona pedregosa. 
Citat entre el s. XIV i el XVII

Servei públic. Situat fora muralla a 
tocar la plaça de la Verge Maria, banda 
de la Riera. S. XVI

Terra en part pedregosa i erma 
a Traslaigua. Citat el s. XVIII

Zona de conreu i horts S’esmenten ja el  
S. XIV.  La zona arrencava a la Riera i  es 
referia a tota la illa fins a Jaume Ferrer 
i també cap a la Salut i Raval. Podria 
haver estat el domini de la capella de 
Sant Joan. 

Font.  Relacionada amb el mas Antuny. 
Citada els s. XV i XVI

Forn. Citat el s. XVI. Dona nom a una 
zona per on hi havia també el torrent 
del forn.

Forn.  

Forn.  S. XVI

Citat el s. XIV. Estava a la zona 
de la Jueria.

Zona de conreu.  Citat el s. XVI

Esmentada com a puig i serra. Citada 
des del s. XIV

Gorg. Dessecat el s XVIII. 
Esmentat des del s. XIV

Entre la Salut, els Padres i 
carrer de Santa Bàrbara

Per sobre del mas Martí i 
mas Güelo

Plaça o Portal de la Verge 
Maria / carrer Raval

Zona de Quatre Vents 
o can Borell

Situades entre l’avinguda 
Joaquim Ruyra, Jaume Fe-
rrer, la Salut i la Travessera 
de Raval. 

 
Propera a la zona de mas 
Güelo i Vistamar

Zona propera al camí de 
mas Palou.

A la zona de l’actual carrer 
del Forn de la Calç i la Plaça 
de Catalunya.

Prop de l’actual plaça 
de Catalunya

Zona dels Papus, carrer de 
la Font i Raval.

Zona de la Costa 
d’en Mateu

La Serra Llarga

A prop del riu Tordera on 
hi ha la dessaladora i les 
pistes de tennis de SAFA

Era d'en Florit

Escorpieres/
s’Escorpiera

Escorxador, l’

Esportellar

Feixes de Sant 
Joan, les

Font d'en Antuny / 

font de la comare Antuny

Forn d’en Palou

Forn de la calç

Forn de vidre

Fossar dels jueus

Gatellar d’en 
Conill, lo

Geronella / Gironella

Gorg d'en Trull/ Gorc 
d'en Alemany
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Terra de conreu inundable i rica. 
Citada entre els s. XIV i XVII.

Espai de joc a tocar la capella 
d’en Florit.

Zona de terres de conreu. Lloc vinculat 
a una antiga  presència de jueus. Citada 
dels s. XIV al  XVIII.

Terres de conreu i horta a tocar la Riera. 
Citat ja el s. XV

Zona de conreu. Citat des del 
s. XV al XVIII

Molí paperer.  Citat el s. XVI. Al costat 
del molí d’amunt o de la Roca.

Molí fariner. Citat el s. XIII. Situat més 
amunt de la Plantera

Molí fariner.  Citat el s. XIV. 
Situat al Pla de Roig.

Molí fariner. És el molí d’Avall. 
Citat el s. XV.

Molí paperer situat al costat 
del molí d’Avall. 

Zona d’horta. Citat el s. XVIII però 
amb presència anterior

Zona àmplia del Pla de 
s’Abanell propera al riu i 
a les rieres

Zona dels Padres vells

Al darrera l’església 

Zona entre el carrer del 
Vilar i l’Anselm Clavé i la 
Riera

Mas Borinot / Torrent de 
les Vernes/ C. Vila+- de 
Lloret

Situat a prop del molí de 
la Roca. 

Al final de l’Avinguda 
de Catalunya (Plantera) 
amb carretera de 
Malgrat. Desaparegut.

Al darrere del Capabro 
de la zona industrial, a 
tocar de la fàbrica 
Solvai. Desaparegut

Al costat de l’antic camp 
de Futbol de la senda 
del molí i passeig de Ca-
talunya. Desaparegut.

Al costat de l’antic camp 
de Futbol de la senda 
del molí i passeig de 
Catalunya

Zona de can Cateura, 
a tocar de Riera

Illa, sa  

Joc de la rutlla

Jueria, la / Juria, la

Massans

Moixí / Muixin

Molí de drap de llana

Molí de la Roca / 
molí superior o de munt

Molí de Roig

Molí devall

Molí draper davall

Morera, la



58

MASOS, LLOCS  I TERMES  I

Pla de terres al·luvials de conreu. 
Citat des del s. XIV.

Pla. Zona de conreu.  
Citada des del s. XIV fins el XVI.

Heretat, terres de conreu amb casa 
i torre propietat dels Vescomtes de 
Cabrera i després dels Aitona. 
Citada des del s. XV.

Pont per travessar el rec dels molins al 
costat del molí de munt o de la Roca. 
Citat ja l’any 1407. Reconstruït el 1517 
per Jaume Ferrer de Blanes. 
Citat encara el s. XVIII.

Pont per salvar el rec de mas Cuní al 
camí Ral. Esmentat ja el s. XIV.

Pontet o passera. Era en el camí de 
l’Esperança per poder passar un torrent 
que baixa de Sant Joan.  

Portal de la muralla. Sortida de la vila 
cap al camí de la Riera o de la muralla.

Pla de s’Abanell, als Pins.

Era tot el pla que s’estenia 
des del molí de Roig fins 
entrat el terme de Tordera

La Plantera, per sota de
la Plantera alta.

Prop de la cruïlla entre la 
SAFA, la carretera de Mal-
grat i la de la Plantera. Per 
sota l’antic xalet del direc-
tor de SAFA

Entre la Ciutat Esportiva i 
mas Cremat

Carrer Esperança, a l’altura 
del passatge Bonaventura 
Puig.

Carrer de la Muralla / Plaça 
antic hospital Sant Jaume

Pla de Avanell/ 
Abanell/ Çabanell / 
Savanell

Pla de la poyeda/ 
polleda / pla de Roig

Plantera / Plantereta

Pont d’en Ramis o 
pont del molí de la 
Roca

Pont de Cuní/Conill

Pontona 

Portal  de la Riera/
portal de l'hospital

  Zona de cala Bona c. Núm. Reg. 13.466. Fons Francesc Quílez (AMBL)
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Portal o sortida de la vila cap a s’Alguer 
i cap a la Massaneda

Portal de la muralla. Sortida de la vila 
cap a muntanya. Cap a Raval i la creu. 
Apareix ja el 1396.  

Puig o turó per sobre la Riera

Puig o turó. Citat ja el s. XV. Sovint 
entre els s. XVI i el XVIII se l’identifica 
amb Calabona

Turó, puig. Turó rocós en mig del pla 
de Calabuig

Puig o turó. Esmentat el 1429. 
On hi havia el mas Ballús o Beluç

Turó, puig. 
Esmentat ja el s. XV

Turó, puig. A la zona de la Dona Morta. 
Esmentat ja el s. XI

Turó, puig. Es cita en una terra de la 
zona de Valldolig

Puig. Turó.  A tocar la capella de Sant 
Antoni. El s. XV és anomenat Boscà, a 
finals també Sant Antoni i el s. XVIII 
Roldor

Puig o turó. Esmentat el 1482. 
Per sobre el mas Antuny

Puig, turonet. Pren el nom del mas 
medieval d’en Carener. 

Puig. Turó. Citat el s. XIV

Puig. Turó. Es refereix a la propietat 
de mas Trull.    

Al carrer de la Muralla a l’al-
tura del c/ Sant Antoni.

Correspon al Portal 
de la Verge Maria

La Penya dels Padrets

A Calabona

Zona de la SAFA-Nylstar
Racó Groc

Turó per sobre l’hospi-
tal-asil Sant Jaume  a tocar 
d’on hi ha el col·legi de 
Quatre Vents als Pavos

Turó d’en Montells

Per sobre del barri avui
anomenat de la Dona.

Valldolig

Entre el turó d’en Montells 
i el camí de mas Palou

Zona de Vistamar

Turó des d’on hi ha l’Hos-
pital Asil Sant Jaume fins al 
col·legi Quatre Vents

Situat cap al Convent

Carrer mas Trull / Racó Blau

Portal de la Torre

Portal d'en Cabeça

Puig  Massaneda

Puig Artiga o 
d’en Mestre

Puig calabuig

Puig d’en Ballús o 
dels Massans

Puig d’en Montells / 
Coma de Bosc

Puig de la Dona 
Morta

Puig de Monsó

Puig de St. Antoni/ 
Puig Boscà/ Puig 
Roldor

Puig del mas Antuny

Puig d'en Carener 

Puig d'en Fornell

Puig d'en Trull
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Puig o turó. Esmentat el 1583

Puig o turó. Esmentat del 
s. XV al XVIII

Puig. Turó.  Referenciat  a tocar 
la Riera de Blanes en el s. XIV

Turons o pujols 

Zona de conreu ben irrigada.
Esmentada així des del s. XVIII

Rec, riera. Discorria per la Plantera. 
Creiem que era la Vall de Burg. 
Citat el s. XVI

Rec, riera. Curs d’aigua que movia els 
molins de la Plantera. Citat el s. XVI.

Torrent / Riera. Fa referència a la riera 
que passava per mas Cuní. 
Citada el 1367.

Torrent / Riera. Es troba referenciada 
cap a Valldolig. Citada el s. XVIII 

Torrent, riera. Davalla des de les 
Planes de mas Bassó fins a Sant Daniel 
(Tordera). Citada el 1327.

La Riera. Esmentada el s. XIV. 
Fa referència a la Riera de Blanes

Riera. Riera de Blanes, 
esmentada des del s. XIII

Roca prop de la Creu d’en Bruc. 
Citada el s. XVIII

Capella. Ermita de Santa Cristina. 
Citada el s. XV. 

Zona de Valldolig

Zona de la Serrallarga, per 
sobre de s’Agüia i Santa 
Cristina

Penya dels Padrets

Zona de mas Cuní / Ciutat 
Esportiva

Racó d’en Portes

Vall de Burg

Rec que fins fa poc es va dir 
de la SAFA i abans de Jalpí 
que passava arrambat a les 
penyes de la Plantera.

Riera de mas Cuní o de mas 
Sabata. Al costat de la 
ciutat esportiva

Podria ser el Torrent 
del mal Compàs

Les Planes de mas Bassó 

La Riera alta

Riera de Blanes / 
Rambla Joaquim Ruyra

Zona de can Cateura / 
Carrer vila de Lloret 

Santa Cristina

Puig Olivet

Puig Roldor / Roudor

Puig Tinyos/ Puig  
de la Massaneda

Pujolar, el / 
Pujols, els 

Racó d’en Portes

Rec d’en Pòlit

Rec Monar/ 
Rec del molí 

Riera de Conill

Riera de la vall 
del gel

Riera de Salomó

Riera de Valldolig

Riera, la

Roca d'en Bruc

Santa Cristina 
de vall Arnau
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Serra, serralada. Esmentada el 
s. XVII

Serra, serralada. Terra erma i boscosa 
a Cala-bona, citada el s. XIV.

Serralada. Citada el s. XVIII 

Serra. Esmentada el 1406

Serra. Propera al mas Vieta. 
Esmentada el s. XVII

Serra petita esmentada el s. XVI. 
Hi havia el mas Avi.

Sínia / Porenga  

Sínia / Porenga 
  
Sínia / Porenga 
 
Torrent. Esmentat el s. XVIII

Torrent, riera.  Citat el s. XVI

Torrent en el lloc de Santa Cristina de 
Vall de Arnau. Esmentat l’any 1425.

Torrent que passava a tocar el mas Vilar. 
Citat el 1583

Torrent. Esmentat el 1452

Torrent que alimenta la Riera. Citat el 
s. XVIII

Torrent que davallava des de dalt de 
Raval i desembocava a la Riera per la 
Salut. Citat el 1450

Camps, terres de conreu. 

Penyes. Nom que es dona el s. XV  i 
XVI a la penya de la banda nord del 
carrer de l’Esperança entre el carrer 
Camadasa i  l'Esperança

Serra de Santa Bàrbara

Part alta de Calabona 
(Sant Francesc)

Zona per sobre s’Agüia

Serra de Santa Bàrbara

Zona de mas Güelo

Entre mas Martí 
i ca la Guidó

Carretera de l’Estació

Zona de Valldolig

Torrent de les Vernes

Torrent que desemboca 
a la cala Treumal.

El Vilar

Zona de mas Palou

Torrent del Mal Compàs

Dalt de Raval fins la Riera 
per la Salut.

Entre els termes de Blanes, 
Palafolls i Tordera. Cap a 
mas Palau.

Penyes del darrera del Ca-
rrer de l’Esperança i la part 
superior del bosc d’en 
Panxo o Bosc Negre.

Serra de la capella 
de Santa Bárbara

Serra de la Gatosa 

Serra de l'Agulla

Serra de mas Garriga

Serra de na Vieta

Serra d'en Avi

Sínia d'en Alemany

Sínia d'en Fornaca

Sínia d'en Roig

Torrent de Joncaló

Torrent de les Vernes

Torrent de Portmal 

Torrent de Salou

Torrent del forn

Torrent del 
Mal Compàs

Torrent que baixa 
de la Juheria

Trotacans 

Tunes, les 
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Petita vall amb terres de conreu. 
Citada els s. XV i XVI

Vall que forma la Riera de Salomó. 
Citada el s. XIV

Vall. Terres per sota Santa Bàrbara. 
Citada a partir del s. XVI

Vall, depressió, fondalada. Lloc a
bagueny en el camí de Lloret. S. XVIII

Rec, torrent. N’hem trobat tres. Un 
el s. XV a la zona de Calabuig (SAFA) 
i un altra també del XV entre mas 
Cremat i mas Palau i un del s. XVIII que 
s’identifica amb la riera Vall de burg. 
Podria ser un nom comú.

Vall, depressió. Citada el s. XVI. Podria 
estar a tocar el mas Tortós o bé cap al 
mas Fornaca / Manresa (Control).

Veïnat situat al voltant de la 
capella de Sant Antoni. 
Esmentat els s. XVI-XVII

Lloc de terres de conreu. 
Citat el s. XVI

Vilar de dues o tres cases del s. XIV

Lloc del terme de Blanes, citat el s. XV

Vinya.  Citada el s. XVI prop del torrent 
del Mal Compàs

Zona entre s’Agüia, 
Treumal i Santa Cristina

Les Planes de mas Bassó.

Cap a Mont-Ferrant

Zona de l’hospital 
Comarcal

Diverses zones.

Localització incerta.  O a la 
zona de sota el turó d’en 
Montells o al Control / 
Horta de la Perla. 

Entre el camí de mas Pa-
lou, el turó d’en Montells, 
mas Martí i ca la Guidó.

Zona de Quatre Vents

Els Pins / s’Abanell

Desconegut

Torrent del Malcompàs

Vall Arnau / 
Vall de Arnau

Vall de Salomó

Vall de Santa 
Bàrbara

Vall del gel

Vall Madral

Vall-llobrega

Veïnat de 
Sant Antoni

Vent, es

Vila de s’Abanell /
savanell

Vilallú

Vinya del comte
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  Puig d’en Montells amb el mas Cuní i mas Rabassa. Aquarel·la. 1967. Joan Padern. Col·lecció particular

  El Racó d’en Portes i el rec. 1910 c. Fons Josep Alemany Borràs (AMBL)
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02L’Associació de Caps 
de Família de Blanes
per Pere Reixach

1. Introducció

Vull agrair públicament la tasca dels qui, 
any rere any, es cuiden que la revista Blanda 
vegi la llum i, amb la seva àmplia difusió,  
contribueixen a mantenir viva la  memòria  
del nostre poble  en el sentit que la defineix el 
popular filòsof José Antonio Marina a la Teoria 
de la inteligencia creadora: 

“La memòria no és un pes mort que cal 
abandonar (oblidar) per poder caminar amb 
lleugeresa, sinó que  és el combustible que ens 
permet volar, ja que els humans, hi veiem, 
interpretem i comprenem des de la memòria, 
perquè cal tenir sempre present que  en totes 
les activitats creadores, cerquem , descobrim, 
inventem, construïm  des de la memòria.”

Els papers que donen fe de l’Associació de 
Caps de Família de Blanes estan dipositats 
al nostre Arxiu Municipal. Tanmateix, els 
documents (actes, correspondència, butlletins, 
etc.) no transmeten tota la dimensió d’il·lusió, 
entusiasme, adhesions i resistències que 
aquesta associació va suscitar. De fet, va 
esdevenir el primer grup d’oposició formal i 
públic a l’Ajuntament del darrer període de la 
dictadura franquista. 

“...Aquestes associacions feien possible l’acció, 
dins el marc legal, i permetien una eficaç 
col·laboració amb l’ajuntament; a voltes 
servien d’element de consulta i d’organisme 
fiscalitzador”1 

Es fa necessari que la generació que va viure 
aquest tímid, però valent, afany democràtic  
local, expliqui les seves vivències, els seus 
anhels i també les frustracions, com a petita 
(o gran) contribució a la història local, tot 
defugint de la narració històrica, que es 
basa exclusivament en els noms oficials de 
les institucions, i s’aproximi -encara que 
modestament- a la visió de la història a partir 
de la mentalitat i les accions socials populars, 
tal com promulga l’ historiador  Josep Fontana, 
Creu de Sant Jordi, fundador i director de 
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens 
Vives durant deu anys. Amb aquest treball 
crec que col·laboro modestament  a retre un 
petit però just homenatge als blanencs que 
varen fer un pas endavant en la participació 
ciutadana de la nostra vila, en uns moments 
en què no era gens fàcil fer-ho. 

Amb aquesta breu introducció que expressen 
els meus agraïments i les meves motivacions, 
entro en matèria i formulo la pregunta següent:

2. Les associacions de caps de família 
foren cavalls de Troia democràtics o 
instruments fallits de supervivència del 
règim franquista?

 Abans d’entrar en el tema, cal fer unes senzilles 
i breus pinzellades des de la perspectiva del 
temps que ultrapassa el mig segle per descriure  
sintèticament el clima, l’estat d’ànim que 

1 CROUS Collell, Jesús. Blanes. Cronologia històrica. Segle III a.C - Segle XX. Pàg. 485

    El trasllat dels creuers, un dels principals temes de reivindicació. Segona meitat de la dècada dels seixanta. 
       Fons de l’Associació de Caps de Família de Blanes (AMBL) 
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vivien els espanyols, durant els anys de la 
postguerra. Ens ajudarà a aclarir les idees 
generals, per després aterrar en el cas concret 
de la corresponent associació blanenca, la 
història escrita  per Fernando García de Cortaz 
i José Manuel González Vesga, en la seva obra 
Breve Historia de España (Alianza Editorial).2   

Reprodueixo textualment, alguns dels seus 
paràgrafs, prou il·lustratius:

“...Más que en una mayoría silenciosa, 
Franco se apoyó en una mayoría ausente, 
dominada por la apatía política y encerrada 
en el ámbito de su vida privada. Pasada la 
euforia de los primeros años, la movilización 
quedó reservada a los momentos numantinos, 
vividos muchos de ellos en la madrileña Plaza 
de Oriente, en los que la condena extranjera – 
“la orquestación de los enemigos de España” 
– ofrecía al Jefe del Estado una oportunidad 
excelente para reclamar la adhesión de sus 
fieles.

Cualquier intento de definir el sistema político 
surgido de la guerra debe arrancar de la 
consideración dictatorial y del retrato de sus 
protagonistas. Desde el principio hasta el ocaso 
el régimen fue una pura dictadura, a la que se 
puede adjetivar según el momento, pero sin 
perder de vista que siempre tuvo  Franco todos 
los poderes en su mano y los limitó cuando 
quiso....

...Todo esto sucedió en el seno de un sistema 
político con peculiaridades sorprendentes. Por 
un lado, el régimen habia roto con “algunas de 
las más aparatosas  formas fascistas –saludos, 
tratamientos- y la excelente evolución 
económica ensanchaba la base social en la que 
se apoyaba el franquismo hasta el punto de 
poder hablar, por primera vez en la historia, 
de una moderna sociedad de consumo, con 

abundancia de clases medias conformistas 
que ni se oponían al sistema  ni anhelaban 
aventuras incómodas....”

Si aquestes eren les actituds majoritàries 
dels espanyols, semblantment ho eren les 
dels catalans. L’Antoni Puigvert, amb el seu 
olfacte periodístic sempre ben documentat, 
que procura l’objectivitat dels fets, ens descriu 
l’ambient i les actituds dominants entre els 
catalans en l’època franquista3: 

“Els  catalans van adaptar-se al franquisme. 
Això va ser així a causa de la tràgica divisió 
viscuda durant la guerra, però també a causa de 
la por a la repressió i a altres factors que cadascú 
se sabia: impotència, pragmatisme, interès. 
Indiferència i deslleialtat es van estendre com 
una taca d’oli. Són els senyals del cinisme i la 
hipocresia que descriu El vent de la nit, de Joan 
Sales (la darrera part d’Incerta glòria ) o Nada 
de Carmen Laforet. Anys de negocis fàcils par 
als més ben adaptats, que van desembocar en 
els valors dels anys seixanta : consumisme (sis-
cents) i trencament cultural tutelat (yeyé)

Només una minoria resistent, sota el paraigua de 
l’Església (escoltisme, parròquies, Montserrat) o 
atrinxerat a la universitat i les grans fàbriques , 
va reprendre la tradició escapçada: catalanista, 
democràtica o d’esquerres....”

Tanmateix, aquest clima social i cívic 
generalitzat, no era gratuït, sinó que estava 
sostingut  pel Decreto de Asociaciones de 1941. 
Aquest decret va ser l’origen de les exclusions 
de totes les associacions  no adscrites al règim 
o l’Església Catòlica, però també va provocar  
friccions en el control de l’associacionisme  
adherit al “Movimiento Nacional”. No podien 
reunir-se més de quatre persones si no estaven 
enquadrades en:

2  Pàgs. 588-589, 611, 621
3  La Vanguardia divendres 26 agost 2016 “BLOWING IN THE WIND” Antoni Puigverd 
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«Las asociaciones católicas que se propongan un 
fin exclusivamente religioso  (art. 1., 2.8).

«Las asociaciones sujetas a la Legislación 
Sindical y a la disciplina de la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS» (art. 1, 5.) 

Per a les associacions de nova creació, l’esmentat 
decret preveia que no podien constituir-se “sin 
aprobación del Ministerio de Gobernación” 
(art.1)

Aquestes restriccions imperatives al dret 
natural de lliure associació va provocar 
nombrosa picaresca: grups que es reunien per 
fer “quinieles” o per a celebracions familiars,  
o com ha descrit l’Antoni Puigvert: “sota 
el paraigua de l’Església”, quan en realitat 
parlaven de qüestions socials i polítiques.

En el marc restrictiu de les possibilitats 
d’associació i l’absentisme sociològic dominant, 
què varen significar o aportar les “Associacions 
de Caps de Família”? La pervivència del règim 
o l’escletxa de llum que va propiciar i canalitzar 
inquietuds ciutadanes, àvides de participació 
cívica i democràtica en els afers públics?

Pedro Cobo Pulido, doctor en Història, llicenciat 
en Filosofia i Lletres, té publicat un magnífic 
treballs sobre el fenomen de l’associacionisme 
familiar durant el franquisme:

“Las asociaciones de cabezas de familia como 
cauce de reprresentación: un fallido intento de 
apertura del régimen franquista” 4

( h t t p : / / e - s p a c i o . u n e d . e s / f e z / e s e r v.
p h p ? p i d = b i b l i u n e d : E T F S e r i e 5 -
9 D 7 3 E 5 1 9 - B F 8 D - D F C 8 - 6 4 8 4 -
3619AEBDB147&dsID=Documento.pdf )

Trobareu la conclusió íntegra d’aquesta treball 
de 52 pàgines com a annex 1. Tanmateix, 
us en faig cinc cèntims. L’espai anomenat 

“familiar” fou desitjat per les diferents forces 
que sostenien el règim (falangistes, catòlics, 
sindicalistes, govern, moviment organització, 
etc.). Uns volien que fos sociològicament 
ampli i amb la major participació possible en 
els afers públics, d’altres eren més restrictius 
perquè temien que una obertura permetés 
l’entrada als partits polítics. Aquesta pugna va 
fer que l’Estatut d’Associacions Polítiques no 
fos aprovat fins al 1974 i no es pot deslligar 
de l’intent realitzat amb la finalitat que les 
associacions de caps de família poguessin 
promocionar homes vers la política.

3. La blanenca Associació de Caps de 
Família 

 3.1 Quan es va constituir? 

Ens ho explica en Joan Portas Pou, que fou el 
president de la segona etapa, en una entrevista 
a Recvll5, realitzada per Salvador Reynaldos, 
activista de totes les accions locals que conduïen 
a una major cultura, democràcia, economia 
i benestar social; en definitiva, al veritable 
progrés social i humà de Blanes. Reproduïm 
íntegrament aquesta entrevista com a annex 
2. En recomano especialment la lectura per 
copsar la inquietud de participació ciutadana 
dels nous capdavanters de l’Associació de Caps 
de Família.

- Com ha sorgit la idea de la seva fundació ?

- De fet, aquesta Associació ja fa anys que 
existia. Concretament, el dia 28 de novembre 
de 1966. Es fundà en una reunió en la qual hi 
assistiren un nombre més aviat migrat  de caps 
de família. En va nomenar una junta rectora, 
es van redactar uns estatuts...i que jo sàpiga, ja 
no es féu res més.

Amb el convenciment, però, que aquesta 

4  Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, ISSN 1130-0124 n.º 14, 2001 pàgs. 437-488
5  RECVLL 1168 DE 17/4/1971



68

ASSOCIACIÓ DE CAPS DE FAMÍLIA I

Associació podia representar una força 
legal extraordinària de cara a la comunitat 
blanenca, uns quants ciutadans inquiets es 
van entrevistar amb el Sr. Domènec Valls, 
president en aquell moment de l’Associació, 

i li van demanar que 
convoqués una reunió 
general per a poder-se 
elegir una nova junta. 
Foren atesos i escoltats, 
i aviat pogué celebrar-
se’n amb una àmplia 
convocatòria i una 
nodrida concurrència, 
presidida pel delegat 
provincial de Caps de 
Família. Allà fou elegit 
l’equip directiu actual.

3.2 La nova junta

El 26 de gener de 1971 
es reuneix al saló d’ac-
tes de l’Ajuntament de 
Blanes l’Assemblea ge-
neral de Caps de Famí-
lia de Blanes, presidida 
pel president de l’Asso-
ciació i alcalde de Bla-
nes, senyor  Domènec 
Valls Coll i el delegat 
provincial de Caps de 
Família, el senyor Ro-
bert Brell, que fan els 
parlaments de rigor, i 
s’elegeix la nova jun-
ta entre els assistents, 
en nombre aproximat 
d’una vuitantena, un 
públic professional-
ment heterogeni i so-
cialment transversal.

La votació es realitza en dues ternes. La pri-
mera, pels càrrecs de president, vicepresident, 
secretari i vicesecretari. La segona, pels càrrecs 
de tresorer i vocals.

  Pere Reixach, secretari de l’Associació, fent ús de la paraula.  
     Núm. Reg. 14.038. Fons Joaquim Robert (AMBL)

  Joan Portas i Pere Reixach. Núm. Reg. 14.040. Fons Joaquim Robert (AMBL)
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Les votacions nomenen:

President: Joan Portas Pou, c/. Circunvalación, 99  – 41 vots
Vicepresident : Jordi Gallart Morros. c/Hospital, 44  – 29 vots
Secretari: Pere Reixach Felipe. c/Valls 1, 4º,1ª – 33 vots
Vicesecretari : Antoni Fernández Arana – c/Mártires de la Tradición,  39 – 24 vots
Tresorer: Pere Vila Rossell. c/Méndez Nuñez , 45  – 37 vots.
Vocals :
Manuel Rubió Lois c/ Raval, 33  – 42 vots
Climent Polls Planells – c/Fornaca, 29,2º,1ª  – 38 vots
Enric Font Mas – c/ Roig Jalpi, 31, 2º,A – 31 vots
Ramon Ramos Fernández . c/. Darrera Circunvalación, 3 – 31 vots
Jaume Buxí Ribas. c/Anselm Clavé, 24 – 30 vots.
Josep Fontrodona Pellicer, Racó d’en Portes  – 28 vots
Antoni González Palomeras – Conde Cabrera, 28 vots
Antonio Portillo – c/Aguidó 2º bloque 3º-3\ - 26 vots
Fernando Pujades Planella . Anselmo Clavé, 70 – 22 vots.

Una vegada constituïda la nova Junta, aviat anaren per feina i es reuniren el 24 de febrer al saló 
d’actes de l’Ajuntament.

Es varen crear les comissions de treball següents i els corresponents responsables:

Educació cívica i tasques assistencials: Enric Font Mas i Pere Pérez Alum
Urbanisme: Ferran Pujades Tort i Manuel Rubió Lois
Escolaritat: Climent Polls Planells i Pere Vila Rosell
Joventut i Esport: Josep Fontrodona Pellicer i Pere Reixach Felipe
Cultura: Antoni González Palomeras i Antoni Fernández Arana
Extraradis: Antonio Portillo Ruiz i Ramon Ramos Fernández
Qüestió social: El president en representació de tota la junta

  Primer número del butlletí. Fons de l’Associació de Caps de Família de Blanes (AMBL)
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En aquesta mateixa reunió es decideix 
comunicar a tots els Caps de Família de 
Blanes la nova Junta i els seus propòsits. 
S’encarrega la impressió de 4.000 
exemplars i es sol·licita a l’Ajuntament el 
Padró Municipal.

S’estableixen les quotes trimestrals 
següents del socis a escollir: pessetes  30, 
45, 60 i 75. Tanmateix, s’accepta qualsevol 
altra quantitat o periodicitat. Ningú 
pot deixar de ser soci per una qüestió 
econòmica. S’encarreguen 1000 rebuts a la 
impremta.

Tots els comunicats als associats es faran en 
català i castellà simultàniament (recordem 
que el castellà era imperatiu)

Tot seguit entren en acció diferents 
membres de la Junta. Portillo, responsable 
d’extraradis, denuncia que al barri de 
Valldolig no arriba el carter. Polls, per 
escolaritat, transmet la queixa d’una 
mestra de l’Escola Parroquial dels Pins 
sobre l’estat d’abandonament de la zona 
verda destinada a Jardí d’Infància; Ramos 
diu que ha vist com menors d’edat tenen 
accés a locals en què els es prohibida 
l’entrada.

Es concreten les accions pertinents, prop 
dels organismes i empreses corresponents.

L’Associació ja està engegada i assoleix 
l’adhesió activa de 225 socis, caps de 
família. Tindrà un recorregut de sis anys 
i escaig, durant els quals celebraran 50 
reunions ordinàries, 4 assemblees generals, 
més de 300 escrits registrats i 25 butlletins 
de l’Associació, on es donava compte als 
associats i públic en general de les activitats 
desenvolupades,  adreces i telèfons 
d’interès per al ciutadà i recomanacions a 
la participació cívica, com l’assistència als 
plens de l’Ajuntament  on sempre hi anava 

un representant de l’Associació per prendre 
nota dels acords presos. El Butlletí va necessitar 
dels tràmits i autoritzacions corresponents del 
Ministerio de Información y Turismo que en 
feia el seguiment dels continguts.

Les reunions de la Junta es duien a erme a la sala 
de reunions del Hogar del Productor dels Pins. 
Evidentment, després de demanar i obtenir  
el corresponent permís de la  Organización 
Sindical de Gerona.

En aquests sis anys la Junta i les Comissions es 
mantenen intactes, a excepció dels moviments 
que s’esdevindran l’any 1972:

   Primer número del butlletí. 
      Fons de l’Associació de Caps de Família de Blanes (AMBL)
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El tresorer Pere Vila és substituït, a 
petició pròpia i per motius personals, 
pel vocal Enric Font i Mas. També, 
igualment a petició pròpia i per 
motius personals i/o professionals, 
presenta la seva dimissió Jaume 
Buxó Ribas, que es substituït, amb 
votació prèvia dels socis

Jaume Ametller Coll 27 vots
Aurelio Aceña de Juan 24 vots

Altres socis varen tenir els vots 
següents:
Martí Portell  23 vots
Humberto Acevedo 8 vots
José Florido 4 vots
Pascual Homa 2 vots

Amb un vot, els socis :
José Plana, Angel López, Jaime 
Baltrons, Jorge Souto, Lluís Rocafort, 
José Mª Martínez i Salvador Riba

Els titulars de les comissions varien 
en funció dels nous membres de la 
Junta, però també varien el nombre 
de comissions, que es veuen 
incrementades per altres de noves 
pertanyents  a barris extrems i  per 
pares d’alumnes amb afanys comuns  
d’associar-se, davant la inexistència 
de canals per fer-ho . En totes dues 
hi participaven socis residents al 
barri i pares d’alumnes dels col·legis 
corresponents, juntament amb 
algun membre de la Junta escollit a 
l’efecte.

  Documentació fundacional. 
     Fons de l’Associació de Caps de Família 
     de Blanes (AMBL)
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3.3 Principals temes tractats durant els 
sis anys de vida de l’Associació

- Trasllat de creuers al port
- Il·luminació de Valldolig i Quatre Vents
- Atenció a necessitats de l’Hospital de Blanes
- Homenatge al Dr. Brunet
- Supressió del pàrquing de sobre el passeig de 

Mar
- Suport a l’escola de defi cients
- Creació dels primers comitès democràtics 

per a la creació d’associacions de pares 
d’alumnes a les Escoles: Valldolig, Joaquim 
Ruyra, Institut, Mn. Joan Batlle  i Formació 
Professional

- Problemàtica sobre la situació mèdica a 
Blanes

- Parcs infantils
- Participació ciutadana. Promoció sobre la 

conveniència d’assistir als plens municipals
- Sorolls nocturns
- Ensenyament de la llengua i la cultura 

catalana a les  escoles
- Conferències diverses sobre educació d’in-

fants i adolescents
 

Segur que aquesta breu relació portarà el 
record d’infi nitat d’anècdotes i experiències 
viscudes per molts blanencs  que foren  
pioners de la democràcia a Blanes. Fóra bo 
que s’expliquessin oralment o per escrit i ho 
lliuressin al nostre Arxiu Municipal per tal de 
fornir i donar amplitud a la documentació ja  
dipositada.

4. Ressò  a la premsa

Recvll fou el principal testimoni i tornaveu 
de les accions realitzades per l’Associació. 
Donava compte de les assemblees, de les 
activitats i també de les polèmiques sorgides al 
seu entorn.  Una d’elles va ser protagonitzada 
per un article d’opinió signat per en Jaume 
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 Queixes dels veïns del Racó d’en Portas i permís per l’ús de
    la sala de l’Hogar del Productor. 
    Fons de l’Associació de Caps de Família de Blanes (AMBL)
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Rocabert, col·laborador habitual 
de la revista, que criticava el 
fet que l’Associació de Caps 
de Família no es pronunciés a 
favor d’algun dels candidats a les 
eleccions del “Tercio Familiar”. 
A les comarques gironines 
s’hi presentava l’Advocat 
Joan Botanch i Dausà, l’home 
del camp Maurici Duran, de 
Banyoles, que sortiren elegits 
gràcies al fervor i l’entusiasme 
de gent del poble que hi veia 
un bri d’esperança democràtica. 
Els altres dos candidats foren en 
Fabià Estapé, comissari adjunt 
del “Plan de Desarrollo”, i Julià 
Arenas , enginyer en cap del 
Districte Forestal.

