CALELLA
de la pesca al turisme

CALELLA
de la pesca al turisme

MIQUEL ESTEBA ZURBRÜGG

~aderns
d:ïtlafrugell

Ajuntament de Palafrugell
Diputació de Girona

2001

ESTEBA ZURBRÜGG, Xavier
Calella: de la pesca al turisme

ISBN 84-95187-21-3

I. Palafrugell. Ajuntament Il. Girona (Província). Diputació
1. Calella de Palafrugell - Història local
908.467.1 EmB Calella de Palafrugell

o
Núm.
Data edició
Tiratge

10
Abril 2001
1.500 exemplars

Edició:
Ajuntament de Palafrugell
Diputació de Girona

© 2001 Miquel Esteba Zurbrügg

CanseU assessar
Joan Badia, Gerard Prohias, Carles Sapena i M. Concepció Saurí

Redacció i administració
Arxiu Municipal i Àrea de Cultura
Ajuntament de Palafrugell

Correcció
Nuri Roig

Disseny i maquetació
Pep Caballé. Vall de Llémena

Fotografia

SIGLES UTILITZADES

Lluís Maimí

Impremta Palé SL. Palafrugell

AHCB
AMP
AVAC

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Municipal de Palafrugell
Associació de Veïns i Amics de Calella

Dipòsit legal

FEM

Fundació Ernest Marató
Fundació Josep Pla
Revista de Palafrugell
Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

Impressió

Gi-000-99

ISBN
84-95 187-21-3

FJP
RdP
SAMP

Al meu avi,
a qui li hauria agradat
aquest llibre

AGRAÏMENTS

Guillermo Agustí, Maria Rosa Ungé i Josep Agustí, Carles A lsius, Josep Arbonès, Joan Amella, Joan Baca, Joan
Badia, Teresa Boix, Rodolfo Candelaria, Maria Elena Caste lló (e.p.r), Narcís i Pere COltey, Joan Curós i Pilar
Berga, Aurora Daussà i Maria Rosa Tarragó, Epifani Davan i Victòria lsem, Josep Esteba, Maria Teresa Esteba,
I lc rih l'I" Fel iu, Àngel Fem:í.ndez, Femando i Francisco Ferrer, Martí Ferrer i Lola Figueras, Maria Lluïsa Fina,
C II'm ' Frcixas , Joan Frigola, Joaquim Gallart, Pere Geli, Joan Gelpí (e.p.r), Rosa Gelpí (e.p.r), Roser Gelpí,
A nn" Mari" Genover, Ricard Gili, Albert Guri, Pilar Heranz, Eduard i Josep Maria Juanola, Miquel Lloveras,
Llu ís M,limí, Josep Martinell (e.p.r.), Santi Massaguer, Montserrat Medir, Núria Miquel, Lluís Molinas, Joan
Moll a, Mari a Isabel Monega!, Carme Morató, Tomàs Moret, Josep Navarro, Jordi Niell, Margarita N iell, Maria
Do lors Nie ll, Montserrat Niell, Quimet Niell, Joan Pareras, Lluís Pareras, Marta i Montserrat Pericot, Esther
Prim, Mossèn Anton Recio, Josep Roca, Francisco Rovira, Albert Sàbat, Josep Sàbat (e.p.r), Carles Sentís,
I: nr ic Serra, Pere Siqués, Enric Solés, Manó Rena, Susi Trias, Josep Maria Vehí, Joan Vilosa i Assumpció Reñé.
C d :lgrair també la col·laboració a l'Arxiu Diocesà de Girona, l'Arxiu Parroquial de Calella, l'Arxiu Parroquial
d , I :dafru ge ll , l' Associació de Veïns i Amics de Calella, el Departament d'Ensenyament de G irona, la
hll1d,1 i6 Josep Pla, el Museu de la Pesca de Palamós, i, per descomptat, a Conxa Saurí i Xavier Pareras de
l'A rxiu Mun icipal de Palafrugell.

'j

Sumari

PRIMERES NOTÍCIES DE CALELLA .................................... ...... ..... .......... ...... .

UN

POBLE DE PESCADORS (FINALS S.XIX -

9

1935)

Assumptes religiosos: l'església i el cementiri ............................................ ..
L'edifici de les escoles ..................................................................... .. ......... .. .
Dos edificis emblemàtics: Sa Perola i els banys d'en Caixa ........................ .
Tavernes, cafès i botigues ................................................................. ........... .

21
29
33
36

El transport: dels carros als autobusos .............. .................................. .. ...... ..

46

Els primers estiuejants i alguns visitants ¡[·lustres ...................................... ..

51
66
73

Festes i distraccions ................. ......... .............................. ... .. .. ... ....... .. .......... .
Associacionisme: els calellencs s'organitzen .............................................. ..
A ltres oficis .................. .... ....... ....................... ................... ............. ........ ..... .
Fin alm ent, la pesca ..................... ....................................... .......................... .
LA (JIJl'lmA CIVIL I LA POSTGUERRA

76
80

(1936-1949)

Esclata la guerra .... .. ..... ............................................................................... ..

95

El bombarde ig del Canari as i altres esdeveniments que seguiren .............. ..

100
105
111
124

Fcts diversos fins a la fi del conflicte .......................................................... ..
Vida durant la postguerra ........................................................................... ..
La flcsca , qua n les noves generacions ja deixaven de dedicar-s'hi .............. .

7

EL

BOOM TURÍSTIC

(195°-1979)

L'arribada del turisme i tot el que va seguir..................................................

13 7

Els hotels de sempre .....................................................................................

151

Els hotels nous............................... ......................... ....................... ....... ........

154

Bars, restaurants i botigues... .......... ...... ......... .............. .......... .......... .............

160

La Agrupación Deportiva Calella de Palafrugell: ja tenim equip................

165

Clubs i associacions......................... .............................................................

167

L'avinguda del Mar, també coneguda com l'autovia ....................................

170

Calella de les havaneres ...............................................................................

181

Correus i telèfons .........................................................................................

188

Les tradicionals processons i els canvis a l'església ........................... ...........

189

La reforma de l'escola i el seu posterior enderrocament .... ............. .......... ...

193

NOTES SOBRE ARQUITECTURA, URBANISME l EDIFICIS D'INTERÈS HISTÒRIC

8

199

Primeres notícies

de Calella

La història de Calella és relativament curta. El seu origen com a nucli habitat se
situa a mitjans del segle XVIII, de manera que ràpidament ens trobem mancats de
notícies respecte a èpoques anteriors en les quals, en canvi, altres localitats de la
rodalia sí que estaven consolidades. Per altra banda, la informació del primer segle
de vida del poble és escassa i això suposa una altra limitació. En tot cas el que
segueix és una petita semblança històrica de la Calella més antiga en base a la
documentació localitzada.

D

urant l'època iberoromana, a
Calella hi havia petits nuclis de
població disseminats, probablement
de gent dedicada a activitats
marítimes. El jaciment més important que
s'ha descobert d'aquesta època es troba en el
paratge de les Artigues, on és actualment
l'Hotel Sant Roc. A l'edat mitjana, aquestes
a ti vi tats es van mantenir, malgrat que la
poblac ió vivia una mica més retirada cap a
l'in t ' rior. La tendència va continuar durant
'Is s 'gles que seguiren, al llarg dels quals cal
suposa r que Calella fou un territori desert,
potser amb alguna casa o barraca aïllada, on
anaven a pescar els habitants de Palafrugell.
¡\ ix( era degut a les freqüents ·incursions de
pi ra l 's arge lians que desaconsellaven residir
Vll l'i1 ,I mar i la gent se sentia més segura dins
l 'h mu ra ll s d · Pa lafrugell. Aquest problema
Vil Ill lll i V: l r ll U al 1597 es bastís la Torre de

Calella com a defensa contra les incursions
pirat es de l'època. De la Torre existeix
abundant informació en el llibre Pirates,
Corsaris i Torres de Moros de Jaume Noguer i
Agustí Alcoberro (Quaderns de Palafrugell
núm. 6), per la qual cosa no cal ara entrar en
una explicació detallada. Fou quan aquestes
incursions van començar a remetre que els
pescadors s'instal·!aren a la costa.
Entre els episodis de pirateria esdevinguts a les costes de Calella, n'hi ha de
documentats al llarg de tot e! segle XVII,
però podem destacar-ne dos que són
posteriors. La descripció detallada de! primer
es trobava en un document guardat a la
Notaria de Palafrugell. Està datat e! 22 de
juny de 1757, un moment en què paradoxalment i com veurem més endavant ja hi ha
rastres de residència fixa a Calella, i
s'esdevingué de la manera que segueix.
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A les cinc de la matinada va aparèixer
enfront de les costes del poble una goleta de
moros argelians amb 110 tripulants. Hi havia
una dotzena de barques calellenques que es
dedicaven a la pesca del coral -la presència
de les quals demostra que el perill ja devia
haver minvat- i que haguessin estat presa
fàcil dels pirates si no hagués aparegut un
vaixell mercant català que va interessar-los
més. L'esmentat vaixell, que només
comptava amb disset persones a bord, estava
això no obstant fortament armat i va esclatar
una lluita enfront de cap Roig amb descàrregues de canOns i trabucs que va durar dues
hores, fins que l'emb arcació pirata va ser
enfonsada. Es van recollir els argelians
sobrevivents a les Illes Formigues, on havien

arribat nedant, i els van dur presone rs a
Palamós. Els que s'havien qu edat e n el
vaixell enfonsat, la majoria malferits, van se r
conduïts a la Torre per ordre de l'Ajuntament. El capità argelià va morir l'endemà i
fou enterrat a la part de migdia de la Torre.
El galiot pirata, que anava armat amb cinc
canons i set trabucs, va ser tret de l'aigua i
exposat durant bastant temps a Calella, fins
que el van traslladar a Barcelona amb la
mateixa finalitat d'exposar-lo.
Però el capítol d'incursions pirates més
conegut és el que va succeir a la cala del
Crit, actualment situ ada en el terme de
Mont-ras, però que en aquells temps encara
no s'havia independitzat i per tant formava
part del municipi de Palafrugell. S'ha

)1 l
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conservat només per tradició oral i es tracta
més que res d'una llegenda. Cronològicament se situa al segle XVIII i arrenca amb
una fragata de pirates argelians que va
desembarcar a la cala en plena nit i, davant
la impossibilitat de treure profit d'aquella
incursió a causa de la foscor absoluta, van
esperar que es fes de dia per a atacar una
masia aïllada de la zona anomenada can
Gall. Els seus habitants van ser assassinats
amb excepció de les dues filles, que els
pirates es van endur desmaiades cap a la
platja. En aquell moment es diu que els
.pirates van preferir lliurar-se als seus baixos
instints que no pas vendre-les en e! mercat
d'esclaus d'Arge! i fou l'espantós crit de les
dues noies en aquell moment el que va
acabar donant nom a la platja. El tràgic
episodi va acabar amb dos cadàvers més a la
sorra i amb els pirates bevent en una font,
que des de llavors es va anomenar Font
Morisca, abans d'embarcar-se una altra
vegada i abandonar l'indret.

Existeix una segona versió dels mateixos
fets segons la qual els pirates només van trobar
una de les dues filles -la més bella, rossa i
admirada pels joves de la comarca- i la van
matar després que mossegués un dit de! capità
pirata, essent capturada la resta de la família
que això no obstant va sobreviure i pogué
tomar a l'indret alguns anys més tard. Aquesta
és la versió que recollia Ramir Medir a la
Revista de Palafrugell de! mes de setembre de
1968, en l'article "La pirateria en las costas
mediterraneas. Construcción de una torre vigía
en el cabo de San Sebastian". Aquí e! crit que
va donar origen al nom de la cala va ser e! de la
noia quan cridava auxili o bé e! de! pirata quan
va ser mossegat, segons a qui es pregunti.
Però tornem al que interessa. Calella,
nom que etimològicament és un diminutiu de
la paraula cala -és a dir, que es refereix a una
cala petita- constava originàriament d'unes
poques finques en mans de pocs propietaris,
en una situació que probablement ja venia de
l'edat mitjana i e! feudalisme.
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Una de les /Joques l'is tes de Calella
amb la Torre solitària, seme la cma
d'estiueig que a finals del segle /Ja.l\{((
hi l'a coJ1.\trllir al costat ¡' amcricilIlO
Rafael Jofra
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La família de can Barrull, posteriorment can Vehí - el canvi de nom tingué
lloc durant el segle XVII-, era propietària
d'una finca que arrencava en el conjunt de
Santa Margarida i, seguint la carretera vella
i el que és el carrer de Chopitea, amb
terrenys a banda i banda, arribava fins al
mar en línia recta, Per una banda la
propietat anava fins a la Barandilla i per
l'altra s'aturava abans del Canadell. Els
Barrull eren una família originària de
Palafrugell, amb la casa pairal a Santa
Margarida, però com que a partir del 1700
es va posar de moda que els grans propietaris es bastissin una casa a la Bisbal, era
allà on a partir de llavors van viure, tornant
cap a Santa Margarida a passar els estius.

La segona finca, més cap a ponent, a la
zona en direcció als Canyers, era propietat
del Marquès de Camps. Entre els amos de la
zona del Canadell hi havia la casa Carles
-que també ho eren de la muntanya de
San t Sebastià-, els quals com a mínim
tenien en propietat el que seria la zona de la
punta d'en Genís, i probablement també la
família Bofill de Calella, ja que sembla ser
que Joan Bofill i Codina era propietari d'una
part important dels terrenys durant el segle
passat, abans que es venguessin i s'hi fessin
soterranis, cases i passeigs.
Quan la gent va començar a voler-se
instal·lar a Calella els propietaris, especialment els de can Vehí, els van cedir la terra
necessària per a fer-se una casa i un hort, a

PRII\II:I"', ~Oll( 11', Ili C,\II'II

canvi de pagar-los un cens. Es recorda que es
pagaven de 4 a 8 pessetes per any i que es
podia redimir abonant un 4% del valor de la
finca. El que està clar és que pràcticament tot
Calella pagava censos i que encara en els
darrers anys se n'han hagut de redimir en el
moment de fer algunes compravendes.
Sembla que l'origen de Calella com a
poble -ja que està clar que el nom atribuït a
la zona era molt anterior- hauria de situar-se
a mitjans del segle XVIII. Ramir Medir va
publicar en el número de gener de 1963 de la
Revista de Palafrugell l'únic estudi de què
disposem sobre el tema. Explica que el primer
document on apareix un rastre de residència
fixa a Calella és un registre parroquial de 1746
on queda anotada la defunció en una 'botiga'
d'un nou nat fill de Pedro Prats i d'Ana María
Puig. Per botiga s'entenien les casetes o baixos
de les cases de pescadors on tenien els estris

¡\

de pescar. Això també coincidiria amb un
escrit de 1743 de l'Ajuntament de Palafrugell
-conservat a l'Arxiu Municipal- sobre les
guàrdies de sanitat marítima, en una època en
què es temia que les embarcacions fossin
portadores d'epidèmies, que parla de "les
barraques de les cales del Terme de Palafrugell". Cal suposar que, llavors, en una Calella
on tot just començava a insta[.[ar-s'hi gent-i
encara més a Llafranc o Tamariu- no hi
devia haver gaire res més que barraques.
Ramir Medir opinava que les primeres
cases que es construïren van ser les
immediates a la vora del mar, és a dir, les dels
actuals carrers de Miramar, de les Voltes i d'en
Calau, però Xavier Febrés, en el seu llibre
Palafrugell (1989), i a arran d'un examen de
les escriptures de la casa del Gremi de
Pescadors sa Perola, proposa una tesi diferent.
Ell constata que la Perola és definida com una

LC,I

!Ib

Fl/nlll,~lIc.I, C,It'L'II<1l1

de 12,~_S d'll11il/mlll/,lil
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Una autorització JJer a sortir a JJe.\wr
en èJ)ow de malalties contagioses

Pnmeres cases
del caner de Miramar

casa que va ser aixecada en terrenys que
anava deixant lliures el mar, i d'això en
dedueix que la platja del Port Bo devia ser
més, amp la i que l'aigua devia arribar més
amunt que actualment. Amb el temps l'indret
s'hauria anat esplanant, a causa en gran part
del freqüent trànsit d'embarcacions i de
l'activitat que s'hi duia a terme. Tenint en
compte això, Xavier Febrés veu altament
probable que els primers arrengleraments de
cases se situessin en el que avui és la segona
línia de mar, és a dir, els carrers de Lladó i de
Pirroig, i que la primera líni a -Vo ltes
incloses- fos posterior, probablement del
segle XIX. També és possible que això darrer
només es donés en el que és el front de mar de
la platja del Port Bo i que els laterals, el carrer
de Miramar per exemple, sí que fossin de la
primera època.
La procedència dels primers habitants de
Calella hauria de ser lògicament de Palafru-

geli, pescadors que vivien allà i que van passar
a insta[.[ar-se a la costa. De la lectura del
primer padró conservat, l'any 1842, es veu que
la majoria són originaris de Palafrugell -o de
Calella mateix, ja que no es feia la distinció
pel que fa a naixement-, però en aquest
moment podria fer ja un segle de la diguem-ne
fundació del poble i per això és una dada que
no ens diu gran cosa sobre l'origen dels primers
pobladors. Curiosament, si busquem en els
orígens de les famílies antigues de Calella que
encara conserven descendència en el poble,
veurem que molts eren d'altres poblacions
-Besalú, Mont-ras, la Pera, Tossa ... - i que
els seus avantpassats van venir a establir-se a
Calella durant el segle XIX. Era una època de
prosperitat econòmica i això portava que gent
de fora vingués a viure-hi, fossin pescadors
d'altres localitats o gent de pagès atrets per una
activitat pesquera que en aquells moments
devia ser més rendible que treballar la terra.