La resposta de Joan Portas, 
president de l’Associació, es va 
publicar en el número següent 
a la secció “Cartes al Director”, i 
basava la seva tesi en la desitjada 
neutralitat que l’Associació man-
tenia respecte d’uns candidats 
que es presentaven a títol indi-
vidual.6.

Un altre autor amb el pseudònim 
de GARBI- XALOC AND Co. 
També s’unia a la controvèrsia, 
discrepant de la posició presa per 
la resposta del president.7

Va merèixer molta atenció de 
la revista Recvll tot el seguit 
d’encreuament de cartes amb 
l’Alcaldia, de precs al ple, 

 La premsa es fa ressò de les reclamacions de l’Associació.  
    Fons de l’Associació de Caps de Família de Blanes (AMBL)

6  RECVLL 1179 - 1180
7  RECVLL 1181



74

ASSOCIACIÓ DE CAPS DE FAMÍLIA I

d’entrevistes amb l’al-
calde per tal de fer fora 
l’aparcament de pagament 
sobre el passeig. En un 
treball signat per XX “Diàleg 
(?), entre sords i bonafès” 
relacionava totes les anades i vingudes escrites 
i personals de l’Associació i acabava dient “...
És curiós. Una associació “orgànica” de caps 
de família, amb molts, però molts inscrits, 
no s’explica com no té a favor de la seva tesi, 
almenys els vots dels regidors que es varen 
presentar pel que se’n diu “tercio familiar”...
Com s’explica tot això? A fe de Déu que no 
s’entén. Convindreu que alguna cosa falla. O 
no ?”

El cert és que aquest tema del “Pàrquing” va 
ser l’esca principal que va encendre o posar en 
evidència una  desavinença amb l’Ajuntament, 
que veia en l’Associació un control i  oposició 
a les actuacions municipals, un fet inèdit en 
aquells temps.

Els reporters Joaquim Robert i Agustí Abril 
també donaven compte de les actuacions de 
l’Associació a les seves corresponsalies de 
premsa.

5. Dissolució de l’Associació

El Recvll número 1299 de 20/3/1977 explicava 
la dissolució de l’Associació en la seva secció 
“BLANES NOTICIA” amb aquestes paraules,:

“ASSOCIACIO DELS CAPS DE FAMILIA. Reunió 
General Ordinària. Renovació obligatòria de 
tots els càrrecs, car feia sis anys que estaven 
ocupats per les mateixes persones. No sorgeix 
cap candidat.

Analitzada la situació legal i social de 
l’Associació, es nomena una COMISSIO 
LIQUIDADORA, tota vegada per haver perdut 
les motivacions de les fi nalitats de l’Associació, 
tota vegada que actualment ja es pot fer una 
oposició legalitzada a través dels partits 
que tindran cura de vetllar i d’esventar els 
interessos col·lectius.8

La Junta liquidadora queda formada per 
l’Antoni González , en Joan Portas i en 

Fons de l’Associació de 
Caps de Família de Blanes  

8  Queda palès quines foren les motivacions reals de la Junta formada el 1971
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Pere Reixach, que es comprometen a fer els 
passos necessaris per a dissoldre legalment 
l’Associació. El romanent de caixa és de 13.000 
ptes, que es destina a les entitats benèfiques 
blanenques : 50% Aspronis i 50% a l’Hospital 
Sant Jaume.”

6. Cloenda

A Blanes hi ha molta gent benvinguda, però 
que no s’escapa de ser “nou vinguda“ i que de 
la “missa no en sap la meitat“ i potser creu que 
la democràcia es va fer per “art d’encantament” 
de grans líders que han obtingut un lloc en la 
història oficial, al marge de gent anònima que 
portava “anys i panys”,  compromesos amb 
accions cíviques, encara que el seu nom sigui 
desconegut, però no per això deixen de ser 
importants per a la “ memòria col·lectiva “ de 
la nostra vil·la 

Reconèixer-los és un acte de justícia, però 
sobretot d’intel·ligència. 

“Algú va dir, i és com un lloc comú, que un 
poble que no recorda la seua història està 
condemnat a repetir-la. Però és molt pitjor: un 
poble que no és conscient de la pròpia història 
està condemnat a perdre-la; és a dir, a perdre’s 
ell mateix, a dissoldre’s i a deixar d’existir”9 
 
                                                   

 

Conclusió del treball de Pedro Cobo Pulido: 
“Las asociaciones de cabezas de familia como 
cauce de representación: un fallido intento de 
apertura del régimen franquista”

Conclusión

Los falangistas y los llamados católicos lucharon 
con denuedo para promocionar las asociaciones 
familiares con un fin claramente político. Pretendían 
utilizar ese eufemismo con el fin de poder llevar 
a sus cuadros hasta los más altos puestos de la 
administración franquista. La falta de unión entre 
estas dos fuerzas políticas facilitó que la postura de 
Presidencia y Gobernación -totalmente opuestas a 
que las asociaciones familiares tuvieran capacidad 
de proponer candidatos- triunfara impidiendo 
la aprobación de la LACF Es un futurible pensar 
que si católicos y falangistas se hubieran unido 
las asociaciones familiares hubieran abierto el 
régimen o por el contrario se habría producido 
una involución. Pero quizá sí sea posible adivinar 
que, de haber triunfado las tesis de los católicos, en 
especial la posición de Monseñor Olaechea, en el 
sentido de dejar participar en las elecciones a todo 
tipo de asociaciones legalmente constituidas, el 
régimen podría haber sufrido un proceso de cambio 
más rápido hacia la democracia.

Por el contrario, es posible que de haber triunfado 
las tesis de Solís y de Jordana de Pozas, en el sentido 
de permitir que únicamente los falangistas pudieran 
llegar a través de elecciones a los innumerables 
cargos previstos en la LACF, se hubiera producido 
una involución.

Entiendo que hubo una estrecha relación de 
fondo entre los fallidos proyectos de asociaciones 
familiares y el Estatuto de Asociaciones Políticas. El 
complicado lenguaje utilizado por la dictadura, con 
el fin de dar consistencia doctrinal a los cambios que 
necesariamente se debían introducir ante la presión 
interna y externa, fue siempre muy ambiguo; y si 
a las asociaciones familiares no se les quiso dar el 
nombre de «políticas», no fue por que su finalidad 
no lo fuera, sino simplemente por «necesidades» 
del léxico del Estado Autoritario para ocultar lo 

ANNEX 1

9  MIRA, Joan F. Almansa 1707. Després de la batalla. 

Alzira. Bromera. 2006
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evidente. Por eso la elaboración del Estatuto de 
Asociaciones Políticas, aprobado finalmente en 
1974, no se puede desligar del intento realizado con 
el fin de que las asociaciones de cabezas de familia 
pudiesen promocionar hombres hacia la política. 
Éstas fueron las que permitieron, tras varios lustros 
de lucha, abrir el camino para las Asociaciones 
Políticas encuadradas dentro del Movimiento.

Con el Estatuto de Asociaciones, el Movimiento-
Organización había conseguido, lo que llevaba 
decenios buscando: que las asociaciones, salidas 
de su seno, y fiscalizadas por él, pudiesen concurrir 
a todo tipo de elecciones en el ámbito local, 
provincial y nacional. Es cierto que ninguna 
Federación Provincial de Asociaciones Familiares se 
acogió a esta nueva posibilidad, pero esto refuerza la 
hipótesis de que lo que se deseaba no era potenciar 
el movimiento familiarista, sino buscar unos 
cauces más amplios de participación. Una vez que 
se percibía en el horizonte cercano la posibilidad 
de crear asociaciones con verdadero significado 
político, las asociaciones familiares quedaron 
olvidadas como un instrumento inservible.

A pesar del enorme esfuerzo invertido durante 
cerca de dos décadas para crear unas asociaciones 
capaces de promocionar políticos a los órganos 
representativos del país, los frutos concretos 
fueron escasos. Pocos meses después de aprobado 
el Estatuto de Asociaciones Políticas y el Decreto 
que lo regularía, moría Franco, y ningún tipo de 
elecciones se celebraron; por lo que, después de 
tanta lucha, las asociaciones no pudieron participar 
en ningún acontecimiento electoral.

Otra cuestión muy distinta es si esa intensa lucha 
sirvió para crear una conciencia colectiva en favor 
de la democracia. Y aunque podríamos sugerir que 
sí, que la enorme repercusión que tuvo en la prensa 
el tema asociativo debió afectar positivamente 
en ese aspecto, es una pregunta que escapa a este 

estudio y a la metodología utilizada.

Testimoni excepcional. Memòries d’en Joan 
Portas Pou (Blanes, 1929-2009), que fou 
president de l’Associació, cedides pel seu fill 
Xavier Portas Perpiñà

“Ara com ara, entenc que pel jovent resulti 
quasi incomprensible fer-se idea de l’ambient 
en què vivíem i ens movíem aquells temps, 
però és que per a les persones amb inquietud 
per intentar sortir de la uniformitat imperant 
calia aprofitar qualsevol escletxa. Aquesta 
actitud se’m reflecteix en tractar la qüestió 
següent. Resulta que fins a l’any 1970 estava 
prohibida qualsevol tipus d’associació que 
no estigués integrada sota les directrius del 
Movimiento. Formant part de l’operació de 
maquillatge que el Règim al poder pretenia 
de cara a intentar canviar la seva llarga 
imatge d’intolerància, es va crear aquest any 
la “Delegación Nacional de la Familia” que, 
sempre sota la supervisió del Movimiento, 
autoritzava la creació d’Associacions de Caps 
de Família que en principi haurien de defensar, 
promoure i fomentar els interessos de la família 
com a fonament de la vida social i estructura 
bàsica de la societat. Alguns blanencs hi vàrem 
veure una espècie de via per intentar entrar 
en la vida política local, fins llavors per a 
càrrecs anomenats a dit, i vam decidir de crear 
l’Associació de Caps de Família a la nostra 
població en assemblea celebrada el 26 de gener 
de 1971. Vàrem votar la constitució d’una Junta 
Directiva, que en principi quedà composta així: 
president, Joan Portas i Pou; vicepresident, 
Jordi Gallart i Morros; secretari, Pere Reixach 
i Felipe; tresorer, Antoni Fernández i Arana; 
vocals, Antoni González Palomeras, Climent 
Polls i Planells, Manel Rubió i Lois, Enric Font 
i Mas, Francesc Portillo i Ruiz, Jaume Ametller 
i Coll, Pere Pérez i Alum, Pere Vila i Rossell, 

ANNEX 2
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Ramon Ramos i Fernández, Jaume Buxó i Ribas 
i Josep Fontrodona i Pellicer.

Vàrem intentar “colar” uns estatuts de 
funcionament preparats per nosaltres, tot 
i ser conscients que no ens l’acceptarien. 
Efectivament, des de la “Delegación Provincial 
de la Familia” ens manifestaren que totes 
aquestes associacions es regien per un 
prototip d’estatuts que venia dictat des de la 
“superioridad” i si volíem continuar endavant 
havíem d’adaptar-nos. No ens quedava més 
remei. Així és que vàrem assumir de funcionar 
d’acord amb els estatuts imposats per tal de 
poder tirar endavant una tasca que en aquell 
moment consideràvem almenys interessant. 
He de dir que, al meu entendre, aquesta 
Associació de Caps de Família de Blanes des 
de la seva formació al 1971 fins a la dissolució 
el 1978 va representar l’única oposició que va 
tenir la trajectòria municipal a la població, 
dintre les limitacions que ens venien imposades 
per uns estatuts bàsicament restrictius. Vam 
editar un total de 27 butlletins informatius 
bimensuals que es repartien a tota la població 
intentant crear consciència ciutadana, cosa 
inexistent del tot llavors. En primer lloc, férem 
ús del dret d’assistència a les sessions del ple 
municipal, que per llei eren públiques però 
des del 1939 no s’havia atrevit ningú a anar-
hi. Recordo que quan ens vàrem presentar a 
l’Ajuntament un grup de quatre membres de la 
junta de l’Associació ens barrà el pas un agutzil 
preguntant on anàvem. En dir-li que volíem 
assistir al ple va quedar perplex, perquè era 
una situació nova, no s’hi havia trobat mai. 
Tinc present les seves paraules: “Ei, a mi no 
em comprometeu, jo no vull compromisos. 
Espereu-vos aquí, que vaig a comunicar-ho a 
l’alcalde”. En baixar ens digué: “L’alcalde diu 
que podeu pujar, mentrestant jo preparo unes 
cadires”. I és que durant tants anys sense estar 
prevista l’assistència de públic, els plens es 
duien a terme a l’última planta de l’Ajuntament 

en una sala que amb prou feines tenia espai 
per als membres del consistori. D’aquesta 
manera es trencà el gel d’una inèrcia bestial. 
A més, com que érem testimonis directes de 
les diverses intervencions podíem publicar 
al butlletí informatiu la nostra visió del 
contingut dels plens i opinar qui era qui entre 
els membres del Consistori. Aquesta iniciativa 
va permetre que, a partir d’aquell moment i 
després de 32 anys, es fes servir novament la 
sala de sessions i a poc a poc l’assistència dels 
ciutadans anés en augment.

Una de les tasques primordials que ens 
imposàrem va ser promoure el teixit 
associatiu, fins llavors inexistent a la població: 
les associacions de veïns als barris i les de 
pares d’alumnes a les escoles. Després de 
contactes amb els claustres de professors i 
convidant els pares, vàrem visitar els centres 
per explicar la importància de les associacions 
de pares d’alumnes per treballar, al costat del 
professorat, per al bé de la bona marxa dels 
col·legis. D’aquesta manera vàrem aconseguir 
la formació d’associacions de pares d’alumnes 
en totes les escoles públiques i també en una 
de privada, si bé en aquesta última no sense 
controvèrsia i pals a les rodes. Pel que fa a les 
associacions de veïns, els vespres convocàvem 
gent que en principi es mostrava interessada. 
Aquestes trobades les fèiem als bars dels 
diferents barris, no existia cap local social, 
ja que no hi havia associacions. Finalment, 
vàrem aconseguir posar en funcionament les 
associacions de veïns del barri de Mas Enlaire, 
Valldollig, els Pins, Ca la Guidó i Quatre Vents. 
En aquest últim, la reunió es dugué a terme 
en un bar propietat d’una família catalogada 
com a “comunista” quan aquest partit actuava 
encara en la clandestinitat. Era, però, en aquell 
moment l’únic local públic del barri per trobar-
nos. Recordo que al dia següent, a la feina, em 
van dir que tenia al telèfon l’alcalde. Tot just 
posar-m’hi em digué textualment: “Ahir a la 
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nit, on eres?” Li vaig contestar: “Doncs érem 
al barri de Quatre Vents en una reunió per a la 
formació de l’associació de veïns”. Em replicà: 
“I ja saps on vàres posar-te? Saps que el local 
és un niu de perillosos comunistes?”. Li vaig 
contestar que nosaltres el que necessitàvem era 
un lloc per reunir-nos amb la gent i prescindíem 
de la forma de pensar de cadascú. Finalment 
em comminà que quan plegués del treball per 
anar a dinar passés per l’Ajuntament, que volia 
parlar. Ja em teniu, doncs, a l’Ajuntament. 
Varen fer-me passar al seu despatx on a més 
de l’alcalde hi havia la persona que en aquell 
moment exercia de jutge de pau, que, la 
veritat, no obrí la boca per res. Es veu que hi 
era com a testimoni. Va començar la cosa amb 
intimidació, dient-me que semblava mentida 
que posés en perill una bona situació familiar 
i laboral entrant en tractes amb una gent que 
podia comprometre’m seriosament. Tot seguit, 
el consell: “Deixa de banda la qüestió de les 
associacions de veïns perquè hi ha gent que 
en elles veuen un mitjà per actuar en contra 
del règim establert”. Jo li vaig indicar que em 
digués si amb aquest nostre propòsit havíem 
actuat al marge de la llei i hagué de reconèixer 
que no, però insistia en els perjudicis que se’m 
podien derivar a mi personalment. No cal dir 
que continuàrem amb la nostra tasca però ja 
sempre més vigilat de prop per la “secreta” de 
la Guàrdia Civil, que assistia a totes les nostres 
assemblees i, inclús una vegada en qué es 
brindaren d’acompanyar-me a casa en cotxe, 
varen aprofitar l’ocasió buscada per pressionar 
apuntant la possibilitat qu em quedés sense 
treball.

Una altra intervenció de l’Associació de Caps 
de Família fou en relació a l’atracada a les 
platges de la població dels anomenats creuers 
turístics. Resulta que la sortida i arribada 
d’aquestes embarcacions a la platja repleta de 
banyistes representava un veritable perill per 
la seva integritat física i així ho denunciàvem 

a través de diversos mitjans de comunicació. 
Hi havia el precedent d’un accident amb 
resultat de mort d’un banyista atrapat per 
l’hèlix d’una embarcació d’aquestes, però els 
empresaris (n’hi havia de Blanes, Lloret, Sant 
Feliu de Guíxols i Palamós) estaven totalment 
en contra d’acceptar la solució que nosaltres 
proposàvem consistent a fer la sortida i arribada 
al port, lluny de la platja. Deien que això era 
tècnicament impossible, si bé en el fons el 
que no volien era allunyar les seves guixetes 
de venda de tiquets del rovell de l’ou de les 
platges. Inclús en una ocasió ens varen invitar 
a ser presents a una demostració “in situ” al 
port de Blanes per tal d’intentar convèncer-
nos que el que demanàvem no era factible. 
Nosaltres sol·licitàrem la col·laboració d’uns 
mariners del poble (érem desconeixedors de 
les qüestions tècniques) i quan ens van veure 
arribar acompanyats ja se’ls posà difícil la 
cosa. En resum, que dalt les embarcacions i 
després de diverses proves d’atracada, ens van 
reafirmar en la idea que el que demanàvem es 
podia fer. Hi hagué posteriorment un canvi de 
tàctica per part dels empresaris. Rebérem una 
trucada del delegado provincial de la familia 
convocant-nos a una reunió a Girona. I quina 
va ser la nostra sorpresa quan després d’una 
estona parlant, va fer entrar al seu despatx a 
dos propietaris d’embarcacions, sense ser-ne 
nosaltres coneixedors. Recordo com aquell 
senyor (actualment sotsdelegat del Govern 
central a Girona) ens proposà una invitació 
dels propietaris de les barques per anar a 
sopar junts i mirar d’arranjar el tema. Els tres 
representants de l’associació ens vàrem aixecar 
tot d’una i sense necessitat de dir-nos res, 
sortírem del despatx desitjant-los bona nit. Per 
la nostra part vam continuar amb la campanya 
per al trasllat de lloc i, malauradament, les 
circumstàncies ens varen ajudar perquè al cap 
de poc temps hi hagué un altre accident mortal 
que determinà a decantar les posicions cap a la 
solució d’atracada al port.
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Entre d’altres temes que tractàrem, hi figuraren 
el d’aconseguir el lliure accés dels vianants a 
les instal·lacions del port esportiu, fent retirar 
les tanques que s’hi havien instal·lat per evitar-
ho; la campanya destinada a la construcció 
del pas subterrani i pont elevat per passar la 
carretera als encreuaments de Mas Carolet i 
Mas Borinot, respectivament; les protestes i 
denúncies formulades juntament amb altres 
col·lectius respecte de la construcció d’un 
bloc de pisos als contraforts de la muntanya 
de Sant Joan tot i ser aquell espai oficialment 
protegit per Belles Arts; la denúncia pública 
d’irregularitats observades a l’Institut 
d’Ensenyament Mitjà en les relacions entre 
certs professors i alumnes; el requeriment de 
la normalització del català a les escoles, tan 
reiteradament sol·licitat per amplíssims sectors 
de la societat; els contactes amb el col·lectiu 
de metges de la població per tal d’establir uns 
torns que a les nits asseguressin l’assistència 

a les persones que per raó de la seva activitat 
laboral no pertanyien a la Seguretat Social. 
S’ha de dir que en altres temes vam fracassar 
estrepitosament, la majoria de vegades davant 
la incomprensió dels ens públics que, en certa 
manera, ens veien com a opositors en uns 
espais que fins llavors eren totalment del seu 
domini. A principis del 1978 en assemblea 
d’associats es determinà la dissolució de 
l’Associació. Era ja el moment protagonista 
dels partits polítics en una transició difícil i 
complicada. l com a referència només dir que 
l’Associació de Caps de Família arribà a tenir 
235 famílies blanenques enregistrades, la qual 
cosa es quantificava en més d’un miler de 
ciutadans. Tota la documentació, com llibres 
d’actes, estatuts, correspondència, registre de 
caixa i la col·lecció dels 27 butlletins editats, 
s’ha donat a l’Arxiu Municipal de Blanes on es 
pot consultar i està a l’abast de tothom.

 Reunió de l’Associació a la Casa de Cultura. Núm. Reg. 14.039. Fons Joaquim Robert (AMBL)
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03La tornada de Camprodon

per Aitor Roger Delgado

L’aparició de l’article d’Antoni Pladevall 
coincidint amb el centenari del 
seu naixement i la troballa de nous 

documents esvaïen el misteri del lloc de 
naixement de l’autor de La tornada del Titó. 
Fins llavors es discutia si havia nascut a Vic o 
a la vila de Taradell, d’on procedia la família 
Camprodon. Però Francesc Camprodon i 
Safont va néixer a Vic el 3 de març de 18161. El 
seu pare era un mestre paraire de Taradell que 
canvià l’ofi ci en casar-se amb la fi lla d’uns rics 
comerciants de Vic, els Safont. Francesc fou 
l’únic fi ll de la parella.

Camprodon fa els primers estudis a Vic. Quan 
comença a escriure ho fa en castellà. La llengua 
castellana no li era estranya. De fet, part de la 
carrera de Dret la va fer a Alcalà d’Henares, 
abans a Cervera, i va acabar la llicenciatura a 
Barcelona el 1838. Però Camprodon decideix 
deixar de banda la feina d’advocat i dedicar-se 
a la política. Fou diputat en diferents ocasions, 
sempre com a membre del partit liberal. 
Aquesta decisió li provocà més d’un disgust o 
l’exili a Cadis el 1840 a causa de les seves idees 
liberals. 

Durant el Bienni Progressista (1854-1856) fou 
diputat per Barcelona i el 1866, per Vic. A més, 
va ser 3 vegades diputat pel districte de Santa 
Coloma de Farners: el 1858, el 1963 i el 18642. 

Fou en el període que estava desterrat a Cadis 
quan un amic seu, José Valero, un dels actors 
més reconeguts de l’època,  l’animà a escriure 
teatre. És l’origen del procés creatiu d’una de 
les seves obres més coneguda: Flor de un día 
que, estrenada el 1851, es convertí en un 
dels èxits més importants del teatre romàntic 
castellà. 

 Francesc Camprodon. 
    Font: Archivo Congreso de los Diputados

1 PLADEVALL, Antoni. “Francesc Camprodon i Safont”. Ausa. Vol. 6. Núm. 66-67 (1970)
2 RUSCALLEDA Gallart, Sebastià. Francesc Camprodon i Safont. Autor de Marina, l´òpera de Lloret. Núm. 21. Club Marina 
Casinet (2009)

  El Convent vist des de la platja. 1914 c. Col·lecció Thomas (IEFC)
       

Francesc Camprodon. 
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Camprodon fou un dels millors amics del 
filòsof vigatà Jaume Balmes. Sembla que 
a l’època universitària a Cervera Balmes li 
demanava consells i li confiava algunes de 
les seves poesies perquè hi fes les correccions 
que cregués oportunes.3 El 1850 Camprodon 
també publicarà el seu recull de poemes, que 
titulà Emociones. A la portadeta, sota d’aquest 
títol hi aparegué l’epígraf byronià “My heart 
is buried here”. Una de les poesies porta per 
títol La orgía. Construïda amb sirventesos 
hendecasíl·labs en destaquem un fragment, on 
hi ha “la identificación fatal entre la voz del 
poeta y la destinataria del canto del poema de 
Camprodon.”4  

[...] 

Mujer, a quien da Dios del ángel galas, 
huyo de ti temblando de mí mismo; porque el 
blanco plumaje de tus alas esconde un 
corazón que es un abismo. 

L’obra Las espinas de una flor (1852) havia de 
ser una segona part de Flor de un día. Però, 
tot i l’èxit obtingut, no va superar la primera. 
Era l’època del nou gènere de la sarsuela i 
Camprodon s’hi va abocar de ple i amb una 
acceptació més que bona per part del públic. 
S’hi va dedicar fins a la seva mort, gairebé 20 
anys.  Camprodon, que treballà conjuntament 
amb els músics Emilio Arrieta, Francisco Asenjo 
Barbieri o Nicolau Manent, és considerat com 
un dels impulsors de la sarsuela. Algunes 
d’aquestes obres, ordenades cronològicament, 
són: El dominó azul (1853), Los diamantes de 
la corona (1854), Marina (1855), El vizconde 
(1855), El diablo en el poder (1856), La jardinera 
(1857), Juan Lanas (1857), El relámpago (1857), 
El lancero (1857), Un pleito (1858), Un cocinero 

(1858), Por conquista (1858), Beltrán el aventurero 
(1858), ¡Quién manda, manda! (1859), Una vieja 
(1860), El gran bandido (1860), Una nina (1861), 
Los dos mellizos (1862), Del Palacio a la taberna 
(1862), Galatea (1868) i El pan de la boda (1868)

Amb l’arribada de la Renaixença va començar 
a escriure en català, amb la qual cosa se 
situa entre els primers escriptors que tornen 
a utilitzar el català com a llengua literària. 
Estrenà dos sainets costumistes: La Tornada del 
Titó (1864) i La teta gallinaire (1865).

Després de la Revolució de la Gloriosa de 1868 
va acceptar una plaça de l’Administració a 
Cuba, sembla que com a administrador de les 

 Fons Emili Mestre – Pere Portell (AMBL)

3 SEBOLD, Russell P. La perduración de la modalidad clásica. Poesía y prosa españolas de los siglos XVII a XIX
4 ROMERO Tobar, Leonardo. “Poesía pornogràfica y romanticismo”. Universidad de Zaragoza. http://www.
cervantesvirtual.com/bib/romanticismo/actas_pdf/romanticismo_9/tobar.pdf
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rendes reials. Alguns autors recorden l’amistat, 
“la influencia que gozaba cerca de la sobirana”5, 
amb la reina Isabel II. Camprodon va morir a 
la ciutat de l’Havana el dia 16 d’agost de 1870.  

L’escriptor Juan de Ariza6 fou l’encarregat 
d’escriure el pròleg a l’edició d’una selecció 
de poesies de la seva última etapa creativa, la 
cubana. El volum Colección de poesías (1871) 
tenia 4 parts diferenciades: la primera està 
dedicada a la poesia de temàtica patriòtica, 
una altra sobre la fe, l’amor i, finalment, un 
recull de disset poesies escrites en català. Ariza, 
alt funcionari de l’Estat, ocupava el càrrec 
de director general d’Ultramar, a més de ser 
president honorari del Casino Español de La 
Habana o director del Diario de La Marina, de 
la mateixa ciutat. Havia conegut a Camprodon 
l’any 1845 i en aquest pròleg ens relata algunes 
notes curioses. Per exemple, que estava 
“dotado de una memòria prodigiosa, podia 
recitar Camprodon una oda y aún un drama 
media hora después de haber concluido de 
escribirlos, como si las letras que trazaba su 
mano quedaran copiadas en su cerebro.” De 
la seva biografia també en destaca, referint-
se a Flor de un día, que “una sola obra bastó 
para colocar a Camprodon entre los autores 
dramáticos.”

Un altre vessant que s’explica de Camprodon 
és que era un amant de la gastronomia i que 
n’era un gran expert. Fins i tot fou el creador 
d’algun plat, com el que els amics van batejar 
amb el nom de “arroz Camprodon.”7

A la portada de La Vanguardia del 29 d’abril 
de 1887 s’informava del trasllat de les restes 
mortals de Camprodon des de l’Havana fins a 
Barcelona i que “seran conducidos hoy, a las 

cinco de la tarde, desde el desembarcadero de 
la Puerta de la Paz a la estación del ferrocarril 
de Francia.” El cos de Camprodon va arribar 
en el vapor Ciudad de Cádiz dins d’una urna 
de cedre i “colocada la urna en un coche 
fúnebre tirado por dos coches de caballos, 
fue conducida a la estación del ferrocarril 
de Francia para ser trasladada al panteón 
de la família en Arenys de Mar”. La crònica 
també es lamenta sorprenentment “no vimos 
representada ninguna de las asociaciones 
literarias” formant part de la comitiva. 8 

 Edició de La tornada en castellà

5 OPISSO, Alfredo. “Idóneos de antaño I”. La Vanguardia. 06/08/1915
6 Nascut a Motril (Granada) i mort a la ciutat de l’Havana, com Camprodon, tot i que sis anys després, el 1876.
7 MADRID, Juan de. “Don Francisco Camprodon”. La Ilustración Española y Americana. 10/1870. Biblioteca Nacional de España
8 La Vanguardia. 30/04/1887. Hemeroteca digital
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La compra del Convent

La rivalitat amb Lloret és palesa en històries 
populars i refranys. Potser un dels més coneguts 
és el que fa al·lusió al paratge de Santa Cristina 
i a la devoció dels blanencs per Santa Anna. 
Al segon volum de l’obra Arxiu de tradicions 
populars (1935), sota la direcció de Valerí Serra 
Boldú, s’hi recull un dels més coneguts i que fa 
menció als dos pobles: “Entre Blanes i Lloret 
no en farem un pam de net.”9

Però hi ha un indret on aquesta rivalitat 
s’agermana per donar origen a una de les 
sarsueles més conegudes i interpretades de tots 
els temps: Marina 10, amb llibret de Camprodon 
i música d’Emilio Arrieta, i que el 1871 es 
transformà en òpera.

El Convent, emplaçat dalt del promontori 

que davalla al mar, es va aixecar a mitjan 
segle XVI al mateix indret on ja existia una 
petita ermita dedicada a Santa Anna. A partir 
de 1835, fruit de la llei de desamortització 
de Mendizábal, quedà en desús i amb el pas 
del temps va presentar un estat ruïnós. A 
partir de 1845, quan es posà a la venda, passà 
a mans de diferents propietaris, el primer 
Juan “Vilaregut, que el comprà en subhasta 
celebrada a Madrid per un total de 700 duros 
11.  El 1848, Vialregut, vecino y del comercio 
de la villa de Madrid”, concedeix en emfiteusi 
la finca al fuster natural de Palma de Mallorca i  
veí de Blanes Andreu Bastard. El notari Maurí 
i Serra explica al seu llibre sobre la història del 
Convent que, segons escriptura autoritzada per 
Bonosi Bernat, notari de Blanes, el 17 de març 
de 1860, “Andreu Bastard va vendre a Don 

 El Convent. 1920 c. Fons Josep Pons Girbau (AMBL)

9 Serra Boldú, Valeri. Arxiu de tradicions populars. Volum II. Impremta de la Casa de Caritat  (1935)
10 Marina és una òpera en tres actes de Emilio Arrieta, amb llibret de Francesc Camprodon, reformat per Miguel Ramos 
Carrión. Estrenada el 1855 com a sarsuela, el mateix compositor va realitzar la seva refosa com a òpera (1871). L’acció trans-
corre a Lloret de Mar i conta els amors i desamors de Marina, Jorge i Pascual. Es tracta del títol més conegut del seu autor i 
de l’adaptació lírica més celebrada del període romàntic a Espanya. A Marina pertanyen dos dels fragments més populars de 
tota la lírica espanyola: l’entrada de Jorge (Costa la de Levante, playa la de Lloret) i el brindis del tercer acte (A beber, a beber 
y a ahogar). Font: https://ca.wikipedia.org7wiki/Marina_(Arrieta) 
11 MAURÍ Serra, Josep. Història del Convent de Blanes. El de “Les coses benignes”. (1958) pàg. 212 
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Francisco Camprodon pel preu de 7.800 reales 
de vellón, l’edifi ci enrunat, que fou convent 
de caputxins.”12 Gràcies a l’amillarament de 
1863 també sabem que en aquell moment 
Camprodon ja n’era el propietari, juntament 
amb l’hort. En una acta municipal datada el 
31 de juliol de 1864 també se certifi ca el que 
expliquem.

Són diversos i de diferents èpoques els testi-
monis que ens expli-
quen que fou des del 
Convent on Campro-
don va escriure la que 
segurament és la seva 
obra més coneguda. 
Per exemple, a la re-
vista Feminal, dins 
d’un article titulat 
“Les platges llevan-
tines”(1909) i dedicat 
a la blanenca cala de 
Sant Francesc, podem 
llegir: “A l’altra ban-
da del roquís hont 
s’alsan les runes d’un 
antiquíssim convent, 
- cèlebre perquè allí 
en Camprodon escri-
gué la seva popular 
Marina, - (...).”13 Val 
la pena fer esment de 
la prevalença encara 
del topònim Costa de 
Llevant per referir-se 
a la que feia poc (1908) Agulló  havia batejat 
amb fortuna – ha quedat demostrat amb el 
temps – amb el nom de Costa Brava. 

Si més no, la presència de Camprodon a 

Blanes i Lloret queda demostrada a la segona 
meitat de la dècada dels cinquanta. Sebastià 
Ruscalleda apunta la seva presència a Blanes 
a partir de 1853. I recordem que el 1858 va 
ser elegit diputat pel districte de Santa Coloma 
amb el 93% del vots, una clara mostra que 
coneixia el territori i la seva gent. Però no és 
menys cert que Marina es va estrenar el 1855 
i Camprodon no passa a ser propietari legal 

del Convent fi ns a 
començament de 
l’any 1860.

Tal com defensava 
Sebastià Ruscalleda 
a l’exhaustiu estudi 
publicat pel Club 
Marina Casinet de 
Lloret el 2009, en 
comentar la famosa 
ària que diu “Costa la 
de Levante, playa la 
de Lloret”, explicava 
que “és possible 
que la “Costa la 
de Levante” que 
Camprodon tenia a la 
retina fos la magnífi ca 
panoràmica de la 
punta de s’Agulla 
vista des del convent, 
que sens dubte 
en el seu estiueig 
blanenc havia visitat 
abans que el 1860 

n’esdevingués el propietari.” 14

Camprodon s’hi devia trobar bé enmig 
d’aquelles venerables ruïnes del que un dia fou 
el Convent de caputxins. I sembla ser, tot i que 

12 MAURÍ Serra, Josep. Història… pàg. 215
13 Feminal, dins La Ilustració Catalana. 31.10.1909. Hemeroteca. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)
14 RUSCALLEDA, S. Francesc Camprodon… pàg. 181
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altres fonts ho desmenteixen, que va habilitar-
hi un senzill i petit espai com a residència. 15

L’any 1915, l’advocat de Madrid Josep M. 
Azopardo Camprodon, en representació de 
la seva mare i filla de Camprodon, Emília 
Camprodon Borrell, va vendre el Convent als 
esposos Joaquim Casas Carbó i Aurora Massó 
Verdaguer, filla dels americanos blanencs de 
can Massó del passeig de Dintre. 