..
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Pel que fa al volum de població,
disposem de dos documents aïllats, citats més
endavant en referència al port de Calella; un
primer que xifra en quinze famílies les que
habiten Calella al 1790 i un segon que parla
de 55 cases a mitjans del segle XIX. Per altra
banda, P. Martínez Quintanilla a la seva obra

La provincia de Gerona. Datos estadísticos de 1865- esmenta que a Calella hi ha 66
cases. Són les referències més antigues
conservades. A partir d'aquí s'ha de recórrer
als recomptes de població de Palafrugell.
Sembla clar que a mitjans del segle passat la
població oscil·lava entre les cent i les duescentes persones i que a partir de 1860
comença a augmentar considerablement,
arribant a 388 l'any 1900.
C ap al 1910, es van superar les 500
p r nes; a partir d'aquí es va experimentant
un d - cens lent però continu. En els darrers
:lnys, 'han arribat a comptabilitzar més de 600

persones, xifra que inclou un respectable
nombre de gent de fora, amb segona residència
en el poble, que s'hi ha empadronat.
Ernest Morató explicava que, en aquesta
època de màxima prosperitat de la pesca que
comentàvem, Calella tenia pescadors
magnífics, que gaudien arreu de la costa de la
fama de ser uns grans tècnics en l'ofici i que
coneixien tot el terreny submarí, des de
l'Estartit fins a Sant Feliu de Guíxols, uns
coneixements que van necessitar de
l'aprenentatge de moltes generacions. Sabien
on eren les roques i els indrets sorrosos, la
profunditat i els llocs més adequats per a
pescar-hi una classe o altra de peix. Però, a
més d'això, també eren bons navegants. De
fet, en els padrons d'habitants on consta la
professió de l'individu, ja es distingeix entre el
que és un pescador i el que és un mariner.
Aquests darrers anaven fins a altres costes a
pescar el coral i alguns fins i tot s'enrolaven
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en vaixells que anaven cap a Amèrica, amb la
intenció de guanyar diners i poder-se construir
una caseta. És probable que moltes de les
primeres cases de Calella es financiessin amb
els beneficis de la pesca del coral. Quan Josep
Pla parla dels pescadors amb qui tractava
durant els seus estiueigs al Canadell, diu que
eren gent que de joves havien navegat i fet la
carrera d'Amèrica, de la qual cosa podem
deduir que a les primeres dècades del segle
una majoria dels pescadors de certa edat
pertanyia a la generació que s'havia embarcat
cap a terres llunyanes, una experiència que els
seus fills -encara dedicats a les feines del
mar- ja no coneixerien.

El coral és una espècie animal uniceHular
pròpia del Mediterrani, que també es troba a
l'Atlàntic oriental i que viu a una profunditat
mitjana d'entre 30 i 60 metres, en grutes
submarines. Per a pescar-lo s'utilitzaven
primer coralleres, uns aparells per a rascar el
fons marí, i després màquines de bussejar, amb
un sistema que tenia el seu risc. Des de temps
molt remots el coral era una mercaderia de
luxe, se'n feien joies, mànecs de coberts i fins i
tot se li atribuïen propietats màgiques i
curatives. També servia de moneda de canvi
en el tràfic d'esclaus. A Catalunya, els bancs
de coral més importants eren les Illes
Formigues, les Illes Medes i el Cap de Creus.
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Des del segle XVI ja apareixen referències a la
seva pesca a la zona del Baix Empordà, El
1722, el naturalista barceloní Joan Salvador
Riera escriu que la pesca del coral a Catalunya
es concentra a Begur, Cadaqués i Palafrugell.
El moment de la seva màxima importància és
durant els segles XVIII i XIX, que curiosament és quan els bancs de la costa empordanesa ja estaven esgotats a causa d'un excés
d'explotació, cosa que provocà que els
pescadors s'haguessin d'embarcar a la recerca
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de nous indrets. Es documenten expedicions a
llocs com Marsella, Sardenya, Ceuta, Cadis,
Gibraltar, les Illes Canàries i les Illes del Cap
Verd, a l'Àfrica occidental, on els mariners es
passaven nou o deu mesos i d'on algunes
vegades tornaven amb un carregament
important, com a recompensa per les fatigues i
els perills que suposava la llarga navegació i
aquest tipus arriscat de pesca. La davallada va
arribar en el darrer terç del segle passat, quan
la demanda va disminuir al mateix temps que
l'oferta augmentava. Els preus lògicament van
caure en picat.
En el llibre de Josep M. T. Grau i Roser
Puig El corall a la costa de l'Empordà (1993),
s'explica que està documentada l'expedició
d'un llagut de palafrugellencs anomenat El
Ugero a la Gomera al 1858, per a un viatge de
deu mesos. Sempre es parla de palafrugellencs,
però a la vista dels seus noms és bastant
evident que, en la seva majoria, es tractava de
mariners de Calella. El mateix any, la
pollacra-goleta Amalia, de 58'5 tones, és
llogada per anar a Cap Verd amb una
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tripulació de q uime palafrugellencs i dos
begurencs. Podem dir el mateix que en el
primer cas, ja que entre els mariners hi ha una
majoria de cognoms indubtablement
calellencs. Es coneixen igualment dues
expedicions més realizades per un mateix
vaixell, el pollacra-goleta San Antonio (a)
Adolfo, de 107 tones, els anys 1869 i 1870,
amb armadors i tripulació de Calella.
Menció a part mereix la conservació en
el fons Ferrer que es troba a l'Arxiu Municipal
de Palafrugell de la contracta relati va a
l'expedició del bergantí goleta Lepanto des de
Palamós cap a les illes de Cap Verd al 1893
~també amb nutrida representació
calellenca~ ja que recull els pactes pels quals
es regia el viatge i serveix per a tenir una idea
molt clara de com funcionaven aquests. En
primer lloc hi consta la presència d'un
armador, J uan Ferrer, "del Comercio de
Palafrugell", seguit del capità José Bodria, i
quatre directors "para ejercer la pesca", que
són Pedro Figueras, Sebastian Cateura, Gil
Bofill i Francisco Suquet. L'objectiu del viatge
és dedicar-se durant sis o més mesos a la pesca

del coral. Al final del contracte consten els
noms de tota la tripulació.
L'armador entregava el vaixell amb tots
els estris que feien falta, "provisiones de
boca" i fons necessaris per a sufragar les
despeses que poguessin haver-hi fins que
s'hagués realitzat el producte de la pesca, els
quals ingressava "en caja" deixant-los a
disposició dels directors. Aquests podien
realitzar les escales que creiessin convenients
i fins i tot variar la direcció del vaixell, sense
que la tripulació hi pogués posar cap
obstacle. Eren els directors també els que
donaven per acabada la pesca. La tripulació
estava obligada durant el viatge a "la carga y
descarga del buque, a su aseo y limpieza, a
remendar velas y demas faenas marineras que
el Capitan dispusiere". Es preveien càstigs
per al que fos "revoltoso insubordinado" i
ningú podia separar-se "de a bordo" ni es
podia embarcar res sense permís dels
directors o el capità. Es preveien també les
mesures a prendre en cas de malaltia i com
no es rebaixaria al malalt el sou que li correspongués, de la mateixa manera que si algú
moria eren els hereus els qui rebrien la seva
part, tot plegat amb excepcions puntuals.
L'expedició es considerava acabada quan el
vaixell havia tornat al port de Palamós. La
liquidació a cadascun dels tripulants la feia
l'armador a Palafrugell després d'haver venut
el coral pescat, en principi a la vila mateixa,
però hi havia la possibilitat de realitzar la
venda en altres llocs i fins i tot a l'estranger
si es considerava més convenient. En cas que
no s'hagués aconseguit la pesca desitjada, o
que aquesta fos insuficient o que algun
sinistre perjudiqués l'expedició, les pèrdues
les patia l'armador, ja que els tripulants
havien de rebre de totes maneres els corresponents salaris. I aquestes són només algunes
de les estipulacions que estaven previstes.

rRIMFH¡:S NOTíl'IES

Completen la documentació relativa a
aquest viatge del Lepanto dues cartes enviades
durant la tornada -gener de 1894- per un
dels directors de pesca a l'armador. En
aquestes i de manera reiterada li fa saber que
té dos cadàvers a bord a causa de la febre "de
aquellos paises" i li demana d'una manera
gairebé tràgica que parli amb el metge de
Sanitat per a evitar que el vaixell hagués
d'anar a Maó a fer quarantena, oferint els fons
monetaris que porten per a pagar el que fes
falta i arreglar-ho, Està clar que, tot i els
importants guanys que es podien obtenir, les
expedicions per a pescar coral eren mo lt
insegures i no sempre acabaven bé.
Existe ix un document sobre Palafrugell
de l'any 1790 -obra del llavors notari de la
vila Joaquim Vergonyós a instància de la
visita de Franc isco de Zamora i que es
conserva a la Biblioteca del Palau Reial de
Madrid- que descriu Calella en els següents
termes: "El uno (puerto) llamado Calella en
que las embarcaciones de trafico hazen su
embarco de granos y otros fru tos del Pahís
para la Capital del Principado y su Costa,
Reynos de Valencia, Murcia y Andalucia y
por Levante, de Francia e Italia y
desembarcan los distintos genero s que llevan;
en cuyo puerto habitan unas quinse familias"
(sic), Francisco de Zamora ho va resumir
lacònicament en el seu "Diario de los viajes
hechos en Cataluña" dient que "la congregación -de Palafrugell- es poca cosa, el
puerto también lo es, pero tiene tal cual
camino". Com a aclariment, cal dir que
aquest personatge era un funcionari i escriptor
castellà que, de l 1790 al 1795, va recórrer
Catalunya recollint-ne informacions, sembla
se r que per a informar el govern sobre la
situació econòmica del país.
Francisco de Zamora deia que al 1790 a
Pal afrugell hi havia 12 embarcacions i 30

embarcacions de pescadors, Al 1865, P.
Martínez Quintanilla recollia l'existència de
50 embarcacions de rem -amb 150
tripulants- i 2 de vela -amb 10 tripulantsa Palafrugell. Tenint en compte que llavors a
Llafranc i Tamariu la població era mínima, es
pot dir que la gran majoria d'aquests vaixells
eren de gent de Calella.
Per altra banda, un article d'Agustí M,
Vilà publicat als Estudis del Baix Empordà núm.
17 (1998) amb el títol El tràfic de cabotatge al
port de Palafrugell, analitza els documents que
s'han conservat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell en relació a les sortides i entrades del port
de Calella, La informació comprèn només uns
mesos de l'any 1823, però és suficient per a ferse una idea de com funcionava el tràns it
marítim de Calella en aquella època.
Del port sort ien especialment taps de
suro, coral, vi negre i productes del país com
ara blat, farina, faves o fesols. Les destinacions
abraçaven tota la costa catalana i arribaven
també a ports italians (Gènova) i francesos
(Sète). Agustí M, Vilà remam} el fet que gran
part de les mercaderies són productes de les
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comarques properes, fent una menció especial
als taps i al coral, elements importants en el
desenvolupament de les poblacions
empordaneses. També hi havia una sèrie de
mercaderies que entraven per via marítima a
Calella per a ser automàticament redistribuïdes per via terrestre cap a les poblacions
de l'interior, principalment a la Bisbal.
La tercera font d'informació del segle
passat sobre el port de Calella és el Diccionario
geogr6.fico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones en Ultramar, de Pascual Madoz,
publicat al 1849 i on, a l'apartat referit a
Palafrugell, es diu de Calella que "se considera
como el puerto de eSta pobl., por donde se
hac e la importacion y esportacion de fru tos y
efectos". (sic) Esmenta també l'existència

d'una duana de 4a classe per a l'exportació de
suro i de la fruita sobrant i per a la importació
d'alguns articles que falten. Aquesta duana va
desaparèixer a començaments del segle xx.
Josep Pla escriu en e! seu llibre Peix
Fregit que "Tots hem aconseguit la presència
d'un duaner a la vila, presència justificada
perquè a Calella s'h i podien embarcar
mercaderies. Moltes bales de taps degueren
sortir, probablement, de Calella l'època que
els tapers anaven a la fira de Bellcaire de
Provença". Abundant en e! mateix tema,
Joan Pericot diu que "encara que tot anava a
empentes i rodolons, l'economia calellenca
conegué un cert impuls (es bastí casa, o
magatzem, sobre una bona temporada de
pesca) i arribà ja a les acaballes de la centúria
amb un moviment comercial prou important
-que defallí aviat- basat en els seus pilars
principals: la pesca i el port. Aquest darrer,
sobretot després de l'empenta surera
immediata a la guerra francoprusiana, ja va
agafar un impuls decisiu, com a port de
Palafrugell que era; fins i tot arribà al luxe de
tenir duaner propi" (Calella de Palafrugell i les
havaneres , 1966).
Aquesta és la causa més concloent per a
just ificar la importància del port i i
l'existència de la duana: Calella era el port
de Palafrugell i Palafrugell va passar per una
etapa -que va començar cap al 1750 i va
durar fins a principis de! seg le XX- de
progrés i riquesa general que afectava pràcticament tots els estaments socials gràcies a la
indústria surera. El suro s'exportava per mar,
generant una intensa activitat que va portar
Calella a la seva època de més volada des
que temps enrere un petit grup de pescadors
va decidir marxar de les muralles de Palafrugell i establir-se vora un mar més o menys
deslliurat de pirates per a dur a terme la seva
feina amb més comoditat.

Un poble de pescadors
(finals s. XIX--1935)

Instal·lats en el nucli central del poble, els calellencs feien la seva vida envoltats a
banda i banda per dos creixents nuclis d'estiuejants, el Canadell i la
Barandilla-Sant Roc. Després d'una breu època de prosperitat econòmica, gràcies
al coral i al port, Calella va arribar a les portes d'un nou segle que canviaria
completament la seva configuració i els mitjans de vida dels seus habitants. En
aquells moments, però, encara es vivia d'un clement tan tocacampanes, que diu
Joan Pericot, com és el mar. I això volia dir feina dura, pocs diners i molts sacrificis.

L,

Assumptes religiosos:
l'església i el cementiri

any 1854, mossèn Joan Collboni,
rector de Palafrugell, va enviar un
informe al Bisbat de Girona
esmentant la conveniència de crear
una nova parròquia a Calella; però no fou fins
trenta anys més tard que es va tirar endavant
el projecte. Al 1884, el bisbe Tomàs Sivilla,
en una visita a Palafrugell, va manifestar els
seus desitjos de veure construïts al més aviat
possible a Calella una església i un cementiri
catòlics, contribuint a tal efecte amb un
donatiu. Es va nomenar una comissió de
feligresos que serien els responsables de la
construcció de l'església de Sant Pere i que
obriren una subscripció popular per a sufragar
les despeses. El terreny on es construiria va ser
cedit gratuïtament el mateix any pels palafru-

gellencs Narcís i Josep Codina, pare i fill
respectivament. Per això més endavant el
carrer adjacent es va anomenar de Codina.
Aque~ta cessió incloïa no només el terreny de
l'església, sinó també el de la plaça i aquell on
havia d'anar la casa i l'hort del rector.
L'any següent l'Ajuntament va donar la
seva autorització i començaren els treballs.
Fou el rector de Palafrugell en aquell moment,
mossèn Miquel Ferrer, qui va entrar la
instància demanant permís per a construir un
"templo católico" a Calella, acompanyant els
plànols corresponents. El primer plànol el va
fer l'arquitecte diocesà senyor Almeda. El
mestre d'obres fou el palafrugellenc Josep
Ferrer, a qui se li va concedir l'obra en
subhasta amb la condició de no interromprela mentre h i haguessin fons per a continuar.
La primera pedra es va posar el 25 de febrer de
1885, davant d'una gran concurrència. Va ser
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col· lacada a l'angle superior de ponent dels
fonaments, a una mica més de dos metres de
profunditat, i tenia un dipòsit dins del qual
s'hi va introduir un tub de plom hermèticament tancat amb dues monedes de coure, una
de plata i un pergamí amb una inscripció que
recollia els detalls de l'acte.
L'església es va cobrir al 1886. Un any
després es va fer la volta, el presbiteri i el
campanar. El cost total va ser de 17.487'60
pessetes. El bisbe va beneir la primera
campana, de nom Teresa de Jesús, entre les
vuit i les nou del matí del 19 d'octubre de
1887. A dos quarts de deu del mateix dia,
mossèn Miquel Ferrer va beneir l'església, acte
al qual va seguir un ofici solemne cantat i
acompanyat d'un harmònium. Hi havia tanta
gent que no van cabre dins l'església i molts
hagueren d'assistir a l'ofici des de fora. A
continuació es va celebrar una gran festa, amb

tot l'exterior de l'església ben engalanat, i el
rebombori fou tal que els tripulants d'un vapor
i un vaixell de vela que navegaven en alta
mar es van acostar en una barqueta fins a
Calella per a descobrir quina novetat hi havia
que provoqués tant de moviment.
Tot sembla indicar que l'església no va
quedar del tot acabada, probablement perquè
es van acabar els diners. Quan Dorotea de
Chopitea -una filantropa de Barcelona
vídua del palafrugellenc Josep M. Serras'assabenta de l'existència de l'església a
Calella, aquesta és descrita com "una iglesia
en estada ruinoso y privada ademas de cuIto".
No obstant això les dues coses no són gaire
exactes. És poc probable que estigués ruïnós
un edifici que s'havia inaugurat dos anys
abans i està clar que s'hi celebraven misses,
encara que fos de manera discontínua. El que
sí que és possible és que estigués una mica
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deixada i és segur que hi havia coses que
havien quedat a mitges.
Al 1889, Dorotea d e Chopitea va
decidir fundar un benefici a Calella. Va fer
restaurar l'església i després féu construir, a
tocar, una casa on pogués viure un sacerdot
-que és la casa de l'actual rectoria-, tot
entregant al bisbe de Girona els diners per a
la renda del capellà que s'hi instal·lés. Les
obligacions d'aquest serien dir missa cada
diumenge -a una hora fixa i avinent perquè
els pescadors hi poguessin assistir-,
ensenyar-los i explicar el catecisme de la
doctrina cristiana i resar públicament a
l'església cada dia el Sant Rosari. Modesto
Hernandez, que era el president del Círculo
de Cató!icos, recomanà per a la tasca mossèn
Narcís Molla, en una carta del dia 7 de maig
de 1889 on deia el següent:
"En cuanto al beneficiado, de bo en
conciencia proponer a usted, rogandole
encarecidamente lo haga suyo, y que con
energía lo sostenga, al reverendo don Narciso
Molla, el Santa, como le llaman por aquí. Es
Vicario de la parroquia y tiene, por sus
excelentes virtudes, grandísima influencia en
el pueblo de Calella, a donde va, cada dos días
de fiesta, a celebrar. Se necesita allí un
sacerdote joven, que sepa guiar a los niños,
pues de los arboles viejos bien poco fruto
podra sacarse. Podra haber sacerdotes mejores
que él, pero difícilmente se podra encontrar
uno que le supere para aquel puesto, pues es
dicho señor un sabio y un santo."
Mossèn Narcís era originari d'una família
pagesa, amos del Mas Molla de Calonge des
de diverses generacions, encara que no eren
hisendats. Dins del conservadurisme de
l'església de l'època, tenia unes idees una mica
més liberals -encara que aquest liberalisme
vist des d'avui pugui semblar poca cosa-, per
això no va ser gaire ben vist en els cercles del

bisbat de Girona. En la seva joventut va
sintonitzar amb l'apertura cultural i social del
papa Lleó XIII. Havia estudiat el batxillerat
d'Arts i Oficis, obtenint un premi extraordinari, i era un lector habitual, cosa que el
situava en un nivell cultural una mica més alt
del que era habitual entre els capellans de
l'època. Li agradava anar a mar, per això quan
algun pescador estava malalt s'embarcava per
a substituir-lo, de manera que l'absència no
perjudiqués la pesca de la resta. A més de
l'església de Calella, va ser iniciador de la
construcció de l'església de Sant Antoni de
Calonge i de la restauració de la capella de
Nostra Senyora de Bell-lloc.
Mossèn Narcís havia estat coadjutor a les
parròquies de Castelló d'Empúries, de la
] unquera i en aquell moment ho era de
PalafrugelL Una vegada escollit, va parlar
amb Doña Dorotea sobre els diners que
necessitaria el benefici. La suma inicial va ser
fixada en dotze duros mensuals, però el
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Rectors de Calella
Mossèn Narcís Molla Presas