La tornada d’en Titó 

La primera edició que hem localitzat data de 
1864. Fou impresa a l’Establiment tipografich 
de Narcís Ramírez, ubicat al número 4 del 
barceloní passatge d’Escudellers. La segona 
edició és de 1867, impresa a la casa Jaume 
Jepús del carrer Petritxol. 

Per tant, les referències que apunten la data 
de 1867 per referir-se a l’aparició de La tornada 
no serien del tot correctes, més encara quan 
coneixem la data concreta de l’estrena teatral. 
Fou a Barcelona el dia 8 d’agost de 1864, als 
Campos Elíseos.

Mesos abans de l’estrena ja es parlava de l’obra. 
Així al periòdic liberal La Corona hi llegim que 
s’està preparant una “comèdia bilingüe (...) 
Únicamente se nos ha dicho que la escena 
pasa en uno de los puntos de nuestra risueña 
costa de Levante, en Blanes, según creemos.”16 
És el mateix que informava el madrileny La 
España17. La comèdia tingué gran èxit i “puesta 
en escena con singular esmero por una buena 
compañía de estudiosos actores, dirigida 
por don Gervasio Roca, uno de los mejores 
graciosos que han pisado nuestras tablas.”18

Però com era el teatre que es feia a Barcelona 
quan es va estrenar la comèdia blanenca de 
Camprodon? Quins eren els autors teatrals 
més coneguts? 

L’any 1864 també neix una publicació 
humorística anual titulada Lo Xanguet, que 
tindrà una vida de 9 anys. Al  número de 
1868 aparegué una interessant caricatura 
obra de l’artista de Tomàs Padró  i que sota el 
títol “Teatro Catalá” representava una escena 
on Serafí Pitarra, ajudat pels seus companys 
dramaturgs, intenta alimentar el teatre català, 
representat per un nen amb un barret de cop. 
Pitarra està representat com una dida i és la 
figura central de l’escena. Al seu voltant Antoni 
Ferrer Codina, Narcís Campmany, Josep Maria 
Arnau, Eduard Vidal, Conrad Roure, Francesc 
de Sales Vidal, Manuel Angelo i el nostre 
Francesc Camprodon, que apareix vestit de 
pagès, amb les quatre barres dibuixades a 
l’esquena i una gran gàbia amb gallines (les de 
“La teta gallinaire”).

Entre els teatres més populars de la segona 
meitat del segle XIX hi havia l’Odeon, el 
Principal, el Liceu, l’Oriente, l’Olimpo o el 
Campos Elíseos. Seguint l’estudi de Carme 
Morell sabem que pels volts de 1864 “el català 
i la comèdia bilingüe viuen fora dels coliseus 
de primer ordre i mostren un clar predomini 
a l’Odeon i als altres teatres d’estiu.”19 El 1864 
s’incrementen de forma notable el nombre de 
representacions gràcies a l’èxit de dues obres. 
L’esquella de la torratxa de Frederic Soler (Serafí 
Pitarra) arriba a les 26 representacions i, La 
tornada del Titó, estrenada 3 mesos després 
al mateix teatre Campos Elíseos del passeig 

15 GARRIGA Puig, Jordi. “El cavaller del Convent”. Recvll. Número 1.962 30/0572007
16 La Corona. 31/03/1864
17 La España. 03/04/1864
18 ROCA y Roca, J. “La semana en Barcelona”. La Vanguardia (portada) 23/07/1899 
19 MORELL i Montadi, Carme; El teatre de Serafí Pitarra: entre el mite i la realitat (1860-1875). Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat (1995)
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de Gràcia, arriba a les 32 representacions. 
L’Esquella es continuà representant al Tivoli, al 
Jardín de las Delicias i al Prado Catalán. En total, 
75 representacions. Tot un èxit per a Soler, que 
aquell mateix estiu de 1864 estrenava Ous del 
dia!, una gatada20 que resultava ser una paròdia 
del melodrama de Camprodón Flor de un día. 

Xàvier Fàbregas21, potser el crític teatral de més 
prestigi a Catalunya, va deixar escrit un article 
a la revista Recvll, coincidint amb el centenari 
del naixement de Francesc Camprodon. 
L’article, entre altres refl exions interessants, 
se centrava a ressaltar la importància de La 
tornada del Titó. Potser es tracta de l’única 
vindicació seriosa que s’ha fet fi ns ara. Per a 
Fàbregas, el millor Camprodon és el de les dues 
obres que va escriure per a l’escena catalana: 
La tornada del Titó (1864)22 i La teta gallinaire 
(1865). “Les dues peces ocupen lloc de 
privilegi” i la segona “es manté perfectament 
viable dalt de l’escenari.”23 Són “dos sainets 
modèlics no solament perquè el llenguatge hi 
és viu, sense afectacions ni falses retòriques, 
sinó perquè en plantejar-se dues obres menors, 
d’ambient costumista, va oblidar tota la 
preceptiva romàntica que engavanya els seus 
drames castellans”.24

La tornada se’ns presenta com un sainet,25 

una peça teatral d’un sol acte, ambientada a 
Blanes26, on l’amor juga un paper important, 
però on també intervenen altres temes que 
segurament per l’autor tenien el mateix o fi ns 
i tot més protagonisme. A l’obra hi apareixen 
5 personatges. En Pau, que és descrit com 

un treballador de la terra de 50 anys; la 
Francisqueta, “sa muller”, també de 50 anys; la 
Laia, “sa fi lla”, de 20 anys; en Titó, mariner, i, 
fi nalment, en Gutiérrez, caporal de la Guàrdia 
Civil. En Pau torna de l’Havana després de dos 
anys de feina i es troba que un guàrdia civil 
castellà que hi ha allotjat a casa de la seva 
promesa s’ha enamorat de la Laia. 

Així trobem que en l’obra s’hi fa present el 
tema de la immigració, en aquell moment, 

 Edició de 1864. Font: University of Chicago

20 f. [FLL] Peça de caire paròdic on hom ridiculitza alguna actitud heroica i grandiloqüent. DIEC 2
21 Xavier Fàbregas i Surroca (Montcada i Reixac, Vallès Oriental 1931 - Palerm, Sicília 1985), escriptor, crític teatral, 
historiador, assagista i pedagog. https://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Fàbregas_i_Surroca
22 Ell situa aquesta obra l’any 1867. Avui dia, unes recerques a les hemeroteques digitals ens permeten comprovar que fou 
estrenada i impresa per primera vegada el 1864.
23 FÀBREGAS, Xaveir. “Blanes i el centenari de Francesc Camprodon”. Recvll. Núm. 1150. 23/07/1970
24 FÀBREGAS, Xavier. Ibm. 
25 Sainet m. [LC] [JE] Peça teatral humorística en un acte. DIEC2
26 Al llibret de 1898 hi diu que l’acció passa a la vila de Blanes a casa d’en Pau.
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150 anys enrere, un fet gairebé 
testimonial, però que ja 
provocava situacions noves en 
qüestions de l’idioma, la cultura, 
la manera de pensar... que calia 
saber afrontar i intentar resoldre 
de la millor manera.

Camprodon descriu les dife-
rències entre catalans i castellans 
per boca d’en Titó d’aquesta 
manera:

“Aquí hi ha pagès que estella 
i que va descalç a batre i cada 
doble de quatre se li rovella de 
vella, i en passat de l’Ebro enllà 
tots van lluents, això sí; i són com els de Llefrí 
que els més rics van a captâ.” Li respon en Pau: 
“Ja se sap, cada nació mena les seves usances...” 
Per entendre millor el seu precís significat, 
més endavant trobareu una explicació dins el 
capítol dedicat al parlar de Blanes i qüestions 
de llengua.

Finalment s’imposa l’amor entre la Laia i el 
caporal Gutiérrez, i en Pau retorna a Amèrica. 
Queden aparcades les rivalitats entre en Pau i 
el caporal.

Sabem que el mes de setembre de 1864 també 
es representà al Teatre Romea. L’obra es 
continuà representant en altres escenaris els 
anys posteriors, també després de la mort de 
Camprodon i “con la misma aceptación que 
lograron en un principio.”27 Algunes d’aquestes 
representacions les hem pogut localitzar a 
partir del buidatge de l’hemeroteca digital de 
La Vanguardia. Algunes representacions que 

hem localitzat són les que es fan al Teatro 
Novedades (05/1886), al Romea (05/1888 - 
10/1892 - 12/1900 – 01/1901 i 10/1906) i al 
Colisseu Pompeia (03/1917). 

L’any 1926, la revista malgratenca Germanor 
publicava la poesia d’E. Vilaret28 titulada “La 
tornada d’en Titó”, que originàriament havia 
aparegut a l’Almanac de l’Esquella i al Comercio 
de l’Havana, però que en desconeixem la data 
de la primera publicació.29 En la poesia es fa 
referència  al canvi de rol de la dona, que si en 
el temps d’en Titó esperaven solteres a la seva 
tornada d’Amèrica, “avui, com les costums 
han cambiat al impuls de la força del progrés 
elles (...) no li guardan pas mes fidelitat.” 

Sabem que el 1928 es torna a representar, 
aquesta vegada al Teatre Catalán Novedades 
en ocasió d’una funció extraordinària 
d’homenatge i a benefici de Ramon Martori. 

Curiosament, l’obra no s’ha representat mai a 

27 BLANCO García, Francisco. Fr. La Vanguardia. 14/02/1893
28 El nom d’E. Vilaret encara segueix sent força desconegut per nosaltres. N’hem localitzat alguna poesia més a la revista 
Recvll, però no sabem res de la seva biografia, ni tan sols el nom de pila. Podria tenir algun vincle amb la família del cavista 
Agustí Vilaret? O amb l’armador Eugeni Vilaret, un dels primers blanencs propietari d’un quillat?
29 La data no creiem que s’allunyi molt del 1926, sobretot si tenim present el contingut de la poesia. 

 Font: Biblioteca Nacional de España
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Blanes. Es diu que va ser escrita basant-se en 
fets reals ocorreguts a Blanes i que per aquest 
motiu, per evitar malentesos amb la família, 
mai es va arribar a representar. Autors teatrals 
com Coma i Soley van intentar-ho, però davant 
dels advertiments dels veïns desistí.30 Ja seria 
hora d’esmenar aquesta circumstància, si més 
no sorprenent, més encara tenint en compte 
que és una obra tantes vegades interpretada i 
de manera exitosa arreu on es va representar. 

El “reparto” de consums 

Un dels temes presents a l’obra és el del “reparto 
dels consums”. Segurament, aquest va ser un 
dels principals camps de batalla de la política 
municipal al segle XIX i que mereixeria un 
estudi en profunditat, avui dia inexistent. Quan 
en Titó torna de la seva estada a l’Havana li 
explica al qui ha de ser el seu sogre, en Pau, que 
té prou diners “per fê una galant barraca.” Ell 
li respon: “Borratxó, doncs que et presums que 
aquí viu ningú de balde? Si te’ls olora l’alcalde 
et farà pagâ els consums.” En Pau es lamenta 
que l’alcalde quasi els fa “viure en dejú” i que 
“fan el pago tan crescut que un hom, queda 
més eixut que la terra de secà (...) però... segons 
diu la gent, es farà un repartiment del dels rics, 
a tant per barba.”

Els consums31 era un antic impost municipal 
sobre certs comestibles (vi, oli, carn, for-

ment...) i altres gèneres que s’introduïen en 
una població per vendre’ls. Per fer-nos una 
idea del que representava aquest impost per 
a la població ens és de gran utilitat l’obra 
Ethologia de Blanes, escrita per l’erudit Josep 
Cortils i Vieta l’any 1886. “Aquest impost 
no deuria tenir altre objecte que l’ de fer que 
tots els ciutadans contribuhescan á las cargas 
del Estat, en proporció dels articles a ells 
subjectes que pera llur aliment ó comoditat 
consumeixen, y es innegable que deixa de 
tenir aquest caràcter, quan se recauda per medi 
de Reparto, com succeeix en molts pobles. 
Deixa de tenirlo no sols per la impossibilitat 
absoluta de fer lo Reparto quitativament, 
sinó també per las excepcions que estableix 
lo reglament, y per las que s’ cuydan de fer 
los Ajuntaments y repartidors convertintlo en 
una contribució, y en un element constant 
de discòrdia.” I quan els encarregats de fer 
el Reparto ja els tenen  fets es fa exposició 
pública a l’Ajuntament i comencen a arribar-
hi tot un seguit de reclamacions d’aquells que 
se senten perjudicats. I si no creien ben resolts 
els seus greuges acudien a l’empara d’algun 
amic regidor o diputat que hi pugui influir. 
Els consums eren per a molts, com també ens 
explica el mateix Cortils “un dels motius que 
més influhéixen en sa perversió moral (del 
poble), en la degeneració de son caràcter.” 
L’any 1898 sabem que es van produir aldarulls, 
on grups de terrassans “feyan recualr als que 
se dirigian á las feynas dels camps”32 i una 

30 VILASDEMANT, Arnaldo de. “Del impuesto de consumos a la zarzuela más popular”. Recvll. Número 994 (1963)
31 Tribut creat a l’Estat espanyol per la reforma financera d’Alejandro Mon (1845). Reunia els diferents imposts indirectes 
damunt articles de primera necessitat i comestibles (sabó, vi, oli, carn fresca, embotits, etc). Era percebut en la forma del 
tradicional dret de portes en introduir les mercaderies en les poblacions; el seu valor augmentava en les poblacions de 
major nombre d’habitants. Fou molt impopular per l’alça de preus que provocà. Suprimit en aparença per l’alçament 
progressista del 1854, fou percebut en gran part pel govern per mitjà d’altres conductes, fet que el 1856 produí revoltes 
populars per tot l’Estat espanyol (Motí dels Consums). Novament abolit el 1868 per les juntes provincials, fou restablert 
el 1870. El 1878 hi hagué a Manresa un avalot que fou arbitràriament reprimit, fet que produí diversos morts. Subsistí, 
repetidament modificat, fins a mitjan s XX, malgrat alguns intents d’abolició (com el del govern Canalejas el 1911). Font: 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0226093.xml
32 La Costa de Llevant. Número 28. 10/07/1898 (AMBL)
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manifestació va passar pels principals carrers 
per demanar la no-implantació dels drets. 

L’estudiós Jesús Crous33 va recollir de viva veu 
del poeta Pere Puig Llensa el testimoni que 
explicava que una de les intervencions més 
recordades del diputat Francesc Camprodon 
a Blanes fou l’indult que va obtenir per als 
acusats de no haver pagat l’impost del vi. 
Sebastià Rusalleda34 també se’n fa ressò i 
corrobora aquesta dada, ja que troba al Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados del 
13 de novembre de 1860 la següent anotació 
referida a Camprodon: “consiguió el indulto 
de todos los penados de Blanes.”

La veu popular explicava que fou gràcies a 
aquesta intervenció del diputat Camprodon 
a favor dels condemnats que se li va oferir el 
Convent com a present. En l’apartat on parlem 
de la compra del Convent ja hem explicat com 
i quan va produir-se realment l’adquisició. 
Els tumults causats pels consums a què es fa 
referència van ocórrer per la Candelera de 
1858. Si resseguim els llibres d’actes municipals 
podem saber més detalls d’uns fets poc 
estudiats i que com l’anàlisi de la problemàtica 
ocasionada pel repartiment de l’impost dels 
consums mereixeria un estudi en profunditat. 
Sabem que els aldarulls més importants es van 
produir el dia 2 de febrer. Llegim a les actes: 
“En la villa de Blanes a dos de febrero de mil 
ochocientos cincuenta y ocho, con motivo 
de haberse turbado el orden público en esta 
villa , se ha constituido el Ayuntamiento en 
sesión permanente bajo la presidència del 
Señor Alclalde D. Bruno Orench, a fin de hacer 
todos los esfuerzos possibles para evitar que 
se cometan mas atropellos y desmanes contra 
los bienes y personas de estos vecinos, y para 
procurar restablecer la tranquilidad.”. Més 

endavant, en la sessió de data vint-i-dos de 
febrer, llegim: “ ... se han reunido en la Casa 
Capitular el Ayuntamiento y algunos mayores 
contribuyentes, para tratar el modo de evitar que 
hayan de ser vendidos los bienes de los vecinos, 
que han sido condenados a sofrir alguna pena 
por resultado de los excessos cometidos el dia 
dos de los corrientes, a fin de hacer efectiva la 
indemnizacion de los individuos perjudicados, 
conforme està mandado en meritós del 
Sumario instruido; y reconociendose que 
habrían podido tal vez cortarse dichos excessos 
si las personas influyentes hubiesen ausiliado a 
la Corporación, han convenido buenamente 
los presentes es invitar a los vecinos a hacer un 
donativo voluntario para el objeto expresado, 
y en nombrar al intento comisionados a los 
Sres. D. Francisco Casellas, D. Pablo Albareda, 
D. Joaquim Ruyra, D. José Dotras y Ferrer, D. 
José Ametller, D. José Alemany y Romaní y D. 
Juan Centrich junto con D. Ignacio Ma Oms 
en calidad de Depositario.”

L’arribada de la Guàrdia Civil 

Un dels protagonistes de La Tornada és el 
caporal de la Guàrdia Civil, en Gutiérrez 
o Gutierras. És l’unic personatge que parla 
en castellà. Els autors catalans de l’època 
coneixien la disposició de 1867 que no deixava 
passar per censura “obras dramáticas que estén 
exclusivamente escritas en cualquiera de los 
dialectos de las provincias de España.” Els 
autors veuen en la paraula “exclusivamente” 
una manera de continuar escrivint en català i 
normalment creaven un personatge que parlés 
en castellà, que a vegades podia ser el dolent 
de l’obra. Però en Gutierras de Camprodon no 
era tan dolent i l’obra s’havia estrenat el 1864. 

33 CROUS Collell, Jesús. Blanes. Cronologia histórica. Segle III a.c – segle XX. Ajuntament de Blanes (1994)
34 RUSCALLEDA Gallart, Sebastià. Francesc Camprodon... pàg. 180
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Però ja hi havia presència d’aquest cos policial 
a Blanes a aquells anys? D’una manera fixa 
segurament no. Sabem que el 1897 alguns 
regidors municipals fan la proposta perquè 
Blanes pugui tenir una caserna. Pel mes de 
juny de 1898 ja tenim notícies que “la guardia 
civil que tenia ‘l puesto al vehi poble de Lloret 
de Mar ha de trasladarse á nostra vila.”35 El 
seu primer emplaçament va ser al carrer de la 
Muralla, prop del carrer Theolongo Bacchio. 
En ocasió dels aldarulls provocats per la qüestió 
dels consums o drets, el mes de setembre 
d’aquell any 1898, ja “tingué d’intervenir la 
Guárdia-Civil.”36 

L’any 1914 s’inauguren les noves dependències 
de l’Hospital Sant Jaume. En aquell moment, 
l’edifici que durant gairebé 500 anys havia 
fet la funció d’Hospital de pobres i malalts 
estrenava una altra funció: era la nova caserna 
de la Guàrdia Civil. L’estiu de 1913 el periòdic 
La Costa de Llevant ja ens informa que s’ha 
“habilitat per quartel l’antich hospital” i que 
“s’hi ha traslladat ja la Guardia Civil.” També 
s’explica que el nou local “està en excel·lents 
condicions” i que “si bé es veritat que les 

reformes son d’alguna consideració, en cambi 
no haurà de pensar més (l’Ajuntament) en 
carregar el pressupost ab un lloguer que 
resultava sempre bastant car.”37

Amb data 16 de maig de 1936, SAFA construeix 
una nova caserna per a la Guàrdia Civil en els 
terrenys propietats de la fàbrica, al costat de 
l’estació de tren i davant de l’entrada principal 
dels treballadors al recinte fabril. La caserna 
del centre del poble encara continuarà activa 
durant tota l’etapa franquista, fins que el vell 
immoble fou enderrocat i al seu lloc hi trobem 
una plaça batejada amb el nom de plaça de 
l’antic Hospital. 

Qüestions de llengua: el parlar de Blanes

A La Tornada del Titó hi ha un dels refranys 
blanencs més coneguts.  Aquesta referència de 
1864 és la més antiga que hem trobat fins al 
moment, però encara avui el recorden molts 
dels avis nascuts a Blanes. Quan en Pau es 
dirigeix al caporal Gutiérrez i li pregunta per la 
seva estada a Blanes li fa el següent raonament:

“Als furasterus aquí al pransipiu sa rasselan, 
paró, un golpe ca s’arrelan no’ls treu ni’l vent 
de garbí.” 

Cortils i Vieta a la seva Ethologia es feu ressò 
d’aquest refrany quan a l’apartat que dedica 
al caràcter moral dels blanencs diu: “D’aquest 
caràcter que al principi tal vegada califiquen 
de rudo alguns forasters, arriban, quan lo 
penetran, á ferne lo apreci que s’ mereix; y com 
sempre troban persones francas, compassives y 
servicials al fí succeeix al peu de la lletra lo que 
l’ malhaurat Camprodon posà en boca d’En 
Titó”. No ens equivocarem si afirmem que 

35 La Costa de Llevant. Núm. 26. 26/06/1898 (AMBL)
36 La Costa de Llevant. Número 38. 18/09/1898 (AMBL)
37 La Costa de Llevant. Número 27. 06/07/1913  (AMBL)

  Retall de premsa amb una fotografia de la caserna de la 
    Guardia Civil (avui despareguda). Ara hi ha la plaça de
    l’Antic Hospital
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Camprodon fou l’autor d’aquesta expressió i 
qui la va popularaitzar.

Si llegim La tornada hi descobrirem una parla 
plena de frases fetes i expressions populars, 
un ric vocabulari que avui gairebé ha estat 
esborrat del nostre diccionari quotidià. En 
donarem algun exemple:

•	 “Sempre estàs baladrejant.”
Baladrejar v. Cridar exageradament.

•	 “Jo et diré, més probable és si per cas que hi 
hagi algun bordegàs que la miri massa bé!”
Bordegàs m. Noi entremaliat

•	 “Mala negada de mossa!”
Mala negada faci!: imprecació rancuniosa 
molt usada en català. L’escriptor blanenc 
Joaquim Ruyra l’utilitza a la narració La 
Parada.

•	 Francisqueta: “(...) tens el geni més calmós...”                                                                                                         
Pau: “I tu el tens del botavant.”
Botavant m. Perxa ferrada per un cap, a 
manera de llança, que els mariners usaven 
per defensar-se en els abordatges. Loc. Ésser 
un botavant o ésser de la pell del botavant 
és esser molt dolent o entremaliat. Ruyra 
també l’empra a La Parada, l’utilitza com 
a exclamació d’impaciència o de còlera: 
“Responeu com un botavant! Vaja, no estic 
per comèdies.”

•	 “Per qué no l’axalabas, bleda?”  
Bleda met. Dona excessivament delicada. 
/ met. Persona (principalment dona) curta 
d’enteniment o massa crèdula.
Eixalar v. tr. Tallar o escurçar les ales a un 
ocell.

•	 “Doncs portes xeixa?” 
Xeixa fig. Diners

•	 “Quant en Pere Xalat n’era sempre el varen 
bescantar.”
Bescantar v. tr. Difamar, publicar les males 
accions o els efectes d’altri.

•	 “Em sembla... que són brams d’ase, perquè... 
pel meu poc caletre els rics no voldran partí.”
Caletre m. Capacitat intel·lectual.

•	 “Els homes sempre amb marrinxes.”
Marrinxa f. Acte de beure excessivament, 
borratxera.

•	 “Com era tan borratxó, tots l’havien pres 
d’esquila, i ara el tens aquí a la vila vestit a 
tall de senyo.”
Esquira f. Malvolença forta; cast. tirria. Var. 

form. : esquila (“de cap d’esquila”): tenir-lo 
mal vist, mirar-lo amb malvolença. 

•	 Quina xaripa! Això si que es néixê amb la flô 
al cul.”
Xiripa f. (castellanisme) Casualitat favorable; 
bona sort inesperada. 

•	 “Tot lo camí ens han dat mongetes i 
estocafix.”
Estocafix m. Bacallà assecat sense salar-lo.

•	 “Aquí hi ha pagès que estella i que va descalç a 
batre i que cada dobla de quatre se li rovella de 
vella, i en passant l’Ebro enllà tots van lluents, 
això si; i són com els de Llefrí que els més rics 
van a captâ.”
Estella f. Fragment desprès d’una fusta en 
tallar-la o rompre-la violentament Loc. Anar 
fet estelles: anar esparracat.                                                                                                                
Dobla f. Moneda antiga, d’or o de plata, que 
tenia diferents valors segons les èpoques i 
regions. Dobla de quatre: moneda d’or que 
valia una unça, o sia, vuitanta pessetes.                        
A Llofriu, agregat del municipi de Palafrugell 
(Baix Empordà), hi ha un refrany similar 
a la part final de la intervenció d’en Titó 
quan parla del guàrdia civil amb el seu pare, 
en Pau. Així, probablement el refrany faria 
referència al que diu “A Llofriu els més rics 
van a captar i els pobres els fan caritat.”

•	 “Reïra de bet sentada!”
Reïra interj. Intensiu de ira, usat en 
exclamacions d’impaciència com reïra de 
Déu!
Bet Reïra de bet!: interjecció enèrgica. 
Eufemisme per reïra de Déu.

•	 “Mira, enllesteix la virosta i beurem un trago o 
dos.”
Virosta f. Teca, conjunt de coses de menjar.

A més, hem observat com a les primeres 
edicions de l’obra s’hi respecten la pronúncia 
i es conserven moltes d’aquestes paraules de la 
primera edició a l‘hora de plasmar-les en el text, 
però que després algunes seran substituïdes 
per altres sinònims que consideraven més 
correctes. Naturalment també canviaran 
l’ortografia, per adaptar-la a la nova normativa 
de la llengua catalana. Es mantenen, però, 
els castellanismes i expressions castellanes, 
com a part substancial de la temàtica de 
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l’obra. D’alguns d’aquests aspectes també en 
donarem alguns exemples i compararem com 
va aparèixer el text en l’edició de la Biblioteca 
de Lo Teatro Regional, de l’any 1898, i la que fa 
Publicacions Ràfols uns anys després:

•	 “Tú si que ‘n vius de ditxós!”   -  “Tu sí que en 
vius de joiós!”

•	 “Ascolta, suposo qu’ hats vagilat que cap 
xival...”  -  Escolta, suposo que has vigilat que 
cap xaval (...)”

•	 “Per qué no l’axalabas, bleda?”  -  “Doncs, per 
què no’l eixalaves?”

•	 “Fassi tots los impossibles: perquè jo tinch 
de surtir a comprar quatre tomácats y un 
xiquitu de pernil (...)”   -   “Faci-hi tots 
los impossibles: perquè jo tinc de sortir a 
comprar quatre tomàquets i un xiquitu de 
pernil (...)”

•	 “Dons portes xexa?” – “Doncs portes xeixa?”

Si llegim algun dels diàlegs entre en Pau i el 
caporal Gutiérrez també ens dónen nous 
arguments per respondre aquell etern debat, 
sobretot amb persones nouvingudes, quan ens 
pregunten com s’ha de pronunciar el nom de 
la nostra ciutat. Hi llegim: 

Titó: “Y a vusté, que tal li va en esta tierra de 
Blanas?

Gutiérrez: “Bastante bien, tengo ganas de 
quedarme por acá.”  

Què deu Blanes a Camprodon?

Com a diputat selvatà els pobles de la comarca 
el recorden per la seva implicació per fer 
realitat la carretera de Santa Coloma a Lloret 
i la d’Arbúcies a Hostalric. A Arbúcies se 
l’anomena fill adoptiu i predilecte (1862) i 
encara avui, després de tants anys, es manté 
el seu nom a la via principal de la població. El 
4 d’octubre de 1863 s’inaugurava la carretera 

que sortia dels Massans (actual carrer Anselm 
Clavé) i que connectava Blanes amb Hostalric. 
L’acte oficial va comptar amb la presència 
del bisbe de Girona, l’enginyer civil de la 
província i el diputat a Corts del districte, 
Francesc Camprodon. La diada va iniciar-
se al matí amb la comitiva que va sortir de 
l’Ajuntament per assistir a la missa que se 
celebrà a la parròquia. Després es traslladaren 
fins al sector de l’Horta de les Ànimes, on es va 
fer la benedicció de la carretera i “Camprodon 
hizo un brillante discurso.”38 A Santa Coloma 
de Farners canvien el nom del carrer Aurora 
pel de Francesc Camprodon, “a quien se debe 
la construcción de la carretera del Estado 
que une esta villa con la estación de Sils, 
prolongada hasta Loret de Mar.” 

I per cloure aquest article fem nostres les 
paraules amb les quals Sebastià Ruscalleda 
acabava el seu estudi sobre Marina, quan 
diu: “Hem de triar entre la Costa de Llevant 
i la platja de Lloret? Quedem-nos amb totes 
dues. Blanes i Lloret units per en Francesc 
Camprodon.” I nosaltres hi afegim, a Lloret 
fa molts anys que presumeixen amb Marina i 
que un tram del passeig marítim porta el nom 
de Camprodon i Arrieta. Això sí, si a Lloret 
l’òpera Marina  es representa per primera 
vegada el 1930 (després de l’intent no reeixit 
de 1922) a Blanes la primera representació es 
va fer al Teatre del Recreo el juliol de 1893.39 

Esperem que els blanencs sapiguem reparar 
aviat l’oblit en què hem tingut personatges 
com Camprodon o Agulló, pioners en la 
difusió de la bellesa de la costa selvatana, i que 
els honorem de la millor manera. 40

38 LLibre d’actes de l’Ajuntament 1863 (AMBL)
39 El Distrito Farnense. 30/07/1893 (SALM)
40 Per exemple, un mirador amb el seu nom al camí del Convent?
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04Penúria i violència a Blanes
a principis del disset
per Joaquim Roura i Roger

A finals del segle XVI la societat catalana 
estava marcada per les crisis de subsis-
tència. Una  mini glaciació empitjorà 

greument el clima i les epidèmies minvaren 
la població. L’imperi espanyol estava en plena 
decadència, afeblit per un reguitzell de càrrecs 
corruptes que només miraven per llur profit i 
que augmentaven les imposicions als súbdits 
per sostenir les guerres als Països Baixos, el Mi-
lanesat, Sicília i Nàpols. Felip IV, rei d’un estat 
en fallida, presumia l’any 1625 que comptava 
amb 300.000 homes d’infanteria i cavalleria 
pagada i 500.000 de milícia. La pressió fiscal i 
la falta d’aliments comportaren conflictes soci-
als i nombroses rebel·lions de la població con-
tra les autoritats. 

L’aparició de pestes i epidèmies en la segona 
meitat del segle XIV havien afectat desastrosa-
ment la població de Catalunya. La guerra civil 
de Joan II va agreujar la crisi de mortalitat.  Les 
pestes de 1507 i 1520 afebliren encara més la 
població. Fins a la primera meitat del XVI Ca-
talunya fou un país quasi buit amb una densi-
tat de població inferior a la de qualsevol regne 
d’Espanya. Malgrat això, entre 1515 i 1626 la 
població catalana va passar de 300.000 habi-
tants a 475.0000 i recuperà el creixement ve-
getatiu gràcies a la disminució d’epidèmies i a 
la immigració procedent del Regne de França. 
Empentat per la penúria, també es produeix un 
fort corrent migratori des de la Catalunya oc-
cidental i el Rosselló a la Catalunya Oriental. 
L’Urgell, la Segarra i el Camp de Tarragona van 
quedar quasi despoblats. 

El litoral i la meitat oriental del Principat van 
experimentar un creixement demogràfic molt 
més important que la resta gràcies a una ma-
jor activitat comercial; les poblacions del Giro-
nès, el Vallès, el Maresme i la Selva marítima 
(d’Arenys fins a Tossa) es feren ressò d’aquest 
creixement.

SITUACIÓ ECONÒMICA I CREIXEMENT 
DEMOGRÀFIC I TERRITORIAL 

En el fogatjament de 1515 s’indica que Blanes 
tenia 204 focs (9 dels quals eren de privile-
giats). En el fogatjament de 1553 hi consten 
225 focs, amb 1.125 habitants segons els càl-
culs que efectuà el geògraf i historiador Josep 
Iglesies. En aquell temps Blanes ocupava el 
cinquè lloc d’entre les principals universitats 
de la col·lecta de Girona (Després de Girona: 
1.409 focs; la Bisbal d’Empordà, 270 focs; Sant 
Feliu de Guíxols, 264 focs; Banyoles, 245; i 
Torroella de Montgrí, 245 focs). 

En el Capbreu de Blanes de 1583 els blanencs 
van declarar tenir sota el domini del Marquès 
d’Aitona un mínim de 310 cases i 49 botigues 
(magatzems). El 1619, una carta del batlle de 
Blanes adreçada al governador del Vescomtat 
informava que la població tenia més de 400 
cases. El 1632, el doctor Soler es desplaçà a 
Blanes per visitar els malalts de pesta afirmant 
que  Blanes estava formada per unes 600 cases 
i 2.000 ànimes de comunió, pobra i mal alimen-
tada per causa de les males collites dels darrers 

    Brollador esculpit en forma de cap humà en la cara nord-est de la Font Gòtica de Blanes. (Fons d’imatges. AMBL)
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anys. Segons el Dr. Soler resulten 3 habitants 
per casa, lluny dels  5 habitants per foc que J. 
Iglesies assignava en el fogatjament de 1553; 
malgrat això, des del 1583 fi ns al 1632 Blanes 
havia doblat el nombre de cases. 

Lamentablement, els  Primers Llibres Parro-
quials de defuncions (òbits) de Santa Maria de 
Blanes són incomplets, tenen llacunes i desta-
cats salts cronològics. Els registres anotats en 
els primers Llibres Parroquials de Baptismes 
són més regulars que els d’òbits i ens permeten 
percebre el creixement vegetatiu de la pobla-
ció blanenca (GRÀFICA 1).

L’evolució positiva de la població només la 
podem percebre a grans trets perquè des de 
l’any 1553 fi ns al 1630 no disposem de da-
des concretes: El primer llibre de baptismes 
comença el 1560 i el primer llibre d’òbits 
conservat comença el 1566 i conté salts cro-
nològics. De 1553, data del fogatjament, 
fi ns al 1560 no existeixen dades demogrà-
fi ques i les quantitats contingudes en els fo-
gatjaments són aproximades. Menys encara 
es pot concretar el saldo migratori. Dels  
immigrants que arribaren solament anotem 
els que apareixen en els registres dels Llibres 
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de Matrimonis i els d’Òbits. De la quantiosa 
immigració occitana alguns eren solters, 
molts no es van casar a Blanes i només podem 
comptar els immigrants d’un moment concret 
i no els seus descendents. A més, molts noms 
occitans coincideixen amb els catalans i/o eren 
catalanitzats. S’han comptabilitzat els registres 
dels Llibres Sacramentals de Santa Maria de 

Blanes dels següents períodes: De 1560 fins a 
1630, 6.139 baptismes; de 1566 fins al 1630, 
1.894 òbits, i entre 1575 i 1630, 1108 matri-
monis que signifiquen 2216 persones casades. 
(GRÀFICA 2).

En començar el segle XVII es verifica un con-
siderable creixement urbanístic fora muralles. 
Des del 1590 es comença a poblar la Massane-

ESTABLIMENTS DE SOLARS EN LO CAMP COLOMER PER SEBASTIÀ 
FÀBREGUES I ESTEVE ALEMANY I FLORIT 

 
DATA DOMINI 

DIRECTE 
PROPIETARI 

ÚTIL 
LLOC FONT 

 
10-7-1591 Sebastià 

Fàbregues 
Joan Rostoll, 
mulater 

Camp Colomer BNC 
Prg. 421.R. 11619. 

10-07-1591 Sebastià 
Fàbregues 

Esteve Vila, 
mariner 

Camp Colomer BNC 
Prg. 421. R. 11613  

08-07-1591 Sebastià 
Fàbregues 

Cristòfor Thiò Camp Colomer 
fins la muralla 

BNC 
Prg. 178. R. 18930 

08-07-1591 Sebastià 
Fàbregues 

Joan Font Camp Colomer BNC 
Prg. 429.R. 11531. 

08-07-1591 Sebastià 
Fàbregues 

Guillem Roca Camp Colomer BNC 
Prg. 429.R. 11530. 

08-07-1591 Sebastià 
Fàbregues 

Joan Malví Camp Colomer BNC 
Prg. 274. R. 11866 

08-07-1591 Sebastià 
Fàbregues 

Esteve Puig, 
mulater. 

Camp Colomer BNC 
Prg. 438.R. 11473. 

17-03-1597 Narcís Ferrer Amador Rafart, 
bracer 

Camp Colomer a 
la muralla. 

BNC 
P. 431. R. 11527. 

24-01-1610 E. Alemany i  Miguel Gibert Camp Colomer BNC  
10-04-1616 E. Alemany i 

Florit 
R. Ardinyach, 
mestre cases. 

Camp Colomer AHG Fn. 144 

19-04-1616 E. Alemany i  Pere Pagès Camp Colomer  AHG Fn. 145 
23-05-1610 Jaumeta Font Franc. Mornós, 

Llaurador 
Camp Colomer BNC 

P. 172.R. 18878. 
15-10-1616 E. Alemany i 

Florit 
Joan Pla , 
Notari. 

Camp Colomer BNC 
P. 388. R. 11624. 

06-01-1617 
Censal any 1619 

E. Alemany i 
Florit 

Antoni Bosch ven 
a Jaume Mir. 

Camp colomer AHG FN 144 

09-05-1618 E. Alemany  Juan Ramón,  Camp Colomer AHG Fn. 144 
21-05-1618 E. Alemany i 

Florit 
Pere Sabeth, 
sabater 

Camp Colomer AHG Fn. 144 

28-10-1618 E. Alemany i 
Florit 

Pere Comta Camp Colomer AHG Fn. 144. 

17-03-1619 E. Alemany i 
Florit 

Antoni Gallart Prop del Camp 
Colomer 

AHG Fn 145 

25-04-1619 E. Alemany  Joan Pou,  Camp Colomer AHG Fn 144 

21-04-1619 E. Alemany i 
Florit 

Joan Capdevila Camp Colomer AHG Fn 144 

04-08-1619 E. Alemany i 
Florit 

Joan Roca, nauta Camp Colomer AHG Fn 144 

26-08-1619 E. Alemany i 
Florit 

Antoni Roca Camp Colomer AHG Fn 144 

26-08-1619 E. Alemany i 
Florit 

Joan Castell, 
traginer 

Camp Colomer BNC 
P. 388. R. 19501. 

02-09-1619 E. Alemanyi  Sebastià Negressa,  Camp Colomer AHG Fn 144 
09-10-1619 data 
acta heretament 

E. Alemany i 
Florit 

Joan Girbau, 
corder. 

Ravallo dicto lo 
Camp Colomer 

AHG Fn 144 

08-10-1619  E. Alemany  Vicens Vives,  Camp Colomer AHG Fn 144 
09-10-1619 acta –  E. Alemany Pau Busquets Ravallo AHG Fn 144 
05-11-1619 E. Alemany i  Pere Montsant,  Camp Colomer AHG Fn 144 
03-09-1619 E. Alemany i  Andreu Palau,  Camp Colomer AHG Fn 144 
 
 TAULA 1. Establiments de solars en lo Camp Colomer. (1591-1619)



98

PENÚRIA I VIOLÈNCIA    I

da, que encara pertanyia al castell de Palafolls, 
s’hi construïen moltes cases en els solars d’An-
toni Mollet. En el mateix període, Sebastià 
Fàbregues, sogre del mercader blanenc Esteve 
Alemany i Florit, començava a establir solars 
de la seva propietat en Lo camp Colomer, l’ac-
tual barri de Raval (TAULA 1). A principis del 
XVII, el marquès d’Aitona Gastò II de Mont-
cada, carregat de deutes, va atorgar molts pri-
vilegis als blanencs i a tots els habitants del 
vescomtat, els quals el correspongueren amb 
préstecs i donacions econòmiques. Pel mateix 
motiu, l’any 1603, dit marquès feia nous esta-
bliments en patis i solars de la seva propietat 
fora muralla per construir-hi cases: des de la 
cantonada d’en Girbau fins a la Camadasa, a 
l’indret de s’Auguer i en els solars de Prop de la 
Torra (de l’actual carrer Muralla fins a la plat-
ja) i el 14 de novembre de 1603 va atorgar un 
privilegi pel qual ampliava el terme del castell 
de Blanes des de la riera de Blanes fins a la Tor-
dera, el lloc vulgarment anomenat Lo Veïnat 
de Tras l’Aigua. Aquest creixement urbanístic i 
territorial va permetre assimilar el creixement 
demogràfic provocat per l’alta taxa de natalitat 
i el flux migratori. (GRÀFIQUES 3 i 4)

Malgrat el creixement demogràfic i urbanístic 
que s’estava produint, els blanencs travessaven 
una situació molt adversa. A Catalunya s’esta-
ven produint canvis estructurals i econòmics 
profunds. 

Al llarg del segle XVI s’havia duplicat la pro-
ducció agrària catalana però entre el 1580 i 
1590 s’inicia la crisi del segle XVII. A trets ge-
nerals la gent del camp no s’adaptà als nous 
models productius, s’adoptaren noves tècni-
ques i augmentà la superfície agrària amb nous 
conreus com les parceries, rabasses, arrenda-
ments a curt termini i nous emfiteusis, això 
comportava als que vivien de la terra a lloguers 
a curt termini, amb poca terra i a jornal, em-
pobrint-los. El fred, les pluges, les sequeres, les 
grans nevades i altres condicions meteorològi-
ques extremes van castigar la pagesia de mane-
ra contundent. 

Assetjats per l’endeutament alguns dels page-
sos més grassos es veieren obligats a vendre 
terres. En el 1616, el pagès Miquel Valldolig 
va vendre “per necessitat” un censal al cirur-
già Alexandre Garcia. Pel mateix motiu l’any 
1618, vengué a Anna Botxera una terra bosco-

   Barri de Raval. Any 1920 c. 
Núm. Reg. 45.705.

Col·lecció Josep Reixach Alum 
(AMBL)    

   A finals del segle XVI
es comença a urbanitzar

“lo camp colomer”
actual barri de Raval 
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 Gràfica núm. 3
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 Gràfica núm. 4

sa a la Coma del Forn, i a Josep Praderol pagès 
de Sant Pere del Bosc un altre tros boscós al 
lloc de la Serra del camí que va a Sant Pere del 
Bosc. L’any 1619 va separar diversos trossos de 
terra de la seva Illa Magna en el Bosch de Valldo-
lig i les vengué a Antoni Goyto, a Joan Roch, al 
mariner Sebatià Auger, al corder Bernat Jalpí i 
al mariner Bartomeu Gibert habitant a Blanes.

Un altre pagès endeutat i obligat a vendre tros-
sos fou el del Mas Montells, el 1618 la viuda 
Francina Montells i el seu fill Jacint, venien 

per necessitat prosubveniendo & succurrendo ali-
quibus necessitatis...  un censal mort de 30 ll 
al botiguer de panys Joan Florit, amb la qual 
cosa van hipotecar una peça de terra de vi-
nya i boscosa tancada en Lo Puig den Montells. 
Aquell any Jacint Montells vengué una terra 
boscosa de 2 jornals de bous, que separava de 
la seva illa mare en lo Puig del Roudor, al mestre 
de cases Jeroni Janer. Del mateix indret vengué 
al traginer Antoni Mates un tros de 3 jornals 
de bous i al traginer Joan Ramon un tros de 
2 jornals. El 1619 vengué un tros en la Coma 
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del Forn a Miquel Rabassa de la Vilanova, un 
altre tros al traginer Antoni Puig i un altre a 
Joan Dalmau. Les vendes no degueren satisfer 
les necessitats dineràries dels Montells perquè 
vengueren dos censals més al negociant Joan 
Florit.

El pagès Antoni Domènech i Feliu vengué dos 
violaris al negociant Esteve Alemany i Florit 
perquè no habeo modum per pagar els deutes i 
es va obligar amb una peça de terra al Pla del 
Avanell, i es vengué a Joan Florit dues peces de 
terres en Ça Illa, i l’altra tocant la Tordera. El 
1618 Antoni Mollet i la seva filla, propietaris 
de Sa Massaneda, vengueren per necessitat  un 
censal a Antic Florit, dos violaris a Esteve Ale-
many i un tros de terra erma i boscosa a Cala-
bona al mestre d’aixa Pere Catà.

Alguns negociants blanencs van treure profit 
del mercat de la terra que es generava. Com-
praren i acapararen una gran quantitat de ma-
sos i terres arreu del vescomtat. Negociants 
com Antic florit i Joan Florit (pare i fill), el 
botiguer de panys Joan Duran, Joan Salavert, 
Pere Fornaca i Pere Morell que eren importants 
prestadors, i l’apotecari Joaquim Borrell i el 
doctor Joan Pau March i Jalpí ampliaren el seu 
patrimoni gràcies a la crisi que assotava el món 
pagès. El 1603 l’al·ludit Joan Florit ja havia ad-
quirit el Mas Matas de Blanes en encant públic 
(subhastat per execució de la cúria) i  comprà 
moltes terres a Blanes i a Palafolls. Per sobre 
de tots els negociants blanencs va destacar ex-
traordinàriament el mercader Esteve Alemany 
i Florit, que va comprar masos i terres  de Tor-
dera, Fogars, Hostalric, Ramió, S. Celoni (Parte-
gàs), Massanes, Palafolls, Canet, Sils, Vidreres, 
Pineda, Calella, Blanes, Malgrat, Santa Susan-
na, Sant Ciprià, Martorelles, etc... Així mateix, 
prestà un munt de diners en  censals i violaris.

En contrast amb aquesta nova classe de pro-
pietaris grassos va sorgir un gruix de petits 

propietaris que adquirien petits trossos d’un, 
dos o tres jornals de bou. Aquests petits pro-
pietaris no pertanyien al món de la pagesia, 
eren gent d’oficis diversos com menestrals, 
traginers i mariners. S’augmentava així la su-
perfície agrícola d’aleshores. Per altra banda, 
aquestes vendes petites permeteren sobreviure 
a  pagesos com els Valldolig, els Montells i els  
Domènech entre d’altres. A més, es constituï-
ren petits establiments com els que van fer els 
pescadors Gabriel i Rafael Bossarrot, pare i fill, 
que trossejaren un bosc de la seva propietat en 
El Torrent de les Vernes i el camí de Sant Pere del 
Bosc i establiren els trossos a  Rafael Oliu, Joan 
Roura,  Gerald Comas, Cristòfor Tió, Joan Cor-
bera, Joan Alrrich, Esteve Roura, Esteve Jubert, 
Rafael Curús i al pagès Pere Porter del veïnat 
de Gasolves de Tordera.

El sotrac més important es va produir en les 
activitats manufactureres del tèxtil, cuir i 
metalls, però sobretot el tèxtil. La producció 
estrangera del nord d’Europa havia començat 
a envair els països mediterranis, s’operà un 
progressiu control del capital mercantil sobre 
les activitats productives i es produí una des-
localització de la producció on els camperols 
van adoptar el treball tèxtil a domicili compli-
cant la supervivència dels gremis de les ciutats. 
Amb l’afluència de la plata a la península, Ca-
talunya havia aprofitat la fase de prosperitat 
de les fires de Castella i el comerç amb Cadis i 
Itàlia, però en el 1598, amb la competència es-
trangera i la inflació, varen disminuir els pro-
ductes d’exportació i la seva quantitat (fruites, 
ferro i draps). Castella entrà en fallida i quan 
les fires castellanes van perdre la seva activi-
tat a finals del segle XVI també van minvar les 
exportacions de teixits catalans. L’any 1630 
Catalunya perdé dos terços dels treballadors 
dedicats al ram tèxtil i en la mateixa proporció 
van minvar els blanencs dedicats al comerç i 
manufactura de “draps”.
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Blanes mantingué una ac-
tivitat comercial conside-
rable gràcies al seu port i a 
comerciants significament 
resistents. Els mariners i tra-
giners es van mantenir en 
la mateixa proporció que 
tenien en dècades anteriors. 
L’activitat comercial de la 
família Roura, entre d’altres, 
fou decisiva per a l’estimula-
ció del comerç marítim del 
port blanenc. Negociaven 
amb qualsevol mercaderia 
però destacaven pel comerç 
amb manufactures de ferro i 
clavaó. L’abril de 1603 Pere 
Roura, el seu germà Rafael i 
el seu nebot Rafael constitu-
ïren una societat mercantil i 
pel juny del mateix any fe-
ren una companyia entre 
Pere, Rafael i Joan Roura. 
El 1619 Antoni Roure, fill 
de Joan Roure, va renunci-
ar als privilegis, franqueses, 
immunitats i llibertats de la 
vila de Blanes per quedar-se 
a viure a València. Aporta-
ven al port valencià cargols, 
pales, arades, gresols, etc., 
per als comerciants Blay i 
Agustri Bostaso, d’origen ge-
novès, establerts en aquella 
ciutat. L’home de confiança 
dels Bostaso a Blanes, Lloret, 
Tossa i Sant Feliu era Jaume 
Roura. En el període que va 
de 1620 fins a 1640, d’un 
total de 1.262 naus que van 
arribar al Grau de València 
procedents de 36 ports, Bla-
nes ocupà el segon lloc amb  Gràfica núm. 5
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 Gràfi ca núm. 6

225 naus, per davant de ciutats com 
Barcelona i Tarragona.1 Els claus de fer-
rar blanencs van assolir un gran prestigi, 
molt per sobre dels provinents d’altres 
indrets, com els fabricats a Anglaterra 
que eren de menor qualitat. 

Així doncs els últims anys del segle 
XVI i primers del XVII l’economia bla-
nenca queda determinada per la con-
tundent decadència dels paraires i 
basters, la crisi en la pagesia i una des-
tacada activitat portuària i mercantil. 
En la gràfi ca 6 s’han agrupat els ofi cis 
en els grups següents: agricultura (pa-
gesos, bracers, sembradors), professio-
nals (doctors en medicina, apotecaris, 
cirurgians, notaris, escrivans, mestres 
d’escoles, organista), tèxtil (paraires, 
abaixadors, tintorers, retorcedors de 
llana, matalassers, teixidors de llana i de 
lli, sastres els únics que augmenten en-
tre 1621 i 1630, calceters i matalassers); 
construcció (mestres de cases, lapicída, 
rajoler, teuler, cabaner); comerç (merca-
ders, negociants, marxants, botiguers i 
mercers); menestrals fusta (mestres d’ai-
xa, calafats, remolars, fusters, ebenistes, 
torners, barrilers i boters); menestrals 
pell (basters, blanquers, assaonadors de 
pell, sabaters, ataconadors); menestrals 
metall (ferrers, manyans, serraller, clave-
taires); mariners (patrons, pescadors i un 
coraler); transport, (traginers i mulers); 
treballadors no qualifi cats; altres (batlle, 
carboner, cavaller rendista, carnisser, 
fl equer, pastisser, corders, criada, estu-
diant, hostaler, jurat*, moliners, oller, 
pastor, prevere, rector, taverners i vidri-
ers). Cal anotar que en la dècada de 1621 
fi ns a 1630 el tèxtil arriba al 9% gràcies a 
l’augment dels sastres (GRÀFIQUES 5 i 6). 
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VIOLÈNCIA EN TERRA I EN MAR 

Els primers llibres d’òbits de la Parròquia de 
Santa Maria de Blanes són incomplets, tenen 
tinta traspassada i registres il·legibles. Alguns 
registres tenen poca informació dels difunts: 
“el fill de ..”, “la viuda de...”, “lo vel”, “la vela”, 
de vegades consta només un motiu o el nom 
seguit del lloc o carrer on vivia i poca cosa 
més. Malgrat això, molts registres contenen 
una valuosa informació referent a l’edat, el gè-
nere, l’ofici, l’estat, topònims, àlies, i detalls de 
la seva mort. En aquesta part ens centrarem en 
el com i on van morir alguns blanencs des de 
l’any 1566 fins al 1630. 

Per accident moriren: Cases, pagès de Tordera 
ofegat a causa de no poder passar la Tordera gu-
cosa aygua (O1-p30 1581). Joan Munso, bracer 
que en la nit la casa li caigue dasobra i axi que la 
trobat mort. (O2-p26, 1604). Fadrí fill d’Antoni-
joan, pagès de Tordera, perquè nos pogue pasar 
la Tordera per ses moltes aygues (O2-p56, 1605). 
Magí Camps, pagès, mori en la sínia de Mº Roig, 
apotecari de Blanes (O2-p175, 1615). Catarina 
Orisso, muller de Salvador Orisso, barriler per 
causa de algun prompte accident que li acaba la 
vida (O2-p336, 1627). Joan Tomas, bracer, lo 
qual mori desastradament (O2-p344, 1627). Pere 
Cata, morí desastradament (O3-p20, 1630). Gre-
gori Buadas, mestre de cases, cognom d’orígen 
francès, lo qual mori desgraciadament anegat en 
un gorch sens sagraments (O2-p372, 1629).

Els que moriren fora de Blanes: Geroni Stany, 
morí a Girona (O1-p216, 1598). Magdalena 
Roura, muller de Rainer Roura, mercader, morí 
en St. Garau de Tossa (O2-p17, 1603). Fill de 
na Rovira, es mort en Valentia. (O2-p26, 1604). 
Montserrat Recasens, mariner, es mort en la vila 
de Castelló (O2-p37, 1604). Mossèn Pere Oliva, 
mercader, estava en Barcelona, aportaren lo mort 
(O2-p60, 1606). Gaspar Raquasens, mariner lo 
qual fou mort y sepultat de abans en Binarós y 

rebe allí segons relatiu molt certa (O2-p72, 1609). 
Josep Gallart, mariner, lo qual segons relatio mori 
de malaltia natural en Xabia regne de Valentia 
(O2-p77, 1610). Jaume Gallart, mariner, lo qual 
mori en la vila de Perpinya de malaltia natural 
(O2-p98, 1611). Pere Sedaçer, mariner, mori 
en binaros i anave a la barca de Miquel venint de 
ponent. Baltasar Roura, prevere, aportaranlo de 
Barcelona ja mort (O2-p158, 1615). Bartomeu 
Morell, germà del rector. Morí d’una bascha o 
gota, lluny de la vila. (O2-p175, 1615). Joan Bor-
rell, prevere beneficiat del benefici de Sant Mi-
quel en la parròquia d’Hostalric, morí a Barce-
lona (O2-p203, 1617). Esteve Alemany, menor 
(fill del negociant  Esteve Alemany i Florit), lo 
qual mori en la Parròquia de Vilassar del Bisbat 
de Barcelona (O2-p244, 1620). Anna Andreua, 
muller de Rafael Andreu, mariner, morí en la 
parròquia de Massanes (O2-p267, 1621). Antoni 
Riclar, estudiant, morí en la rectoria de Massanes 
(O2-p302, 1623). Mossèn Pere Jalpí, estudiant, 
morí de malaltia natural en la vila de Vallado-
lit del Regne de Castella (O2-p311 1625). Jero-
ni Pasqual, estudiant, morí en Barcelona (O2-
p316, 1629). Jaume Pasqual, sabater, morí en 
Barcelona. (No s’indica el motiu de la mort 
d’aquests Pasqual a Barcelona O2-p316, 1625). 
Dorotea Pieta, la qual morí en la vila de Malgrat 
(O2-p377, 1629). Pau Oms, rector de Cardedeu, 
morí en aquella parròquia (O2-p382, 1629). 

A principis del XVII, el comerç marítim era el 
principal recurs econòmic dels blanencs, però 
també la causa de malaurats danys personals i 
materials perquè una gran quantitat significa-
tiva de mariners blanencs perderen la vida en 
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mar i es perderen moltes barques i mercaderi-
es en temporals i naufragis: El 1605 un patró 
francès intentava recuperar la mercaderia i la 
seva barca, una tartana carregada de castanya, 
que havia quedat travessada en el port de Bla-
nes per “un grandíssim temporal de temps y 
mar de migjorn” (AHG Blanes 121. f .164). El 
1609, Narcís Feliu, propietari d’una barca de 
400 q que es trobava “perduda” en la platja de 
Blanes, sense velas ni antenes procedia a la seva 
venta (AHG Blanes 431, f. 147). El lloretenc Ra-
fael Adrich, navegava amb la barca Beata Maria 
del Roser i Sant Joan Bautista del patró Bernat 
Pujol de Blanes fins a Lagos (Portugal), el 22 de 
desembre de 1616 la barca de Bernat Pujol va 
naufragar a Lassuria i es perdé el vaixell i tota 
la mercaderia. (AHG Blanes 141).

Segons els Llibres Sacramentals de defuncions 
moriren en mar els següents blanencs: Mas qui 
morí en lo Alger (O1-p7, 1570). Pla (als Dome-
nech), cos present, no indica el motiu (O1-p19, 
1576). Illes morí en lo Alguer (O1-p57, 1589). 
Catarina Pla morí en mar prop de Blanes (O1-p69, 
1592). Jaume Roura, mariner, lo qual mori amar 
(O1-p88, 1592). Salvador Alemany, mariner, 
mori “vengut” de Alexandria (O1-p107, 1594). 
Toni Truy, mariner, mori a caplliure (O1-p227, 
1598). Roc Mas, mariner, Qui ses negat avans ab 
en vexell (O1-p227, 1598). Steva Mas, mariner, 
mori en mar, no diu on. (O2-p11 1602). Jaume 
Dalmau, mariner, es limita a dir “no es mort 
en Blanes” (O2-p12, 1603). Antoni Duran (O2-
p14 1603). Joan Jalpí, diu que és mort per mar 
(O2-p20, 1603).  Antoni Illes, fuster, mori en lle-
vant (O2-p50, 1605). Esteve Pagès, fadrí, en el 
registre no s’indica el motiu de l’òbit (O2-p59, 
1606). Gaspar Recasens, mariner, el registre no 
indica el motiu (O2-p64, 1608). Joan Fonollar 
i Monras, lo qual morí en la carrera de india (O2-
p76, 1610). Pere Ramón, fadrí, morí en la carrera 
de india (O2-p80, 1610). Damia Jaume, morí en 
ponent segons relatiu sense sacraments y no veu-

rel algú morir (O2-p111, 1612). Cinc homes 
de Palamós, als trenta de janer del any mil sis 
cents y devuyt, ab cerca de las onze hores de la nit 
arribant y navegant cerca del port de Blanes una 
barca de Pera Canyet de Palamos, la qual venia 
de Barcelona se aboca o gira en la qual barca y 
en dita desgracia se negaren sinc persones ço es 
lo patró Pere Canyet, un frare llev de St. Agustí, 
F. Vilaür, treballador francès y casat en Palamós, 
t. Mora negociant de Palamós, lo qual vuy ses 
trobat, y un home de la bisbal lo qual acaba de 
morir al Hostal, y acaparen dos ço es lo fill de dit 
patro y un mariner. Dit patró Pere Canyet s’ha-
via negat davant de Blanes navegant ab la sua 
barca lo qual fou trabocada y se troba mort a la 
ribera de la mar en lo cap del Tordera.(O2-p215, 
1618) Montserrat Vilar, pagès de Santa Sussa-
na de Volpallah de Peratallada, morí en lo hostal 
de prompte – registre anterior (o2-P215, 1618). 
Francesc Vieta, fill de Gabriel Vieta, mariner, lo 
qual segons relatio de alguns se per cert mori negat 
(O2-p258, 1621). Pere  Casalins, fadrí, celebrat 
lo cos present, lo qual morí en la navegació (O2-
p266, 1621). Antoni Flaquer, mariner, morí en 
los Alfachs (O2-p285, 1623). Miquel Illes, ma-
riner, morí en los Alfachs (O2-p287, 1623). An-
ton Orlando, patró mariner, morí en la vila de 
Castello de la Plana del Regne de Valencia. (O2-
p287). Salvi Viader, mariner, lo qual es morí ne-
gat en lo naugragi de un Galió se perde en les parts 
de ponent (O2-p292, 1623). Miquel Oms, ma-
riner lo qual morí en barca venint de viatge de 
Sardenya (O2-p315, 1625). Francesc Illes, fadrí 
mariner, lo qual se te per cert se es negat anant a 
Genova. (O2-p342, 1627). 

Durant aquests anys els atacs pirates van asso-
tar el litoral català i les localitats de la costa van 
haver de prendre mesures per defensar-se dels 
atacs; a Blanes es fortificaren alguns masos. 
Per un privilegi de Felip III els blanencs tenien 
el  privilegi i l’exempció de certs impostos per 
fortificar la vila i per a poder defensar-se dels sar-

   Xabec, embarcació de vela molt veloç i fàcil de maniobrar
      amb la qual els pirates algerians i tunissians sembraven
      el terror a les poblacions de la costa. 
     Il·lustració d’E. Roig. Butlletí de Dialectologia Catalana XII. IEC 1924
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raïns i moros que molt sovint venen a dit castell i 
costa, prorrogant i concedint a la Universitat el dret 
de cobrar cises i imposicions sobre la carn, pa, vi i 
altres articles per l’espai de 20 anys més.2 

Molts mariners blanencs van ser morts o capti-
vats pels pirates moros. Davant d’aquesta situ-
ació els patrons es veien en l’obligació d’equi-
par i armar la barca  abans de partir, artillada 
amb 2 padrers, ben proveida de pòlvora, pilotas 
i altres armes de defensa segons se presta a bon 
patró, els préstecs que els patrons demanaven 
per comprar vitualles, provisions i armar les 
barques tenien uns interessos que arribaven al 
40 i al 45 per cent de la quantitat prestada,  un 
interès desorbitant pel risc que representava 
viatjar per mar. 

Per un episodi relatat per Jeroni Pujades el 19 
de març de 1609 una pollacra de moros abordà 
una barca de cristians carregada de ferro y oli 
que era de Blanes. Aquests foren presos davant 
del cap del riu Llobregat. Des d’una torre els ti-
raren tirs els quals se sentiren des de la ciutat, 
els  mariners de la barca es llançaren al mar i do-
naren avís que en la barca restaven dos france-
sos i un valencià. Dues galeres van sortir de Bar-
celona i pogueren enfonsar la pollacra però no 
la barca, els moros llençaren la mercaderia per 
anar més a la lleugera i fugiren. De trenta-vuit 
pirates es prengueren nou moros i se’n negaren 
tretze; els altres setze es van salvar amb la barca 
que havien pres als blanencs. Els blanencs es 
quedaren sense barca i sense mercaderia. 3 

El 1616 la barca Santa Maria i Sant Elm de 400 
q, patronejada pel mariner blanenc Gaspar Ga-
llart, fou capturada pels moros al cap de Gata 
tornant  a la torra de Sant Pere davant cala Fi-
guera,4 en aquest cas no sabem quin destí van 
tenir els membres de la tripulació. 

Moriren de manera violenta en mar, per atacs 
de moros o captius: Gaspar Rafael Ferrer, ma-
riner, morí  en lo Camp de Tarragona, so es 

quel mataren (O2-p50, 1605). Miquel Cassà, 
mariner, va viure captiu i l’any 1603 a Flandis, 
(O2-p61, 1607). Bernat Sala, patró mariner, lo 
qual mataren los moros en una pollaca, era ell pa-
tró passat aquells en Orà en occasio del desterro 
donà lo rey a tots los moros, de Espanya. (O2-p76, 
1609). Josep Sió, negociant de Roses, lo qual se 
aportaven en Roses ab un llaut Armat desde Bar-
celona ahont lo mataren ab estocades dimars a 11 
hores (O2-p109, 1612). Arnau Borrell, mariner 
d’origen francès, marit de Eulalia Conia, lo qual 
Arnau cativaran los moros y se nega prop de Alger 
segons relatio (O2-p117, 1613). Gabriel Vieta, 
mariner i patró de barca, lo qual mataren los 
moros endita sa barca peleant navegant q al po-
nent mori promptament segons relatio (O2-p131 
09/12/1613) en la mateixa barca moriren Je-
roni Bayhona, mariner francès, Damià Verda-
guer, mariner, Gaspar Jalpí, mariner, Joan Pa-
rés, mariner,  i Josep Morell, fadrí mariner de 
Blanes, tots ells van morir peleant ab los moros 
y de ppte feyhen lo viatge de ponent. (O2-p132-
133, 1613). Antoni Andreu i Padro, capità i 
mariner, lo qual mataren los moros en una fletxa 
cerca d’alicant i finalment prengueren la sua nau 
ab los qui anaven dintre (O2-p134, 1613). Tres 
homes, gent de galera, que dexant les galeres de 
Barcelona que los moros de una barca que prengue-
ren aviat morin peleant (O2-p228, 1618). Jaume 
Pla, patró mariner, morí en Reus de una escope-
tada que li havien tirada los moros com per relació 
dels mariners qui en sa barca anaven, y de altres 
qui asa mort assistiren nos ha constat (O2-p309, 
1624). Francesc Cortils, mariner, lo qual mori 
en terra de moros, catiu, com de la mort se tingue 
avis per carte de altre catiu de la mateixa vila de 
Blanes  (O2-p. 313, 1625). Geroni Conill, ca-
tiu en lo Ger (Alger) de la mort del qual se sabe 
nova per carta de Garau Cassani també catiu (O2-
p313, 1625). Jaume Rostoll, mariner, lo qual es 
mort segons relacio feta per carta de altra catiu 
de la mateixa vila de Tunis, ahont mes de un any 
havia que estava catiu. (O2-p334, 1627).
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  Ban de Gastó de Moncada, Marquès d’Aytona, per a 
l’expulsió dels moriscos del regne d’Aragó. (1610). Signatura 
Vc/226/67. PID bdh0000051423. 
BIBLIOTECA DIGITAL DE ESPAÑA

En el registre esmentat referent a la mort del 
patró Bernat Sala, aquest  formava part d’una 
fl ota de vaixells encarregada de traslladar els 
moriscos al nord d’Àfrica per ordre de Felip III, 
que entre 1609 i 1614 va promulgar en diver-
sos decrets l’exili perpetu dels moriscos. A Ber-
nat Sala li va tocar el rebre i va ser mort pels 
moriscos que traslladava, però en la majoria de 
casos succeïa a l’inrevés perquè molts moriscos 
foren maltractats durant el viatge, tirats al mar, 
o robats i assassinats en arribar a la destinació. 
En un altre episodi relatat per Jeroni Pujades: 
Dijous a 19 de novembre 1609 en Barcelona se 
descubrí un cas tant horrendo y infame, que en 
aquest temps me pesa ser cathala per la infamia 
que tres belitres han carregada a tota la nació... El 
mariner Joan Riera de Barcelona va concertar 
amb alguns moriscos de passar-los a Orà, era 
gent rica i no volien anar presos i lligats amb 
els carros del rei i acompanyats d’un comissari. 
Riera amb dos altres catalans, un francès i un 
sard varen embarcar 65 persones entre homes, 
dones i minyons i una vegada en alta mar van 
fer pujar els moriscos d’un en un, i en coberta 
els passaven a “coltell” i llançaven al mar, algu-
nes dones veient que alguns homes i minyons 
estaven encara palpitant elles mateixes es llan-
çaren a la mar... El crim fou descobert perquè 
el sard va denunciar Riera que fou detingut. El 
relat de J. Pujades fi nalitza dient: y prengueren 

en barca al altre mariner frances y algú d’ells que 
de Blanes ya fou fugit... 5 

Del que si sabem que era de Blanes és el ma-
riner Joan Oliu, que l’any 1611 “qui juntament 
ab altres offegaren y robaren a molts moriscos que 
per ordre de Sa Majestad s’havien de aportar a 
Barbaria”. Oliu va ser processat per ordre del 
Duc de Montleon però immediatament es va 
benefi ciar per les mesures adoptades per les au-
toritats del virrei contra els bandolers i va ser 
indultat. Qualsevol persona que posés a dispo-
sició de la cort de justícia qualsevol lladre de 
pas podria indicar el nom d’una persona que 
hagués delinquit, a la qual se li faria remissió 
graciosa dels seus delictes.6 Gràcies a aquestes 
disposicions també foren indultats els bando-
lers blanencs  Maties Carreres (1608), el ma-
riner Joan Morell (1610) i Pau J. Duran (1610).7

L’activitat de bandolers i lladres va tenir un 
moment àlgid en les dues primeres dècades del 
segle XVII i va incidir de manera important en 
el repertori de morts violentes arreu de Catalu-
nya. Cal recordar que un dels motius pel qual 
Blanes obtingué el privilegi d’extensió del ter-
me fi ns a la Tordera era per evitar que en cas 
de cometre algun delicte els criminals podien 
evadir-se fàcilment de la justícia de la vila en-
trant en la immediata jurisdicció de Palafolls.8

Fins al 1630 extraiem els següents registres 
de morts violentes: La viuda Valls i el seu fi ll 
“coxo” los quals Antoni Roig pages de Tordera 
lladre y bandoler de bosses crema dins de una casa 
la qual estava situada en el camp nomenat Vila-
drau y tenia la arrendada a Julia Morell de Sant 
Cristophol y fense cremar la casa y los tots desus-
nomenats y tots los bens tenian (O1-p27 1580). 
Maria, muller de ... Ortala la qual dos fi lls de son 
marit de dit Ortala mataren a la Plantera (O1-
p28-1580). Margarida Negrell, viuda, fi lla del 
Ill. Sr. Francesch de Puigvert i Manresa, Batlle 
de Blanes, ab ferida. Estant ella dins sa cassa i al 
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mig del clatell ab alguna arma de foch en tal ma-
nera q mori promptament sens poder rebrer algun 
sacrament, entretingueren lo cos dins de dita casa 
asins als q de dit mes y any aguardant y esser vi-
surat del Sr. Baguer. Q pço se aguarda tat enterrar 
lo, assins dit dia de q i dissapte. Y fonc enterrada 
(ab molta solemnitat y se digueren tots los oficis de 
morts y ofici de ministres) al sementiri de la par-
roquial Iglesia de Blanes al peu del campanar,... 
(O2-p129, 1613). Salvi Mahó, baster, lo dia an-
tes lo mataren en Monbarbat y lo aportaren assi ja 
mort y allí morí de promte (O2-p137, 1614).  Pere 
Perris, teixidor de lli francès lo qual mataren la 
nit antes en la riera de y cerca de dita vila amb 
un tir de arma de foc rebe los sacraments de pe-
nitentia y extramuntio i mori de prest (O2-p151, 
1614). Benet Figueres de Vila d’Anglès (tatxat), 
de Sant Marti Sapresa y Sant Amans del bisbat 
de Girona, lo qual stat pres per lo jutge de la au-
diència ela sitja o presó del palau de dita vila de 
Blanes ab altres volgué escalarse y lo trobaren lo 
mati de dia mort al peu de la torra de dit palau 
sens rebre algun sacrament ni tampoc lo vehe algu 
morir... (O2-p154, 1614). Ramon Arany fran-
cès, lo qual mori sens rebre los sacraments, ha-
vent mort de pedrenyaladas alguns enemic ls seus. 
(O2-p233, 1619). Eulària Ferrer, madona viu-
da, la qual mori presa en la presó del Palau sense 
vehe algu dels sacraments per haver tingut poch 
cuydado de avisar ab temps lo quie tenia carrech 
y cuydado della. (O2-p234, 1619). Anton Pau 
Gibert, lo qual mori de mort violent però havent 
rebut los sacraments. (Antoni Pau del Puig Gibert) 
(O2-p238, 1619). Madona Eleonor Giberta, 
viuda, la qual mori de mort violent en mans de 
Justicia havent rebut los sacraments. (O2-p239, 
1619). Joan Antoni Sentera, clavetaire francès, 
natural de la vila de Arles i habitant a Blanes. 
Lo qual mori de mort violent per haverli tirat una 
escopetada, pero mori havent rebut tots los sacra-
ments (O2-p241, 1619). Montserrada Vilallon-
ga, viuda, la qual mori en sa pròpia casa de mort 
violent, so es de un tir de pedrenyal que li tiraren, y 

axi mori sens sacraments,(O2-p288, 1623). Fran-
cesc Garrell, fuster, al qual mat algun traydor en 
lo regne de Arago ahont ell era anat per vendre 
guarnicions. (O2-p337, 1627). Pau Costans, fer-
rer lo qual mori en les presons del Sr Marches... 
amb els sacraments. (O2-p.345 1627).  Un pobre 
soldat que mori en l’Hospital, lo dexaran mal 
que no rebe sino lo sagrament de la extrema unc-
cio... (O2-p362, 1628). 