(18b7-1929)
Mossèn Rafel Duran Tuhert

(1929-1975)
Mossèn Joan Bosch Riera
(I975-1986)
Mossèn Amcm Recio Rodríguez

(1986- .. )

mo ssè n re marcav a que aque st a e ra la
quantitat estrictament justa, ja que calia tenir
en compte que el poble de Calella era molt
pobre i que no se'n podien esperar almoines a
missa, ans al contrari, ell es veuria obligat a
donar remei a moltes n ecessitats de la gent
durant les èpoques de crisi. Esmentava també
que li calia disposar de la casa com més aviat
millor, per a pode r- s 'hi instal ·lar al més
ràpidament possible.
En una carta, mossèn Narcís comunicava
a Doña Dorotea que la casa s'estava cobrint i
que aviat es faria el campanar i l'escala de
l'església. Respecte a l'assistència, comentava
que no n'estava gens descontent, però que
només eren dones i mainada, ja que llevat de
casos puntuals els homes no compareixien.
Aquest darrer és un fet que s'ha mantingut
sempre. A Calella, en general, els homes no
han tingut mai gaire afició a anar a missa. Els
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pescadors, parlant amb mossèn Narcís, li
deien "miri, mossèn, nosaltres no venim a
missa, però si mai necessita algun favor vingui
i ens ho digui". N'hi havia fins i tot algun que
no volia de cap manera ni posar els peus a
l'església. Tradicionalment, però, la gran
maj oria es decidien a ass istir-hi per Dijous
Sant i també per Sant Pere, tots ben mudats.
Dorotea de Chopitea hagué de continuar
enviant diners al capellà, ja que l'assignació
prevista al començament resultà ser realment
justa. També va fer un donatiu al mestre de
l'escola, que es trobava igualment en una
situació molt precària. "Celebro saber que
empieza a dar fruto la presencia de usted entre
esas pobres gentes, hasta hoy abandonadas",
deia a mossèn N arcís en una carta del 29 de
març de 1890. Tot i això, no va arribar a veure
el resultat de les seves obres. Tenia previst
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visitar Calella a l'estiu del 1891, però morí
abans de poder-ho fer.
Amb l'altar major de l'església va succeir
un fet curiós. Es va co¡'¡ocar al 1890, gràcies a
la contribució de 500 duros que havia fet
Dorotea de Chopitea, però no va agradar a
ningú. El rector de Palafrugell, que llavors era
mossèn Gerònim Estañol, va escriure que "de
poco gusto es el plano y peor quedó el altar y
de tan mal efecto que no se podía mirar, de
manera que la capilla donde esta colocado
San Pedro era tan ancha como alta, tan
grande era que San Pedro habría podido
extender las redes a su alrededor". Vist això es
va decidir reconstruir-lo, a base d'una
subscripció popular, aprofitant tota la part
baixa de l'altar però reformant completament
el sagrari i les capelles. Es van afegir dues

']t>írolaí a S ant S ebastià
qut es canta "tU l'€ sglé.i!iU dd poble rlc (.Illcll;¡ de lPah1 fru gdl
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vós, tot temps la nostra guia,

jOil estel de l'Empordà!

vós,

que en

Ull

cim volgucreu la capella,

daOlunt la mar, de cara a l'infinit,
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vetllau atent pel poble de Calella
que als vostres peus humil eslà arrupit.
Feu que en la mar, que es clara meravella
que encisa els ulls i a Di:u ens fil admirar

els pescadors del poble de Calella, .

sense perill puguin guanyar-se
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el pa,

I els que hem v ingut al pobl e de Calella.
o n respirant 1\ plaer s'eixampla el pit,
¡Silnt gloriós! feu que trobem en ella
salul pe l {~o..s i pau per l'esperit.
¡Snnl glo riós ! la blanca ermita vostra
relluu mal eix que un far,
Sant lluminòs, siau In guia nostra
del món en l'aspra mar.

co lumnes més per a treure amplada de la
capella central i es va avançar dos pams tot
l'altar per a poder-li donar més alçada. Va ser
acabat al 1892, essent necessari que mossèn
Narcís organitzés una rifa d'un quadre de
temàtica religiosa per a intentar cobrir les
despeses. Com que no n'hi va haver suficient,
mossèn Gerònim Estañol va veure's obligat a
contribuir amb molt més del que pensava. El
cost total fou de 1.265 pessetes.
Al 1892 s'havia col· locat també un
reixat de ferro en el presbiteri -obra del
serraller Joan Gich-, el cost total del qual,
inclosa la seva col· locació i deu palmatòries,
va ser de 200 pessetes, que mossèn Narcís va
obtenir amb una nova rifa, en aquest cas
d'una imatge de la Puríssima.
Fou mossèn Narcís qui tingué la iniciativa de construir el cementiri, cosa que es va
fer l'any 1894. Al princ ipi l'Ajuntament
havia denegat la petició, considerant que el
que es preteni a fer era un cementiri
particular i que aquests estaven prohibits.
Però ell va insistir, aportant tota una sèrie de
dades sobre les defuncions que hi havia
hagut a Calella durant un determinat
període de temps i fent referència al
problema que representava fer els enterraments al cementiri de Palafrugell, que
distava sis quilòmetres. Va entregar els
plànols, el pressupost (el cost total estimat
era de 7.614'34 pessetes) i l'informe de dos
metges en relació a les condicions higièniques del terreny, el qual va ser venut per Pere
Mascort. S'esmentava que l'obra es costejaria
amb fons de "la fabrica de la iglesia". De fet
foren els mateixos calellencs els qui el
finançaren. L' Aj untament fin alment va
acordar autoritzar-lo.
El cementiri és propietat doncs de la
parròquia i no de l'Ajuntament i des de
llavors s'ha anant mantenint en base a les
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~ortlda

de missa del.\ cstillcjanL\ ]O\c/J
Pla ho dcscriu a /a /Jcrfccc/(í: "Eb
semem tenien cncma barhes cu/JiO\C\ i
negre.\, em/nmY(l1'ell haswm I em/JOlainats, /JJ'escntal'cn pOTejades armille\ de

fantasia; les scn)'ores e.\ pcntinat'en
bahil()nicament i tenien

W1CS

joic.\

recargolades. La perita e.\glési¡¡ h!ilnCQ i
marinera, amh el.lostre de l'ilhsis
emjJa/Jerat de /Jeure\ cstrelles, .1' om/Jlia
de perfums de ¡,iolew i d'heliotJïJ/J, que
cren els dos gram /)crfwns -jJcrjl()ns
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.\aròniCJ '- del moment. Le.\ noic.1
cantal'en ill'oficl.l'AI'e Maria de
Gounod i cançom emucradcs i tèhiCl.
Les sonidcs de missa tenien l()1a
awèntica i deliciosa ClIr.lilcria. Eil
.Ien)'ors .l'arrenglerat'en a l'exterior lla
/)()mj)osirat de b .ICl1\'ore.1 desfilam
damnt la .Iem /Jresència"

donacions dels particulars, que pagaven la
voluntat. Més endavant el manteniment va
passar a càrrec d'Asunción Requena, que el
feia com si es tractés d'un jardí, amb molt
de detall, i que també s'encarregava de
demanar aportacions a la gent. Actualment
hi ha una Junta del Cementiri i el manteniment d'aquest es financia amb el que
paguen els que tenen nínxols. Amb això es
neteja i es fan les obres de conservació
pertinents, a més de construir nous nínxols,
sempre necessaris ja que a més de la gent de
Calella també n'hi ha de fora que volen serhi enterrats.
Parlant de mossèn Narcís, dir també que
era escriptor i que va publicar alguns llibrets
de poesia que tingueren bastant ressò, com a
mínim a Calella, fins al punt que alguns dels

seus versos satírics encara són avui en dia
recitats de memòria per alguns dels de més
edat. Per Sant Narcís, regalava unes petites
nines de cartró a les nenes que l'anaven a
felicitar a casa seva. A El Quadern Gris,
parlant de l'estiueig al Canadell, Josep Pla el
descrivia d'aquesta manera, quan el rector ja
es trobava en els darrers anys de la seva vida:
"Mossèn Narcís, que és fill de Calonge
-Narcís Mollar, Prev.-, és el rector de la
petita parròquia. És un bon home. Porta un
bastó de ganxo. Sembla un petit propietari
rural sense ambicions, evaporat. Fa visites a
les famílies. Hom el fa seure sota l'ombreta
que fan les acàcies de bola dels jardinets. És
un senyor d'edat, artrític, de moviments lents,
callat. Si seu en un balancí, es manté rígid,
sense deixar caure l'espatlla sobre el respatller,

L'1\
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vertical com un màrtir. Parla de manera
torturada i és d'una admirable puerilitat
d'esperit. Aquesta tendència de Calonge a
produir capellans i anarquistes! Diu, primer,
unes frases de salutació i pregunta per la
família. Després, fa unes consideracions sobre
la immoralitat a les platges i la marxa
diabòlica que el món ha emprès i que
conduirà fatalment a la catàstrofe. Després
calla i adopta un posat com qui vetlla un
malalt. Després, quan l'ha vetllat, s'acomiada i
amb el seu bastó de virolla emprèn el retorn a
la rectoria, ara un pas, ara un altre." En el
mateix llibre Josep Pla transcriu una conversa
entre el seu pare i el capellà: "- Sap a quina
hora dinarem avui, mossèn Narcís? -diu el
meu pare- Seran més de les dues tocades! Si
els vells tornessin de l'altre món! - Ja ho pot

ben dir Tonet, ja ho pot ben dir! No hi ha
ordre ni concert. Si els vells tornessin de
l'altre món ... No me'n parli". l l'escriptor
conclou que aquesta "és la conversa indefectible de cada any, per Santa Maria, que tenen
mossèn Narcís i el meu pare. Des que tinc ús
de raó que la sento pronunciar. El que
impressiona és l'automatisme anual de la
conversa. ¡És possible -penso- que quan es
troben dues persones parlin sempre del
mateix? De vegades sospito que la característica d'una societat civilitzada és l'automatisme co¡'¡oquial. En els pobles, que és on la
gent es coneix més, aquest fet és molt visible
i es pot constatar correntment. Un bon
observador, coneixedor de la gent, podria
endevinar els seus diàlegs d'una manera
gairebé indefectible."
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Portada de Caborias de mOlsèn Narcís
Molla i Presa.1 (Ca[onge, 11\60Girona, 1929). Aquest llibret de
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[loemes .Iatírics t'a tenir llll èxit
im1lortant tot Il'Cndre's a llll {lreu car
1)er a l'èl)()ca, I sCrt'i al.lc1I a1l1Or [Jer a
sortir d' IIlla Incocu1JQ/lt siwacirí de
{Jrecarietat. Aquesta és la tercera
edicirí, 1'lÍltima qlle e.1féll, datada al
1902. Es \'a {Jllblicar com a QWJniml
seme l¡llicència cie l'es¡;lóia, de fet no
\'a agradar a la ctÍria eeleslà.luca de
Girona, que intentà infruct1losamellt
qlle no es reedités. Part dels hcncficis de
la \'enela de/llihre es t'Qll (btlllar a
l'a(iJ]\lisicuí d'un harm(Jnl1!nl 1)er a
l'església de Calella, el qllal.lc salt'à in
extremis de scr destr\lit dllrant IQ gllerra
Civil. Un altre llibret de jJoemes qlle
s'ha consermt de m(J.\Sèn NarclI és
Pclcgrinació ampurdancsa a Lourdcs.
Impressions dell'iat.ge (1908)

Mestres de l'escola de nens

Mestres de l'escola de nenes

Manuel Planellas
Fins al 1906,
que fou quan va morir
Gracilià Dalmau i Bofill
Comença el 1906
Pere Valls i Sala - Fins al 1913
Sebastià Fornells i Llavià-1913-1914
Josep Orfila i Gomila -1915-1920?
Bartomeu Sala i Martí - 1921 -1923/24
Juan A. Marín i Jiménez
1924 Nomenat al juliol,
al setembre ja hi ha Agustí Prat
Agustí Prat i Casademont
1924-1936
Josep Maria Casellas
1936 Va ser-hi molt poc perquè
el van cridar al front, no consta
a la fitxa d'ensenyament
Salvador Vicenç i Feliu
1937-1939. Hagué de marxar a l'exili
Mossèn Rafel Duran i Tubert-1939-1949
Joan Farga i Alsedà - 1949-1952
Mossèn Rafel Duran i Tubert - 195 2- 1955
Jaume Bosch i Noguer - 1953-1955
Jesús Ventura i Fernandez -1955-1966
Manuel Sanchez i Torreblanca - 1966-1967

Anna Riera i Bonaba - 189 1-191 8
Francesca Ferrer i Risech,
Doña Paquita - 1918- 1923
Amanda Magaña i Hermíndez - 1924-1925
Josefa Oliver i Alcazar
1925-1931/32 Era d'un poble de la província
d'Almeria i va plegar quan vingué la República
perquè no sabia fer classes en català
Anita Figa i Pous
Maria Vilaseca i Juncà
1934- Durant la guerra va marxar a França
Catalina Serra i Sais
1942-1943. Va fer classes a nens i nenes
Maria Junqué i Morató
Fins el 1945. No consta a la fitxa d'ensenyament
Montserrat Medir i Costa - 1945-1946
Angelina Potau i Gili - 1946-1951
Luda Plana i Cama -1951-1952
Mercè Maymí i Casademont - 1952-1956
Carme Lloret i Salamía - 1956-1957
Victòria Viñals i Quintana - 1957
Maria Teresa Buixeda i Gutiérrez-1958
Maria Junqué i Morató - 1958-1968

Però mossèn Narcís es va ferir i la seva
família de Calonge el va venir a buscar per a
dur-lo a algun lloc on estigués més ben
cuidat, ja que els se us costums a Calella
xocaven sov int amb les precaucions que li
havien indicat els metges. Això va suposar
algun enfrontament amb els veïns que,
d'acord amb els desitjos del mossèn -el qual
preferia quedar-se allà- no volien deixar
que se l'emportessin. Al final, vist que no
volia tornar al mas Molla, el van dur a l'asil
sacerdotal de Girona, on moriria. Després hi

Escola mixta
Maria del Carme Quintana i Poch -

1968-1977

hagué un curt període de temps en el qual
vingueren capellans de Palafrugell a dir missa
fins que, al 1929, va arribar mossèn Rafel
Duran com a nou rector. A diferència de
mossèn Narcís, que tenia poca tendència a
entrar en les coses de l'altra gent si no li
demanaven, mossèn Rafel tingué una vida
molt activa a Calella i estava al cas de la
majoria de coses que passaven en el poble i
fins i tot dins de cada família. Col· laborava
amb els pescadors i ajudava els més necessitats. A partir de llavors Calella s'erigí com a
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L'edifici de les escoles
Al 1886, josep Niell, josep Ll adó i
Sebastià Morató proposaren la creació d'una
escola a Calella. Es va presentar una
instància a l'Ajuntament, signada per
diversos veïns. L'Ajuntament la passà a la
junta Local de Primera Ensenyança per a
estudiar- ho i al 1888 donà el permís per a
construir-la, a expenses dels veïns de Calella,
que la costejaren amb aportacions setmanals.
Ernest Morató explica que el diumenge,
després de dinar, els pescadors anaven a
"partir" i cada dotació, en el moment de
passar comptes, separava una quantitat
proporcional al guany de cadascú que
passava a una comissió proescoles.
En aquella època hi havia, a més de
l'escola oficial, alguns particulars que
impartien classes. Sembla ser que les disputes
entre els ensenyants per a obtenir subvencions provocà que l'Ajuntament retirés
qualsevol tipus d'ajut, a resultes d'això Calella
es quedà sense escola durant uns quants anys.

L' cIJ!,lé.li!1 de Calcl/a
a l'aclIlLllillll

capellania autònoma, començà a tenir vida
pròpia i deixà de dependre totalment de
l'església de Palafrugell. Canònicament no té
el títol de parròquia, però compta amb totes
les seves competències.
Alla Hlml I I3lillaha (A~I/I/Ull<l. J hill)
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Fil1l dc dalt, Icm!>rc
d'cILjl/crril1l drel1l, "',~llsli
l'ral, Narc[1 ConC\',
Fredtrie U01'Cl'dl, l'ere
Cortn,joCln ()I/i.lel,joan
BaL\, jmep Arhonè.1 I l/n
c!csconcglll \cgona fi/a,
jeslÍs l'ral, jose!> Manil
Prat, l/n desconegl/t, jose!l
l'11mb. Tomòl l'a/et, Albert
GI/n, joan l'iflln,; ,
Fenlll1ldo Ferrer, ,\1aní
Ferrer i BOIch, Tercera fi/a,
G!úllenllo Agn\li, Àngel
Ruce/li, }me!l Sàhilt, O/alen,
joan Arho1lès I Im fora.ller.
Fi/a de baix, jOIl1l l'mt,
]\¡arc(1 Sàhat, josep
France.leh, jordi Niell.
Tomà.1 Parera.1 i Sa/melor
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A les darreries del segle passat, hi van haver
peticions tant d'un inspector com dels veïns
perquè es reobrís, la qual cosa es va fer ja
entrat el segle XX. No obstant això Calella no
es degué quedar sense ensenyança, ja que
sembla ser que almenys Ana Riera continuà
fent classes en aquest període.
L'edifici s'havia construït en un solar,
propietat de Luis Carlos Vehí, que es trobava
entre els actuals carrers de Chopitea, de Gelpí
i d'August Pi i Sunyer. Ell el vengué a un grup
de veïns de Calella l'any 1909, per un preu
simbòlic de setze pessetes i amb la condició
que es destinés perpètuament a escola. Les
nenes ocupaven l'aula que dóna a la part de
darrere i els nens la de davant, enfront del
carrer de Chopitea. Un any abans, l'inspector
que va venir de visita treié una impressió molt
dolenta tant de l'escola de nens com de la de
nenes, dient que hi havia escassos resultats,
falta de material i molta brutícia.