L’assassinat de Margarida Negrell el 1613 forma 
part de les revenges personals i guerres priva-
des entre barons o senyors bandolers. Els crims 
comesos per les quadrilles de lladres de neces-
sitat sovint també tenen l’origen en aquest 
bandolerisme aristocràtic, perquè els barons, 
que movien els fils, tenien les quadrilles de 
fadrins assalariades perquè els fessin la feina 
bruta. Margarida Negrell era filla del cavaller i 
batlle de Blanes Francesc de Puigvert i Manresa 
i viuda del donzell d’Hostalric Joan Negrell 
de la família propietària de la batllia d’Orri i 
que ocupà importants càrrecs en la capital del 
vescomtat. El 1615 és un moment en què la 
situació a Catalunya era veritablement caòtica 
per l’activitat dels bandolers. En Gaspar Prats, 
governador dels vescomtats de Cabrera i de 
Bas, fou mort a trets de pedrenyal, a la plaça de 
Sta. Agna de Barcelona, mentre estava parlant 
amb altres cavallers. Los assassins foren dos; 
un dels quals va ser capturat; era En Bernat de 
Camporrells, cavaller del ordre de Sant Joan de 
Jerusalem.9 En data 4 d’abril del 1615, el bisbe 
de Vic trameté a Felip III una carta de Maria de 
Prat, germana d’en Gaspar de Prat, governador 
del vescomtat de Cabrera i Bas mort a Barce-
lona en un acte de venjança: El principado de 
Cataluña se halla oprimido de copia de bandoleros 
y ladrones, y particularmente los vizcondados de 
Cabrera y Bas, en los quales passa el camino real 
y público de Barcelona a la ciudad de Gerona… 
Deseando extirparlos, el marqués de Almazán, lu-
garteniente general, hizo que el marqués de Ayto-
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  Pedrenyal català segle S. XVII

na, vizconde de Cabrera y Bas, nombrase para el 
gobierno de dichos vizcondados a Gaspar de Prat, 
quien limpió la tierra de ellos… Don Batista Roger 
de Calella tiene su hacienda en dichos vizconda-
dos y ha sido el fautor de los bandoleros… Ahora, 
con ocasión de haber venido a Barelona Gaspar de 
Prat, al retirarse a su posada de la plaça de Santa 
Ana, ha sido muerto por un tiro de pistola por 
Bernat de Camporells, religioso del hábito de Sant 
Juan y cuñado de Batista Roger… 10. Batista Roger 
de Calella era fi ll del noble Felip de Roger de 
Vallseca titular de la batllia jurisdiccional del 

 Gràfi ca núm. 7

castell i terme de Mont-
palau. (Lluís M. Soler 
Terol arrenglerà a Gas-
par de Prat en el bàndol 
Cadell)

Els francesos esmentats, 
assassinats a escopetades 
o pedrenyalades, també 
els hem de relacionar 
amb el bandolerisme. La 
majoria d’immigrants 
francesos es va adaptar i 
va trobar feina de segui-
da, eren gent jove que 
vingueren sense família, 
es van casar amb dones 
catalanes i els seus fi lls 
ja no eren considerats 

estrangers. Molts fadrins francesos es varen 
arrenglerar amb les bandositats de la mateixa 
manera que ho feien els fadrins catalans en la 
seva proporció. El bandolerisme d’aquest segle 
és conseqüència de les penúries econòmiques 
del moment i d’un excedent de població que 
no hi tenia cabuda. Els francesos també cons-
tituïen el col·lectiu més pobre, la majoria va 
haver d’exercir els ofi cis més humils, de bra-
cers, treballadors no qualifi cats i de clavetaires, 
malgrat que també la totalitat de mestres de 
cases que actuaven a Blanes en aquest perío-
de són d’origen francès. Es desprèn dels llibres 
d’òbits que als francesos se’ls feien els ofi cis re-
ligiosos més simples en els enterraments i que 
molts d’ells no tenien casa pròpia. 

En el període analitzat hi consten 96 regis-
tres d’òbits succeïts en l’Hospital dels Pobres 
de Blanes. No s’especifi ca l’origen del 47 per 
cent d’aquests òbits encara que s’aprecia en la 
majoria de casos un cognom d’origen francès. 
El percentatge de blanencs pobres és d’un 19 
per cent. El percentatge de catalans que no són 
blanencs és d’un 13%. El 21% provenen d’al-
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tres regnes on els francesos són els majoritaris. 
En 22 registres s’especifiquen els difunts com a 
pobre i/o es desconeix el nom, L’Hospital dels 
Pobres era administrat per la Universitat de 
Blanes. En temps de contagi situaven els con-
tagiats a l’indret que ara es coneix com carrer 
del Forn de la Calç. La malaltia implicava po-
bresa perquè el que la contreia estava incapa-
citat per al treball que possibilitava la susten-
tació. Els rics podien rebre assistència mèdica 
a domicili, però els pobres havien d’acollir-se 
als hospitals per a recuperar la salut. Vetllar pel 
correcte funcionament dels hospitals era una 
obligació moral de la Universitat. L’hospital 
era una peça clau del control social dels margi-
nats que habitaven en la vila. En aquest sentit 
es comprèn l’anotació que va afegir el rector 
en el registre referent a l’òbit del mariner Rafa-
el Oms: morí a lospital y tenia parents rics a bla-
nes essent ell tambe natural de blanes. (O1-p43, 
31-12-1584) (GRÀFICA 7).

Els francesos estaven en el punt de mira de la 
Inquisició Espanyola, eren sospitosos d’heret-
ges i hugonots. Però a Catalunya, a diferència 
de Castella, la Inquisició tenia poc prestigi. A 
Catalunya les causes de fe eren quasi inexis-
tents perquè aquí ja no quedaven ni jueus ni 
moros. Els familiars del Sant Ofici gaudien de 
privilegis jurisdiccionals i estaven exempts 
d’allotjar soldats i pretenien l’exempció en el 
pagament d’impostos i contribucions i el re-
partiment de drets.  Tenien llocs preferents en 
esglésies i actes públics, però a Catalunya, a di-
ferència de Castella, tenien prohibit portar ar-
mes de foc. En els seus inicis el comissari havia 
de tenir un mínim de 40 anys d’edat i pertà-
nyer al clero secular. El familiar havia de tenir 
25 anys d’edat i donar bon exemple, havia de 
ser veí del lloc per al qual eren nomenats i, 
sobretot, se li exigia noblesa de sang. A Catalu-
nya es nomenava un familiar per cada 50 cases, 
xifra que els catalans considerava excessiva. El 

  Escut de la Inquisició

1600 hi havia 847 familiars a Catalunya, que 
fou el màxim nombre assolit, amb 199 a Giro-
na, però l’any 1683 només en quedaven 220 
en tot Catalunya. Els familiars van minvar en 
picat a partir de 1611, es moriren els comissa-
ris de Granollers, Vall d’Andorra, Sant Celoni i 
Blanes. Blanes ocupava el sisè lloc quant a po-
blació de la demarcació de Girona, a les pobla-
cions de més de 1000 habitants li corresponien 
8 familiars, més 2 en les poblacions marítimes 
i frontereres. Per als familiars blanencs del Sant 
Ofici, les funcions més atractives, a part dels 
privilegis jurisdiccionals, eren la custòdia del 
port, la inspecció de naus i l’examen de les 
mercaderies. En contrast amb els familiars del 
territori de Girona on la majoria eren pagesos, 
els familiars blanencs eren quasi tots mercaders 
i tenien forts lligams de parentiu, eren conei-
xedors de l’entramat social i participaven acti-
vament de les xarxes de clientela de la vila i el 
vescomtat. Joan Teixidor, prevere i beneficiat 
del Sant Sepulcre de la parròquia de Blanes era 
el Comissari Blanenc el 1603, de la família del 
Miquel Teixidor, mercader, que vivia a tocar al 
Portal del Mar, va morir el juny de 1610 (O2-
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p82). Joan Duran, familiar del Sant Ofici nascut 
a Tossa, fill d’un capità de Galera reial d’aque-
lla població, era un ric negociant i botiguer de 
drap, casat el 1578 amb la blanenca Margarida 
Cabeça i tenia la botiga i la casa al costat del 
Portal del Món també conegut posteriorment 
com el Portal d’en Cabeça, Duran va morir el 
març de 1614 (O2-p136). El mercader Bernat 
Mas que morí l’agost de 1613 (O2-p126). Marc 
Alemany, mariner, germà del negociant Esteve 
Alemany i Florit, casat amb Mariana Oliva fi-
lla de Miquel Oliva, que també era familiar del 
Sant Ofici i germana del prevere de Blanes Mi-
quel Oliva, procurador del marqués d’Aitona el 
qual havia presentat a Joan Teixidor per al be-
nefici dels Sants Gabriel i Rafael de la seu, Marc 
Alemany morí el gener de 1612 (O2-p104). El 
seu germà Esteve Alemany i Florit, el mercader 
més poderós de Blanes i home de confiança del 
Marquès d’Aitona, també era familiar, va casar 
la seva filla Elena amb Bernat Sala i Cabanyes 
d’Arenys, també familiar del Sant Ofici, que va 
morir el 1613. Els Alemany tenien la casa prop 
del Portal del Mar entre la casa dels Teixidor i 
la casa dels Puigvert-Manresa tocant la muralla 
de mar. Esteve va morir l’agost de 1623. Jaume 
Roura als Fornaca, familiar del Sant Ofici va 
casar el 1616 amb Magdalena Oliva amb 3r i 
4t grau de consanguinitat. Els Oliva estaven al 
bell mig de la majoria d’entramats familiars de 
la vila, emparentats entre d’altres amb els Bor-
rell, amb els Fàbregas, amb els Florit, amb els 
Alemany, els Cabeça o els Roura, els Fornaca i 
els Morell, molts d’ells familiars del Sant Ofici. 

LES TORDERADES I LO ANY DEL DILUVI

El segle XVII va tenir una climatologia severa 
amb nevades, inundacions, temporals de mar 
i episodis catastròfics. Segons Mariano Barrien-
dos el segle XIV havia experimentat un dete-
riorament climàtic agut, les temperatures ini-

ciaren una davallada en unes onades severes 
de fred i un increment de la irregularitat de les 
precipitacions. L’alternança de sequeres i grans 
aiguats va esdevenir un patró  que es pot con-
siderar normal. Aquest nou episodi climàtic, 
que és conegut amb el nom de miniglaciació, 
va durar des del segle XIV fins ben entrat el 
XIX. 11 Segons paraules de l’historiador Fran-
cesc Forn, els primeres anys del segle XVII fo-
ren anys de refredament de les temperatures i 
de pluges excessives. Els anys 1612, 1617 (que 
fou “lo any del diluvi”), 1621 i 1628 patiren 
terribles aiguats generals. El 1613 hi hagué 
una epidèmia de diftèria. L’hivern de 1615-
1616 fou molt dur per les gelades. La clima-
tologia adversa influí de manera negativa en 
la producció agrària, i provocà llargs períodes 
de pèssimes collites: 1604-1607, 1609-1610 i 
1628-1632. 12

En la concòrdia entre Antoni Mollet i Anto-
ni Pejoan, canonge de la Seu i beneficiat de 
la Clau de l’església de Palafolls per al dret de 
parroquialitat de la Massaneda, s’esmentava 
que aquell indret dista una grossa llegua (de Pa-
lafolls) mitjançant el riu dit de la Tordera, la qual 
sol i acostuma a fer grans inundacions i eixir de 
mare sens que molts dies es pugui passar 13 Dos 
dels registres d’òbits per accident són: Cases, 
pagès de Tordera que va morir ofegat el 1581 
a causa no poder passar la Tordera gucosa aygua 
(O1-p30) I el 1605 el fadrí fill d’Antonijoan, 
pagès de Tordera, morí perquè nos pogue pasar 
la Tordera per ses moltes aygues (O2-p56). Des 
d’antic els blanencs van haver de resignar-se 
a conviure amb els desbordaments de la Tor-
dera. En els hiverns de la primera dècada del 
segle XVII van haver-hi nombroses nevades 
al litoral i precipitacions intenses, tempestes i 
inundacions, el 1604 i 1605 se succeïren grans 
temporals amb enfonsament de vaixells i el 
1608 una gran tempesta a la costa, de pluja, 
vent i pedra que “baixava del Montseny”.
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De temps immemorial el camí reial que anava 
de la vila de Tordera a la vila de Blanes es diri-
gia per la vora dreta de la Tordera, però des de 
feia alguns anys, pel mal estat d’aquell camí i 
els freqüents desbordaments,  molts viatgers i 
carreters, pels seus interessos particulars, s’ha-
vien mudat en bona part per la mà esquerra. 
La Tordera podia sobreeixir i inundar moltes 
propietats i molins que rebien molts danys, 
en particular el rec i  la sèquia, que anava als 
molins de Blanes, propietat de Bernat March i 
Jalpí. El camí nou era perillós tant pels cami-
nants com pels propietaris de la ribera perquè 
la Tordera  rompia per un lloc en el que havia 
existit un mur antic, ara derruït, que impedia 
el dany a les propietats i que caldria reedificar, 
però aquest mur l’havien desfet per fer el nou 
camí. El 1613 Petronil·la Jalpí, en nom de l’es-
mentat Bernat i altres propietaris, suplicava a 
la Batllia General de Catalunya que fes tancar 
el nou camí i que si calia netejar el vell camí 
es farien càrrec de les despeses perquè era molt 
còmode pels passatgers i gens perillós de ne-
gar-se en la Tordera.14 

El 1617 és conegut per “lo any del diluvi”. Fou 
un episodi de precipitacions intenses que s’es-
devingueren entre els últims dies d’octubre i 
els primers deu dies de novembre de 1617. En 
paraules de M. Barriendo: “Certament, amb el 
coneixement actual sobre inundacions es pot dir 
que l’episodi de les inundacions de 1617 va ser el 
més greu als territoris de la corona d’Aragó en els 
darrers mil anys”. 15 La tempesta va ocasionar 
grans danys, destruí cases i sèquies i les pluges 
van provocar el desbordament de la Tordera 
amb efectes catastròfics. Aquest episodi havia 
estat precedit per una tardor bastant plujosa, 
quan van arribar les pluges fortes, els cabals 
dels rius ja anaven crescuts i el sòl estava molt 
saturat i es produïren llacunes costaneres que 
van existir durant més d’un any. 

Un procés que es produí el juliol de 1618 a ins-

tàncies d’uns pagesos contra el clavari Esteve 
Alemany i Florit i el jutge ordinari dels ves-
comtats per la inundació de les seves terres ens 
permet fer-nos una idea de com els aiguats ha-
vien afectat Blanes i vescomtat. En aquell pro-
cés els pagesos Joan Camps, Jacint Montells, 
Pere Porter i altres pagesos de Blanes, entre els 
quals testificaren T. Feliu, T. Artimbau, la vídua 
Sarquella, Artur Florit i Antoni Ferrer del Puig, 
procurador de Joan Domènech, àlies Cortils,  
suplicaven per pobresa que se’ls restituïssin 
unes penyores que els havien executat per ga-
rantir la defensa de la Tordera, i apel·laven la 
provisió del jutge del vescomtat, Joan Magaro-
la. En el plet s’argumentà que en els vescom-
tats de Cabrera i Bas discorrien moltes rieres, i 
que per raó d’elles i estar la terra forola y aigua-
losa era una gran necessitat tenir molta vigi-
lància i molta cura a netejar els alvèols de dites 
rieres i fortificar-ne les riberes, fer valls, recs i 
altres defenses per evitar que no s’estanyessin 
les terres que quedarien inútils i infructuoses i 
causarien un gran dany als qui allí habitaven. 
S’esfondrarien  també cases de molts pobles i 
en concret les de les viles de Blanes, Tordera, 
Palafolls, Hostalric, Fogars, Gaserans, Riudare-
nes, Sils, Massanes, Vidreres i de moltes altres 
viles i llocs.

La part denunciada va argumentar que com 
que la misèria seria de molts seria impracti-
cable i quasi impossible poder regular dit re-
partiment, el qual ja s’havia taxat de manera 
correcta, i en relació a la  restitució de les pe-
nyores que demanaven els pagesos creien que 
no tenia lloc, majorment que ja estaven executa-
des y venudes, dites penyores, que no sap aques-
ta part avuy qui les te, ni hont sont, i demana-
va que no es molestés més al jutge Magarola 
i al clavari Esteve Alemany i Florit, clavari del 
vescomtat per raó de dites penyores y quedés 
confirmada la provisió de la via executòria. Els 
pagesos replicaren que deduïen de l’argument 
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  Torderada, Anys 30. Fons Bataller (AMBL)

de la part contrària que cadascú havia de tenir 
cura de reparar el dany en la seva terra perquè 
ningú estava obligat a refer lo dany del altre 
segons constava en el discurs d’aquella causa i 
que se entenia que de la col·lusió del jutge or-
dinari d’Hostalric amb Esteve Alemany s’adver-
tia que la Riera de la Tordera solament hagués 
fet el dany en terres de dit Alemany i Florit qui 
fent valer el seu ofici de clavari voldria que els 
vescomtats li paguessin els danys i ell en que-
dés franc i que era de notar que el Jutge i dit 
Alemany es lo qui ha comprades les penyores y 
de plata aquelles lo que essent instant es prohibit. 
Els pagesos no aconseguiren la restitució de les 
penyores.

En el plet s’informà que l’aigua havia fet es-
tanys, es corrompia i comportava danys i riscos 
per a la salut, i que l’estany de Sils era molt am-
ple i tenia prop d’una llegua de llarg. Que les 
viles i parròquies d’Hostalric, Blanes, Tordera, 
Malgrat, Palafolls, Fogars, Martorell, Maçanet, 
Vidreres, Riudarenes i Sils que són dins els lí-
mits del vescomtat de Cabrera i Bas tenien en-

tre totes unes 1200 cases, més o menys, i que 
per les seves terres discorrien moltes rieres i 
torrents que portaven aigua de continuo, i altres 
que no la porten continua sinó sols en temps de 
pluges. De les que discorrien l’aigua continua 
en els termes de dites viles són la riera nome-
nada La Tordera, la riera de Riudarenes i la rie-
ra de l’estany de Sils les quals van fer grandís-
sims danys als fruits de la terra i enderrocaren 
moltes cases de Tordera, Blanes i Palafolls. 16

Com en totes les planes costaneres, a la Plante-
ra hi quedaren àmplies zones inundades  per-
què l’aigua tenia dificultat per escolar-se fins al 
mar i creava un entorn idoni per als mosquits 
i rosegadors. La contaminació de l’aigua sub-
terrània, per fang i restes orgàniques podrides, 
i la destrucció de sèquies i conduccions pro-
duïren problemes d’abastament d’aigua per 
tot Catalunya. Des de feia anys l’aigua de Bla-
nes era escassa i poc potable. A súpliques de la 
Universitat de Blanes, l’11 de febrer de 1616 el 
marquès Gastó de Montcada havia  concedit 
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un Privilegi perquè els particulars no pogues-
sin portar neu ni glaç per a vendre en dita vila, 
reservant aquest dret a la Universitat de la vila, 
o a qui ella volgués, a fi de que no pogués es-
tar convenientment proveïda a causa de que, 
per ser poques i calentes les aigües de la vila, al 
presentar-se les calors s’emmalaltia i moria molta 
gent, cosa que es volgué reparar procurant que 
alguns particulars hi portessin a vendre neu, i 
no tenint-la aquests de manera contínua resul-
tava un major dany.17

Els danys en recs, molins i camins ocasionaren 
un perjudici que s’allargava en el temps i afec-
tava tots els sectors perquè els camps restaven 
improductius, mancava l’energia dels molins 
i mancava la farina per a l’alimentació bàsica. 
Davant de l’escassetat de blat a la Universitat 
de Blanes li calia assegurar el proveïment dels 

ASSEGURANCES POSADES PER COMPRAR BLAT PER A LA BOTIGA DEL COMÚ 
DURANT L’ANY 1619. 
FN Blanes 144 AHG 

 
Núm Data DESTÍ Patró Import Assegurador Raó 

1 16-01-1619 
Cambrils o 
Camp de 
Tarragona 

Joan Roig 457 ll. Joan Salavert (400 ll.) 
Joan Roig  (57 ll) 3 % 

2 05-02-1919 “ Joan Illes  170 ll. Joan Salavert 3 % 
3 18-02-1919 “ Joan Calvet 180 ll. Joan Salavert 3 % 
4 20-02-1919 “ Pons Alsina 200 ll. Joan Salavert 3 % 
5 11-03-1619 “ Joan alemany 150 ll. Joan Salavert 3 % 
6 19-03-1619 “ Pere Recasens 250 ll. Joan Salavert 3 % 
7 03-04-1619 “ Joan Illes 186 ll. Joan Salavert  3 % 
8 11-05-1619 “ Joan Illes 180 ll. Joan Salavert 3 % 
9 16-07-1619 “ Joan Illes 180 ll. Joan Salavert,  3 % 

10 30-07-1619 “ Joan Alemany 200 ll.  Esteve Oliu (100 ll.) 
Joan Alemany (100 ll) 3 % 

11 07-08-1619 “ Esteve Jauma 200 ll Joan Salavert 3 % 
12 10-09-1619 “ Joan Illes 180 ll Joan Salavert 3 % 
13 08-10-1619 “ Joan Illes 190 ll. Joan Salavert 3 % 
14 22-10-1619 “ Joan Calvet 200 ll Joan Salavert 3 % 
15 05-11-1619 “ Joan Alemany 200 ll. Joan Salavert 2,5 % 
16 18-11-1619 “ Gabriel Roig 300 ll. Joan Salavert 2 % 

 
 
 
 
 
 

  TAULA 2. Assegurances per comprar blat per a la botiga del comú (1619)

queviures a la població. Durant l’any 1619 la 
Universitat de Blanes va encomanar fins a 16 
viatges per mar fins a Cambrils o altre lloc del 
Camp de Tarragona a comprar blat per proveir 
la Botiga del Comú (TAULA 2). La majoria de 
viatges per comprar blat durant l’any 1619 van 
assegurar-se a raó del 3 %  corrent el risc per 
via de moros, corsaris, lladres enemics, fortuna 
de temps i barataria de patró. Davant la situ-
ació delicada que travessava Blanes cal recor-
dar que, el 10 de novembre de 1614, Gastó de 
Montcada havia concedit a la universitat de 
Blanes un privilegi perpètuament durador de 
la franquesa del dret de ribatge de tot el forment 
i qualsevol gènere de grans a la platja o port de 
dita vila de Blanes comprat per a la provisió i 
per a l’obra de la botiga del comú.18
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L’AVALOT DE 1619 I LA MALEDICCIÓ 
PELS DOFINS

Un altre perjudici dels grans aiguats va ser la 
destrossa de ponts i camins. El mal estat de les 
vies de comunicació provocà que els viatges 
per terra esdevinguessin més lents i perillosos 
i  que transports i productes s’encarissin, l’obli-
gació d’arranjar els camins va constituir un es-
forç i una despesa afegida per a una població 
ja molt castigada. La crisi, les males condicions 
climatològiques i l’escassetat d’aliments pro-
duïren un descontentament en la població que 
es va manifestar en rebel·lions contra l’ordre i 
l’autoritat. El 1612 el batlle natural de la vila 
de Blanes, Francesc de Puigvert i Manresa, ja 
havia fet una denúncia i querella contra certs 
blanencs acusant-los d’aldarulls.19 

A primers de març del 1619 el comissari de la 
Batllia General de Catalunya Pau Cases havia 
estat nomenat per fer adobar (Img. núm. 6) 
els camins i carreteres reials del Principat. Ve-
nia de Malgrat a Blanes i feia adobar el camí 
enfront de la casa d’Antoni Feliu, pagès de la 
parròquia de Blanes. Antoni Feliu havia estat 
obligat a adobar aquell camí, però no ho va 
fer en el temps que li va requerir el comissari 
Cases que portava gastades més de 20 lliures 
per fer-lo adobar. Per això, Cases, en compa-
nyia de Pere Antuny, batlle de Malgrat i de Pere 
Ametller, comissari dels Vescomtats, es presen-
tà a casa d’en Feliu per executar-lo però no hi 
trobaren cap moble perquè els havien tret tots. 
Més tard, des del camí veieren que sortien sis 
bous i una somera d’aquella casa i s’apressaren 
a prendre el bestiar, però en aquell moment 
aparegué en Feliu de darrere uns arbres cridant 
Via fos a lladres! i la gent de la casa d’en Feliu 
també cridava Via fos a lladres!, Via fos a Mort!. 
Miquel Domènech, pagès menor de dies de la 
parròquia de Blanes i familiar del Sant Ofici, 
saltà d’un arbre i reprengué el crit de via fos i 
Aviseu al Sant Ofici!. 

  Manament per adobar camins. Batilla General de   

Tot seguit va acudir moltíssima gent de Blanes 
al crit de via fos, armada amb escopetes, arca-
bussos, alabardes, bordons i pedrenyals, entre 
els quals hi havia un serraller anomenat Ca-
ses que portava un pedrenyal de quatre pams 
(aquesta arma, emprada pels bandolers, estava 
prohibida), i cridant el via fos a lladres es pro-
posaren matar a Pau Casas i els seus assistents. 
Entre els amotinats venia el batlle de Blanes 
Jaume Cabessa, que era negociant però també 
familiar del Sant Ofici, el qual fou requerit per 
Pau Cases perquè li fes assistència. El batlle de 
Blanes, que encara no havia dinat, li contes-
tà que primer aniria a dinar i després l’assisti-
ria en el que volgués i després de moderar els 
amotinats, s’emportà cap a la vila als comissa-
ris Cases i Amatller deixant el batlle de Malgrat 
prop de la Creu Coberta, davant de la casa d’en 
Llorens Pagès. 

Els amotinats aprofitaren el moment i ame-
naçaren el batlle de Malgrat i l’anomenaren 

Catalunya, (1646). Biblioteca de la Universitat 
Pompeu Fabra. Memòria Digital de Catalunya.
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lo traydor. Entre els blanencs ar-
mats hi havia  els germans Oms, 
un que és sabater i l’altre fuster; 
un gavatxo calceter que estava 
davant la casa de l’Oms sabater; 

el fadrí J. Dalmau; J. Pagès, hostaler del carrer 
Ample i propietari del Mas Pagès i Pons Fonta-
nilles, corder del carrer Nou, els quals bastone-
jaren el batlle Antuny. Joan Oms sabater pegà  
al batlle alguns cops al cap amb un mànec 
d’alabarda que el van deixar molt malament.  
Finalment, Antuny aconseguí fugir cap a Mal-
grat i no el mataren. En arribar a Blanes el bat-
lle Cabessa anà a casa seva per acabar de dinar 
i Pau Cases i Amatller es retiraren a l’escrivania 
per temor que no els matessin i fer denúncia 
del que havia passat, i en arribar volgueren 
llevar una acta però el notari de Blanes, Joan 
Pla, respongué que s’esperessin que acabés de 
dinar.

Davant de l’escrivania, a la plaça de Sant Cris-
tòfor, els blanencs tornaren a moure un avalot 
al crit de via fos a lladres!, i deien que els que 
estaven a dins de l’escrivania havien mort a 
Miquel Domènech. Els comissaris hagueren de 
tancar les portes i no gosaren treure el cap per 
temor que no els matessin perquè els amoti-
nats tiraren algun tir i estaven assestats a les 
finestres mirant fins l’escrivania. No obstant 
que l’escrivania estava tancada els amotinats 
volgueren espatllar les portes i portaren llenya 
per fer foc en aquelles i per cremar els comis-
saris a dintre al crit de cremem-los els lladres!. 
En vista del delicte tan perjudicial contra la 
jurisdicció de la Batllia General i les regalies 
del Rei van acudir el cavaller Puigvert i el seu 
fill, el jurat en cap de Blanes i el batlle regent 
Cabessa que havia sentit els crits quan es dis-
posava a dinar; tots ells tragueren a Cases i 
Ametller de l’escrivania, però altres de Blanes 
digueren que per les escriptures que hi havia a 
l’escrivania havien dubtat de cremar-los a tots. 

  Lluita amb alabardes. 
Manuscrit de Hans Talhoffer. 

(1459)  

El batlle Cabessa, que es va quedar sense dinar, 
va acompanyar els comissaris Cases i Amatller 
un bon tros del camí cap a Malgrat fins que 
estigueren fora de perill. 

L’avalot fou denunciat pel procurador fiscal de 
la Generalitat de Catalunya que va fer testificar 
a tots els actors d’aquell violent aldarull. Inter-
rogaren a Ramon del Call calceter de Blanes, 
que tenia un pedrenyal perquè era soldat de la 
Unió20 i havia acudit de dret a la Creu Cober-
ta; a Jaume Cabessa, batlle de Blanes; a Jaume 
Pagès hostaler de Blanes i propietari del Mas 
Pagès que també acudí a la Creu Coberta; al cor-
der Pons Fontanilles que des del carrer Nou acu-
dí amb l’escopeta al mateix indret; a l’escrivà 
Antoni Mataró i el notari Joan Pla; Jaume Dal-
mau, pescador, i a Joan Burcet, pagès d’origen 
francès i habitant de la parròquia de Blanes, que 
va declarar  que venint del Mas Riurans ell havia 
vist a Miquel Doménech, cunyat de Feliu, amb 
molta pressa i amb bous, vaques i vedells a la 
volta del cap de Tordera i que li havia demanat 
que l’ajudés. Burcet li respongué que no podia 
perquè no tenia cama per aço.21 

Tots ells declararien recordar ben poca cosa, 
que havien assistit en sometent i acudit al Via 
fos a lladres! però que no sabien qui l’havia cri-
dat primer. Tampoc sabien qui va bastonejar 
Pau Antuny, tampoc havien vist que posessin 
llenya a la porta de l’escrivania perquè no hi 
eren, Joan Burcet, l’últim en declarar, digué 
que Antoni Feliu té molts parents dins dita vila 
de Blanes.

La inestabilitat del moment queda reflectida 
en el fet que s’haguessin nomenat  quatre bat-



117

I  RECERQUES

  Manlleus Malefi carum (Martell de les bruixes). 
1a publicació: Alemania 1487. Tractat més important referent 
a la persecució de bruixes i amb una àmplia difusió per Europa
fi ns a mitjans segle XVII. 

lles en quatre anys: La regència de Jaume Ca-
bessa no havia durat gaire. Pocs dies després de 
l’aldarull fou destituït del seu càrrec, perquè el 
18 d’agost de 1617 Francesc de Puigvert, batlle 
natural de Blanes, ja havia nomenat batlle de 
Blanes a Pau Torres22 i el dos d’abril de 1619 
Puigvert ja nomenaria a Antoni Mollet per a 
aquell càrrec, malgrat el descontentament dels 
blanencs que no el volien.23 Tampoc fou llarga 
la regència d’Antoni Mollet perquè el vint de 
novembre de 1620 Puigvert nomenà per a bat-
lle regent Joan Ginestres.24

Per complicar encara més les turbulències 
d’aquest temps, en què la societat era assota-
da per calamitats com pestes, males collites, 
sequeres, inundacions, mortalitat infantil, i 
fustigada amb impostos i contribucions, calia 
buscar un culpable de tot, i aquest era el diable 
que se servia de les bruixes que ocasionaven la 
mort del bestiar i de les persones, les pedrega-
des, les sequeres i les malalties.25

Referent a la creença dels blanencs sobre l’actu-
ació del diable, trobem en el segon Llibre d’òbits 
una anotació de 20 de gener 1605 referent al 
desenterrament del cos de Pere Fornaca, mort 
dos mesos abans, perquè s’havia escampat per 
Blanes que el que hi havia enterrat en el cemen-
tiri era un buscall (una fusta), i no en Fornaca, 
i que els diables s’havien emportat el seu cos. 
Traslladaren el cos dins de l’església davant de 
la pica d’aigua beneita, i intervingueren tots els 
preveres de Blanes, Tossa, i Lloret, i el domers 
de Tordera, Malgrat, Pineda i Calella.

La cacera de bruixes va arribar al seu zenit a Ca-
talunya entre els anys 1614 i 1622 amb cente-
nars d’execucions. Van ser les universitats i les 
justícies particulars les que van iniciar la cacera 
de bruixes en les seves jurisdiccions i no pas 
la Inquisició, entre altres coses per les despeses 
que ocasionaven les persecucions i els proces-
sos que els familiars no volien assumir.26. La 

Vila de Blanes s’afegí a la psicosi col·lectiva que 
hi havia a tot Catalunya contra les bruixes. 

El dos de juny de 1619 Antoni Mollet va pre-
sidir la Universitat convocada a la Capella de 
l’Hospital dels pobres de Blanes, on es congre-
garen els tres jurats Nicolau Vendrich, Pere Tió 
i Francesc Llauger i 48 blanencs per acordar 
que en  matèria de persecució de les bruixes la 
dita vila i singulars s’oferien a pagar totes les 
despeses que la dita persecució calia, tant amb 
la que per suspita vuy en dia esta presa com per les 
altres si n’hi haurà en dita vila. I així mateix de-
terminaren que sempre i quant los de tossa fas-
sen venir la excomunicació o maledicció per los do-
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fins que els ajudarien amb 20 lliures. 27 El 3 de 
setembre del mateix any es va convocar i con-
gregar una altra vegada la Universitat amb el 
batlle Mollet els jurats i 79 blanencs els quals 
determinaren que lo bruxot ques diu es en la vila 
de Hostalrrich lo qual segons se diu coneix molt be 
les bruxes que vage un home a Hostalrrich y per lo 
millor comodo que ell voldrà venir assi en esta vila 
si ni havere que vingue y les anomene pagantseli 
per son treball fins en sinquanta o cent lliures asi 
y efecte que les bruxes seran en esta vila y terme, 
si algunes ni haurà vagen fora y sien sumides y 
castigades segons llurs merits en tal manera que 
reste neta la vila de dites bruxes y en cars que en 
la vila que nos troben diners comptants pera pagar 
la quantitat se prometre al dit bruxot ara per les 
hores donen poder als dits honors jurats de man-
llevar la dita quantitat, a for censal es a saber fins 
en cent lliures tant solament per pagar aquelles al 
dit bruxot. 28

En aquest episodi els blanencs procedien amb 
les bruixes de la mateixa manera que actua-
ven moltes poblacions arreu de Catalunya: 
a partir d’una calamitat, que en aquest cas 
podria haver estat una brucel·losi que havia 
afectar els dofins, la Universitat acusà una o 
més dones sospitoses de causar el dany, va 
promoure la persecució de les bruixes i assumí 
les despeses de contractar un descobridor de 
bruixes que s’estava a Hostalric. Els caçadors 
de bruixes eren bruixots que pretenien tenir 
el do de reconèixer les bruixes, evidentment 

eren uns estafadors. No disposem de més da-
des sobre l’episodi de les bruixes blanenques i 
tampoc sabem si hi tenen res a veure les morts 
violentes, esmentades anteriorment, d’Eulària 
Ferrer, Anton Pau Gibert i la seva viuda Eleo-
nor Giberta, (O2-p234,16-07-1619), (O2-p238, 
16-11-1619) i (O2-p239, 16-11-1619). Aquella 
cacera de bruixes va servir per a què, des de la 
part més fosca i mesquina dels blanencs, les 
autoritats canalitzessin el malestar i la violèn-
cia que havia a principis del disset.
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05Tres receptes de rebosteria
blanenca del segle XIX
per  Pep Vila

La publicació d’aquestes tres 
receptes de rebosteria bla-
nenca del s. XIX respon a 

la donació d’una persona anòni-
ma de Blanes, amiga meva, d’un 
petit plec de paper que contenia 
aquests tres plats de rebosteria 
dolça. 

Concretament, la donació es va 
produir el mes de febrer de 2012, 
amb motiu de la presentació d’un 
exemplar de la revista Blanda de 
l’Arxiu Municipal, en el qual jo 
havia publicat un treball sobre 
uns menús de guerra; és a dir, 
àpats de supervivència, barats, fà-
cils de cuinar, que es preparaven 
a la rereguarda durant la Guerra 
Civil,  confeccionats  pel cuiner  
blanenc  Joan Vila (1882-1958) 
-que no era parent meu-, de l’anti-
ga Fonda Vila de Blanes, del carrer 
Ample,  i que van ser escrits per 
encàrrec de la Generalitat presidi-
da per Lluís Companys. 

El mateix dia de la presentació 
del Blanda, aquesta persona de 
Blanes, coneixedora de les meves 
dèries pel món de l’alimentació, 
em va obsequiar amb aquest do-
cument i em va demanar que un dia o altre el 
publiqués perquè ella no sabia com posar-s’hi. 
Em va comentar que va trobar aquesta recep-

 Col·lecció Pastor Vila (AMBL)

ta, com una mena de  punt de llibre,  enmig  
d’una comptabilitat que portava la família. 
Ben segur que era una mostra d’una certa re-

   A taula. Foto Josep Pons Girbau (detall). Fons Emili Cornellà (AMBL). 
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bosteria familiar  que els seus rebesavis havien 
tastat.  Es tracta d’un paper quadrat , doble-
gat, esgrogueït pel pas del temps,  que amida 
21x15 cm. La lletra, escrita en cursiva, marro-
nosa,  és d’inicis del segle  XIX. Avui, en prova 
d’amistat, a més de dedicar-li aquest paper -la 
persona ja ho sap-  el  transcric i el comento 
breument.

Els catalans des de sempre hem estat molt afec-
cionats  a l’hora de les  postres als productes de 
confiteria i de rebosteria, requisits que en al-
tres èpoques només eren patrimoni de famílies 
benestants, que es consumien en diades asse-
nyalades. Els mengem a cremadent, ens atrau 
el dolç. El sucre és una necessitat psicològica  
més que fisiològica. El mot postres, emparen-
tat amb el llatí postremus, significa ‘darrer’. En 
el nostre cas, el darrer plat.  No hi havia poble 
més o menys important que no tingués  dos o 
tres establiments dedicats a aquests menesters,  
a més de  les fleques, fondes i hostals.  D’altra 
banda, en bona part de les cases familiars que 
tenien temps i paciència,  sempre s’hi havien  
menjat unes pomes farcides, un pa de pessic,  
unes  cremes, uns bunyols ben pastats, excel-
lents.  Abans, en moltes cases de pagès  al con-

vidat  que hi anava de visita  se’l  convidava  a 
un suca-mulla en senyal d’hospitalitat.  El ritus 
de menjar dolç  no es feia pas cada dia.  Per 
explicar-ho, recorro a la ploma de Ruyra; en 
aquest cas, a un fragment de La gent de Mas Au-
let:  “La taula de l’escon és parada amb unes es-
tovalles grolleres, però blanques i netes, i l’am-
polla de vi ranci i el got, una al costat de l’altre, 
semblen esperar que algú els posi en amorosa 
comunicació, i un plat de biscuits  i carquinyo-
lis, arrambat als dos simpàtics atuells, insinua 
la idea d’una sucamulla”.

Joaquim Ruyra, a qui esmento altra volta,  té 

un sonet “Gràcies mundanes” en els versos del 

qual exalta la vida horaciana, el punt dolç del  

món de la taula casolana que abans havia tin-

gut tanta importància per educar els paladars 

de les noves generacions: “Deu-me modestes 

salses casolanes,/ que em parlin de cerfulls i ro-

manins, / pa de forment de les pairals quinta-

nes/ aigua ben pura i saborosos vins”.  

Pel que fa a la transcripció de les receptes de 

postres de cullera  he modificat lleugerament 

l’ortografia per fer-les més llegibles.

 l·lustració de Joan G. Junceda amb referències a la pastisseria Orench de Blanes
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 Plec de paper amb els tres plats 
de rebosteria dolça. 

Col·lecció particular  

1. Nota per fer crema de brou de pa

Es tracta d’un plat de postres,  com de crema, 

avui perdut,  en el qual la llet se substituïa per 

un brou de pa. Conec també una altra recepta 

semblant, provinent del poble de  Bordils (Gi-

ronès) de mitjan segle XIX,  d’elaboració  més 

complexa, amb aquest títol: “Nota per fer cre-

ma sia de llet, sia de brou de pa, per fer-ne una 

plata”.  Aquí els crostons de pa es torraven, es 

feien bullir o es posaven amb aigua  fi ns a fer-

ne un brou. El brou de pa també era un plat 

que servia d’aliment als malats, per a gent que 

tenia còlics, que estava  sotmesa a dieta.  La 

Cuinera Catalana, receptari anònim del segle 

XIX, recull un plat d’escudella de pa torrat que 

manté més d’una semblança amb el nostre, 

que es fa interessant de llegir: “ Primerament 

torraràs el pa de manera que sia ben bescui-

tat i el posaràs en remull amb poca aigua. Tin-

dràs també una porció d’arròs mòlt i una altra  

d’ametlles torrades, que, passades per un cola-

dor clar, barrejaràs amb el pa mòlt. Hi posa-

ràs sal i sucre i, quan bulli, hi tiraràs la llet de 

l’arròs amb alguns rovell d’ous ben debatuts. 

Quan sigui cuit se servirà”.

 1 porró de brou de pa
 9 unces sucre
 1 unça midó
 12 rovells d’ous
 Llimona i canyella

2. Crema de llet

El que ara podria ser una variant de la “crema 
catalana”,  sembla que en aquella època,  en 
aquest paper, s’anomenava  “crema de llet”.  
Aquest plat també podria ser una mena  de 
menjar blanc. És una de les primeres accepci-
ons que amb aquesta defi nició  trobem regis-
trades en la nostra llengua.

No és ben bé el tel de la nata que sura des-
prés de fer bullir la llet. El segle passat  molts 
nois i noies berenaven una llesca de pa amb 
aquesta pel·lícula cremosa.  Aquesta és  una de 
les postres més antigues,  típiques i tradicio-
nals  de Catalunya.  És una preparació que no 
demana  gaires explicacions. Aquí la llet s’es-
pesseïa  amb midó,  no era cremada amb un 
ferro roent, no s’hi posaven clares d’ou. Amb 
el midó, que ara és més difícil de trobar o una 
bona farina de blat,  la crema us sortirà més 
espessa i fi na de gust que s’hi hi poseu la típica 
maizena.

1 porró de llet
1 unça de midó
9 unces de sucre
9 rovells d’ous
Canyella i llimona.

3. Menjar blanc

El menjar blanc és una de les  postres més 
antigues  de Catalunya. Ara es fa més present  
a les taules de les comarques de Tarragona, 

I  RECERQUESI  RECERQUES
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sobretot a Reus, Tortosa, al Delta, però anti-
gament es menjava arreu de Catalunya. Ara 
són unes postres  d’hivern, de Quaresma,  de 
la família  dels matons de monja, són blan-
quinoses,  tenen una consistència tova com de 
flam.  Abans havia tingut  una versió salada i 
una altra de dolça. A l’època medieval, en el 
llibre del Sent Soví (segle XIV), el menjar blanc 
era considerat  un primer plat ja que conte-
nia  tiretes de pit de pollastre trinxades.  En 
alguns llocs, la llet se substituïa per un brou 
de gallina. La recepta blanenca no duu amet-
lla. A l’Arxiu Municipal de Blanes es conserva 
el llibre de comptes d’una adrogueria, de mit-
jan segle XVIII,  que  prova que aquesta menja 
ja era popular a la població.  En uns apunts 
de  la pàgina 17 del manual,  dels anys 1754 
i 1755,  mesos de febrer i de març , l’adroguer 
que apuntava els productes que els clients dei-
xaven a fiar, apunta:  “Deu lo doctor Josep An-
ton Oms que l’i he dexat quan se trobava a 

casa Cabrera quant se guardava l’y me anbià 
al doctor Fèlix Lacreu...  a dit  per fer menjar 
blanc de sucre, farina  d’arròs....”.  

Aquest adroguer, que també  despatxava mol-
ta xocolata,  confits d’ametlla, fruita seca,  va 
apuntar  el 25 de desembre de 1755: “ a enviat 
a buscar per la mosso (sic) neulas, torrons de la 
Reyna”. Aquest  tipus de torró era un massapà 
fi aromatitzat  amb pela de llimona ratllada, 
recobert d’una mena de funda feta de neula. 
El nom indica que antigament fou una menja 
reial, una ofrena en honor a una sobirana que 
m’és desconeguda.

1 meitadella de llet [la meitadella: era una 
mesura que feia  quatre petricons, cone-
guda també com a porró (equivalent a 94 
centilitres)].

13 unces de sucre

6 unces de farina de arròs, llimó i canyella

 A taula. Foto Josep Pons Girbau. Fons Emili Cornellà (AMBL). 

Joaquim Ponsdomènech i Tosas

La Nissaga de cal Sargento

Albert Ros i Coll
Pesqueres excepcionals al port de Blanes
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01La Nissaga de pescadors
de cal Sargento
per Joaquim Ponsdomènech i Tosas

Pròleg

La fressa és mínima, com si algú acaronés 
la porta, però només és el xiuxiueig del 
vent que bat el finestró. Han deixat al-

çada la persiana i a l’altra banda dels vidres les 
branques dels arbres es mouen mandrosament. 
No sento la remor del mar, prefereixo no abai-
xar la persiana.

Amb un sospir d’enuig deixo la carpeta a ter-
ra, al costat de la cadira, i sec davant de l’or-
dinador. Engego l’aparell, miro la taula i veig 
el mateix desordre de sempre: els papers fan el 
que volen.

Els cops del finestró em porten a la realitat: re-
cordar  una d’aquelles famílies de mariners tan 
habituals a casa nostra i que, malauradament, 
sembla que s’esvaeixin.

No és solament el fet d’haver escrit aquestes 
quatre lletres, sinó la gran estimació que sento 
per tota aquesta família. Tot i que no sóc de la 
seva pròpia sang, n’he arribat a formar part. És 
un orgull veure com es fan estimar per la seva 
honradesa i valentia davant de la gent.

Dintre d’aquest ofici, tant el patró com el ma-
riner han d’estar totalment units en la feina 
que s’està fent, ja que un cop de vent o de mar 
pot tirar per la borda tot el treball d’un dia. No 
m’atreveixo a pensar com aquells homes de 
mar sortien en parella, a rem o a vela. La seva 
protecció contra la pluja no era altra cosa que 
la mateixa roba pintada amb quitrà, i el calçat, 

el de sempre, uns esclops. Aquests homes es-
taven colpits pel temps, amb la cara i les mans 
arrugades i cremades pel sol i la salabror del 
mar. La seva feina esgotadora, manual, no te-
nia fi. 

Nissaga de pescadors

El record de les nissagues marineres ha romàs 
viu a les costes de Catalunya. També el de les 
famílies de pescadors i mestres d’aixa, però so-
bretot el dels navegants , el dels patrons, pilots 
i capitans que van comandar vaixells de tota 
mena, i la seva manera de fer.

En l’ofici o art de la pesca, potser d’una mane-
ra molt evident i quasi traumàtica, les noves 
tecnologies han condicionat la manera d’actu-
ar. Dintre la meva ignorància en aquest tema 
i aprofitant l’oportunitat que se’m presenta, 
vull recordar, encara que sigui molt per sobre 
i amb quatre trets mal girbats, la manera com 
els nostres vells pescadors s’orientaven per re-
conèixer els llocs de pesca i on esperaven tro-
bar el peix que després d’un gran esforç por-
tarien a terra, amb l’esperança que una  bona 
quantitat i un preu favorable arrodonissin 
econòmicament la jornada de pesca.

Quan avui veiem com s’orienten els pesca-
dors, ens adonem del canvi que han propiciat  
les noves tècniques. Actualment els pescadors 
disposen d’aparells que els informen automà-
ticament de la fondària, i fins i tot de la pre-
sència del peix, per mitjà de les eco sondes. 

   El port i els quillats de pesca. Segona meitat de la dècada dels setanta. Núm. Reg. 40.231. 
     Fons Anna M. Barnés-Esperança Ros (AMBL)
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És possible conèixer el lloc on es troben sim-
plement amb els registres del satèl·lit. El servei 
generalitzat dels radiotelèfons facilita no sols 
les comunicacions, sinó fi ns i tot les vendes en 
arribar a port, especialment pel que fa a algu-
nes pesqueres.

Avui vull fer esment de com els pescadors se 
situaven en els llocs de pesca deixant enrere 
aquells esculls, ganxos, i altres perills que hi 
havia en els fons marins que tant freqüenta-
ven durant les feines de pesca. És fantàstica 
la capacitat que tenia aquella gent de mar, 
aquells pescadors, homes de Blanes i d’altres 
indrets, que eren capaços de retenir en la seva 
memòria aquesta gran quantitat de punts, se-
nyes, cadascuna d’elles perfectament situades 
per l’encreuament de dues enfi lacions. Cada 
lloc requeria conèixer dos punts perfectament 
identifi cats situats a terra. Si hom té en compte 
que en zones de pesca com les de la costa cata-
lana i, en particular, en les situades a l’entorn 
de Blanes on els caladors unes vegades són es-
trets i altres van canviant de direcció, tothom 
comprendrà la gran quantitat d’informació 
emmagatzemada en el cervell d’aquells ho-
mes colrats per la inclemència del temps, per 
tots aquests dies en què la lluita amb el mar és 
constant, d’experiència rude, però en els cer-
vells dels quals hi havia un autèntic “banc de 
dades”, si emprem la terminologia moderna.

És ben segura la necessitat que tots ells tenien 
de mantenir i transmetre aquestes informa-

cions, ja sigui oralment de pares a fi lls o di-
buixant unes cartes marines molt necessàries i 
útils, tot i que ben diferents de les que podem 
trobar avui dia.

En aquestes cartes tan interessants hi ha dibui-
xades totes les senyes d’interès per als pesca-
dors, referides al que ells anomenaven la se-
nya mestra o punt de referència. Aquí a Blanes 
aquesta senya, segons m’han dit, era coneguda 
amb el nom de “subterra” i també “el més alt”. 
Aquesta senya correspon a Sant Miquel de Sol-
terra, situat a les Guilleries. Cal dir que des del 
mar destaca clarament sobre el perfi l de l’horit-
zó, terra endins.

De totes maneres, no totes les enfi lacions te-
nien com a senya mestra Sant Miquel de Sol-
terra; d’altres feien referència a fi tes d’altres 
tipus, moltes d’elles situades molt més a prop 
de Blanes. És molt curiós assenyalar que en 
moltes ocasions el nom que alguns pescadors 
donaven a alguna muntanya o altra referència 
de terra no coincidia amb el nom que tenia la 
muntanya en la seva pròpia regió.

Puc recordar algunes de les senyes i caladors 
de què m’han parlat, llocs de pesca de la costa 
catalana, les més importants, almenys molts 
anys enrere, eren les més habituals i el pa nos-
tre de cada dia dels pescadors blanencs. He tin-
gut el privilegi de comprovar personalment, 
convidat per un patró de barca d’arrossega-
ment, com avui dia alguns encara tenen pre-
sent aquestes senyes.

  Joan Pou Perpinyà “sargento” 
vist per l’artista Joan Rondon
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Aquests són alguns dels caladors dels 
quals m’han parlat:

Val de Tossa: Comença a Santa Cristina cap a 
l’illa de Tossa amb la collada enfilada pel con-
vent. Fons d’unes 26 braces. S’hi troben rogers 
i besucs.

Les Garotes: És important el fet que mostra 
un fort desnivell, graó, entorn dels 50 m de 
fondària. Cantó alt enfilant Tordera i Conilles 
enfilant el Turó Monturiol. S’hi troba peix va-
riat.

Els Capets: Calador molt freqüentat, Sant 
Joan a Blanes per Sant Miquel de Solterra amb 
Burragot petit i el far de Tossa. Rumb al sud. 
Fons de fang començant amb 55 braces. S’hi 
pesquen  particularment popets.

Rocassa: Correspon al cantó de ponent del 
canó de Blanes. Enfila cala Pola pel far de Tossa 
i Sant Miquel de Solterra per Sant Joan. L’art 
s’aixeca quan la Rocassa, nom d’un promon-
tori de terra, ve per Tossa i Sant Miquel de Sol-
terra ve per una fàbrica situada entre Malgrat i 
Blanes. De fons de fang entre 200 i 300 braces. 
S’hi pesca gamba.

Can Ferrer: A l’altre costat del canó de Bla-
nes. Comença enfilant can Ferrer per Sant Mi-
quel de Solterra i els Becs rere Tossa. Finalitza 
enfilant darrere Tossa pel turó Pla i per part 
de terra de Sant Miquel de Solterra enfilant el 
turó Gros (Puig del Vilar). Totes les caracterís-
tiques són similars  a les indicades en el cas de 
la Rocassa. 

El Turó: Està situat entre els dos anteriors. 
S’inicia a can Ferrer i acaba a la Rocassa. Tot 
igual que abans. Hi ha qui hi fa els tres bols 
seguits.

Planassa: És una zona força àmplia, plana, 
amb una profunditat mitjana de 100 metres. 
En teoria es pot creuar en diverses direccions 
però, almenys abans, era molt important evi-
tar algunes roques i en especial el que es coneix 
com a fons grapissar o mar d’asprar. Aquest ti-
pus de fons és el resultat de l’acumulació de 
restes calcaris de diferents animals marins, 
eriçons de mar, diferents equinoderms, cucs 
amb tubs calcaris i molts més d’altres que do-
nen lloc a un fons molt dur i aspre que abans 
feia molt de mal als arts d’arrossegament. Un 
exemple d’un bol comença enfilant els Becs 

  Entre altres, els quillats Verge del Vilar i Pou Tarrés. 
    Núm. Reg. 40.816. Fons Anna M. Barnés-Esperança Ros (AMBL)

  Pescador al Pou Tarrés. Núm. Reg. 44.184. 
     Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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pel sortint de Tossa i el castell de Palafolls per 
Sant Miquel de Solterra; ve can Ferrer de Bla-
nes seguint l’enfilada inicial. A partir d’aquest 
punt es podia seguir cap a llevant en qualsevol 
direcció.

Sot de la Gamba: És com altres zones de 
pesca de Blanes, un autèntic clot. En tots ells 
es requereix molta experiència per fer-hi un 
bol amb èxit. Comença per la Vinya de Sant 
Elm amb Sant Pere per Solterra posant proa al 
sud procurant acostar-se a terra. El bol durava 
dues hores, fins enfilar el centre de Blanes amb 
Sant Miquel de Solterra. El fons de fang amb 
una fondària aproximada de 300 braces. Espe-
cialment s’hi pesca gamba. El nom fa referèn-
cia a aquesta preuada espècie. 

La Creu: Penjant d’enfora de la Planassa: És 
el talús corresponent a la part més a llevant de 
la Planassa. Comença enfilant can Ferrer per 
Sant Miquel de Solterra i la Rocassa amb Tossa. 
Sempre en direcció cap a llevant. És un fons 
de fang amb unes 250 braces i s’hi pesquen 
espècies de talús.

La Melica: És l’últim dels caladors que he es-
collit per aquesta breu ressenya. És un calador 
que té una fondària, més o menys d’unes 300 
braces. Comença enfilant el centre de Blanes 
per Sant Miquel de Solterra i el primer turó per 
Sant Elm. Després segueix cap a llevant fins 
a enfilar Lloret amb Sant Miquel de Solterra i 
aleshores es gira cap al nord-est. Per l’altre ex-
trem es posa proa a ponent. Com que és propi 
de les zones del talús, és de fang. Les espècies 
més importants són la gamba, el tabanc, el lluç 
gran i, a menys fondària, l’escamarlà.

La nissaga dels “sargento”

La nostra vila era famosa per les seves drassa-
nes, les més importants de Catalunya, les de 
“l’avi Baguer” d’en Josep Vieta, on es cons-

truïren moltes d’aquestes barques. Com a vila 
de mar no podien faltar les de pesca. Aquestes 
famílies s’endinsaven al mar amb aquelles bar-
ques de fusta, fortes i valentes, a vela i a rem, 
sense tenir en compte que en qualsevol tem-
poral posaven en perill no només el seu patri-
moni sinó també la seva vida.

Gran part d’aquestes barques  pertanyien a la 
mateixa família en la qual hi podíem trobar  
tots els integrants d’una mateixa casa des de 
l’avi, que era el que aportava tota l’experiència 
dels anys lluitant amb els elements de la na-
tura, el fill que continuava amb l’experiència 
del seu pare (l’avi), i el fill d’aquest, molt jove 

  Joan Pou Perpinyà. Núm. Reg. 40.531. 
    Fons Anna M. Barnés-Esperança Ros (AMBL)
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però amb ganes de menjar-se el món. D’aques-
ta mateixa manera es formaven les nissagues, 
aquestes nissagues que avui dia encara trobem 
en algunes famílies.                                                     

En Joan Pou i Gallart, fill, nét i besnét de pesca-
dor, es casa amb la Marianna Perpinyà i Pagès. 
D’aquest matrimoni neixen dos fills, en Joan i 
na Maria.

En Joan començà “d’anar en marc” des de ben 
jove acompanyant el pare en les dures tasques 
de la barca. D’ell és tot el que sap, porta el mar 
i tot allò que hi va lligat molt endins.                                                         

De llavors ençà,  ni en temporal ni en bonança, 

embarcat o des  de terra, no ha deixat de pen-
sar ni un sol dia en el mar. La seva vida està 
molt relacionada amb tot allò que comporta 
el seu ofici.  

Per en Joan, les nostres aigües no tenen se-
crets. El seu pare, l’avi “sargento”, li va ense-
nyar, i molt bé, tot el que sap. Fins i tot l’art 
de teixir i apariar el cóp, armar les peces i, en 
temps de veda, els palangres. I també el que 
ha de fer quan el temps no és bo i s’ha de tor-
nar a casa sa i estalvi. 

Navegant tant a vela com a rem, sol o amb 
parella, coneix   aquelles roques  perilloses, a 
flor d’aigua, el límit entre un  alguer i els fons 
de sorra o de roquer, els penjants i foneres, se-
nyes d’en terra i de fora, els ormeigs i peixos, i 
aquells indrets on jeuen les restes d’un vaixell 
naufragat. 

En aquells anys de joventut i amb l’experièn-
cia del seu pare rep les lliçons, escolta i pren 
nota mentalment de tot el que diu. Són dies 
difícils, de feina dura i llarga, de saber quan se 
surt però no quan s’arribarà a casa ni com. El 
temps és l’amo i senyor de tot.

Joan Pou Perpinyà es casa amb na Maria Cases 
i Camps. D’aquest matrimoni neixen quatre 
fills, na Marianna, na Quimeta, i finalment, el 
16 d’octubre de 1930 neix en Joan i anys més 
tard en Josep, que seran els continuadors de 
la nissaga. La seva germana, na Maria, també 
es casa, amb un pagès, en Jaume Vilà Pons, 
del qual naixerà, na Maria i en Joan. Arribada 
la seva edat, la Maria contrau matrimoni amb 
en Joaquim Ponsdomènech i Tosas. D’aquest 
matrimoni naixeran dos fills, en Salvador, que 
malauradament va morir molt petit, i na Ma-
ria.

Dels fills d’en Joan, mentre na Marianna i na 
Quimeta venien el  peix de partir, en Joan 
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primer i després en Josep aprenien l’art de la 
pesca.

L’any 1927, neix La Maria , primer quillat a 
motor que l’avi “sargento” encarregà a les 
drassanes d’en Vieta, l’avi “Baguer”. Per coin-
cidència de nom, la Comandància de Sant Fe-
liu de Guíxols demana un canvi de nom i és en 
el mateix varador on s’hi afegeix Pou. Queda 
finalment amb el nom de Maria Pou. Amb la 
construcció d’aquest quillat en Joan Pou Per-
pinyà, ajudat pel seu pare, comença a trans-
metre, primer al seu fill Joan, que va deixar el 
col·legi als 14 anys, i més endavant a l’altre 
fill, en Josep, tots els misteris del mar i l’art 
de la pesca, dels perills que tot això comporta. 
Aquest tipus de navegació, molt diferent de la 
tradicional fins ara, que era la vela i el rem, feia 
aquesta feina menys feixuga.

Com podem veure, amb la construcció de la 
Maria Pou trobem tres generacions de la ma-
teixa família, en Joan Pou Gallart, l’avi “sar-

gento”, en Joan Pou Perpinyà i els germans 
Pou Cases (fills d’en Joan Pou Perpinyà). Tots 
segueixen una línia en comú, l’experiència 
acumulada dels seus predecessors amb els anys 
i tota una vida dedicada al coneixement del 
mar i els seus perills. 

Com va fer el seu pare, l’avi “sargento” amb 
ell, en Joan transmet tota la seva l’experiència 
als seus fills. En Joan i en Josep escolten amb 
atenció les explicacions i consells que els arri-
ben tant del pare com de l’avi. Ells saben, per 
experiència, que els dies en el mar són llargs i 
moltes vegades difícils, de feina dura i esgota-
dora.               

És l’Esteveta l’any 1950 que a l’esplanada de 
S’Auguer renovarà completament la Maria 
Pou. En Joan, en arribar als dinou anys, s’in-
corpora a la marina on complirà amb el servei 
militar. Mentre complia amb les seves obligaci-
ons militars, en Joan, noi inquiet, estudia fins 
a obtenir el permís de patró de Pesca. D’aques-

  El quillat Verge del Vilar al moll. Dècada dels seixanta. Núm. Reg. 40.002 i 40.003. Fons Anna M. Barnés-Esperança Ros (AMBL)
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ta manera quan arribi a casa podrà portar legal-
ment el quillat. 

En acabar el servei militar, en Joan torna a la 
Maria Pou. Amb el carnet de patró, continua 
treballant un temps fins que decideixen, jun-
tament amb la seva xicota, casar-se. El dia 2 de 
desembre de 1957, en Joan Pou i Cases i na Do-
lors Tarrés i Reynaldos  contrauen matrimoni a 
la Parròquia Santa Maria de Blanes.                                                  

En Joan amb el seu tarannà inquiet, juntament 
amb l’avi, pare i germà, tot i treballant en la 
Maria Pou no deixen de pensar en un quillat 
més gran. 

Ben aviat el somni es fa realitat. Es comença 
a parlar i dissenyar el que serà el nou quillat. 
S’ha decidit encarregar-lo al mestre d’aixa de 
les drassanes de l’Esteveta. El nou quillat por-
tarà per nom Verge del Vilar, i el seu patró 
serà en Joan Pou Cases, mentre el seu germà, 
en Josep, continuarà com a patró de la Maria 
Pou. Poc abans de la seva venda, en Joan Pou 

Perpiñà deixa la seva llarga vida marinera. 
La venda es va fer a un patró de Vilanova i 
la Geltrú. En una travessia des del varador de 
Barcelona a Vilanova, va tenir una via d’aigua 
i la van embarrancar en el delta del Llobre-
gat.                                                                                                                                       

Dies després va venir un fort temporal i la va 
destruir totalment.                                                                                                      

En arribar als anys seixanta es torna a parlar de 
la necessitat d’un quillat més gran. Tant el pare 
com els dos germans comencen a pensar que, 
ateses les necessitats dels temps que corren, 
han d’idear una embarcació amb la capacitat 
suficient que pugui competir amb la resta del 
gruix d’embarcacions pesqueres de la nostra 
vila.

Amb les idees mitjanament clares, es posen en 
contacte amb les drassanes de Bermeo, al País 
Basc, i posen els seus pensaments en mans dels 
enginyers de la mateixa empresa, els quals pre-
sentaran el projecte de la nova embarcació.

  Descarregant el peix. Josep Pou Cases. Núm. Reg. 40.546. Fons Anna M. Barnés-Esperança Ros (AMBL)
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Arribats a un acord, tant en el model com en 
el pressupost, es comença la construcció de la 
que serà la nova adquisició de la família. 

En Joan segueix, amb atenció i  en tot mo-
ment, com es va formant el que serà el seu nou 
quillat.  

L’any 1963, i realitzades totes les proves per-
tinents, en Joan, tota la tripulació i un repre-
sentant de la Marina, emprenen el viatge cap a 
Blanes la Pou Tarrés, el nou quillat. En arribar 
a Blanes i amb tota la documentació en regla, 
es fan els preparatius per a la cerimònia del ba-
teig i tot seguit, festa grossa.

Passats uns dies de tot aquest enrenou, en Jo-
sep Pou i Casas i  l’Anna Perpiñà Verdalet  fi-
nalment veuen que el seu somni es fa realitat 
i es  casen a la Parròquia de Santa Maria de 
Blanes.

Amb l’afany que caracteritza els de cal “sargen-
to” de ser capdavanters en l’art de la pesca de 
la nostra costa, l’any 1975, i construïda en les 
drassanes d’en Xufré, de Mataró, comença la 
seva vida la Punta de Santa Anna.

El seu patró, en Josep Pou i Cases se sent orgu-
llós del nou quillat, de línia moderna i de fàcil 
patronatge. 

Amb el nou quillat, en Josep està convençut 
que la nissaga de cal “sargento” continuarà 
amb els seus fills, en Joan i en Josep, quan tin-
guin enllestits els estudis.

En Josep sap que, arribat el dia, serà el moment 
per gaudir del repòs que tot mariner espera.

En Joan, amb el seu tarannà inquiet i amb ga-
nes de continuar avançant, pensant en els seus 
fills i a engrandir la nissaga, decideix el can-
vi de vaixell per un altre de dimensions més 
grans. D’aquesta manera l’any 1981,  després 
de la venda de la Pou Tarrés a un armador del 
Marroc, entra en servei la “Verge del Vilar” 
quillat amb el casc de ferro construït a les dras-
sanes de Tarragona. 

Amb aquests dos vaixells, la saga dels “sargen-
to” veuen realitzat, de moment, els seus som-
nis i il·lusions. Saben que tard o d’hora han de 
deixar el pas lliure a les generacions següents 
que engrandiran la nissaga, aquesta nissaga 

  El quillat Pou Tarrés. Núm. Reg. 44.632. Fons Josep Maria Padern (AMBL) /Núm. Reg. 40.217. Fons Anna M. Barnés-Esperança Ros (AMBL)



135

I  BIOGRAFIES

que començà amb l’avi “sargento” en Joan Pou 
i Gallart.                                                                          .

Fa un temps que en Joan i en Josep ja han dei-
xat d’anar a pescar. En el seu lloc ara hi trobem 
els fills i néts. La Verge del Vilar patronejada 
per en Joan Pou i Tarrés i el seu fill, en Joan 
Pou Gutiérrez. 