La gestió de l'escola anirà a partir de 1912
a càrrec de la recent creada Sociedad de
Instrucción y Pesca, que establí l'existència
d'una Junta de l'Escola. Les tarifes establertes
en els estatuts eren d' 1 pesseta pels alumnes
menors de sis anys, 1'50 pels menors de nou i
2 pels menors de tretze. Es reconeixia a la
J unta la facultat d'admetre gratuïtament els
nens "enteramente necesitados" i també a
expulsar els "díscolos" i "incorregibles".
Les anades i vingudes de mestres van ser
molt freqüents. En diverses ocasions algun
mestre s'havia hagut de fer càrrec dels
alumnes d'un altre, en marxar o morir aquest,
i també de demanar a l'Ajuntament la
subvenció corresponent de la nova classe. Fins
i tot fou la mateixa muller del mestre qui en
algun cas hagué de començar a fer classes a les
nenes que s'havien quedat sense professora.
Aquest tema de les subvencions era
bastant delicat i semb la que, tot i que es
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devien recollir en el pressupost del municipi,
no es concedien de manera sistemàtica i més
aviat eren els interessats que havien de
reclamar-les. Al 1915 van ser els mateixos
veins de Calella els qui es dirigiren a l'Aj untament demanant que seJn concedís una al
mestre Josep Orfila. Aquest s'havia fet càrrec
de l'escola dels nens quan no estava ocupada
per ningú i els calellencs estaven molt
contents amb la seva feina, la qual cosa es
demostrava amb el fet que en pocs mesos el
nombre d'alumnes passés de set a trenta-set.
Certament la vida dels mestres no devia
ser fàcil. Quan Ana Riera dimiteix del càrrec
al 1918, després de molts anys exercint-lo,
manifesta que ho fa -a més de per altres
raons personals- degut a la modesta
subvenció que rep i a les condicions deficients
en què es troba tant el local com el material

de l' esco la. Pel que fa als alumnes, al ser
escoles unitàries les edats anaven des dels
quatre o cinc anys fins als tretze, però això no
representava un gran problema per a ls
mestres, ja que el nombre de nens i nenes era
prou reduït per poder treballar amb
comoditat.
Al 1919, els firmants de l'escriptura de
l' escola i altres veïns van ser reunits per
mossèn Molla i van aprovar, amb un sol vot
en contra, que el poble de Calella cedís la
casa-escola a l'Ajuntament. L'única condició
va ser que servís per a l'ensenyança i educació
dels nens i nenes. A més suplic aven a
l'Ajuntament que pagués a la Sociedad de
Socorros Mutuos La Pescadora la quantitat de
280 pessetes, que aquesta havia deixat en el
seu moment per a fer unes obres necessàries a
l'escola, i que es concedís permís a aquesta
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El dia quinze, s'obrí a Calella l' establiment de banysqu: ,esta niontat arn
tots els avenços niOderns, haventhi
també sala de dutxes.
Com els demés 'anys, pera !Dajor comoditat dels banyistes, surten tarta~es dePalafruge,1I 'j La Bisbal, demat! y' tarda, y am combinació am l' es. t~bliment de banys.
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Anunci dels flam,\ d'en Catxa
25 de jllliol de 1908 en
el perit)Jic palafntgcl/enc La C)'()nIC(I.

Ilpllrc¡;llt el

Signants de l'escriptura
de Sa Perola de 1868
EU,!,.!eni PirnllL! i l~Llné .. " J{)~LJ") Rlerd
I Gich, Franci,c" Vllbll Pirml,~,

J",el' Gell'í I P'lCh, (;d C;ell'l I
Bataller, M,mí Bofdll C"c!II1<1,
Flom Frigola I Forment, FranClsc()
Albertí I Rllger, lv!artí Nielli R"s,
Joan Bas i Mateu, Tllmàs ROl'lra i
Ferrer, Jo.sel' ROI,r'l I Furer, J"sep
Niell i Gelpí, FrancisCll Pla i Auger,
Ignasi Cmllpeny i Tllam,ís, I Miquel
Romaiï.ach i Man6.
Signants de l'escriptura
de Sa Perola de 1986

Fernando Ferrer I Figuer 1-', Josep
Silbat I Pelc.~n, Ànge! Sahat I CJtll'í
Quimet Niell i Corredor, Benet
Pascu'l!1 Riera, N'lrcís Cmtc\ I
Bosch, Martí Ferrer i' Palet, Vicenç
Lueras I L1adcí, Lluís VilLl!1 Bert,l I
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societat per a continuar celebrant les seves
reunions a l'edifici com havien vingut fent
fins llavors. El que sembla clar és que a la gent
de Calella el manteniment de l'escola els era
molt gravós i que creien que estaria més ben
sostinguda si se'n cuidava el municipi.
Però ja abans d'això, el juny de 1914, un
grup de veïns de Calella havia presentat una
instància demanant la creació d'una escola
elemental sostinguda amb fons de l'Estat.
Segons el seu punt de vista era l'única manera
d'assegurar al poble l'ensenyança primària amb
caràcter permanent, ja que en cas contrari el
sou dels mestres era irrisori i aquests no tenien
interès a quedar-s'hi. En una segona instància
insistint en el mateix tema, fins i tot citaven

una recent disposició del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que afavoria la creació
d'aquest tipus d'escoles. Finalment, el 1922, el
ministre va aprovar el funcionament d'una
escola nacional de nens i una de nenes a
Calella, però amb caràcter provisional. A partir
d'aquest moment serà l'Estat qui pagarà als
mestres, que fins llavors subsistien amb les
aportacions dels pares dels alumnes, fetes a
través del gremi, i les subvencions del municipi.
L'escola comptava també amb unes habitacións per als mestres. Com a mínim Maria
Vilaseca, Angelina Potau i més endavant Jesús
Ventura van viure-hi en algun moment, però la
majoria de les èpoques aquestes habitacions
van estar abandonades. Al juny de 1922, el
mestre Bartomeu Sala va presentar una
instància a l'Ajuntament sol· licitant poder-s'hi
insta[.[ar amb la seva família. A[.[egava dificultats per a dur a terme la seva feina a causa de la
distància, però el Ple de l'Ajuntament denegà
la seva petició per set vots a tres, argumentant
que es perjudicava la mestra. Bartomeu Sala
insistí i l'Ajuntament acabà distribuint els
locals, els de la part d'orient per al professor i
els de ponent per a la professora. Tot i això,
sembla que ell no es va acabar insta[.[ant mai
allà. En canvi hi ha constància que Francesca
Ferrer, que venia de la vila en bicicleta, utilitzava la petita cuina que hi havia a l'escola per a
fer-s'hi el dinar, de manera que les
insta[.[acions no eren del tot desaprofitades.
Per altra banda, moltes de les reunions de gent
del poble es duien a terme a l'escola, que per
tant també servia com a local social.
L'enllumenat s'hi va instal·lar l'any
1924, cinc anys després que l'electricitat
arribés a Calella. Se suposa que van aprofitar
per a fer altres treballs de manteniment, ja
que l'any següent l'inspector visita l'escola i
diu estar plenament satisfet de les obres que
s'hi han efectuat.

Alguns edificis emblematics:
Sa Perola i els banvs d'en Caixa
Sa Perola és una casa de planta i pis
situada al carrer de les Voltes i que va edificar
a la primera meitat del s. XIX el Gremi de
Mariners de Calella. Al 1865, Josep Bofill i
Josep Marquès, que la posseïen en representació de l'extingit Gremi, la van vendre a Joan
Bofill i Codina, que la va comprar per a
guardar-hi "los enseres y utensilios necesarios
pa ra poder teñir los arreos y aparejos de
pescar", segons s'havia vingut fent des de
sempre. A l'escriptura consta que la casa havia
'~ t<1t en possessió des de temps molt remots del
" Jr ' mi o de mareantes de la propia villa", la
q ll ~d osa és ratificada pels testimonis de Josep
L1¡¡ v i ~ , Joa n Romañach i Jaume Pareras, que
hnv i ' n rormat part de la Junta d'aquest gremi.
IJ v; dor d , la finca és de 3.500 "reales vellón".

Joan Bofill i Codina, tres anys després,
va tornar a vendre Sa Perola, en aquest cas a
un grup de setze pescadors de Calella. És
molt possible que aquest gest fos el motiu de
donar a l carrer contigu el seu nom. El
venedor es va reservar el dret per a ell i la
seva família de continuar utilitzant les
insta[.[acions de tenyit. S'establí que la casa
no es podria tornar a alienar sense el consentiment de les tres quartes parts dels interessats i que cada any haurien d'escollir entre
ells un admin istrador per a governar i
administrar elloca!. La casa es va vendre per
175 "duros" o 350 "escudos".
Els pescadors formaren al 1909 el Gremi
de Pescadors Sant Pere, però serà la Sociednd
Instrucción y Pesca de Calella de Palafrugell, els
estatuts de la qual daten del 1912, qui gestionarà la Perola a partir de llavors. Destacar
corn a curiositat que entre les obligacions dels
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socis hi havia la de deixar neta la casa del
Gremi després d'utilitzar-la.
Des de sempre, la planta baixa de Sa
Perola s'havia utilitzat per a tenyir-hi xarxes.
En canvi el primer pis era destinat a lloguer
d'alguna família de pescadors. Le~ xarxes es
tenyien per a mantenir-les en bon estat i
també perquè sota l'aigua quedessin prou
dissimulades i els peixos no les veiessin. El
procediment es basava en primer lloc en un
pou d'aigua dolça, la qual es traspassava a la
primera perola, que tenia un foc de llenya a
sota, perquè bullís amb el tint. Aquest
s'aconseguia tradicionalment a base d'escorça
de pi, només en les últimes èpoques es va
poder adquirir un producte manufacturat. La
dissolució es conduïa fins el pou de tenyir, on
les xarxes romanien durant el temps que fos
necessari. El següent pas era passar-les als pous
escorredors. Part del líquid resultant es
tomava a utilitzar i part anava a parar al
carrer. Les instal·lacions s'han mantingut en
perfecte estat fins avui i l'edifici és un element

important dins del patrimoni arquitectònic i
pesquer, no només de Calella, sinó de tot el
nostre litoral. Sa Perola per altra banda era
també un lloc de trobada habitual dels
calellencs, ja que hi feia calor i per això era
habitual que la gent s'hi reunís a l'hivern per
escalfar-se, xerrar i fins i tot berenar.
Aquest tipus de locals existien en
diversos pobles de pescadors del litoral. En
algunes ocasions pertanyien a un particular i
en altres a una agrupació de pescadors o a la
confraria. A Calella, en no existir confraria,
es pagava un duro al mes com a manteniment de la casa. Amb el temps, aquest
percentatge serví per a construir una barraca
a Cala Estreta, en el terme municipal de
Palamós, que encara avui existeix i que
servia perquè els pescadors s'hi refugiessin si
s'aixecava tramuntana. S'hi guardava el més
essencial per a mantenir-se i els palanquins
per a treure les embarcacions, i a més de la
seva utilitat estrictament pesquera també va
destacar com a lloc habitual de celebració de
dinars de colles.
Al 1986, els descendents dels setze
pescadors, encara en qualitat de Gremi de
Pescadors Sant Pere, cediren gratuïtament
Sa Perola a l'Ajuntament per a destinar-la
com a bé de domini públic i en benefici del
poble de Calella. Va ser -en un moment
en què l' escola ja estava eílderrocada i
bastant abans que es construís un local
social i de serveis al lloc que ocupaval'únic edifici públic de Calella. En aquest
moment, ja feia uns vint-i-cinc anys que
s'havia abandonat el costum de tenyir
xarxes. Al 1987 s'hi va ;nsta[.[ar a la planta
baixa l'Oficina de Turisme. El primer pis,
on es va habilitar l'oficina de correus, va
servir com a magatzem de l'Associació de
Veïns i Amics de Calella -encara ara s'hi
guarden les cadires on seuen els músics que

vénen a tocar sardanes al Port Bo a l'estiui és utilitzat com a local de primers auxilis
de la Creu Roja durant la temporada de
platja. Des de 1989, cada Nadal a la planta
baixa s'hi pot visitar el pessebre que fa
l'Associació.
Toca ara parlar de Francesc Estrabau,
conegut com en Caixa, que era un rendista
de Palafrugell, ric i amb moltes propietats,
alcalde de la vila fins a quatre vegades durant
el període que va de 1883 fins a la seva mort.
Utilitzant el seu capital i infl uències, va ferse edificar una casa entre la platja del Port
Pelegrí i la dels Canyers, sobre les roques,
que més endavant va convertir en banys. La
casa data de 1882 i l'establiment va obrir al
1899. Llavors aquest era un indret apartat i
solitari on h i desembocava un rierol i amb
abundància de canyes, d'on és el seu nom.
En Caixa va fer arreglar el camí de manera
que s'hi pogués accedir amb carro. Fins i tot
es va muntar un servei de tartanes que
anaven de la Bisbal a Palafruge ll per a
fac ilitar el transport dels clients. A resultes
de tot això, s'hi van construir noves cases i
de cop i volta allà on no hi havia res acabà
creixent un nou barri. Algunes publicacions
de Palafrugell , obertament enemistades amb
Francesc Estrabau, criticaven un tracte de
favo r en benefici de l'establiment a l'hora de
fer obres municipals.
Curiosament, sembla ser que van ser els
primers est iue j ants que a finals del segle
passat van fe r-se una casa en aquella zona els
que van canviar el nom de la barriada, de
Canyers a Sant Roc, per a donar-li prestigi,
fet que en el seu moment va portar una certa
polèmica. L'edició del 8 d'agost de 1898 del
periòdic palafrugellenc El Distrito de ia que
"Dicho barrio no puede sostene r tales
pretensiones, no obstante haber instalado
a ll í una efígie mas o menos pasable del

santo". Però a l'hora de la veritat els estiuejants van sortir-se amb la seva, perquè els dos
noms s'han mantingut indistintament.
L'obertura d'aquest establiment era una
experiència agosarada, conseqüència del nou
corrent que s'havia imposat entre les classes
benestants de prendre banys d'aigua calenta,
amb aparents finalitats terapèutiques. Quan
Estrabau va morir al 1906, solter i sense
descendència, els banys no el van sobreviure.
Com tantes altres coses, h avien acaba t
passant de moda.
La finca dels banys va anar a subhasta al
1916, adquirint- la el marquès de Barcelona
Firmo de Casanova, el fill del qualla vengué
al 1941 a l fabricant tèxtil Climent
Verdaguer.
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Abans d'això, tanmateix, els banys es van
quedar una llarga temporada completament
abandonats, només cal dir que hi havia un bon
munt de ratpenats. El cas és que des de llavors
la casa és coneguda senzillament com a can
Verdaguer. Pel que fa a Francesc Estrabau, que
Josep Pla va definir com "un home natural i
senzill, gens bufat, normalíssim", se li van
acabar dedicant dos carrers a Calella, un que
porta el seu nom i un de contigu amb la
denominació dels banys d'en Caixa, que és el
que condueix a l'entrada de la finca.

d'aquella època eren la de la Marieta de can
Fonso, al carrer de Miramar, just al costat del
que després seria el cafè de can Perico, i
també a ca sa Noia Rita, futur lloc habitual de
peregrinatge del s carrabiners de Calella,
situada on ara hi ha la taverna La Bella Lola i
que posteriorment es va convertir en botiga
de queviures. La Rita era la mare de la sogra
de Raquel Gifre, que anys després popularitzaria 'el local primer com a botiga de queviures
i després com a bar.
Contemporani als establiments anteriors,
va existir entre 1897 i 1906 el Café Calellense,
regentat per Joan Casademont, que era
conegut com el cafè d'en Joan i que es
trobava, segons Joan Pericot, a l"'ex-menjador
de l'Hotel Gelpí", és a dir, sota les Voltes. A
l'estiu, almenys, s'hi celebraven concerts i
balls. L'establiment va desaparèixer amb la
mort del propietari.
A finals del segle passat també hi havia el
cafè de ca la Pepa i en Marquès, propietat de
Josefa Guri i Josep Marquès, que era a
l'emplaçament de l'actual Bar Didal, al racó
de la plaça del Port Bo. Allà servien gotets de
vi, canya i moscatell. Ella va tenir també una
petita botiga de comestibles just al costat, on
vivien, a la primera casa del futur carrer de
Miramar, on venia quatre quincalles i coses
per a criatures.