En Pere Pou i Tarrés, germà petit d’en Joan, 
també continua amb la nissaga: és patró i pro-
pietari del quillat, de dimensions més reduï-
des, que porta per nom “Brisa del Mar”. 

La Punta de Santa Anna, la manen els fills d’en 
Josep, els germans Joan i Josep Pou Perpiñà.

Amb els fills i néts d’en Joan i Josep, la nissa-
ga de cal “sargento” queda assegurada amb la 
quarta generació. Si fem un cop d’ull podrem 
veure el canvi que ha sofert la navegació, la 
pesca i la seguretat en la nostra població i en 
general a tota la Mediterrània.  

Seguint aquesta història dels pescadors de Bla-
nes no puc deixar de pensar en tot aquest col-

lectiu i en les diferents famílies que el formen, 
famílies que vénen de lluny quan, com ja he 
esmentat, la navegació era molt diferent i pe-
rillosa.

Agraïment

En primer lloc, vull donar les més expressi-
ves gràcies al meu gran amic Pau Pallarès, que 
ha estat el principal col·laborador i impulsor  
d’aquesta, potser breu però verídica, història 
dels pescadors d’arrossegament. 

El principal avantatge que he tingut és que no 
m’ha fallat la documentació de tots els temes 
que m’explicà l’oncle i els nois de cal “sargen-
to”. La resta, o una bona part, l’amic Pau la va 
esbrinar per diferents conductes. 

A tots ells, moltes gràcies.

  La Verge del Vilar a l’actualitat. Col·lecció família Pou
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Blanes, com tots els pobles costaners, 
té les seves històries sobre proeses que 
han dut a terme els seus homes de la 

mar. Hi ha aventures personals, sobre fets 
col·lectius -tant de vaixells com de la gent de 
mar-, sobre temporals excepcionals o sobre 
persones rellevants que per algun motiu han 
tingut algun vincle amb el nostre mar i el 
nostre poble. Però avui no penso entrar en cap 
d’aquests temes, ja que d’alguns ja n’he parlat 
o bé ho han fet altres historiadors locals. El 
que sí que vull és plasmar i deixar per escrit tot 
un seguit de relats amb la intenció que passin 
a formar part de la història del nostre poble 
abans no quedin en l’oblit total, perquè fins 
ara no se’n tenia cap constància, ni escrita ni 
enregistrada en fotografia o en pel·lícula.

Em centraré a relatar els fets que vaig viure 
durant els meus anys de professió. Com que he 
viscut tota la meva vida vora la mar, he pogut 
conèixer i presenciar pesqueres excepcionals. 
Parlaré del que he pogut veure, pescat per 
altres o per mi, en els més de 60 anys com a 
pescador i els 25 anys com a subhastador en el 
nostre port.

Moltes de les captures que esmentaré no 
apareixen en cap document. Eren fets tan 
quotidians en els anys en què van succeir que 
pocs eren els que es preocupaven de poder-ne 
deixar un testimoni com a fets extraordinaris; 
tan sols pensàvem a anar per feina i vendre: una 
veritable llàstima! Lògicament, 70 anys enrere 
jo mateix no pensava que algun dia posaria per 

escrit tot el que he pogut veure o pescar. És 
per aquest motiu que tan sols puc escriure el 
que recordo o  m’han explicat altres homes de 
la mar. Gairebé tots els protagonistes ja no hi 
són i no n’han deixat constància. He hagut de 
cercar en arxius, llibres, fotografies i, sobretot, 
recórrer a la memòria que encara avui tinc la 
sort de conservar. És impossible transcriure’ls 
amb exactitud d’anys, però situaré els fets 
amb el màxim de precisió en el temps que van 
passar. La meva intenció és explicar els fets 
que incumbeixen al nostre poble. Exposada 
ja la meva intenció sobre aquest article, una 
senzilla herència al nostre Arxiu dins la revista 
Blanda, passarem al que realment vull donar 
a conèixer.

Algunes pesqueres excepcionals

La primera notícia que els vull relatar va 
succeir cap a la primavera de l’any 1909, quan 
una cria de catxalot -una fotografia en dóna 
fe- va aparèixer avarada a la platja des cap de 
la Tordera. Els puc dir que no va ser pescada 
per cap pescador local, però sí que entre les 
persones que s’identifiquen contemplant-lo 
s’hi trobava el meu avi, en Baldomero Coll “es 
Parrell”. Fou ell qui m’ho va explicar.

Ens hem de situar ara a l’estiu de l’any 1948, 
quan els 4 germans, amb unes edats compreses 
entre els 9 i els 18 anys, ens vam construir un 
bot, de 2’20 x 1,10 x 0’60 m, de les restes dels 
troncs del naufragi d’un pailebot que s’havia 

   Núm. Reg. 08.295. Fons Joaquim Robert (AMBL)
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estavellat a la platja de s’Abanell en el fort 
temporal del mes de febrer. Amb aquell bot i 
un petit artonet, també fet pels germans, de 
no més de 18 metres de llargada els va succeir 
una agradable sorpresa.  Van calar-lo a la platja 
de s’Auguer, resseguint sa Roca Roja, entre 6 
i 20 metres de la platja. Vam fer la tirada de 
l’artonet i ens trobem que dintre d’es cóp (era 
petit, no tenia més de 3 metres), s’hi trobaven 
més de 50 cervioles que ens van rebentar es 
cóp. En vam poder atrapar 34, que feien un 
pes d’entre 9 a 18 kg cada peix. Recordo que 
en total els quilos salvats van ser uns 450, 
aproximadament. No es recorda un cas similar 
al nostre pob1e.

Recordo com si fos ahir que, pels volts de 
l’any 1954-1955, al nostre port hi havia  un 
viver de llagostes en 2 gàbies de fusta. Un dia 
d’estiu una de les gàbies -no se’n sap el motiu- 
es va esberlar. Per aquell esvoranc van sortir 
més de la mitat de les llagostes que hi havia 
dins. Dos joves pescadors locals, un d’ells un 
bon submarinista, van començar a pescar les 
que es trobaven campant per dintre el port i 
enmig de la badia. Això sí, ho va fer a mans 

 El quillat Bahia de Blanes. Núm. Reg. 36.682. Fons Juli Barber (AMBL)

pelades, sense cap estri, només amb unes 
ulleres de submarinista. Només en 2 hores en 
van atrapar unes 38. Van plegar per cansament 
físic. Durant els dies següents se’n van atrapar 
moltes, però mai més com aquell primer dia.  
La quantiosa pesquera va ser deguda a un 
accident, però aquell dia ha quedat per a la 
història de la pesca de llagostes a Blanes.

Ens situem aproximadament a l’any 1980. 
En aquells anys jo era subhastador. Una freda 
tarda d’hivern, a la Llotja Vella, em van portar 
per vendre el congre més gran que mai he vist. 
El van dur amb el carro de transportar el peix i 
sobresortia per davant i per darrere. Els mariners 
van  passar una corda per una de les bigues 
del sostre -avui encara hi són- i amarraren el 
cap per les ganyes del congre, com si fos un 
penjat en una forca. Van estirar de la corda fins 
que amb el cap va arribar a tocar la biga i el 
final de la cua encara li arrossegava un pam per 
terra. Imagineu-vos la llargada que tenia! Crec 
recordar que feia uns 42 kg.  La barca que el va 
pescar era de la família Pérez, “els Perets”; el 
que no recordo és si l’embarcació era l’Alample 
o el Xurric, ja que totes dues pertanyien a la 
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família. Us puc assegurar que mai no he vist un 
altre congre tan gran.

La calada més gran de llisses “galta-roigs” 
que he presenciat va succeir en els anys 1951 
o 1952, en el cantó de garbí de sa Palomera, 
entre l’indret anomenat Lus Marés i la platja, 
de 12 a 4 metres de fondària, al costat de sa 
Roca Roja i sa Plana. La pesquera es va realitzar 
amb unes xarxes anomenades s’encanyissada 
o sa saltada. Avui ja no existeix aquest tipus 
d’estri, que només servia per atrapar aquesta 
espècie de peix: ses llisses. Era la pesquera 
més espectacular que un pot imaginar. 
S’encerclava la mola o banc de llisses i per 
sobre s’hi calava un altre tipus de xarxes amb 
canyes, de manera que quedaven ensurades a 
flor d’aigua. Aleshores era quan les llisses, en 
veure’s encerclades, saltaven fora de l’aigua i 
quedaven atrapades a l’encanyissada. Sempre 
es feia en poc fons, ja que les xarxes havien 
d’anar de dalt a baix i si no es feia així els peixos 
s’escapaven per sota la xarxa. Aquests tipus de 
pesquera només es feia 4 o 5 vegades l’any, i 
que jo recordi de Barcelona fins a França només 
hi havia la de Blanes, que pertanyia al pescador 
armador local en Salvador Sala “es serrà” i al 
seu soci, en Fèlix “es cap soc”. Parlant d’aquella 
calada, us puc dir que vam atrapar unes 53 
caixes de llisses. A uns 40 kg. cadascuna estem 
parlant d’uns 2.000 kg aproximadament, més 
tres caixes de mabres i dues de llobarros. Una 
pesquera excepcional i una tècnica que, per 
desgràcia i com moltes altres, ha desaparegut 
de la nostra costa.

Allà a la tardor de l’any 1955 o 1956, hi 
va haver una altra pesquera excepcional. 
Al voltant de les 2 de la tarda el quillat 
d’arrossegament Verge del Vilar de la família 
Pou, de cal Sargento, patronejada per en Joan 
Pou, es noi sargento, atracava al port de Blanes 
en el lloc on se trobava la grua i la primera 

escala, ple a ras d’estaques. En un bol del 
matí, a sa Planassa, va quedar quasi aturat 
mentre arrossegava sense saber-ne els motius. 
Decideixen “xurrar” (treure les xarxes de mar) 
i quina no seria la seva sorpresa, després de 
notar un gran sobrepès, que quan arriba l’art 
a bord veuen que a la xarxa de les cames de 
l’art els venien esmallats alguns “ferrons” 
o “agullats”, una espècie de la família dels 
taurons que solen fer – ja en queden pocs – de 

 Congre. 1980. Núm. Reg. 01.789. 
    Col·lecció Joaquim Malvesí (AMBL)
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50 a 100 centímetres, de color gris intens amb 
dues fortes punxes de 2 o 3 centímetres a les 
seves aletes dorsals, motiu pel qual també se’ls 
coneixia com a “agullats”.

Però, tornant a la pesquera, hem de dir que 
“sucant” tot el que els va ser possible l’art, 
arriscant de trencar les cordes o fins i tot el pal 
o masteler, veient que el que havien atrapat era 
una mola, un banc de “ferrons”, i que tenien 
el cap de la xarxa ple a vessar, van decidir 
d’arrossegar-lo cap a port. Van fer la maniobra 
d’atracament a tocar de l’escala, obrint el cóp 
i amarrant en els norais de la riba. A bord els 
quedà el cóp obert i els tauronets morts, que 
2 joves mariners, no sense cert perill, els van 
agafar amb les mans i els van tirar sobre els 
escalons que hi havia a la riba.

Van estar-hi unes tres hores traient-los, temps 
en què el patró va arribar a un acord amb un 
dels compradors forts del port. Van acordar 
que els pagarien a un duro (5 pessetes) i allà 
mateix vam carregar-los a un camió. Segons en 
Joan Pou, van ser uns 4.000 els peixos atrapats, 
amb un pes de 3 a 8 kg. Mai més s’ha dat en 
les nostres costes un cas similar. Creiem que 
aquesta també es pot considerar una pesquera 
excepcional.

Seria pels anys 1973 o 1974 quan l’embarcació 
d’arrossegament Verge del Vilar, de la família J. 
Pou (Sargento), tot fent un bol es va trobar amb 
un pes gens normal en el moment de “xurrar” 

(treure les xarxes del mar). A poc a poc van 
poder “sucar” l’art fins a l’orla, però no es van 
veure capaços d’hissar-lo a bord, per por de 
rompre les cordes o politges o, fins i tot, el pal. 
El motiu del sobrepès era que havien atrapat 
un gran tauró “pelegrí”. Ja refets, van anar fins 
a port, amb la sort de s’hi trobava descarregant 
pirita - material pesat per la fàbrica Proquima 
de Malgrat -,”el vaixell “Mamen”, i amb una de 
les seves grans grues van poder treure el tauró 
del cóp i embarcar-lo directament a un camió 
per portar-lo al Mercat Central de Barcelona. 
No se sap exactament quant podia pesar, però 
se calcula que podia ser entre 8 o 9 tones. 

No puc assegurar si va ser abans o després 
d’aquesta pesquera, que l’altra embarcació 
local, la Bahía de Blanes, propietat de na 
Quimeta Illas, amb el seu patró en Josep Coll 
“Taiacús”, es va trobar amb un cas similar. 
També en van atrapar un i, fent una maniobra 
similar, van arrossegar l’art fins al port, però 
l’hagueren de treure del cóp amb la grua del 
mateix port, regentada per en Miquel Muñoz. 
També el van carregar directament a un camió 
per dur-lo al Mercat de Barcelona. Es calcula 
que podia fer de 5 a 6 tones. 

Malgrat l’excepcionalitat del que acabo 
d’explicar, i com a curiositat, els esmentaré 
que el fet més extraordinari va ser el que van 
protagonitzar dos pescadors locals en solitari i 
amb petites embarcacions. La primera, de 23 
pams (4,5 metros) era d’en Josep Viñas, l’avi 

 Meros. Núm. Reg. 41.704. 
Col·lecció Pere Viñas Moix (AMBL)
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Viñas, que quan ja tenia uns 70 anys, pescant 
amb xarxes de tres malls va atrapar un tauró 
d’uns 2000 kg. L’altre pescador va ser en 
Francisco Fàbregas, es noi Daga, que fent la 
pesquera del palangre per lluç va atrapar-ne un 
altre que podia fer prop de 3.000 kg. La seva 
barca es deia “Daga” i feia 6,5 metros. 

Potser semblarà curiós, però a la dècada dels 
setanta era estrany que no se n’atrapés algun. 
Per a aquelles persones que no ho sàpiguen 
els explicaré que el tauró pelegrí és considerat 
el segon més gran del món, després del tauró 
balena. Això sí, és inofensiu per a les persones, 
ja que només menja plàncton i gamba. Com 
moltes altres espècies, està amenaçat. 

Era el mes març de 1955 quan el quillat 
d’arrossegament Vipi va tenir una avaria i els 
seu mariners,  com que estaven aturats, van 
buscar-se un altre treball. En Josep Torres, en 
Butsa; en Josep Reynaldos, en Pere Menut; 
i en Josep Vidal, en Pito Gaspi, van formar 
una barcada de sardinalers, amb la barca d’en 
Josep Torres. Mentre que en Quimet Mas, en 
Pocagana; un pescador lliure de treball, en Joan 
Creixell, en Joan  Pops, juntament amb un 
servidor, que no tenia l’edat per ser patró, però 
sí que tenia barca, vam fer una altra barcada 
(abans, en Quimet Mas li va demanar permís a 
la meva mare). L’embarcació que vam utilitzar 
era la “Joaquina” (no ens van deixar posar-li 
Quima, el nom de la mare). Feia 25 pams, 5 
metres, i el motor era de 3,5 cavalls. 

Era el 18 de març, dia de Sant Salvador. Les dues 
embarcacions havíem calat davant de la badia, 
a ses Garotes, i amb un correntet de garbí, a 
23 o 24 braces de fons. Just a la sortida del sol, 
davant de la punta de Santa Anna, vam poder 
veure com tota la barcada de peces de sardinals 
s’enfonsava a causa del gran pes de les sardines 
que havien quedat mallades. Tot seguit anàrem 

a “xurrar” (llevar). Només hi havia 3 peces de 
60 braces (100 metres cadascuna), però com 
que la barca era petita només vam poder 
treure, amb feines i treballs, una sola peça, de 
tantes sardines mallades. A bord no hi cabia 
més gènere i hi va anar-hi l’embarcació d’en 
Torres. Ells van “xurrar” les altres 2 peces. 
Eren tres homes i la barca era més gran que la 

 Tauró pelegrí. Núm. Reg. 14.501. Fons Joaquim Robert (AMBL)
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nostra, per la qual cosa van llevar sense tantes 
penúries com les que havíem passat nosaltres. 
Va ser una calada memorable. La Quima en va 
atrapar 10 milers amb tan sols una peça.  A 
sardinals les sardines es venien per unitats i 
les vam haver de comptar. En total a la nostra 
barca, van ser 20 caixes de fusta i els de l’altre 
barca n’atraparen 13 milers, 26 caixes més. Mai 
ningú no ha vist una calada similar a Blanes.

El rap més gran que jo he vist mai a Blanes 
va ser pescat l’hivern de l’any 1980 o 1981. 
No recordo si la barca era la “Xurrich” o 
“L’Alample”, les dues d’arrossegament i 
propietat de la família Pérez, de can Peret. Mai, 
ni a Blanes ni fora de Blanes, no se n’havia 
vist un de tan gran. Pesat per ser venut va dar 
a la bàscula els 52 kg. Aleshores jo n’era el 
subhastador, però no en recordo el preu.

Ara els vull explicar que el pop més gran que 
mai he vist va ser pescat a la punta del nostre 
port. Era passat Reis, un fred matí d’hivern de 
1950, sobre les 11 hores, quan dos germans 
amb un petit bussi de 19 pams (4 metres), “Es 
Canari”, buscaven pops amb mirall. Aquells 
anys era una pesquera habitual entre els 
pescadors locals.

El que va ser extraordinari no només va ser el 
pes, sinó també la forma de pescar-lo. L’indret 
de la pesquera va ser en els blocs de reforç 
del dic del port, al fons del mar, damunt la 
sorra. De seguida van arriar la popera, que la 
formaven 5 o 6 hams lligats entre ells en forma 
d’un paraigua obert, amb una línia de fil de 
cànem i un tros de drap blanc entre les anelles, 
ja que no feia falta res més per atrapar-los. Però, 
la pesquera no fou tan fàcil, perquè en arribar 
a flor d’aigua el pop allargà una de les seves 
llargues potes i s’aferrà al casc de l’embarcació, 
feta de fusta, i amb les altres 7 s’hi aferrà com si 
fos una “lapa”. Allà es quedà com si es tractés 
d’un paraigua obert, ben adherit al casc. No 

va haver-hi forma de desenganxar-lo fins que 
el patró el va enganxar amb un altra popera i 
manà al remer:  “Tira cap a la platja!”. Quan hi 
arribaren, van atracar el bussi a la platja, enmig 
de la badia. En sentir la pressió de la sorra 
contra seu, el pop va reaccionar desferrant-se 
del bussi i tirant cap al mar. Així va ser com el 
van poder capturar. 

De seguida el van portar as Portal per vendre’l 
(les mateixes dones o mares dels pescadors). 
En aquells anys era costum de vendre els pops 
a trossos, que és el que va fer la nostra mare, 
perquè els pescadors vam ser el meu germà 
gran, en Nando, i jo mateix.

El pop feia 12 quilos, un pes gens habitual al 
Mediterrani, ja que no solen viure prou anys 
per fer-se tan grans.

 El Xurrich. Núm. Reg. 44.607. Fons Josep Maria Padern (AMBL)
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Era un assolellat però fred, el matí del dia 8 
de gener de 1958, quan la barca “Ramona” 
ja havia acabat de fer el seu bol (pesquera). 
Devien ser les 10 del matí quan després de 
dues hores ja “xurràvem” les xarxes a coberta i 
donàvem per finalitzat el bol de baixada al sot 
de sa Malica. Quan “cobrem” el cable i arriben 
les portes notem que portem molt de pes, molt 
més del normal. Aleshores, el patró va manar 
de fer avant per arrossegar l’art creient que hi 
portàvem fang al cóp, cosa normal en aquesta 
pesquera. Arrossegant-lo a una certa marxa, el 
fang solia desfer-se i sortir del cóp.

Però resulta que mentre fèiem la maniobra ens 
va passar per la popa, a uns 100 metres, una 
altra embarcació que feia el mateix treball que 
nosaltres i no sabem per què no va parar. Els 
seus cables ens passaren per sobre i, com si fos 

un ganivet, va tallar-nos les nostres malletes, 
les cordes que van de les portes a l’artonet. 
Això ens va fer perdre l’art i no vam saber què 
portàvem en el cóp.

Vam tornar a port per arreglar els desperfectes. 
No portàvem malletes de recanvi. Fins l’endemà 
no vam tornar a sortir a pescar al mateix lloc, 
per si teníem sort i podíem atrapar l’art perdut 
el dia abans i salvar part del peix o gamba que 
hagués quedat dins el cóp. Vam passar-hi dues 
vegades i no el vam poder atrapar. Tornàrem de 
nou al port, això sí, amb una bona pesquera de 
gamba, però descontents per no haver trobat 
l’art perdut. De totes maneres, el que no vam 
trobar nosaltres ho va trobar un altre quillat. 
I quina no fou la seva sorpresa en comprovar 
que del cóp de l’art recuperat hi havia un raig 
constant de gamba que anava rajant cap a 
la profunditat. Mai en un sol bol no havíem 
vist una quantitat tan gran de gamba. Com 
que a les embarcacions encara no teníem 
ràdios ni altres sistemes de comunicació, va 
ser en arribar a port quan ens van avisar de la 
troballa i ens van donar el que ells ja havien 
triat i salvat en caixes: 7 caixes de gamba gran, 
de la normal, juntament amb 3 caixes més de 
gamba feta malbé i de morralla.

Si comptem la que es va arribar a perdre en 
la recuperació de l’art, mai no podrem saber 
la quantitat de gamba capturada en aquell bol 
de només dues hores. Fent números no ens 
equivocarem si calculem un total de 175 kg de 
gamba gran i uns 85 de morralla. 30 kg dels 
capturats van ser obsequiats als mariners de 
l’embarcació que va recuperar la pesquera.

La “Ramona” era propietat d’un farmacèutic 
local, el patró  de la qual era el sr. Llorenç Borràs, 
en Llorencet, i entre els 7 mariners també m’hi 
trobava jo. Mai no he oblidat aquests fets, ja 
que va ser el meu primer dia d’anar a la pesca 
d’arrossegament. Tenia 19 anys. 
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L’anècdota següent va succeir la tardor de 
1974. L’embarcació “Quima II”, propietat 
d’en Nando Ros i Coll, el meu germà gran, es 
dedicava a la pesca de l’art de la sonsera, per 
a sonsos i cria de la mar estant. Devien ser les 
11 del matí i ens trobàvem enmig d’una forta 
tramuntanada. Els sonsos es pescaven a tan 
sols 100 o 120 metres de sa platja i a només 
15 o 20 metres de fondària. Tot i la forta 
ventada, podíem seguir pescant. Érem a la 
platja de s’Abanell, just davant d’on hi havia 
el desaparegut Park Hotel.

Fèiem el bol normal d’una corda, uns 50 
metres i la xarxa d’uns 100 metres. Quan 
arribem a la meitat notem que la “maquinilla” 
no podia tirar de l’art i ens lliscava. Pensàvem 
que se’ns havia quedat l’art clavat a la sorra o  
que havíem trobat alguna cosa al fons marí. 
Deixem de tibar i cobrant l’art arribem fins 
al cóp, on havia de quedar atrapat el peix. 
Per sorpresa nostra comprovem que el motiu 
del gran pes era que havíem pescat una gran 
mola de sonsos! Amb molta feina vam poder 
“sucar” el cóp i copejant vam omplir totes 
ses caixes. Vam estibar peix en orri, fins arran 
d’orla, i com diu la dita catalana: tramuntana, 
mar plana. Vam arrossegar el cóp cap a port 
quan ja no ens cabien més sonsos a bord. No 
recordo cap altra pesquera similar de sonsos, 
amb el tipus de treball de la sonsera de mar 
estant. Vam atrapar-ne unes 75 caixes, d’uns 
30 kg cadascuna. Aquesta vegada sí que els 
puc demostrar aquesta pesquera, ja que en 
vam fer fotos, que reproduïm en aquest 
article. La tripulació la formàvem en Nando 
Ros, “Parrell”; en Jaume Planes, en Butxaques; 
en Josep Rovira, es noi Topi i un servidor, 
acompanyats del nostre gos, en Duc.

Una altra vegada tenim com a protagonista 
l’embarcació “Quima II” que, patronejada 
pel seu armador Nando Ros “Parrell”, i amb 

els tripulants Jaume Planes, “Butxaques”, de 
Malgrat; en Josep Rovira “es Noi Topi” i en 
Cecílio Muñoz “Pitelo”, van anar a la pesquera 
del palangre intentant descobrir un calador 
nou. Era el car de llevant, del rocall anomenat 
es Golafres, que es troba situat entre Tossa i 
Sant Feliu, a unes 25 o 27 milles per la part 
de fora. Vam provar amb 3 palangres de 100 
metres cadascun i els va anar tan bé que van 
fer 2 calades més. El lloc aquell era tan verge 
que gairebé es pot dir que capturen peix a cada 
ham. Peix de roca, tot diferent: congres, pagres, 
calet, molleres, polles... Una quantitat fora del 
que era normal. Van omplir 9 o 10 caixes, de 
les d’aquells anys, de 40 a 45 kg cadascuna. I 
sobretot 7 meros de fons de 20 fins a 70 kg. 
Tota una proesa si tenim en compte que  a les 3 
calades hi havia un total de 330 hams. L’Esteve 
Burcet (es Patacano) se’ls va quedar tots per a 
la seva Fonda. No s’ha vist mai més una calada 
similar en el nostre port, ni amb els ormeigs 
moderns.

Una altra curiositat que em va passar essent 
subhastador és la vegada que vaig vendre un 
peix gens habitual a la nostra costa: l’anomenat 
peix rei. Era l’any 1985 i aquest peix feia 42 
kg. Va ser pescat amb palangre a la zona del 
Cap de Creus. L’embarcació es deia “Parrell”, 
de l’armador i patró Joaquim Ros i Mas “es 
Parrellet”.

Quan jo ja no era el subhastador sé que se’n 
va capturar un altre. La captura la va fer la 
barca d’arrossegament “Bahía de Blanes”, de 
l’armadora Quimeta Illas “sa Tia”, patronejada 
per en Josep Coll, “Taiacús”. D’aquesta vegada 
sí que en conservem alguna fotografia. 

L’any 1966-7 va ser quan un pescador de Sant 
Feliu (no en recordo el nom però sé que se 
l’anomenava “el Americano” i que anava sol 
a mar) va arribar una tarda al port arrossegant 
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amarrades a l’orla 5 tonyines. L’embarcació 
feia 25 pams (5 metres) i tenia un motor de 
5 cavalls. Ell sol va aconseguir portar aquelles 
5 peces, d’entre 150 i 450 kg. No he tornat a 
veure mai més un fet similar anant tan sols a 
bord una persona i amb una embarcació tan 
petita.

Ens situem als anys 1976 o 1977 i tenim davant 
nostre una embarcació de pesca d’encerclament 
(teranyina) de no més de 12 metres i un motor 
que no superava els 60 cavalls. Pertanyia a un 
empresari que no era pescador i la manava un 
jove patró barceloní, que tothom anomenava 
Toni el de la Barceloneta. Davant del poble 
de Pineda, en el moment de l’albada d’un dia 
d’estiu, va trobar-se amb un banc (mola) de 
peix de gran mida. No sabia si eren bonítols, 
cervioles, bacores, llampugues... Va decidir 
calar amb l’encert d’encerclar tota la mola.

Una vegada tot el peix estava encerclat va saber 
que aquell tipus de peix no era precisament 
el més valuós al mercat. Eren llampugues, 
anomenades vulgarment tallahams. Va omplir 
totes les caixes que duia a bord, unes 100, que 
solien ser d’uns 30 kg. Fins i tot vam omplir 

l’espai de sota la proa, on tenien el “sollado” 
per dormir els 9 homes que hi anaven i en el 
de popa, on dormien el patró i el maquinista. 
La mar era com un mirall de plana, motiu 
pel qual vam decidir fer aquella bogeria de 
deixar que la barca només surés a un pam dels 
ambons de coberta. Eren només a 30 minuts 
del port de Blanes.  

En arribar al port van desembarcar el centenar 
de caixes. Les van posar a la venda amb opció 
de poder-les adquirir totes a la vegada, la qual 

 Tonyines. Núm. Reg. 01.790. Col·lecció Joaquim Malvesí (AMBL)
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cosa no va succeir, ja que els compradors van 
comprar el peix en lots diferents i a un preu 
que no va deixar satisfets els pescadors. Es 
calcula que podien haver-hi uns 3.000 kg de 
peix.

Quan es va intentar fer la venda del peix que 
quedava a bord, cap dels possibles compradors 
hi va posar preu. El patró va dir que acceptava 
ofertes, però les que li arribaven tampoc no 
les va acceptar. Va ordenar desembarcar tot el 
peix. Eren peces de 3 a 6 kg que es van col·locar 
en una gran lona sobre el paviment del port, 
fet de llambordes. El peix va agafar la forma 
d’una piràmide i es calcula que podien haver-
hi fins a 4.000 Kg. 

Una vegada acabada aquella estructura feta 
de peixos, el patró va anunciar que tot aquell 
peix es posava a la venda al poble, que es 
donessin veus i que el preu de venda seria 100 
pessetes (60 cèntims d’euro) la peça, fes el pes 
que fes. No cal dir que el fet es va escampar 
ràpidament per Blanes i que van ser centenars 
els blanencs els que van venir a comprar. Fins i 
tot va venir gent de poblacions veïnes. Us puc 
assegurar que es va vendre tot. Va ser un fet 
molt significatiu dins les històries de les grans 

pesqueres i el que va ser més comentat va ser la 
peculiar manera de fer la venda.

Més o menys pels anys 1988 o 1989, dos joves 
pescadors locals, bessons i embarcats en barca 
pròpia (crec que s’anomenava “Sebastià” i feia 
uns 8 metres), van capturar 5 exemplars de 
tonyina de grans dimensions. La captura es 
va fer a unes 20 milles (37 km) costa endins,  
davant de Blanes. Era un matí d’estiu i les van 
pescar en només 4 hores. Els pesos anaven dels 
275 als 460 kg. Les van vendre a la llotja de 
Blanes. El mèrit fou que les van pescar a mà, 
només amb una línia i un ham, que és com 
les pescaven antigament tots els pescadors 
d’arts menors. Els germans eren en Cecílio i  
en Santiago Muñoz Baranda, els “Pitelos”, ja 
traspassats, malauradament, essent molt joves.

La “Rosa” era una barca d’encerclament 
(teranyina) que patronejava el seu amo, el 
senyor Francisco Puigvert, en Soques de Lloret. 
Tenia base a Blanes. Va ser els anys 1978 o 
1979, a finals de maig o començament de 
juny, quan va sortir com feia cada nit, a les 23 
hores, per fer la seva pesquera habitual: sa peça 
clara, amb l’estri especial per pescar moles de 
peix, no de la clàssica sardina o anxova, sinó 

 Turistes expectants per veure la captura d’un tauró. Núm. Reg. 32.527. Fons Juli Barber (AMBL)
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peix més gran com cervioles, bonítols, oblades, 
negrites, melves, bisos, llisses... 

Tampoc utilitzaven la clàssica embarcació de 
llum, sinó que anaven amb radar o sonda.

Però el més interessant és que portaven 
un home dalt de proa que solia ser un 
especialista en la detecció de bancs de peixos. 
Naturalment, tenia una vista excepcional i 
molta experiència. Es pot dir que era un ésser 
privilegiat en aquesta qüestió, ja que encertava 
7 o 8 de cada 10 vegades. És el senyor Octavio 
Ramos “l’Octavito”, encara viu, tot i que amb 
el seu gran dot molt minvat. 

La pesquera extraordinària que us volem 
relatar va anar així: “mola a sa proa!”, 
crida l’Octavio. Volta al timó i ràpidament 
les xarxes a l’aigua, tot cercant la  
mola de peix. Es produeix un gran alegria a bord  
ja que tot eren bonítols. Se’ls intenta deixar 
en sec arran d’orla, però de seguida s’adonen 
que el pes que s’està acumulant és fora del 
normal i noten que l’embarcació es va escorant 
lentament a causa del pes dels bonítols i que ja 
entrava aigua pels ambons (forats sobre coberta 
que serveixen de desaigües) arran d’orla. 

Esperen una estona, però veuen com 
l’embarcació es va tombant a poc a poc, ja 
quasi els entra aigua per sobre l’orla. Si no ho 
deixaven anar tot en banda, segur que la barca 
faria la volta de campana. Deixen anar les 
xarxes i tot el peix, que ja estava mort, es tira 
cap al fons del mar i la barca torna  a recobrar 
la posició normal. Com és lògic, tornen a port 
entristits i malhumorats. Ho han perdut tot. 
Només els queden uns quants bonítols, pocs. 

En arribar al port demanen ajuda, ja que sabien 
on es trobaven els peixos, al costat de l1evant 
de L1oret, a uns 600 metres enfront de sa 
Caleta i es Castell i a unes 15 o 16 braces (27-

28 metros ) de profunditat. En fer-se de dia hi 
va baixar un home granota professional i en 
sortir del fons exclama: “Déu meu! Aquí baix 
hi ha una piràmide de bonítols!”. 

Es va anar a buscar més ajuda i durant dos dies 
diversos submarinistes i dues embarcacions 
van poder treure’n uns 40.000 quilos. Puc 
assegurar-vos la veracitat d’aquesta pesquera, 
ja que sóc un dels mariners que hi va treballar 
durant 2 dies recuperant els bonítols. 

Ens situem ara a la tardor de 1978. Eren 
prop de les 8 del matí. Aleshores jo era el 
subhastador de la Llotja del port i era amb els 
meus companys a punt de fer la subhasta del 
peix de les teranyines quan tot d’un plegat 
sentim una gran cridòria procedent de la 
platja del port esportiu. Tot d’una ja veiem 
que un grup d’unes 5 persones, entre elles 2 
policies municipals, venien corrents per la 
platja. Des del nostre lloc no podíem saber el 
motiu de la cridòria. Amb un gran salt des de 
la platja apareix sobre l’esplanada del port un 
gros animal de color gris i amb 4 potes que 
es dirigia cap a nosaltres. Quan ja el teníem a 
uns 20 metres ens adonem que es tracta d’un 
porc senglar, que en veure’ns gira cua i sense 
parar de córrer es dirigeix cap a la riba de fora 
el port. Allà un grup de pescadors li barren el 
pas i torna a girar sense parar de córrer cap a la 
plaça que hi havia al final de l’espigó del moll. 

La gent que corria darrere l’animal es pensava 
que quan arribés al far el podrien atrapar, però 
per sorpresa de tots, sense parar la seva carrera, 
el veiem que d’un gran salt traspassa la barana 
de formigó de 80 cm i, amb un espectacular 
salt de més de 20 metres, cau al mar. S’allunya 
nedant en direcció a sa Palomera. En aquell 
moment apareixen dues barques que tomaven 
de la seva feina. Una era el palangre Josep 
Vidal i Pi, es Noi Salador, de Lloret i el mariner 
Miquel Guirado, es Pitufo, amb l’embarcació 
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“La Rosario”); l’altra embarcació era el xarxaire 
Cisco Fàbregas, es Noi Daga. Entre els dos 
van aconseguir esgotar l’animal per poder-lo 
atrapar per matar-lo, ja que podia ser perillós 
o fer mal.