1')///)11/)/(1['/1

Tavernes, cafès i botigues
Dues de les tavernes més antigues de les
quals es té notícia a Calella, originàries del s.
XIX, estaven situades costat per costat al
començament del que és el carrer de les
Voltes, a l'actual restaurant Port Bo. Eren la
de can Batlle, a la banda dreta de la façana, i
la del Noi Menut, a l'esquerra. Altres tavernes
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De Josep Marquès i el seu cafè en fa
referència Josep Pla a l'obra Navegació d'estiu,
arran d'un comentari sobre la tradició que hi
ha hagut a Calella de bons jugadors de cartes:
"E l qui tenia fama de saber-ne més era el
senyor Marquès, que tenia un cafè al costat de
l'escala per a pujar al carrer del Mig. Era un
establiment de volta de canó, poc i¡'¡uminat,
d'aspecte mediocre, d'olor de fum refredat,
que semblava un antre. Marquès era un home
d'edat, alt, lleugerament enravenat,
blanquinós, mal afa itat de cara, una mica
macilent, misantròpic, amb un mocador de
seda blanc al coll, de parlar lleugerament
afònic però molt prudencial i compassat. Era
un gran jugador -a qualsevol joc- perquè
tenia, per a les cartes, una memòria
excepcional. Recordava indefectiblement el
que els altres havien jugat i això el portava a
afinar massa les jugades, cosa que fe ia que
sovint passés per ull -per un cabell, és clar.
Per al senyor Marquès, la primera condició
que ha de tenir un cafeter és la constància.
Això feia que no es mogués mai de l'establiment a partir del cafè d'havent dinat fins a la
matinada -paraula que per a ell no tenia pas
un sentit precís i limitat- i això independentment de la clientela que pogués tenir, que
de vegades era pobra o inexistent. Tenir
constància, fer acte de presència ... -no crec
que l'entretingués altra cosa més que l'exercici
d'aquestes virtuts tan substancials i fonamentals". Joan Pericot al seu torn escrivia que "els
cafès no tenien pas tanta clientela com les
tavernes i potser per això, alguna nit, en
Marquès, que tal vegada sentiria els cants que
s'escapaven de cal Noi Menut o de can Batlle,
ple de ràbia al cos per l'estab liment buit,
aj ustava la porta i, amb tots els elements
sonors que tenia a la mà -cadires i vaixellafeia un gran soroll, tot imitant el tràfec d'una
gentada imaginària." Josep Marquès va morir

N P()BLE 1Jl. ITSCAll()I,S

(,,'I/,i I \1,,) 111" (( 'l·1/0
I ~il), l ')() I) 1"",/1/'1, d, Il) 1111 ,I
l'fili 11, ' ll1 ,1,,1 ( 11, ¡{, "" \ ,,/¡, , ,"))1
/"IC/'

'11)) h"JJll'¡/1 f/li', ))")\'1"1, ))),,11 111'll

f,/I)),

del /""\, 'jlll l, ))1,' 11)),1
d'lJi/'ch,,/¡, ill,,11

h,,))

~111Ill\', do

I:)) "I l' 11 cl(lIhlill)C)'I, l'L ".
))1011 h,,))o

h, "1/(1,1

hi h,

1(1

/))" 1))l')){ 1/)),1

/, 'I/li />l,11 llc,ll /lIh1l1"IIlI l/l)\"
c/'ohol1l dL lo ',I/"ITO'

,I lO Il l'l/'

ell l'O/L'I L/I/C Il'))L')) dlll/,'111i
CilllllïLTllliúl IIlI/

l'l"

ljll' "!lLlI L,lI

,/Il)Il' l))l'l 1/I)II'iIlIL I FI ui/L' 'l'li
frL"jllc))llil O l'e 11111 />l'll l'l'l/I
<'I1))1,,/O)II I ,ll Id l' ,hl"'11l ,,/l'llli ))0/1

(/

111.~ilr el l d11n I lli 1111 (I )l1ll'l {ll r lf11(/

lli"))IL·ld dc' i"'ll',IliIl)'\ JJI"II '1l))011
I(/)))/>C O jll':iIl

(ll)),lil'

\¡')))l'h 'II/l

cll"I~I/lI"Ii/ldd, hi l,dldl'O 11,"11 l'LT
(I

OIT, .11l))lr I" /'<l''Ildli, (;"""' l10

'1l1 /1''/1111 I ))Il f~dl,,\'o I))Ul
1"JJlHo! Illl/c' l'liJJlI

J

I I el '1111 L' dll'L 11111 ))IL

lo ,~L'))I fíÜjll' 111<110
/lli 1<1 llilli li"llilllihl, ..

ljl/>'

al 1924 , sense deixar descendència.
Un detall sense gran importància que
potser se'ns ha escapat del text de Josep Pla:
segons el que diu, el carrer de Bofill i Codina
era antigament conegut com el carrer del Mig.
Efectivament, a principis de segle les
tavernes del Noi Menut i de can Batlle eren
les que es repartien la major part de la
clientela de pescadors. El Noi Menut era
Josep Pla, no l'escriptor sinó el fill petit de
Francisco Pla, natural de Blanes i que era
conegut justament com a Xico de Blanes. El
pare era un home molt emprenedor que
s'instal·là a Calella i obrí dos salins, un a
Calella mateix i un altre a Llafranc, i que es
va acabar traslladant a aquesta darrera
població, on va ser alcalde de barri i on té un
carrer dedicat. Pel que fa al Noi Menut,
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també se li va dedicar un carrer a Calella, a
l' igua l que al seu germà, Cipriano Pla,
conegut com es Noi Gran, que v iv ia a l
Canadell fins que es va traslladar a Palamós.
Sembla ser que els dos germans no tenien
gaire bones relacions i s'explica fins i tot que,
en una ocasió, anant en barca un d'ells va
caure a l'aigua i es va negar a se r reco llit
perquè el qui li estenia la mà per a ajudar-lo a
pujar a bord era el seu germà. Pel que fa a la
taverna, va obrir l'any 1897 i va durar fins al
1941, que fou quan el fill del Noi Menut, que
es deia Francesc igua l qu e l'avi i qu e
regentava el local des de la mort del pare, se
n'anà també a viure a Llafranc.
La t averna de can Batlle h avia estat
fundada per Jo sep Ponsatí, t arta ner de
professió i originari de la Pera, població de la
qual el seu pare havia estat alcalde. Per aquest
motiu la família va rebre el motiu de Batlle.
En una primera etapa la taverna havia estat a
l'extrem dret de les Voltes antigues.
L'emplaçament posterior i definitiu va ser en
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aq uesta casa, propietat de Marcelino Simón,
que més tard els Ponsatí van comprar. Però la
casa pairal de la família era on es troba actualment el restaurant Tango . Josep Ponsatí
estava casat amb Maria Rovira, vídu a del
pescador Tarrús, coneguda com a Marieta
Batlle i que era una de les cuineres amb més
anomenada de Calella. Era per altra banda
molt servicial amb els clients i repetia que
sobretot no els diguessin pas que no. Si els que

)(lI"

r

,

Il 'l' lel'IIIJlel("II'/
/>r'

,,',é'OIi,

I

,\Ildil' ."lI1/
'//1/111 iI\
IIlIL

lli

/'11

elll/fe ,Il l'/IIJlel

\IIIJIl l'
/lll/

n/>, r/, I re 11i//trI/1l1

(re/I' \ \ l'''I'i " I / I/Ill
l, /, \ i/l'L, l, I 111 1111
l' '/>L! l ,11>/ FI ',"1
lSI/ri/I, / \l'I//ll'SI)' llli/

li

l'ajudaven a la cuina ja volien plegar, ella
s'oferia a preparar pel seu compte el menjar
dels comensals que el demanaven a deshora.
Durant la festa major, quan les activitats
s'allargaven bastant més del compte i els que
es divertien ja no tenien gaire clar l'hora que
era, ella no tenia cap problema a fer el sopar
tard si algú venia a demanar-ho, encara que a
la taverna ja haguessin plegat veles aquell dia
en el tema àpats. El matrimoni Ponsatí també
és descrit a les pàgines de Josep Pla de la
manera següent: "La Marieta era una dona
voluminosa, amb una mica de bigoti, que
enraonava amb molta ponderació, feia carns
d'olles molt fines i, en aquest temps, el congre
amb pèsols per no citar altres plats -amb una
distinció incomparable. Tenia un toc especial
per a la cuina -el toc que no es compra ni es
ven, el que no es pot descriure, el toc exacte.
El seu marit, el vell Batlle, havia estat tartaner
i havia fet, amb una tartana llarga i a parell, la
carretera de Palafrugell a Girona, durant

molts anys. Era un home molt corpulent, gras,
apoplètic, lleugerament ferit, d'ulls blaus, amb
una faixa negra, molt ampla i ben posada.
Sempre el vaig veure ja retirat, o sigui
desvagat. Abans es veien persones mo lt
grosses: ara, després de la guerra, no se'n veu
cap. Abans es veien, sobretot en els pobles,
persones que havien tingut un atac o que
s'havien ferit: ara, són molt rars. Durant la
més gran part del dia, el vell Batlle se ia en
una cadira a la porta de la taverna, amb un
aire de bisbe sanguini i corpulent, esquivantse les mosques que quan feia calor li envaïen
la cara. Se les esquivava fent anar la mà com
si donés benediccions rutinàries i indiferents."
Els vespres la taverna s'omplia de gom a
gom. Tenien unes quantes taules i cadires de
fusta, al fons h i havia el taulell i, darrere
d'aquest, les bótes de vi. Servien vi negre: un
got petit costava cinc cèntims i un de gran
deu. Els de can Batlle anaven a buscar el raïm
a Garriguella i a Vilajuïga i el vi se'l feien a
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El m és bell mirJdor
de Iii Costa Brava és la

Terrassa del Cafè Miramar
P. ARRONÉS
C"lell,1 de Palafrugell

Calella, a diferència del Noi Menut que el
comprava. De fet era molt habitual que els
calellencs es fessin el seu propi vi, encara que
només fos per a consum propi. Era quelcom
lògic tenint en compte la gran quantitat de
vinyes que hi havia al poble. A la cantonada
del carrer del Pirroig amb el de Codina, on ara
s'hi troba la fusteria, hi havia una premsa de
vi que feien servir tant gent de Calella com de
fora. A can Batlle, a més, criaven porcs a la
casa de l'actual número 20 del carrer de
Chopitea i en mataven dos o tres cada any,
El matrimoni Ponsatí va tenir tres filles,
Margarida, Angeleta i Maria. Aquesta darrera
era la cuinera de l'hotel juntament amb la
seva mare, i Margarida s'ocupava més de les
relacions públiques, motiu pel qual fou la més
coneguda de les tres entre els visitants de
Calella. Angeleta regentava la botiga i a
estones també taverna que es coneixia com
can Batlle de Dalt i que estava situada on ara
hi ha el Centre Comercial Les Gavines del'
carrer de Pirroig. Can Batlle de Dalt era una
establiment gran on es venia pràcticament de

tot: queviures, espardenyes, esclops, colònia,
càntirs ... S'hi anava a comprar oli a granel,
farina i altres productes de primera necessitat.
A l'interior hi tenien una vintena de bocois
de vi. El material era subministrat per
viatjants.
L'altra botiga tradicional d'aquest estil era
l'estanc, que estava situat al carrer de les
Voltes i que, d'entre tots aquests establiments,
és el primer que trobem documentat. El va
obrir l'any 1850 Rafel Casademont i també
s'hi podia trobar una mica de tot. Bona prova
d'això és que en el reg istre de matrícules
industrials de l'Ajuntament de Palafrugell
l'establiment hi figuri consecutivament com a
botiga d'oli i vinagre, com a botiga de
comestibles i fins i tot com a "venta de efectos
de escritorio". Això no obstant, en el permís
d'obertura que el Ple concedí al 1850 ja
constava com a "estanco". També s'hi trobava
molt material de pesca. De l'establiment se'n
va cuidar Rosa Francesch, l'àvia Roseta, que
era la jove de Rafel i la dona de Joan Casademont del Café Calellense, i després va passar a
, .~

L'Hotel Mcditerrani.
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una de les seves filles, Consuelo, soltera i que
vivia amb el seu germà Rafel, també solter, al
pis de sobre. La tercera germana era Pietat,
que es va casar amb Pepet Gelpí, passant per
tant a treballar a l'altre costat del carrer, al
cafè de can G il Gelpí. L'estanc va tancar pels
volts del 1962 i al seu lloc s'hi va instal· lar
una perfumeria que amb el temps es va anar
reconvertint en venda d'articles de platja, un
signe que els temps ja havien canviat.
Parl ant del cafè de can Ge lpí, aquest
havia obert al 1917, a l'extrem occidental de
les Voltes velles. Era propietat de Josep Gelpí,
conegut com en Pepet de can G il o senzillament com en Gil. El seu germà es deia Gil,
però aquest nom donat a la famí lia dev ia
ven ir del seu av i, és a dir, de bastant més
enrere. L'establiment al principi només era un
cafè, després va passar a tenir servei d'habitacions i de restaurant, i es va acabar convertint
en l'Hotel Gelpí. A l'article "Pequeños y
sabrosos secretos de Calella de Palafrugell",
que María Dolares Serrana va publicar al
1964 a La Vanguardia, l'autora va a prendre
un cremat a can Gelpí i s'entreté a parlar-nos
dels fundadors de l'establiment: "Aba jo
estaban José Gelpí y su mujer, la Piedad. José
era pescador y en los ratos libres trabajaba en
el corcho. Tenía unas cuantas barcas y era
amable y campechano. Su mujer, la Piedad,
era una esp léndida cocine ra. De esta feliz
coyuntura -cocinera-pescado fresco- nació
el primer restaurante de los Gelpí. Hacían los
guiso s clasicos de la costa: sardinas con perejil,
"suquet", "allioli", to do acompañado de una
ensalada con anchoas y ace itunas negras y
grandes raciones de pan con tomate".
Cal tenir en compte que en aquest i en
altres casos semblants és difíci l saber on
acaba el que en diríem el bar i on comença el
restaurant o l'hotel. Les dones es passaven
mo lta estona a la cuina i si entrava algú
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demanant si li podien fer alguna cosa per a
menjar, a elles no els costava gens fer-ho.
Passava el mateix pel que fa a les habitacions, sovint se'n diposava al pis de dalt o a
la casa del costat i és probable que ja s'hi
quedés a dormir gent abans que a cap establiment de Calella se l'anomenés hotel.
Al costat de can Gelpí, a la casa
intermèd ia de les Voltes -construïda per
Joan Vigorós- hi havia tingut una taverna
la seva dona, que era coneguda com Marieta
Fonsa -no confondre amb la Marieta de
can Fonso, que són persones diferents. A
partir del 1917 la casa va ser llogada per
Ramon Agustí a Ernestina Marató, la néta
de Joan Vigorós, per a convertir-la en el que
ll avors anomenaven "café de 20 céntimos
taza", que era conegut com el cafè d 'en
Ramon. Torna a ser un cas de cafè que en
rea litat també era restaurant, a més de
disposar de dues habitacions al pis de dalt per
a possibles clients interessats a passar-hi la
nit. A ll à s'hi havia estat N icholas de
Woevodsky abans d'insta[.[ar-se al Cap Roig.
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CALEU A

Les cambres tenien uns cairats antics que
agradaven molt al rus i quan tenia convidats
els portava cap allà a menjar i els e ls
ensenyava aprofitant l'avinentesa.
L'any 1932, Ramon Agustí va adquirir la
Torre Salvadora, situada al carrer de Francesc
Estrabau, per sobre de la platja del Port
Pelegrí, i la va convertir en l'Hotel Mediterrani, inaugurat al 1934, simultanejant-lo amb
el cafè-restaurant de les Voltes, que va passar a
dir-se "Café del Hotel Meditemíneo".
Aquesta Torre havia estat construïda per
Miquel Serrà, un dels transportistes
importants de Girona en aquells temps, que la
va vendre a Ramon Agustí. Per cert que un
altre transportista destacat gironí, el senyor
Romaguera, també venia a Calella i tenia una
casa als Canyers. En el cafè hi havia la central
de telèfons, encara que en aquells temps es
disposava d'una sola línia i per a poder
telefonar a Barcelona calia esperar un dia o
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dos. Era l'únic telèfon públic de Calella. El
restaurant es proveïa en la seva major part
dels mateixos pescadors, la resta s'adquiria a
Palafrugell. Se servia molta llagosta, un plat
que durant molt temps va ser dels més
habituals al poble.
Val a dir que l'alimentació a Calella es
basava fonamentalment en peix i productes
de l'hort. Eren abundants l'arròs, els cigrons,
els pèso ls i les mongetes. Les anxoves o
arengades amb un tros de pa es menjaven a
qualsevol hora del dia, essent un menjar típic
la torrada refregada amb anxova. Cal dir,
però, que quan es parla de la tradicional
torrada amb anxova, un freqüent esmorzar
quan no hi havia res més, aquesta es limitava
a una llesca de pa rodó amb una única i trista
anxova, i amb això ja havies esmorzat. Un
altre plat usual eren les patates amb bacallà.
Es menjava poca carn. La gent comprava
productes com l'arròs, l'oli o e l pa, però

tampoc gaires coses més, perquè la resta era de
collita pròpia.
L'any 1929 va obrir a l'última casa del que
ara són les Voltes noves el Cafè Miramar,
comunament denominat can Perico. Era
propietat de Pere Arbonès. L'establiment
havia estat llogat i regentat abans per
Wenceslao Lladó, en Lao, un parent
d'Arbonès que llavors va marxar de Calella.
Can Pe rico tenia al primer pis una
terrassa tancada amb vidreres, que s'hav ia
edificat al 1931 allà on abans només hi havia
un petit balcó, i estava sostinguda amb
columnes de ciment armat. En deien la
peixera de can Perico. L'indret és especialment recordat pels balls que s'hi organitzaven
els diumenges a la tarda, amb el manubri d'un
tal Jepet Gall, que era d'Ermedàs i tocava els
balls de l'època: valsos, boleros, tangos, foxswing, mazurques i pasdobles. En aquestes
ocasions sempre era ple de gent. Al primer pis
hi havia el cafè i la planta baixa era la que
servia de sala de ball. A més d'això, també s'hi
celebraven rifes i sessions d'i[.[usionisme. No
s'hi servia menjar, només cafè i begudes, i
venia a ser el cafè dels "pobres" en contraposició al de can Gelpí, que era més de
"senyors". La seva clientela es componia
bàsicament de pescadors i de treballadors de
Palafrugell, potser per això se'l coneixia també
com el cafè dels pescadors.
Cal establir una diferència entre les
tavernes i els cafès. Les tavernes eren obertes
tot el dia, servien sobretot vi i també el
venien a l'engròs, la clientela entrava i sortia
constantment, eren autèntics locals socials i
fins i tot s'exp lica que a començaments de
segle hi havia homes que agafaven el seu plat
de taula, servit a casa seva, i se n'anaven a
menjar el seu contingut a la taverna, amb el
conseqüent fet que la seva senyora havia de
passar-hi després a recollir el plat brut. En

aquest cas molta vida familiar no es pot pas
dir que n'hi hagués. Els cafès en canvi eren
per anar-hi després de dinar a passar la tarda
quan feia mal temps i al vespre havent sopat.
També hi havia vida social, però era d'una
manera diferent. S'hi prenia el cafè i la copa,
o el remenat d'havent dinat. Els pescadors
més aviat anaven a la taverna, els que anaven
al cafè eren pocs però fidels. Per altra banda
els cafès venien a ser d'una categoria més alta
que les tavernes, aquestes per exemple no
tenien serveis, en canvi els cafès sí. l a
diferència dels darrers, les tavernes també
feien de botiga de queviures, de fet s'hi venia
una mica de tot, des de v i i menjar a
espardenyes o articles de pesca. Ara bé, com
que només hi anaven els homes, si una dona
volia comprar vi es dirigia a la botiga.
Normalment aquests estab lim ents
estaven subscrits a uns pocs diaris. L'habitual
era La Vanguardia, però també hi havia algun
diari esportiu o periòdic palafrugellenc. Els
portava el carter juntament amb la corres-
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pondència i es deixaven allà a disposició dels
clients. És poc probable que en aquella època
es repartissin per Calella gaires diaris més que
els que anaven a parar a tavernes i cafès.
Sovint hi havia algú que agafava el diari i
llegia en veu alta les notícies per als altres.
Els productes eren més cars a Calella que
a Palafrugell, una situació que s'ha perllongat
en el temps. Interessava més comprar a la vila,
però el problema era que no hi havia mitjans
per a desplaçar-s'hi i que env iar el recader,
sistema utilitzat per molts, també representava
una despesa adicional. El fet decisiu a l'hora
d'anar a comprar a Calella era que a le s
botigues et coneixien i et podien fiar. Al
dependre de la pesca, o de l'hort que si fa no fa
era el mateix, els beneficis venien per
temporades. A l'hivern podies enganxar
fàcilment algunes setmanes de temporal i era
impossible sortir a pescar. Un pescador que
treballés sol podia estar dos o tres mesos sense
poder anar a mar a causa del temps. Llavors els
afectats anaven a comprar dient que "Ja t'ho
pagarem a l'estiu". O amb la frase més
coneguda: "Quan el mar pagarà, pagarem". A
l'estanc, a les tavernes i cafès, els recaders ... tots
tenien una llibreta on anaven apuntant
llargues llistes amb els deutes de cadascú. Val a
dir que en general els deutes eren liquidats.
Amb alguns hi havia més problemes a cobrar
que amb altres, però se'ls fiava igualment, fins i
tot es fiava a gent que, a causa de la seva
situació econòmica, feien que fos una acció
pràcticament a fons perdut. Respecte a això
existia una curiosa dita, segons la qual si es
reclamava una quantitat pendent, es podia
donar per segur que aquesta ja no es cobrava,
reclamar-la es considerava una espècie
d'ofensa. "Deute bescantat, deute saldat",
deien a Calella. A can Batlle, taverna i botiga,
moltes coses que els pescadors compraven
anaven a compte del peix que s'adquiriria més

endavant per a servir-lo al restaurant. De totes
maneres, com que no hi havia gaires diners
molts intercanvis comercials es pagaven en
espècies. El flequer Narcís Lloveras, per
exemple, pagava el lloguer d'un hort darrere el
Canadell a unes senyores de Palafrugell amb
tres sacs de carbonet per a braser cada any.
Aquesta lli sta d'establiments no és
exhaustiva. Els hotels, tavernes i cafès estan
bastant localitzats i si en falta algun devia ser
poc important o de durada curta. Ara bé, les
botigues són més difícils d'inventariar. En el
registre de matrícules industrials de l'Ajuntament de Palafrugell, que no és ni molt menys
cent per cent fiable, apareixen botigues de
venda de comestibles de les quals no es té més
informació que la seva existència. Cal tenir
en compte que, segurament, aquests locals poc
coneguts devien tenir un volum de venda
baix i una breu existència.

El transport:
dels carros als autobusos
Josep Niell i Josep Rovira, aquest darrer
conegut com a Josepet Batlle, eren els recaders
de Calella. Al segon, que tenia una salut
delicada, el va començar a ajudar ja des de jove
el seu fill Francisco. Als Rovira la feina els
havia arribat perquè Josep era el germà de la
Marieta de can Batlle, i el marit d'aquesta,
Josep Ponsatí, havia estat com hem dit abans
tartaner abans d'obrir la taverna a Calella. De
fet tenia fama d'haver estat un dels millors de
la zona. Josep Ponsatí havia fet el transport de
Girona a Palamós, amb canvi de cavalls a
Flaçà, fent servir una tartana molt gran que
tiraven quatre o sis cavalls. Una vegada el van
assaltar a Terranegra, a la pujada que hi ha
passat Corçà, però ell va aconseguir fer fugir els
assaltants amb l'ajuda dels seus acompanyants i
del fuet que dominava a la perfecció, encara
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que a res ul tes d'això li va quedar la marca
d'una gavinetada al braç. Q uan finalment obrí
la taverna a Calella, va deixar el negoci de la
carreta al seu cunyat Josep Rovira. Curiosament, Josep Niell també entraria a fonuar part
de la família de can Batlle al casar-se amb
Maria, la tercera filla de Josep Ponsatí.
Cadascú tenia el seu carro estirat per un
cavall per a fer diàriament el trajecte fins a
Palafrugell. El viatge regular es duia a terme
a les set del matí per a anar a portar el pe ix al
mercat i també, quan les teranyines n'havien
pescat molt, per a enviar-lo cap als pobles del
volt ant. A les quatre de la tarda, el Tren
Petit sortia de Palafrugell en direcció a Flaçà
amb el peix i, una vegada allà, un altre tren
el portava cap a Barcelona. En aquesta anada
al matí es feien també els encàrrecs que
demanava la gent. Els calellencs els encarregaven el menjar, ells l'anaven a buscar a
Palafrugell i, si no hi havia res d'especial,
eren de tornada pels volts de les deu. Era

estrany que a aquesta hora no s'estigués ja
fent el repartiment.
Els recade rs ten ien una nota amb el
recorregut a fer. Calia comprar comestib les
per a les tavernes, els cafès i les bot igues,
ormeig per als percadors i després tot el que
poguess in demanar els particulars. La majoria
encarregava el pa a Palafrugell, a la Cooperativa La Económ ica , que en aquells temps
estava en el seu apogeu. Les famílies
comp raven uns quants pans rodons de dos
quilos - transportats en unes bosses especials
ad hoc- que de vegades duraven tota la
setmana, i és que el pa de llavors tenia poc a
veure amb el d'ara. Els dissabtes, els recaders
passaven per totes les cases a cobrar les
mercaderies portades durant la setmana. La
feina es multiplicava a l'estiu, ja que servien
pràcticament a tot el Canadell i també als
veïns de la Barandilla.
A part del viatge habitual dels matins,
també pod ien fer altres trajectes durant el
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I arri he" ,) Calella on pot, aprendre
tote, le, ,gràelcs que a la mar hi h~l,
on ,empre et fan un l'CIX amh ceha tendra
o tres ~mXO\'l" amb un tall,k l'~L
Veuràs En L1l1, En Ratlle I un flequer,
les G1Se, d'En Gclpí, Sa NOia Rita,
En Gill tre, ta\'ernes i un harhcr.
Tot, \ luen de ['orada I la ,ardina,
del congre i el \'eraL I si un;l nit
la fosca licJxa l!Jure molta e'pma
la duu fins a C;lrona el tren l'etiL
SI el peix ó pnc fa marxa de cl,tella
i es porta a \'endre a plaça hellugant,

I l'S fama que les Jonc" de Calella
tenen un dit que no té preu pesanL
El poble creix i el peix I les pesades
no donen prou per !cr repàs com cal,
I moltes calellenques, ben posade"
pugen a la \ da defemant jornal.
I!J ha mestre cmx, Luter dc tem'llX,ls,'a,
I es ,ala alum'a per p,l,sar millor.
I a Can Periell et mostra la teIT,ls>a
Es Port de lvbLlspin,l i Es Port Ro,
No tot és mar dc calma I aigua neta.
a la hotiga es cnmpra amh la lIihret,l
per eSl'crar la Insla I ter la pau.
Per tuts ,lquclls que caminar e'l'mlla
tenim transport a mult alçat t1I\'ell:
el carro amh \'l,la que gm'Crna En Batlle
el carro amh \'Cla que fundà En NielL
Quan ve el diumen,~e amb la cami,a neta

PI jll\'entut ,s'ha enxarolat un xic

I halla amh un piano de maneta
que tuca ,1I11h llor a ['ordla E, Gall Pnic
Les Voltes I l'Esranc. 1.1 "Ru,mdilla"
,1I11h gent que mira el mar cic llum Despr,'s
amh la sorra mes neta l'n mnlta milLI
Port Pelegrí et saluda. I Ei> m,er"
l) :'ant Rnc, Sant cic gus I carahassa

e

amh púhlic de puntorra I ,lc IllllrraL
Es ,r:cnt que regatcla per LI plaça,
que els de S,mt Rnl ,,'lI1 de caLm; nnrnd,
!leu cases, Tl)tes amh l'I anta b'lixa:
un metgc dc CJlI'lll1a, algun tal'er,
els hanys cl'algu'l calenta de (:,m ( aixa,
Fn Quil conserr:e, un "Istrl I un harher
(.o)
Josel' Martí I Claú /3e¡res,
L'na t'Olta ala muralla Palafrugell 19t12
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dia, ja fos per a traslladar gent cap a la vila o
ja fos per anar a altres indrets. A Palamós
descarregava un vaporet que es deia
L'empordanès, que feia el trajecte de
Barcelona a Roses i que portava sobretot
material de construcció, per la qual cosa
calia anar fins allà a buscar el gènere i
després portar-lo cap a Calella. També
anaven de tant en tant a buscar els estiuejants de Girona que arribaven a Palafrugell
amb el tren de la una de la tarda.
Una altra activitat curiosa que havien de
dur a terme era transportar al començament i
al final de l'estiu els mobles de la gent de
Palafrugell que venia a passar l'estiu a Calella.
Es veu que, excepte uns pocs que deixaven la
casa permanentment moblada, la resta tenia
el costum de traginar mobles amunt, mobles
aVfl ll, de la casa de la vila a la de la platja i
vi eversa. Els devia sortir més a compte que
omprar-ho tot per duplicat.

Però va arribar un moment en què la font
d'ingressos principal del negoci, que era el
transport de peix, es va estroncar. Van arribar
els motors i les teranyines, que acabarien
essent l'embarcació típica dels anys quaranta i
cinquanta, i van desaparèixer les parelles de
bou. Les teranyines només deixaven el peix
que anava destinat al mercat de Palafrugell i a
tot estirar a la Bisbal o a Girona, però la major
part de la captura anava directament per mar
a Palamós o a Blanes.
Davant d'aquesta decadència del negoci,
a Niell i Rovira se'l s va acudir que una
activitat alternativa era muntar un autobús
per al transport de persones. Ja n'hi havia un,
de l'empresa SARFA, creada l'any 1921 i
que llavors només es coneixia per Ribot,
Font i Artigas, però a l'hivern no funcionava
cada dia. En aquells moments uns quaranta
calellencs havien d'anar diàriament a la vila
a treballar, i això ja representava un volum
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de clientela garantida, a més, molts palafrugellencs tenien el costum de passar el dia a
Llafranc i després tornar a la vila al vespre.
El problema va sorgir perquè a la SARFA no
li interessava que hi hagués competència i, si
aquesta es presentava, estava en condicions
de prestar el mateix servei a un preu molt
més econòmic. Finalment van arribar a un
acord mitjançant el qual Niell i Rovira van
entrar a la companyia en qualitat de conductors, oferint-los també una camioneta per a
continuar fent els encàrrecs. Això va ser al
1932. Ells feien torns, una setmana un

conduïa l'autobús i l'altre es cuidava de la
feina de recader. A la setmana següent ho
feien a la inversa.
D'aqu es ta mane ra es va introduir la
SARFA a Calella. El vehicle es guardava en
un garatge del carrer de Chopitea propietat
de la família Niell situat en el mateix lloc on
ara hi ha la bugaderia, que està regentada
pels descendents . Per això aquest garatge
tenia una porta de considerables dimensions
i un sostre també molt alt. L'autobús feia uns
quatre viatges al dia durant l'hivern, per a
traslladar tots els qui treballaven a Palafru-

Ur-;

gell, especialment dones empleades a les
fàbriques de suro. A l'estiu pràcticament era
un continu pujar i baixar. Es cobrava una
pesseta al dia, que donava dret a quatre
viatges, és a dir, que el viatge costava un ral.
Després hi havia la possibilitat d'agafar
abonaments d'una setmana.
Amb l'arribada de la guerra civil tot això
va quedar aturat. Josep Niell i Josep Rovira
van morir i Francisco Rovira es va acabar
dedicant a una altra feina. No seria fins més
endavant que Josep Palet assumiria la feina de
recader, una altra vegada amb carro i cavall.

Els primers estiuejants
i alguns visitants il·lustres
A mitjans del segle XIX, la burgesia
palafrugellenca, que s'havia enriquit gràcies a
la creixent indústria surera, va adoptar la
moda provinent d'Europa de prendre banys de
mar. Va ser aquesta burgesia la que va edificar

les primeres cases d'estiueig al Canadell i els
seus soterranis. El passeig del Canadell, que
llavors no es deia passeig sinó terrassa, data de
la dècada dels vuitanta del segle XIX, en la
mateixa època en què s'estava aixecant
l'església. Ja al 1882, el periòdic local El
Palafrugellense feia notar a les seves pàgines que
"todos los años es mayor el número de bañistas
que acuden a las playas de Calella y Llafranc",
cosa que evidencia que en aquesta època la
moda d'anar a la platja ja estava a l'alça. La
publicació també recollia dos anys després la
notícia d'unes obres que s'estaven duent a
terme a la riera del Canadell. És prou ben
conegut que, fins llavors, el trànsit terrestre
fins a la Torre no era possible, essent una bona
prova d'això el fet també molt comentat que
l'avi Calau, que tenia vinyes en aquella zona,
havia d'embarcar el raïm i transportar-lo per
mar fins a la platja del seu nom.
Quan va aparèixer aquesta moda dels
banys va caler legalitzar-los i, així, ja a finals del
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PlI1wramica de les emes del j¡ms
Ljue ressegueixen ci jllt1lr Célrrer de
\'il/nwnd. CO])]èIlÇUnc /Jer
l'esLjllerro, 111 hules de }me/l (¡CiliS,
Pmdm, Ellsc/Jio ()Cll/:S, l/ll(/ wn/J

els l)w/lIctmis origin(Jls ilO identl/iCC1t.S, Ferrer -concgut CJ)m Ii UI Ics
angleses, .ia qlle l' (Jmo tell/a dlles
fil/e.s i UltS \'I\'icn 1i An,~latcrro- i
dc.sll1'ó del cmrcr de Miramil1' la
casa de BOllat'cnwra l'ele¡;rí, la
d'Ellstaqlli GCllo\'er i la dc
Se/Jastià}ordi, /Jare del fotògraf del
mateix 110m. ,\ causa del 110m de la
familia qlle tenia edificada la C(lSU
del dallll/llt, les wqlle.s dc
l'csquerra \'an agafar el no])] de
/n/llw d'ell (Jcn(s

segle passat les ordenances municipals de
Palafrugell establien que tots els que es
banyessin a la vista del públic havien de dur
"calzoncillos" els homes i "vestidos o trajes de
baño" les dones. Persones de diferent sexe no
podien banyar-se juntes, encara que fossin marit
i muller. A tal efecte hi havia una distribució de
les platges: els homes podien banyar-se des del
port -és a dir, la platja del Port Bo- fins al
Cap Roig, i les dones des del Canadell fins a la
Torre. Els infractors eren multats amb 5 pessetes
i, en cas de reincidència, s'advertia que es
procediria d'acord amb el que disposava el Codi
Penal. Després de la guerra civil la prohibició es
va repetir: la Platgeta per a les dones i el Port
Pelegrí per als homes, arran d'això aquesta
darrera es va començar a conèixer com "platja
dels homes". Venien uns agutzils de Palafrugell
anomenats "els menuts" amb la missió de vigilar
que aquesta separació per sexes fos efectiva. Al
Canadell fins i tot van posar una corda per a
separar la platja en dos sectors, però els

banyistes no la van deixar durar dos dies,
argumentant als que venien a fer complir la llei
la bestiesa d'impedir als matrimonis que es
banyessin junts. Però tomem al segle passat.
Josep Ferrer, que era conegut com el
Bonic i a qui hem esmentat de passada
respecte a la construcció de l'església, va ser
el mestre d'obres que va construir també els
soterranis del passeig del Canadell, a base
d'anivellar e l penya-segat que hi havia
originàriament. Els primers soterranis de
l'actual carrer Villaamil els havia fet anteriorment e l seu pare. Llavors el Bonic va
promoure un grup de cases sobre els soterranis
del passeig, venent-les a les primeres famílies
d'estiuejants que van haver-hi. Com diu Joan
Pericot parlant d'aquests habitatges, "jardinet
amb reixes i la feminitat vegetal de les
acàcies a cada costat". Algunes de les cases
tenien el seu soterrani incorporat, altres en
canvi no i els propietaris no eren els
mateixos. Antoni Jordi, per exemp le, en
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tenia dos en propietat i només un dels quals
comunicava amb la seva casa del passeig.
Molts d'aquests soterranis eren llogats per
gent treballadora de Palafrugell, que aprofitaven els diumenges per a venir-hi a menjar i
a passar el dia. De fet l'èxode cap a les cales
del municipi era practicat per tothom a la
vila, des dels més senyors als de condició
social més modesta, cadascun dins els límits
de les seves possibilitats.
Començant pel costat de ponent, al
passeig del Canadell s'hi van fer una casa
Frederic Suñer, Josep Dachs, els germans
Manuel i Eduard Juanola -aquesta posteriorment se la va quedar el primer en exclusiva-,
Margarida Puig i Antoni Jordi. Després del
carreró que separa les dues rengleres d'edificacions hi havia les dues cases d'Esteve Casadevall -l'oncle americana de Josep Pla-, la
primera de les quals se la va quedar Maria Pla
i encara és dels descendents, mentre que la
segona va ser de Rosa Pla i la va comprar Joan