Al cap de pocs dies, l’animal, d’uns 80 kg, va 
acabar als fogons i a les brases del restaurant 
del moll de ca l’Angelina. S’hi va celebrar un 
suculent banquet amb els treballadors del 
port, els dos policies municipals i els mariners 
que l’havien atrapat. Va ser una veritable festa 
de bon menjar i beure, d’aquells àpats de 
“copa i puro”,  quan encara es podia fumar als 
restaurants. Després es va saber que l’animal 
havia aparegut al cap de la Tordera perquè 
fugia d’un foc i que va seguir el riu fi ns a la 
platja de s’Abanell.  No va ser de peix, però 
aquesta va ser una pesquera molt especial!

La darrera història que us explicaré se situa en 
un calorós matí d’estiu, potser era juliol -no ho 
recordo exactament-. Jo era el subhastador del 
nostre port i devien les 7 del matí quan se’m 
presenta el “Nicola”, una embarcació de cercle 
(teranyina) amb base a Blanes. Era la més 
gran que hi havia al nostre port. Havia sigut 
un antic quillat d’arrossegament a les costes 
andaluses. El van comprar un grup format per 
5 persones, 2 no eren gent del mar i els altres 
3 eren pescadors locals. El “Nicola” feia uns 25 
metres i portava un motor d’uns 120 cavalls 
de força. El patronejaven els pescadors Miquel 
Guirado i Juan Reñaga. L’altre pescador era en 
Nando Ros “Parrell”, que no s’hi va embarcar. 

En aquella hora del matí arribava molt 
sobrecarregada i la coberta quasi li venia a fl or 
d’aigua. El motiu eren les prop de 470 caixes 
que portava (que normalment eren de 30 kg 
cadascuna) i el peix en orri, escampat de proa 
a popa arran d’orla on hi havia algun lloc buit.

Es desembarquen les caixes i fan la venda de 
tot el peix encaixat: barats, sorell i boga.

Es ven tot el que hi havia a les caixes, però 
ningú fa oferta pel peix que es trobava a bord. 
Els mariners ja feia estona que els estaven triant 
i omplint caixes. Són unes 580 caixes més. A 
les 12 del migdia es venen totes, però a un preu 
més barat, ja que han passat les millors hores 
de venda. El que vull remarcar és que mai he 
tornat a veure ni sé de cap pesquera similar o 
tan gran en el nostre port. No parlo del preu ni 
del diner que es va fer, sinó que de la quantitat 
de peix que es va pescar en aquesta calada.

Comiat

He intentat, amb aquests testimonis, recordar 
uns episodis que ben segur ja formen part de la 
nostra història local, veritables documents de 
fets viscuts al voltant de les pesqueries a Blanes 
en els darrers 80 anys.

D’aquestes històries, viscudes per la nostra 
gent del mar, no se’n tenia constància escrita. 
Només se’n conservaven els testimonis orals 
dels pocs pescadors que encara són vius, que 
les van viure o els les han explicat. Jo he estat 
protagonista d’alguna d’elles i d’altres, com ja 
he dit, les he pogut anar recopilant al llarg dels 
anys.

Tinc la sort que encara conservo bona 
memòria. Alguna d’aquestes pesqueres les 
vaig explicar en altres articles publicats en els 
darrers vint anys. Ara he pogut recopilar-los 
tots, afegint-ne algun d’inèdit, en el present 
volum del Blanda. La intenció és que aquestes 
dades siguin més còmodes de consultar i que 
quedin com a document de la història de la 
pesca a Blanes. Fóra una llàstima que aquestes 
importants pesqueres no haguessin sortit a 
la llum i que es perdessin en l’oblit; no s’ho 
mereixen els nostres homes de la mar. 

RECERQUES   I

“La Rosario”); l’altra embarcació era el xarxaire 
Cisco Fàbregas, es Noi Daga. Entre els dos 
van aconseguir esgotar l’animal per poder-lo 
atrapar per matar-lo, ja que podia ser perillós 
o fer mal.

Es ven tot el que hi havia a les caixes, però 
ningú fa oferta pel peix que es trobava a bord. 
Els mariners ja feia estona que els estaven triant 
i omplint caixes. Són unes 580 caixes més. A 
les 12 del migdia es venen totes, però a un preu 
més barat, ja que han passat les millors hores 
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Donacions 2016

Montserrat Roger Castany
Set llibrets de cançons de les diferents 
orquestres que actuaven a Blanes a la dècada 
dels cinquanta (Amoga, La Selvatana, 
La Principal de la Bisbal, Caravana...), 
procedents de l’emissora Villa de Blanes, 
on Pere Castany Roig presentava l’espai 
“Discos solicitados”.

Enric Calleja García
Llibret Trobada gegantera a Blanes (2014)

Fons Esteban de Balt 
(Esteve Baltrons)

2774 originals fotogràfi cs, generats pel 
cantant blanenc Esteban i altres persones, 
dels quals 1787 són fotografi es, 837 pàgines 
d’àlbum amb fotografi es, postals dedicades 
i retalls de premsa, 1 àlbum fotogràfi c, 95 
negatius i 19 diapositives. A més hi ha la 
documentació de l’homenatge que se li va 
fer el 23 de novembre de 2007 i el llibre 
de condol del seu enterrament (2013). 
Amb referència a l’aspecte musical, el 
fons compren 257 cassetes, 51 vídeos, 56 
enregistraments sonors i 164 discos, dels 
quals 145 son de 45m.p., i 24 de 33 m.p.  

Vicente Ruiz Vidal
3 fotografi es familiars

Juli Baca
Una xarxa antiga de palangre

M.  Victòria Martin Gallart
7 postals, anys 60-70
Fulletó turístic 1955 c.
Guia Aquarium Blanes

Rafel Bagot
1 exemplar del seu llibre Corre, vola, viu! 
Un viatge pels meus viatges

Isabel Hostench
Biblioteca d’art (llibre, revistes...) del pintor 
Joan Padern
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Maria del Vilar Vilà
Goigs i llibrets amb la Novena a la Mare de 
Déu del Vilar

Maria Engràcia Mas
4 fotografi es del grup de teatre FARSA/74
1 entrada de la Discoteca Cleopatra, Jamaica 
i El Cortijo

Roser Frigola Macià
Ponència “Entorn i paraula”, publicada dins 
el I Congrés Internacional sobre literatura i 
corrents territorials. Universitat de Girona 
(2015)

M. Carme Martínez, cap Àrea fons 
i col·leccions de l’Arxiu Històric 
de la ciutat de Barcelona

Biblioteca particular d’arxivística amb 123 
volums. 

Josep Ma. Portas Perpiñà
Opuscles de temàtica diversa: Festa Major, 
Trobada gegantera, aniversaris de l’Esbart 
Joaquim Ruyra, Festes de Maig, Mostra Art 
blanenc, Any Ruyra, Monografi a incautació 
Casa del Poble, carta nàutica “Puerto 
de Blanes y ensenyada de Lloret” edició 
corregida 1982 ...
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Enric Calleja
Cartell de la XVIII Trobada Gegantera 
(2016)
Llibret XVIII Trobada Gegantera (2016)

Cristina Fernández 
Jaume Pujadas

4 DVD Programa per al Memorial 
Democràtic (2006) Biblioteca de la memòria 
de la Casa del Poble. Taula rodona (95 
min), Domènec Valls Coll (57 min),  Fèlix 
Domènech Giralt (44 min) i Pepeta Bernat 
Andreu (38 min)

Srs. Josep Sumalla Suñer, Jordi 
Sumalla Suñer, Isabel Delclós 
Sumalla i Emília Delclós Sumalla, 
en representació de la família 
Sumalla-Cortils.

Cartes, retrats i obra original de Josep Cortils 
i Vieta. Inclou l’obra transcrita pel seu fill 
Xavier Cortils i Granés i escrits d’aquest.

Núria Llorens
Documentació referida a la organització de 
la cavalcada de Reis (1991-2011)
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Breus

- L’Arxiu ha col·laborat en la cessió d’imatges 
sobre les drassanes i la pesca per il·lustrar els 
volums Eines i feines dels oficis i Arts i ormeigs 
de pesca, de Brau Edicions.

- La cartellera exterior de l’Arxiu ha continuat 
oferint microexposicions al llarg de l’any: 
programes de Festa Major, fotos copatrons, 
temporals, menús de guerra... També hem 
fet visites a les instal·lacions de l’Arxiu 
atenent a les sol·licituds dels centres esco-
lars que ens ho han demanat, ja fos com 
una activitat emmarcada dins la Guia de 
Recursos Educatius o no. Enguany hem 
tingut 100 alumnes de primària de Quatre 
Vents (20/04) i els de 5è i 6è del Cor de 
Maria (14/11)

- La Casa del Poble de Blanes i ERC de Blanes, 
a través del seu president Albert Sanz, han 
cedit a l’Arxiu de Blanes cartells polítics 
de diversos moments i etapes de la seva 
trajectòria política que és, alhora, una 
documentació que testimonia el nostre 
passat col·lectiu com a blanencs i com a 
catalans.

- Del 4 al 6 de març, coincidint amb l’ho-
menatge a l’artista Esteban, organitzat per 
la Casa de Ardales, es va inaugurar una 
exposició a la sala Oms del carrer Ample. Els 
nombrosos visitants van mirar encuriosits 
fotografies, discos, retalls de premsa, vestuari 
i filmacions que ajudaven a entendre millor 
la vida del cantant blanenc, i que formen 
part del seu fons personal conservat a 
l’Arxiu Municipal. 

- El 18 de desembre de 2015 es presentava 
a la sala Casa Oms el número 2 de Tastets 
de l’Arxiu, que es va dedicar al “Blanes 
blanc”, amb imatges de diferents nevades 
seleccionades dels fons i col·leccions 
fotogràfiques de l’Arxiu Municipal. Hi van 
passar 1.325 visitants. Se’n va fer un opuscle 
imprès, similar al número 1, que estava 
dedicat al fons fotogràfic de Josep Maria 
Padern.
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- L’Arxiu també ha col·laborat en projectes 
de patrimoni cultural com la retolació de 
les ermites blanenques, amb textos fets 
per l’Arxiu, acompanyats de fotografi es 
històriques. El dia 20 d’abril a la tarda va 
tenir lloc la inauguració d’aquestes plaques 
de senyalització: les de la Ruta de les ermites 
(7) i les 2 primeres de la Ruta patrimonial: 
Casa Saladrigas i Casa Oms, al carrer Ample.
Tot seguit, Casa Saladrigas va acollir la 
conferència “Isidre Puig Boada i Blanes”, a 
càrrec del tècnic de l’AMBL, Aitor Roger, i 
Carles Freixes, enginyer en Edifi cació, que 
va servir per retre homenatge a l’arquitecte 
Isidre Puig i Boada amb motiu del 125è 
aniversari del seu naixement. A l’Arxiu 
conservem una part del seu fons personal.

- Per Sant Jordi vam tornar a instal·lar, davant 
de Casa Oms, al carrer Ample, la tradicional 
parada de llibres blanencs i publicacions 
municipals, que cada any coordinem des 
de l’AMBL. Del 22 d’abril a l’1 de maig 
també vam obrim les portes de l’exposició 
“Literatura blanenca. La fi gura de Josep 
Alemany i Borràs”, que va comptar amb la 
visita d’una part de la família de l’escriptor i 
periodista blanenc. 

 B arri de Mas Enlaire. Nevada. 1986 c. Núm. Reg. 44.839. FonsJosep Maria Padern (AMBL)
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- S’enforteixen els llaços amb Galícia a partir 
dels records dels blanencs que hi van 
emigrar. Dues noves publicacions recorden 
que el 2016 se celebrava el centenari del 
balandre que féu construir el blanenc 
Joaquim Vieta i Ros, que va emigrar a 
Galícia on va ser un conegut “fomentador” 
de salaons i conserves. L’any 1916 va fer 
construir el vaixell “Joaquin Vieta”. Amb 
motiu del seu centenari aparegué un llibre 
sobre la trajectòria del vaixell “Joaquín 
Vieta” i els treballs realitzats des de 2004 per 
recuperar-lo. L’historiador gallec Santiago 
Llovo va visitar l’Arxiu de Blanes per recollir 
noves dades i conèixer els descendents de la 
família Vieta.

- El 31 de març, el programa “Tot recordant” 
de TV Costa Brava es va desplaçar a Blanes 
per enregistrar un monogràfic sobre 
l’escriptor Joaquim Ruyra. L’Arxiu, a través 
del tècnic de difusió cultural Aitor Roger, 
que també fou el secretari tècnic de l’Any 
Ruyra el 2003, ha participat en la gravació 
dedicada a Ruyra i a la seva petja a Blanes, 
que presentava el conegut periodista Lluis 
Molinàs.

- El  mes de juliol, Pere Renom i l’equip del 
programa “Què Qui Com” del C33 van venir 
a les dependències de l’Arxiu per enregistrar 
una part del programa on intervenia un 
dels col·laboradors de l’Arxiu, en Falet. I és 
que al cap de pocs dies, Joaquim Illas Illas 
“Falet” (Blanes, 1909) celebrava el seu 107 
aniversari. El col·laborador de més edat de la 
secció d’imatges de l’AMBL també ha sigut 
entrevistat al diari Ara, d’àmbit nacional. 

- El grup lletraminúscula presentava el 12 de 
juliol “Dos primers premis” amb Joan Adell 
i Ramon Freixenet de protagonistes i amb 
les intervencions de Xavier Puigdemont, 
Francesc Saura i Aitor Roger. El dia 30 
de novembre, al Teatre de Blanes, veia la 
llum un nou projecte, en aquesta ocasió 
al voltant de la figura de Josep Pla. L’acte 
titulat Llegir Pla constava d’una lectura 
d’un guió original d’Elisa Sola, responsable 
de l’Oficina de Català de Blanes, a partir 
de fragments de Pla i d’altres escriptors 
que han escrit sobre l’autor. Hi havia una 
veu narradora (Elisa Sola) i el text va ser 
interpretat per quatre lectores: Isabel Brunet, 
Assumpta Duñó, Joanna Fernández i Alèxia 
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Roura. Lletraminúscula és una agrupació 
de blanencs (impulsada pels escriptors Joan 
Adell i Ramon Freixenet) que organitza, 
amb la col·laboració de creadors de diferents 
disciplines, propostes per redescobrir o 
interpretar grans artistes. Des de l’Arxiu 
Municipal fa temps que hi col·laborem. 

- Del 14 al 18 de novembre, al vestíbul del 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), 
al carrer Accés cala Sant Francesc, es va 
poder visitar l’exposició titulada “El Blanes 
d’ahir i d’avui: la fotografi a històrica com a 
eina per a l’estudi de l’evolució de les zones 
costeres”, realitzada per Enric Sagristà, amb 
la col·laboració de la secció d’imatges de 
l’Arxiu. 

- El 18 de novembre s’inaugurava el nou 
espai expositiu que comunica sala Casa Oms 
amb la Sala García-Tornel amb l’exposició 
d’homenatge al pintor Antoni Calderó. 
L’Arxiu hi va col·laborar amb material 
gràfi c i de l’hemeroteca per a les vitrines 
que complementaven la mostra amb una 
selecció d’objectes i documents.

- El 2 de desembre a la tarda va tenir lloc la 
inauguració del pessebre tradicional davant 
de l’Ajuntament, enguany amb el tren i 
l’estació de Blanes com a protagonista. Al 
cartell del pessebre, realitzat per alumnes 
de l’institut Serrallarga, hi ha una fotografi a 
de principi de segle XX que pertany al fons 
Josep Alemany Borràs, on s’hi veu la primera 
estació i el servei de tartanes pel transport 
de passatgers i l’arribada de mercaderies.

Notícies
- Al llarg del 2016 hem assistit a les reunions 

de la Xarxa de Municipis Indians. 
A Begur, 26 de febrer i el 27 d’abril, per a 
recollir les guies didàctiques sobre els Indians 
destinades als escolars blanencs. A Tossa, el 
2 de juny, en una Assemblea Extraordinària 
de la Xarxa es va escollir la nova Junta 
Directiva. A partir d’ara el municipi de Lloret 
de Mar ocuparà la presidència; el municipi 
de Sant Pere de Ribes, la vicepresidència, 
el municipi de Begur, la secretaria i els 2 
vocals seran representats pels municipis de 
Torredembarra i Arenys de Mar. Finalment, 
el 16 de novembre va tenir lloc la darrera 
reunió, duta a terme a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Lloret. Es posen a disposició 
de la Xarxa les banderoles “Som Indians” 
que vam utilitzar a Blanes durant els actes 
de la Diada.

- El vespre del 15 de gener es va presentar a 
la sala de plens de l’Ajuntament el llibre 
Història  de la premsa a la Selva 1868-
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1975, guanyador de la VII Beca de Recerca La 
Selva 2013 que atorga el Consell Comarcal 
de la Selva i el Centre d’Estudis Selvatans, 
amb el suport de la Diputació de Girona. 
Alguns dels fons documentals consultats 
pels seus autors, Anna Teixidor i Josep 
Teixidor, es troben a l’Arxiu Municipal de 
Blanes, que ha col·laborat activament en la 
recerca. La publicació constitueix el número 
17 de la col·lecció Estudis i Textos editat pel 
Centre d’Estudis Selvatans. Els autors han 
identificat en la recerca un total de 119 
capçaleres de periòdics i revistes publicades 
a un bon nombre de poblacions de la 
comarca. En aquest sentit, es consideren 
una bona mostra de la personalitat i la 
vitalitat de la comarca en aquest i altres 
àmbits culturals. El llibre també posa 
de relleu la importància i la riquesa dels 
arxius públics i privats, biblioteques, 
hemeroteques i col·leccionistes que, en 
definitiva, constitueixen una nodrida xarxa 
que s’encarrega alhora de vetllar i ser els 
dipositaris del patrimoni documental. 
L’acte el va encapçalar el regidor de Cultura, 
Arxiu i Biblioteca, Quim Torrecillas, que 
va elogiar el treball i el temps esmerçat 
pels investigadors en la recerca. També hi 
van participar l’alcalde de Blanes Miquel 
Lupiáñez; el president del Centre d’Estudis 
Selvatans, Joan Llinàs; així com el director i 
el tècnic de l’Arxiu Municipal, Antoni Reyes 
i Aitor Roger, respectivament.

- La primera quinzena del mes de febrer, 
coincidint amb la festa del Carnaval, 
l’Arxiu, amb el suport de diversos particulars 
i col·lectius, va organitzar l’exposició 
“100 anys de Carnaval a Blanes”, que 
s’allotjà a la sala Casa Oms des de l’1 fins 
al 14 de febrer.  Els visitants van poder fer 
un viatge en el temps per veure com se 
celebraven els diferents actes de les festes del 

carnaval. La mostra incloïa principalment 
fotografies, així com disfresses històriques, 
cartells i programes que van servir en el seu 
moment per donar a conèixer i difondre 
els actes festius del Carnaval. Les imatges 
més antigues recollides a l’exposició es 
remuntaven a finals del segle XIX, i feien 
un recorregut que s’allargava fins a arribar 
als nostres dies. Provenien de col·leccions 
particulars, així com de famílies de Blanes, 
àlbums municipals de l’Ajuntament i fons 
d’imatges cedits a l’Arxiu Municipal.

 D’altra banda, a finals de l’any 2015 ja es va 
fer una crida a les associacions de veïns del 
municipi, així com a les entitats culturals 
lligades al Carnaval, perquè participessin 
en la cessió de fotografies per enriquir 
la retrospectiva. Per completar aquest 
recorregut visual, també es va comptar amb 
els vídeos enregistrats per TV Blanes durant 
molts anys, que formen part de l’arxiu visual 
que es remunta al 1994 gestionat a través 
del Servei de Comunicació de l’Ajuntament. 
Hi van passar més d’un miler de visitants.
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- Entre tantes llums és una recopilació dels 
articles que va publicar a la revista Blanda 
(1998-2015) l’estudiós Josep Bota-Gibert, i 
s’ha editat de manera conjunta per la seva 
família i l’Ajuntament de Blanes, complint 
una seva darrera voluntat. El 22 d’abril, la 
sala de plens de l’Ajuntament es va omplir 
per assistir a la presentació del filòleg i autor 
de diversos estudis i articles especialitzats i de 
recerca, que va morir el febrer del 2015. Tant 
en la introducció del treball com en l’acte de 
presentació del llibre van intervenir amics 
i companys vinculats a Josep Bota-Gibert, 
així com a la seva activitat professional, 
primer com a mestre i director de l’Institut 
Sa Palomera de Blanes i després com a 
inspector d’Ensenyament. Va actuar de 
conductor de l’homenatge Quim Vilar, que 
va donar pas a les diferents intervencions 
que hi va haver. Així, Fèlix Bota i Rodríguez 
va explicar el perquè d’haver editat aquest 
volum, així com de l’acte que volia ser un 
reconeixement i homenatge a la figura del 
seu pare, seguit per Toni Reyes, amic i director 
de l’Arxiu Municipal. Reyes va parlar sobre 
tota la producció literària de Josep Bota, una 
àmplia aproximació que també es recull en 
el llibre. L’homenatge també va comptar 
amb aportacions de persones vinculades a la 
branca de l’Ensenyament, que va marcar la 
vocació educativa de Josep Bota-Gibert. Així, 
van intervenir-hi Josep Polanco, cap dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament, i Josep 
Xirgu, inspector en cap d’Ensenyament a la 
demarcació de Girona, el càrrec que va ocupar 
Josep Bota durant molts anys. Igualment, 
van assistir-hi dues mestres de l’Institut 
d’Educació Secundària de Sils, centre punter 
en el mètode d’ensenyament al qual Josep 
Bota va donar molt de suport: l’actual 
directora, Iolanda Arboleas, i una professora 
que també en va ser directora, Carme Suñer. 
Una altra de les passions de l’homenatjat 

va ser el món de l’art, tant des del vessant 
d’historiador com de crític i entès en la 
matèria. Per això, en l’acte van intervenir-
hi, d’una banda l’artista multidisciplinar 
internacional de Blanes, Maite Vieta, i de 
l’altra, el també artista internacional Ricard 
Ferrer. En aquest darrer cas, com que va 
haver d’excusar la seva presència per un 
compromís ineludible, es va encarregar de 
llegir les seves paraules el tècnic de l’Arxiu 
Municipal Aitor Roger. L’homenatge es va 
tancar amb la intervenció del primer tinent 
d’alcalde i regidor de Cultura i Arxiu, Quim 
Torrecillas. Enllaçant amb les paraules 
inicials del fill de Josep Bota-Gibert, va fer 
una aproximació de la seva figura, destacant 
la qualitat humana i el bon tracte que tots 
els exalumnes de Josep Bota coincideixen a 
recordar, així com la minuciositat amb què 
escrivia els seus articles o aprofundia en la 
recerca d’informació a l’Arxiu per als seus 
textos. Finalment, el primer tinent d’alcalde 
va lliurar a la família de Josep Bota-Gibert 
una reproducció de l’escut de l’Ajuntament 
de Blanes.

- Un dels principals atractius amb què 
compta Blanes són els seus jardins botànics. 
Agafant aquest ingredient, així com que el 
maig és tradicionalment el mes en què les 
flors llueixen de manera més espectacular, 
i que a Blanes es tanca amb la confecció de 
les populars estores de corpus, l’Ajuntament 
va sumar esforços amb diferents entitats i 
institucions per reivindicar la seva vocació 
botànica. Ho va fer a través d’un seguit 
d’activitats que es presenten sota el nom de 
Blanes Botànic, un cicle que va començar 
amb la inauguració d’una exposició, així 
com amb la decoració floral de l’edifici que 
l’allotja: Casa Oms. Tots dos ingredients van 
estar en marxa fins al 29 de maig, coincidint 
amb les catifes de corpus. Durant 15 dies, 
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doncs, Blanes reivindicà la seva vocació de 
Ciutat Botànica, recentment reconeguda 
amb el distintiu de Vila Florida. La mostra 
incloïa d’una banda Un passeig fotogràfic 
pel Corpus de Blanes, i de l’altra L’Art de la 
Natura, amb il·lustracions càrrec de l’artista 
Jorge Bompart. El passeig fotogràfic estava 
format per diverses instantànies cedides 
per l’Associació d’Estores de Corpus, així 
com per l’Arxiu Municipal, i feien un repàs 
als més de 30 anys d’història recent de les 
tradicionals catifes florals que s’elaboren al 
barri de Raval. 

- A Blanes vam celebrar el Dia Mundial 
dels Arxius, que s’escau el 9 de juny, amb 
una visita guiada a l’exposició fotogràfica 
dedicada als anys del boom turístic. Hi van 
participar una trentena de persones, entre 
ells 15 alumnes de les classes per adults de 
l’Oficina de Català de Blanes, i es va comptar 
amb els valuosos testimonis d’alguns dels 
autors de les instantànies, entre ells el 
fotògraf Juli Barber. L’exposició fotogràfica 
va estar oberta durant tot el mes de juny 
a la Sala Casa Oms i es presentava sota 
l’explícit títol de Blanes, sol i platja. Els 
anys del boom turístic. A la mostra es feia un 
recorregut per aquesta temàtica a través de 
diverses imatges que formen part dels fons 
documentals d’Esperança Ros, Anna Maria 
Barnés, Ricard Serrat Ayats, Ricard Serrat 
Rondón i Juli Barber. Algunes fotografies 
es van utilitzar en sengles exposicions 
temàtiques dels anys 2011, 2013 i 2014. 
Ara es van recuperar algunes d’aquelles 
imatges, afegint-ne d’altres de noves, per 

mira de posar-me algun peu que queda
un espai molt gran
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fer memòria de com era la vida quotidiana 
a la platja de Blanes durant els estius de la 
dècada del 1965 al 1975, aproximadament. 
Un període en què es van produir grans 
transformacions urbanístiques, van néixer 
nous barris i va començar el turisme de 
masses, que bàsicament buscava sol i platja.

- Amb motiu del 50è aniversari de la mort 
del fotògraf Josep Pons i Girbau (Blanes, 
1889–Reus, 1966), l’Arxiu Municipal li va 
dedicar l’exposició de l’estiu que es podia 
visitar a la Sala M. Luisa García-Tornel 
del 29 de juliol fins al 30 de setembre. Un 
dels racons més especials de l’exposició 
era una galeria on es van  penjar un bon 

nombre de retrats cedits per famílies de 
Blanes majoritàriament. La inauguració de 
l’exposició la van encapçalar l’alcalde de 
Blanes, Miquel Lupiáñez, acompanyat del 
primer tinent d’alcalde i regidor d’Arxiu, 
Quim Torrecillas i el fill del fotògraf i cineasta, 
Josep Pons i Tordera. També hi van assistir 
el director i el tècnic de l’Arxiu Municipal, 
Toni Reyes i Aitor Roger, respectivament, 
així com regidors i regidores de l’Ajuntament 
de Blanes. En el record de molts blanencs i 
blanenques, Josep Pons i Girbau –conegut 
també amb el sobrenom de Pepito Pons- ha 
estat el retratista per excel·lència de la vila, 
ja que va exercir com a fotògraf durant la 
primera meitat del segle XX i va arribar a 
fer milers de retrats destinats principalment 
a àlbums familiars. Paral·lelament a aquest 
tipus d’obres, també va destacar en la 
fotografia artística, en els treballs fotogràfics 
meteorològics i en el cinema. L’exposició 
d’aquest 2016 repassava la vinculació de 
l’artista amb Blanes a través dels seus retrats 
d’estudi i d’algunes fotografies dels paisatges 
de la vila. L’exposició s’acompanyava del 
corresponent catàleg, el número 8 de la 
col·lecció Fons de l’Arxiu. 
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- Coincidint amb els actes de la Diada es 
van realitzar 2 visites guiades al centre 
de la vila, agafant com a punt de partida 
l’exposició que s’allotjava durant dos 
dies a Casa Oms: “Blanes i la petja dels 
americanos”. L’experiència va suposar pels 
seus participants poder conèixer millor 
el llegat dels americanos a Blanes. 
L’encarregat de fer-les va ser l’historiador 
i tècnic de l’Arxiu Aitor Roger, que anava 
vestit amb la indumentària més típica d’un 
americano, completada per un pur habano. 
El recorregut de la visita guiada va aturar-se 
en diversos referents dels indians a Blanes. 
El nucli central de les activitats organitzades 
aquells dies per reivindicar el llegat dels 
americanos van tenir lloc el dissabte 10 de 
setembre. Al matí algunes parades del Mercat 
de Fruites i Verdures del passeig de Dintre 
van atendre els seus clients disfressats amb 
la roba i complements de vestuari típics 
d’aquella època. A la tarda arribà el moment 
culminant, amb una recreació històrica que 
s’allotjava en diversos carrers del centre del 
municipi. També hi hagué la inauguració 
de la placa de senyalització de la casa d’un 

americano, Can Gallet, que està situada entre 
el passeig de Mar i el Carrer Esperança, i que 
forma part de la Ruta Patrimonial que promou 
l’Ajuntament. A quarts de 7 hi hagué una 
cercavila que finalitzà amb la presentació de 
la Guia dels Indians i Contes d’Indians, a la 
cruïlla del passeig de Dintre amb el Carrer 
Muralla. Les activitats es van tancar a la nit 
amb havaneres al carrer Raval. Per últim, 
val a dir que durant tot el cap de setmana 
diversos establiments i restaurants es van 
vestir d’època i/o van oferir degustacions de 
mojitos, vi i cava blanencs.

- Actualment l’anomenat “Turisme de 
Cementiris” ha esdevingut una forta 
atracció turística, i en el recinte blanenc s’hi 
troben enterrats des de Joaquim Ruyra fins 
a Carl Faust, passant per Joan G. Junceda. 
A Blanes, l’Ajuntament està treballant en 
l’elaboració d’una una placa informativa 
que inclogui un plànol de situació amb la 
localització de personatges il·lustres. La idea 
va sorgir d’una proposta presentada per 
l’Arxiu Municipal, i aviat la va veure de bon 
ull el responsable de la ponència tècnica 
d’activitats i del cementiri municipal. Pel 
que fa al tipus de placa que s’instal·larà, 
es confeccionaria amb un material i 
disseny similars a les que ja s’han col·locat 
recentment, i que formen part de la Ruta 
Patrimonial. En la placa hi figuraria un mapa 
amb el número de relació de la llista, que 
també s’instal·laria en la tomba per poder 
trobar-la més fàcilment i amb un codi QR 
amb informació més detallada. 

- Blanes ha fet un pas més per revalorar el 
patrimoni del Vescomtat de Cabrera 
com a atractiu turístic cultural. El Bisbat, 
propietari del palau vescomtal, l’Ajuntament 

  Foto Mireba
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de Blanes, el Consell Comarcal i l’Associació 
Amics del Palau dels Vescomtes van signar el 
12 de novembre un conveni de col·laboració 
que ha materialitzat, negre sobre blanc, les 
intencions de sumar esforços de les quatre 
parts implicades. Anteriorment, el 5 d’abril, 
ja s’havia presentat una acció conjunta 
per valorar un dels vestigis culturals més 
representatius de la vila. No tan sols per 
promoure aquesta destacada part de la 
història de Blanes, sinó també per projectar-
la com un atractiu turístic del seu ric 
patrimoni cultural, en sintonia amb altres 
iniciatives que s’han anat posant en marxa 
al territori. Es va fer una taula rodona que 
va comptar amb la participació de l’alcalde 
d’Hostalric, Josep Antoni Frias; el gerent del 
Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals; 
el rector de la Parròquia Santa Maria, Enric 
Roura, el representant de l’Associació Amics 
del Palau dels Vescomtes de Cabrera, Joan 
Surís; i el president del Centre d’Estudis 
Selvatans, Joan Llinàs. Per la seva banda, 
el primer tinent d’alcalde i regidor dels 
Departaments de Cultura i Arxiu, Quim 
Torrecillas, va actuar com a moderador de la 
taula rodona, que es va allotjar a la sala de 
plens. Aprofitant aquesta signatura, la sala 
Casa Oms també va acollir una mostra sobre 
“Blanes i el vescomtat de Cabrera”.
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A Entre tantes llums. Recerca, estudis i notes d’art, societat i 
saber, publicades a la revista Blanda (1998-2015) s’hi recull 
tot un seguit d’estudis del món de l’art, vida i obra d’artistes 
locals de prestigi -Rafel Bataller, Joan Padern, Àngel Planells, 
Ricard Ferrer, Maite Vieta, etc-, així com recerques i notes sobre 
societat, saber i història de Blanes. El mateix Josep Bota-Gibert 
havia ideat aquest projecte, i ara els qui s’han encarregat que 
hagi vist la llum han estat el seu fi ll, Fèlix Bota i Rodríguez, i 
Quim Vilar, antic professor de literatura i amic de son pare. 

S’ha respectat l’esperit original dels articles publicats a la 
revista Blanda, conservant-ne els textos íntegrament, amb 
alguna necessària revisió. Hi ha tres apartats que mantenen 
un ordre cronològic en cadascun d’ells: Estudis i recerques, 
que reuneixen articles d’història, llengua, societat i art; 
Aproximacions al pintor Àngel Planells, que aplega els textos 
que tracten sobre l’artista; i en darrer lloc, les Ressenyes.

Val a dir que en l’encapçalament d’Entre tantes llums també 
s’inclou un escrit d’Irene Rigau, mestra, inspectora com 
Josep Bota, i ex-Consellera d’Ensenyament, qui destaca 
la implicació en la vida ciutadana i cultural de Blanes que 
sempre va caracteritzar Josep Bota, així com la seva faceta 
com actiu professional de l’ensenyament.

Entre tantes llums           

Fèlix Bota Rodríguez
Joaquim Vilar Sais i 
Ajuntament de Blanes                      
Impremta Pagès (Anglès)                                                                                                           
2016 - 570 pàg.

Publicacions blanenques
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Manaies de Blanes 
XV aniversari

Manies de Blanes
2016 - 70 pàg.

Antoni Calderó. 
Un pintor del poble

Juan Carlos Baeza Berrocal
2016
68 pàg.

Herba negra. 
La fi  del món està germinant

Salvador Macip i Ricard Ruíz Garzón
Premi Ramon Muntaner  - Fanbooks
2016 - 328 pàg.

Xosé Agrelo i Lino J. Pazos
Asociación balandro Joaquín Vieta
2016 - 250 pàg. 

Novas singraduras do
Joaquín Vieta 1916-2016
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Josep Pons Girbau. 
El retratista de Blanes (1889-1966)

Reyes, Antoni; Roger, Aitor i Pons, Josep LLuís
Col·lecció Fons de l’Arxiu, núm. 8 
Ajuntament de Blanes 2016 - 104 pàg.
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