Pericot, la casa de Lluís Ferrer - el gerent del
Banc de Palafrugell, que era conegut com "el
cardenal"- , la de Lluís Sagrera i les quatre
casetes de Modesto Hemandez-Villaescusa, de
planta baixa, que es destinaven a lloguer i que
abans havien estat propietat de la família
Filosia. Pràcticament tots eren oriünds de
Palafrugell. Alguns habitatges continuen en
mans de les mateixes famílies i altres no, i
només de les quatre últimes casetes se n'han
fet apartaments. D'aquestes edificacions s'ha
conservat més o menys igual la de la família
Jordi, que data de 1884.
L'obra de Josep Pla és una referència
inel··ludible a l'hora de donar testimoni
d'aquesta gent i de la vida que tenien al
Canadell. Un dels tractats amb detall és
Manuel Juanola, de qui diu que "és un senyor
oriünd de Palafrugell que té una farmàcia a
Barcelona. És un home absolutament puntual.
L'horari que impera a casa seva és rígid. Té al
mateix temps la mania de projectar sobre les
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coses d'aquest món l'ordre i la precisió. El seu
ideal terrenal és: un lloc per a cada cosa i cada
cosa al seu lloc . Disposa a casa seva
d'innombrables calaixets on tot és posat
admirablement organitzat i etiquetat: els taps,
les xinxetes, les eines, els cargols, els claus, els
cordills, etc. No es pot demanar més. Sembla, a
primer cop d'ull, que un home així no hauria
de tenir curiositat per res -perquè si l'ordre no
serveix per a corregir el turment de la curiositat
¿de què serveix? El cert és que el senyor ]uanola
conserva, ma lgrat tot, una gran curiositat.
Quan passa un vaixell per ell desconegut, treu
la ullera de llarga vista per tal de fer la corresponent indagació i saber a què atenir-se. Això
arriba rares vegades, perquè el senyor ]uanola,
gran afeccionat a la mar, coneix gairebé tota la
navegació que desfila per davant d'aquest
coster. Per això, quan treu la ullera és que hi ha
novetat -cosa que provoca al Canadell una
espècie d'esdeveniment."
Però no només el Canadell es va limitar a
acollir visitants. Entrant el segle es van anar
formant a Calella els barris residencials de la
Barandilla i també de Sant Roc. L'estiue ig
consistia a venir a passar el mes d'agost, tot i
que hi havia famílies que venien entre dos i
tres mesos. Però en general començava passat
Santa Margarida - el 20 de juliol- i acabava
passat Santa Rosa -el 30 d'agost. Durant la
resta de l'any, les cases eren tancades. L'estat
dels camins no aconsellava venir-hi a
l'hivern, i encara menys si eres un dels pocs
que venien de fora de Palafrugell, quan ni les
carreteres n i els transports estimulaven gaire
el desplaçament. Al Canadell, Bonaventura
Pelegrí -conegut com en Ventura fins al
punt que rebia cartes amb aquest nom i
prou- era un pescador que vivia a la casa que
fa cantonada entre els carrers de Miramar i de
Vi ll aamil, l'única del Canadell que era
habitada tot l'any, i es cuidava de ventilar
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moltes de les cases a l'hivern, quan feia
tramuntana, Deixava les finestres obertes
durant tot el dia, sense que ningú es preocupés
de si es deixava via lliure a l'entrada de gent
aliena, cosa gens estranya si es pensa q~e fins
a èpoques més modernes les cases a Calella no
es tancaven mai amb clau, i això que molts hi
guardaven els seus estalvis.
Les estades eren del tot idíl·liques. Josep
Pla, que les va viure directament, recorda en
el llibre Tres guies "aquella època d'estiueig
familiar, amb els llums de gas, els vestits de
bany pesats i estrafolaris, el carro d'en Batlle
amb els cistells plens de pollastres, de síndries
i melons, els grans arrossos de marisc i
llagosta, els tresillos dominicals que jugaven
uns senyors amb jipi, bastó amb puny de plata,
barbuts i bigotuts, amb la gran cadena del
rellotge, els rosaris del crepuscle que acabaven
indefectiblement amb una gran plata de
mongetes tendres i patates, aquells estiueigs

en els quals les senyoretes tornaven a Palafrugell més pàl·lides que mai, tenien un encant
anacrònic, infinitament agradable".
Molts estiuejants tenien un pescador a
sou que els acompanyava a pescar o senzillament a barquejar. Pepet Gilet, per exemple,
estava llogat pel senyor Juanola, sortien a mar
i després li pagaven el jornal. Els queviures
s'encarregaven a Josep Niell i Josep Rovira, ja
que com hem dit abans sortia més barat
comprar a Palafrugell que no a Calella. Els
homes freqüentaven el cafè de can Gelpí per a
fer el cafè, el cremat o la partida de cartes. En
aquells primers temps a les tavernes no
acostumaven a anar-hi, aquestes eren més per
als pescadors del poble, Les dones paraven la
fresca i es dedicaven al tonificant costum
social de fer-se visites les unes a les altres:
visites de benvinguda, visites durant l'estada i
visites d'acomiadament. La joventut feia
sortides en barca a les tardes, se n'anaven fins
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al Golfet o la cala del VedeU a berenar. Les

senyoretes al vespre anaven a rosari, S'organitzaven festes i fins i tot jugaven a waterpolo.
Tot molt aristocràtic.
Al CanadeU hi estiuejava Baldomer Gili,
un pintor de cert renom que és probable que
arribés a Calella a través de Modesta
Hernandez-ViUaescusa, el qual treballava a
l'Editorial Litúrgica, fundada per Joan Gili,
pare de Baldomer. Curiosament, arran
d'aquesta relació entre les dues famílies,
Joaquim -el fiU de Baldomer Gili- i Antoni
-el de Modesta Hernandez-Villaescusavan coincidir a l'Ajuntament als anys
cinquanta, el primer com a arquitecte
municipal i el segon com a batUe.
A Calella, Baldomer Gili hi va venir per
primera vegada pels volts de 1913 i amb ell va
arrencar, en paraules de Xavier Febrés, "la
proliferació pictòrica calellenca", Llogava una
de les quatre casetes de la banda del Canadell

més propera a la Torre, que com hem dit eren
propietat del mateix Hernandez-Villaescusa
fins que, sembla ser que en subhasta, se les va
quedar el senyor Gich de Palafrugell.
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Baldomer Gili venia aquí cap al mes de juny i
s'hi estava fins a la meitat de l'estiu, moment
en el qual se n'anava cap al nord o a la zona
de Lleida a pintar altres paisatges. Participava
activament en l'organització de la festa del
Canadell i, potser també gràcies a això, es va
convertir en un personatge popular. Tenia un
bot molt característic, de color groc i amb una
ratlla vermella, que utilitzava sovint per anar
a pintar des del mar, amb l'ajuda d'un jove
Tomàs Ruet que li feia de remer. Llevat de la
pintura, la seva vida a Calella no diferia de la
d'altres estiuejants. Com tants altres venia
amb tota la família i com tants altres anava
sovint a fer la partida de cartes al cafè de
Pepet Gelpí, amb qui mantenia una bona
amistat. Àngel Sàbat recordava sovint com
havia vist a Baldomer Gili pintant al Port Bo
un quadre que va titular "Les barques reposen"
i que segons ell era preciós. És molt probable
que aquest quadre es vengués a Sud-amèrica,
on el pintor va viatjar l'últim any de la seva
vida venent un gran nombre d'obres.
Baldomer Gili va continuar venint a Calella
fins a la seva mort.
Hi havia, però, altres forasters de renom
que es van acabar convertint en habituals a la
Calella del primer terç de segle. Per començar,
enfront de la Platgeta hi tenia la seva casa
Ramiro Torres, un senyor benestant de
Barcelona, poeta, dibuixant i traductor al
català d'autors com Lord Byron, Walt
Whitman, Edgar Allan Poe o Vic tor Hugo.
Era solter, rendista, i solia venir a Calella amb
dues dones, sembla ser que parentes seves. El
seu pare, Jacinto Torres, que també era poeta i
que va ser mantenidor durant uns quants anys
dels Jocs Florals de Barcelona, tenia una caseta
de planta baixa que va convertir en la casa que
apareix a gran nombre de fotografies anteriors
a 1960 i que es coneixia com can Torres.
Ramiro Torres tenia un canot d'una categoria
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superior a tot el que corria pel poble i que
cridava l'atenció, sobretot dels més petits,
quan sortia a navegar. El guardava sempre en
un garatge que es trobava en el mateix indret
on temps després hi hauria el bar La Vela. Era
un dels clients habituals dels recaders i sempre
donava al jove Francisco Rovira dues pessetes
de propina, quantitat que en aquells temps no
era pas qualsevol cosa. Passava els quatre
mesos d'estiu a Calella i tenia el costum d'anar
amb el seu barret a prendre una camamilla al
cafè de can Gelpí, mentre mirava com els
quatre clients habituals venien a jugar a cartes.
Solia quedar-se adormit allà mateix, assegut
amb la tassa a davant. Va morir cap al 1938.
Entre els primers turistes estrangers hi
havia Nicholas de Woevodsky i Dorothy
Webster, que van arribar l'any 1927, i que foren
coneguts entre la gent del poble com el rus i la
russa. En el llibre Grans hores de la Costa Brava
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de Xavier Febrés (número 2 dels Qw:u1ems de
Palafrugell), es ressegueix amb detall la vida
envoltada de llegenda d'aquesta parella i com
es van insta¡'¡ar a Cap Roig, contruint e! que
seria e! castell i e! jardí botànic. No obstant
això amb prou feine s tenien relació amb la
gent del poble. Durant una època el rus
baixava cada dia de Cap Roig en burro a buscar
el correu, d'una manera prou pintoresca. La
gent e! saludava, però poca cosa més.
Hi hagué una època en què a can Gelpí
els caps de setmana venia a menjar i a
dormir el pintor Josep Maria Sert, un dels
artistes més coneguts internacionalment i
més ben pagats de l'època. Telefonava abans
a la mestressa i li deia "Pietat, volem
llagosta", llavors ella els tenia preparada la
llagosta. De fet Pepet Ge!pí va ser durant uns
quants anys apoderat de Sert. Al 1930, el
pintor va comprar uns terrenys a la platja de
Castell i es va fer arreglar la casa que
batejaria amb e! nom de Mas Juny, però va
continuar venint a prendre el cafè sota les
Voltes amb els seus convidats, normalment
personalitats de l'època . Fins i tot va

comprar unes barques de bou velles
aparellades amb vela, que estaven abandonades al Port Bo i al Port Pelegrí i que només
servien com a jocs de nens, per a remorcarles fins a Castell i col·locades allà com a
decoració. La gestió de la venda la va fer
Pepet Gelpí, que entre altres també li va
vendre le s que eren de la seva propietat.
Durant el trasllat, algunes de les barques es
van enfonsar a l'alçada del Cap de Planes,
però tres o quatre van arribar al seu destí.
Sert va voler també adquirir una casa a
Calella i encarregà la compra d'una a Pepet
Gelpí que, al .1935, va quedar-se a tal efecte
amb la primera casa del que més endavant
serien les Voltes noves, la que havia estat de
Josep Marquès i Josefa Guri. Per desgràcia
això va coincidir amb la mort del cunyat de
Sert en un accident automobilístic a Albons,
fet que va acabar provocant el seu allunyament de la Costa Brava. La casa se la va
haver de quedar la família Gelpí i Pepet
l'acabaria venent a Lluís Audouard.
Un altre visitant destacat de l'establiment va ser Pompeu Fabra, que fins i tot va
dedicar un exemplar del seu diccionari a Rosa
Gelpí, la filla dels propietaris. Malauradament, al final de la guerra civil hi havia una
por justificada a conservar coses que poguessin
associar les famílies al catalanisme, i el full de
la dedicatòria va ser arrencat i destruït per por
que fos descobert en algun escorcoll. Rosa
Gelpí, tanmateix, va conservar e! diccionari,
mancat de la pàgina que certificava e! pas de!
seu autor per Calella.
Més personatges: al 1932 està registrat e!
pas per can Batlle de l'actriu Marlene
Dietrich, que segurament va arribar a Calella
a través del rus o de Josep Maria Sert. En
aquell moment ja hi havia un turisme
incipient que feia que almenys a can Batlle
portessin un llibre de registre dels hostes que

UN

venien a passar la nit. Directament associat
amb aquest establiment hi ha també el
pintor Joan Serra, que va venir a Calella per
primera vegada cap al 1934, convidat a casa
de Manuel Ruiz, un pintor amateur que vivia
de rendes i que arribava a Calella amb el seu
xofer. Serra es va acabar insta¡'¡ant a l'Hotel
Batlle, on ja anava a menjar, i a partir
d'aquell moment hi va tornar cada estiu. Gili
primer i Serra després van ser els pioners dels
pintors a Calella, d'allò que es va anomenar
pintura "de arcos y barcos" i que va proliferar
tant fins arribar a l'actualitat. Tot això a
pesar que la feina no sempre era fàcil: anys
després alguns artistes encara explicaven que

J()li'III/JJ1U 1l11<11IèHl\ li [u I)[utju
['èll CululI ['U,~()II tlè 19i~
()II/1W

tli{èrèllllu m/lh Iu

IlWlllflCllCj¡j

tlè/.I èltilll UCtL!U!.l

per a pintar barques calia co¡'¡ocar-se en un
lloc molt discret, perquè si els pescadors et
veien esperaven que haguessis començat el
quadre i després deplaçaven el bot.
També van sojornar a can Batlle els escriptors Alexandre Plana i Josep Maria de Sagarra,
que tenien el costum d'anar a prendre alguna
cosa a can Gelpí, insta¡'¡ats sota les voltes. A
l'Hotel Mediterrani s'hi va estar l'actriu anglesa
Madeleine Carroll abans de construir-se el
Castell Madeleine a Calonge, l'arquitecte del
qual per cert va ser Nicholas de Woevodski.
Amb Ramon Agustí tenien el costum de ballar
sardanes a la terrassa de l'hotel.
Finalment, en una casa prop del Canadell
que Josep Pla li va trobar, hi va estiuejar amb
la seva família, uns anys abans de la guerra, el
polític comunista i escriptor Andreu Nin, que
havia estat expulsat de l'antiga URSS per
haver-se aliat amb els trotskistes i que moriria
al 1937 a mans del contraespionatge soviètic.
Andreu Nin, un home que havia ajudat a
organitzar els sindicats comunistes a
l'estranger i que estava acostumat a moure's
en la clandestinitat, es dedicava a Calella a fer
traduccions del rus i sembla ser que va ser aquí
on va traduir El Valga desemboca al mar Caspi
de Boris Pilniak. Probablement van passar
bastants altres personalitats per Calella, ja que
d'una banda Nicholas de Woevodski tenia el
costum de convidar-ne a Cap Roig i de l'altra
Josep Maria Sert sovint portava els seus
il· lustres convidats del Mas Juny -l'alta
societat europea, en paraules de Xavier
Febrés- a menjar a can Gelpí. En tot cas
aquests altres van ser més discrets. L'edició del
dia 14 de setembre de 1936 del periòdic
palafrugellenc Ara recollia sota l'epígraf
"Andreu Nin a Calella" la notícia de la seva
tornada al poble, ja enmig de la guerra civil:
"Aprofitant l'avinentesa de donar una
conferència a Palamós el dissabte, ahir estigué
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Catalina Rocas, una desconeguda I Lluí:;a
Rocas sobre les r~s de Sant Roc. Encara que
ho sembU, no pretén ser un joc de paraules
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Festes i distraccions

Raquel Gifre
i la fon t de Calella

La/)Iatja d'en Cal(lll (i)n[, /'al'il<lnl de con
C(lI(l1I i de l'un Palet ,\ t(Jlt" ,Qenl UI(/\'U
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/J"llus lre cru ci ))lcn/ur dcll i!lO de fOlil,
cI.1 caldlenC.l en tenil'n inmrwhle))lent u
liIllla /Jer )(ml Pere I l'er Nodal
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a Calella a visitar velles amistats el prestigiós
militant del POUM i membre del Consell
d'Economia de la Generalitat, Andreu Nin.
Com que precisament el Comitè Popular
Antifeixista local es trobava reunit en l'edifici
conegut pels "Banys d'en Caixa", Andreu Nin
entrà a visitar els seus components amb els
quals sostingué una animada i duradora
conversa sobre la situació present".

El jovent de Calella tenia el costum
d'anar els diumenges a la tarda a Palafrugell al
cinema. Eren tota una colla de nois i noies que
de vegades enfilaven la carretera vella a peu i
de vegades s'hi dirigien amb la tartana d'en
Niell o amb la d'en Batlle. El cinema encara
era mut i, quan sortien, se n'anaven a donar
volts pel carrer Cavallers. Caminar amunt i
avall per aquest carrer els diumenges va ser
una activitat que es va mantenir durant molts
anys. Hi havia molta gent, es trobaven
coneguts i es xerrava. Val a dir com a dada
molt o poc significativa que deambular-hi una
estona amb una persona del sexe oposat
equivalia a veure's irremeiablement aparellat a
ulls de la societat palafrugellenca. Després
tothom tornava cap a Calella . Quan va
començar el servei d'autobusos, els diumenges
en sortia un a les tres de la tarda per a portar la
gent al cine i hi havia un altre servei al vespre
per a tornar-los. De cinema, però, en una
vessant molt més d'estar per casa, també n'hi
havia a Calella mateix: durant el temps de la
República mossèn Rafel passava pel· HeuIes els
diumenges en un garatge propietat de Ramiro
Torres i situat baixant a la banda dreta del
carrer de Chopitea, on molts anys després s'hi
va insta).)ar una discoteca. I entre 1955 i 1960
Josep Pla organitzava sessions de cinema a
l'escola de Calella els diumenges a la tarda.
Josep Pla era el nét del Noi Menut i va ser
tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Palafrugell,
intervenint directament en la construcció de
l'estadi municipal, que avui porta el seu nom.
Tenia un projector de 18 mm i una pantalla.
Llogava les pel·lícules, que arribaven
mitjançant un recader i feia unes sessions
gratuïtes amb el local ple de gom a gom. Sobre
les pel·lícules projectades, mossèn Rafel
opinava que no li semblava pas malament que
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els actors es fessin petons en pantalla, però que
tampoc era necessari estar-s'hi tanta estona.
Però tornem enrere. Pels que no es
movien de Cale lla , aquests diumenges a la
tarda també hi havia la possibilitat de reunirse a can Batlle de Dalt per a berenar. Aquest
establiment durant la setmana només era una
botiga, però diumenge també feia de taverna.
L'indret era ideal, perquè quedava davant per
davant de la sala de ball de Calella, més
endavant coneguda per la sala de ball del
Gamarús, i els qui eren allà tenien la resta de
la família ballant a l'altre costat del carrer.
Aquesta sala era una espècie de garatge que
havia comprat temps enrere l'avi de
Genoveva Bofill, fent-la servir de seguida com
a lloc de ball. Els músics es co¡'¡ocaven en una
espècie de balcó que hi havia a la paret.
Posteriorment Genoveva Bofill la va llogar,
primer a Pe rico Arbonès i més endavant a
Joan Davan, que van continuar amb la

mateixa activitat. Hi havia un manubri, que
tocava un home a qui deien Xano, amb uns
nou balls que quan s'acabaven es repetien. El
lloc era ple de terra i s'havia de regar abans de
la ballaruga perquè no s'aixequés la pols.
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Sardancs a la plaça
dc Sant Pere

CA! ELLA

Posanl SOla les \ olres. Alg1ln., ell
concl.\:cm : a l'oq1lcrra amh hmrcl,
Man1lel R1Ii~, a SOla clllinwr!oan ~elTa,
al COStell .le1l Penco \rlJUnèl, (/1 [Ol .1 wn/J
pi/1a Florencio \lmo/d, en Immer rcrme 'I
la drelu, Fell/1 ("nm·1I1 durrcre .\C1I u
l'exlrcm drel, ::'ehmlliÍ .')(¡hl!. Ln
l11'esènci(/ de l'cnUl Ar/Jonè, .,o[(l/Cl
\'o/rc.I Ó C1lrio.I(I, /1erquè no hi (l11(/m

l11'nClicllmenl111m

El 26 de l1lJl'C111/Jrc de
1919, unlue/mm'il) llUll(!
amh LIlW ala mig rrencae/u i
111C111cal

dl comlJJlslihlc es

t'cié ohligar a arerrar a la
/1larju dd l'or! Bo. Ellnlor
1'(1 hClt'C1' e/e .\Ojllr11ar dos
dic.' a can Barlle rim q1le
mil' t'enir Wl1/J cWl1io1l\ /1er
a des11111ntar l'allareU I
enelm-sc'l.

Deixant de banda la festa major de Sant
Pere, també es feien festes per Sant Sebastià,
Nadal i Carnaval. Tothom es mudava i era el
moment d'estrenar roba. A més d'això, a
l'estiu, els estiuejants del Canadell, de la
Barandilla o de Sant Roc organitzaven les

seves pròpies festes. Una d'aquestes era per
Sant Joaquim i es feia a la terrassa -encara
no passeig- del Canadell. La celebració
consistia en un ofici solemne a l'església al
matí, sardanes a la tarda i ball a la nit. Les
cases s'adornaven artísticament, hi havia
garlandes, banderes i papers de colors, i quan
es feia fosc s'encenien un munt de llums i de
fanalets. En el número de La Crónica del 21
d'agost de 1902, l'autor de les "Crónicas
veraniegas" descriu amb entusiasme i un
lirisme desmesurat l'esmentada festa: "La
terraza en toda su extensión estaba engalanada con banderas, gallardetes e infinidad de
papeles de color. Por la noche se iluminó
profusamente con farolillos a la veneciana
con tanta variedad de tonos, que matizados
por los rayos argentados de la luna que
inundaba de lu z las rizadas olas del mar
tranquilo y apacible, que igual que un
monstruo de escamas de plata, iban a morir
murmurando en la playa bordeandola de

Ut\!

espuma".
continua: "El bullicio, la
animación y la algazara que por todas partes
reinaba producían todo este conjunto un
efecto magico y fantastico y arrebatador
asemejandose y transportando el espíritu a
uno de los lugares descritos en los cuentos de
las Mil y una noches". La concurrència també
era molt nombrosa. Fins i tot es representaven
obres de teatre per part de companyies
d'aficionats . Els balls duraven fins a la
matinada. Quant a la festa de la Barandilla,
que també era molt sonada, a part del
tradicional ball es feien focs artificials i el
sorte ig d'un xai, encara que en ocasions
puntuals aquest animal havia estat substituït
per una barqueta o per un burro.
La festa major oficial, la de tot el poble,
era organitzada per un comissió de joves de
Calella i durava dos, tres o quatre dies,
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(.

depenent de l'època. Ells pagaven una part de
les despeses i la resta es reco[.[ectava entre els
veïns, especialment a les cases on hi havia
alguna noia, que com a tal era considerada
una potencial balladora. Amb la guerra, els
joves es van anar dispersant i les comissions
van desaparèixer. Les activitats tradicionals
que es realitzaven eren la missa, les sardanes i
el ball. El lloc on se celebraven els dos darrers
era a la plaça de Sant Pere, allà s'hi instal·lava
un entarimat de fustes per a l'orquestra i els
balladors arribaven fins a la part baixa del
carrer de Chopitea. En una època també es va
muntar un envelat a l'era, actual plaça
d'Agustí Prat. Acostumava a contractar-se
l'orquestra de la Principal de la Bisbal. Totes
aquestes celebracions reunien una gran
quantitat de persones. Deixant de banda els
calellencs, la gent de Palafrugell acudia en
massa i com a evident demostració d'aquesta
afluència de gent de fora es pot citar textualment el text de "Convit" que es trobava dins
del programa de la festa major de l'any 1936 i
que deia així: "Foraster amic: molt ens plaurà
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Una J1anoràmica
del carrer de Lladrí

la teva visita i al donar-te la benvinguda
t'oferim poder disfrutar en la nostra Festa
Major uns jorns de joia i diversions, també
d'amable repòs vora la mar, en aquells bells
racons de les nostres platges i cales, on Natura
amorosament ha volgut prodigar-hi els seus
dons i a on la proverbial hospitalitat de la

El final del carrer de
Calall I la JliIJada del
carrer de Fmnce.lc

E\lrahall La cma entrc
els elm arbre, c,tam
hahiwda cn aqlle.\ta
è/Joca J1cr joan Corrcdor,
júlia Fcrrer i el.1 \CILI fill.1
L'arhrc de la dreta e.1 ra
morir, J1er¡'¡ el de
l'e.ILJlIcrra e.1 ra arnhar a
fer gran filll al /JlInt qlle
lIna /lemma no J)(Jdia
cmonltar IiJt el tronc amb
els hraços

nostra gent procurarà de fer-te agradable
l'estada. Benvingut!".
Per la festa major, hi havia el costum de
fer més dignes i emblanquinar les façanes de
les cases, que com es pot veure en moltes
fotografies de l'època estaven en molt mal
estat. El problema és que es feia d'una manera
bastant precària: s'agafava una galleda de calç
i es refeia la façana, però com que no s'havia
tret el que hi havia a sota, al cap de quatre
dies tot tornava a caure a trossos. Altres
encarregaven la feina a Joan Moret, antic
pescador, casat amb Irene Ferrer de can
Calau, que va començar a fer de paleta
treballant en la construcció dels soterranis
del Canadell i que ja no va canviar de feina.
Tal com es pot suposar, amb els carrers que
només eren pedra i sorra, cada vegada que hi
havia un ruixat fort tota la terra baixava en
direcció al mar. Normalment quedaven forats
i recs importants que podien trigar setmanes
a ser tapats per la brigada municipal, però uns
dies abans de Sant Pere els carrers es
deixaven sistemàticament impecables.

UI':

Després de la guerra, l'organització de
la Festa Major va ser assumida per Pe rico
Arbonès i més tard per l'avi Davan. Però a
partir d'aquí hi hagué un canvi en els balls,
que abans de la guerra eren d'entrada lliure
i després es va haver de pagar per a entrarhi. Més endavant, fou mossèn Rafel qui es
va cuidar d'organitzar la festa, mantenint-se
no obstant això el costum de recollir
aportacions de la gent. Es feien les mateixes
activitats clàssiques: la missa, les sardanes i
el ball, amb la diferència que el costum
entre la gent de Palafrugell de venir cap a
Calella es va anar abandonant, més aviat
eren els joves calellencs que a la primera
ocasió enfilaven carretera amunt. Les
sardanes van passar a tocar-se també a la
plaça de l'Església. Quant a la resta de
festes, especialment les hivernals, van anar
desapareixent. A l'estiu qui més qui menys
ja es buscava la vida per divertir-se, però
fora de temporada tot plegat anà a la baixa.
Associacionisme:
els calellencs s'organitzen
La primera associació de la qual tenim
notícia és la Cooperativa La Pescadora de
Calella, de socors mutus, que es va fundar al
maig de 1892. Al 1903 tenia 100 socis, al
1916 eren 129 i al 1930 només 53. Tenia el
seu domicili al carrer de les Voltes, però
almenys al 1930 les sessions se celebraven a
l'escola. Entre els seus presidents estan
documentats Josep Pla (1892), Narcís Guri
(1904), mossèn Narcís Molla (1919), Josep
Pareras (1930) i Sebastià Pareras (1935).
Al 1912 es crea la Sociedad de Instrucción y Pesca, "con el fin de atender debidamente a la educación, instrucción y
moralidad de los niños y a las necesidades de
protección de los marineros y de sus

familias". Aquesta societat es va fundar
sobre la base de les escriptures públiques de
les cases del Gremi de Sant Pere i de l'escola
pública de Calella. Funcionava a base d'una
Junta Directiva i d'una Junta de l'Escola. Les
Juntes Generals se celebraven a l'escola els
tercers diumenges de gener i juliol, de les
onze a les dotze del matí. Aquestes dades
aïllades són de les poques coses que han
quedat escrites sobre la societat.
La Germandat de Calella es va fundar
el 25 de gener de 1926, com a escissió de la
societat anterior, d'un grup de pescadors que no
estaven d'acord amb la decisió de no pagar les
despeses d'assistència sanitària d'un company
que havia perdut el braç per pescar amb
dinamita. Val a dir que aquesta era una pràctica
explícitament prohibida. Al 1930 tenia 120
socis. El seu local era al carrer de Chopitea
número 18, en un garatge al costat de les
escoles que era propietat del marquès Firmo de
Casanovas. Els pescadors pagaven una quota de
dues pessetes al mes i, si no podien treballar a
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Dues instàncies de Sebastià Morató,
agutzil i carter de Calella,
a l'Ajuntament de Palafrugell
••• Al Ayuntamiento

Sehasti<ín tv!orat<Í (Juri, m,l)'Or de edad y l'ecino de
csta Vilb al Ayuntamlentll acude y ((1n rodo respcto
expone:
Que hace m,lS de doce ,ll'ios \'lene de,\cmpCl'iando el
cargo de Alguacil-cartero de Calella cun el haher
,1llU,11 de ,80 pesetas.
El rekrido sucldo es insignlficante si se tielll~ en cuenta
bs uhhg'\clunes ll1herentes al c.u',gu de referenCla, pues
ha\, LlUC tener en consideracilín que las hl)ras en que ,se
debe prestar el S(n'lClU de llevar y tran la
cnrrespondencia de dichu caserío, así wmo ci reparto
,k la l111sma, pm an dl de,J¡carsl' a otms ocupac II 111l'S
wn qUl poder ,\tender ,í las neccsidades ,le la \'i,la.
A todo esto hal quc <lI1<1lhr que t<lmhll'n \'lCnl
ohligado ,í encender l'apagar los tilmles dcl
alumhrado pübltco durantl' la l1oche, cuw nUlllcn),
que ,\Iltes era de ,lic:, ha llcg'ldo en la ,1Ctuali,lad a
qlllllce.
Por todu lo expucsw, e1qllc suscrihe,
Rucga ,11 Ayunt<lllllentn se Slrl'a 'Icordar sca
,lullH:ntado ci sUl'ldo que ¡wrcihe el cxponcnte hasta
qUlllientas peseta s anuales.
(,racia que eS¡OL'r'lITIL'reCCr de eS<l Corporacllín el
suphcantc
Pabfru,gell lO Nl)\iunhrc 1912
Schasti,ín Mor,HI') (JUll
l\bgco. Ayunt. de Palafrugell
(Notes almargc:
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Dese,stim'llb pur b cnmisilín
de Haciemla. Palatrugell 15-11-1912
15-11-12
Descstimada
MasCllrt Sec no. )

Alhert Gun, emnl!, \taria i EmnrmLl "turau;,
mnh \lm¡;Llnru \licll J(l\ ant kl UNII/n m'tu
l'F.rnclrIllLl, Lll'cra, I t/ue tLllllhl lèlTiLl ¡['uficlllO d,
,,,,TéU,I, E.I I)ut t'CI/l'C l, hILlt/LlU &1 1)1 rtu Fn el
llwmcnt de la [()((,i;l'aJla ,Il n'anat'en '1 ¡¡ml,l lI' l1l~e'
les nen CI tan cohertc.1 i Emc\tI1w rorta k 111i1ntdllll(l
al braç. Alhert GUTi ul1nh¿ hi anara pèrqu~ [ciLi
d' (ICoUj, Al costat, la 111arÓX(I e !Sa a l'actualirat

••• Al Ayuntamiento

ScI'1dsti,ín Moratl') lJuri, ma)'l 'r dl eda,l \' \'l'Cl!l1l de
esta Vilb, a V" 1\1" ,\Cude \' LI)\) el dehido IT'peto
c"pone'
Que por el Akalck-presidenre de l'S,l Cnrpl)raci,ín se
ha cOlllunicado el aClIerdo rllmadl) por la 1111sma, de
llhligar al expllnente Cllmo Alguacil-l,trtem del
(aserio de Cdlella de esrc términll, a efectuar la
re(o,~ida y rl'partll de la (orrespnndenCla que para los
hahltantes de dichll LaSl'no, llega d esta \'llla en el
tren ,le bs 2¡ horas y me,IIa.

UN

Elexr\)nente .se l'é en el caso de hacer l'resen te a la
C0'l,nr;llÍ\'m hs diticultades que Sl' ofreccn para la
rrest;Klnn dcl ser\'iclo que ahora se Ie exige y los que)"
\'L'nia rrestand\) y que son: reco.glda y rerarto de la
corresrondL'l1cla que para los hahitantes dcll11eritado
L<lsenolleg;1 a esla Vdla en ci tren de las 11 homs y
ml'di;l y \'igihmci;l del refcrido casl'rio dl's dc las 11 de
la noche hasta las tres de la madru.gaLb,
ne cxigírscle efcctll<lr la reC\lgida l' n.'rarto de la
wrresrondencla que llega l'n el 2" WITeo, el scn'ieio de
\'igllanCla por la noche tendr;í que sufrir considerable
rL'traso, a Il1l'n"s que Sl' Ic rclel .ml de la "bligaci\'m de
pre.\tarlo toda l'L': que en la .lLlu;didad no l'S tan
l1\:ccsano como antes, p(lor r;t:\ín de habl'r sldo
rctllllllado y ampliad(l el alull1hrado pllhlico.
Por otra panl' hal' que tl'nl'r en cnnslderaei\ín l'lcsLasn
número de personas a qUlel1\'s rucde heneliciar el
repartn de la cnrresp\ )nLlcnua del segunc!n cnrren por

•
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ser mul' l'oca la que de "rdinarin llega l'ara los
hahirantes del expresado Glserio y si a l'sto Sl' ;¡¡lade que
con la rewgida \ rcparto de dicha wrrcspol1Llencl;ll'l
mimen) de h\ )ras diarias que ci suscrit\) deher;í prestar
SCf\'lLioscr;í de once l' que por Inexiguo del suelelo quc
ram ell" perLihe (368'20 resctas líquidas ;lllua!cs) ha
Je dcdicarse a su nf¡clo Je pescador durantc las hora s
libres de sef\'lLio. CLln ohjet\) de atel1Ller al sustento de
su familia, SL' C\ll11rrender;í b ra:ón quc Ic <lSlste ram
que el A \,untamiento deje sin efccto "l11odifique el
acuerJL) t\lmado \ pLlr ci cualsl' nhliga al expOl1L'l1te a
efl'ctmr la rewgida l' rcrartn de la corresrnndencia que
llega a esta l'illa en ci sl'gul1Llo correo, C\m Lkstlllo a los
hahit;lntes del reretido cLseri\).
Pur h) expuest\1, ci suscmo,
Suplica al A )'untamll'nw que tl'niendo en
((lI1slder;lLlón bs ra:ones antes l'XpUl'stas Sl' sll'.. a
acordar rclel'dr al cxpOl1el1te de la ohligaciLÍl1 de
efectuar b rL'(()gILb \ rL'partn de b (nn'l'spondenu;1 que
l'<lr<l los habit;mtes del cascrio de ( 'aldla lIeg<l a esta
\'illa CI1 ci tren LIe bs 20 horas \' media o hlcn que t;tl
ohli.l!aci\ín solo SL'a por dur;l11tl' ci l'erano, Vque de IlO
c,tllll,lr l'rncedente la supresi\ín de la rl'CLlgILh l' rep;lrto
de la cOITesI'Lll1Lk'nua del se.L:undo corrco Sl' le rden' de
la uhligaclLín de prestar el ser\'lCiulle l'igtlancia
nocturn;l, u hll'l1 que tal sen'icio solu dej;mí de rreswrsl'
durante ci l'Crano, dado caso que la CUf!'Ol<lCIÚn
'Kurdar.! que solo durante d mismo se dl'ctuar<l d
reparto Lle la correspOndl'nCl;1 del segul1Lln corren.
GraCia que espera nhtener de la rect itud de l'se
luerpo 1vlunlL Ipal,
Pa\;¡lrugell15 Ma)'o 1916
S. MOl<ltLÍ
Mag(\), Ayunt. de Palafrugell
(Notes al marge: 19-5-16
Se ;lCuerda r,lsarla ;1 mfmml' de la COll1lsion de
Guhernacion. Masc\lrt Sl'CriO.
14-7-16
DeSl'stlllla\la, )
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Fleca de Calella
Articles de primera qualitat
Gran assortit de dolços i pastes de Te
Sucursal d e la
Confiteri a L/ORQuíDIA
de Pala frugell
Olis naturals i refinats
Queviures i Vins
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Ofereix tota classe de
dolços I pastes de Te .
Elaboració diària .
Serveis a domicili a les platges de Calella i Llafranc.

N. LLOVERAS

Per encàrrecs i serveis:

Calella de Palafrugell

Fleca de Calella de N. LLOVERAS

causa d'un accident o d'una malaltia, rebien
dues pessetes al dia. Al començament hi havia
bastants beneficis, potser perquè hi havia més
pescadors joves i sense problemes de salut, però
a l'última època la cosa va anar a la baixa, no
entraven nous socis i al final es va haver de
dissoldre. Tenien l'obligació de presentar el
balanç a Governació. Alguns dels presidents de
què es tenen constància són Ernest Morató
(192 7), Pere Arbonès (1928), Florencio
Mayola (1929), Lluís Niell (1930) i Sebastià
Sàbat (1935).
Una altra associació que ha quedat
documentada és la Sociedad Pósito Pescador de
Calella de Palafrugell, que venia a ser una mena
de sucursal de la Cooperativa la Económica de
Palafrugell, amb seu al carrer de Chopitea.
En darrer lloc, la Junta d'Iniciatives de
Calella és l'única associació que no tenia
com a base la pesca i que sembla que més
aviat feia la funció d'una associació de veïns .
Estava presidida per l'alcalde de Palafrugell i
a més comptava amb els estiuejants Firmo de
Casanovas i Ramiro Torres i els veïns de
Calella Pere Arbonès i Ernest Morató.
Aquesta Junta fou la que construí el mirador
de la punta dels Burricaires, cap al 1935, i es
cuidava de coses com la neteja o els arranjaments dels accessos a les platges.

Altres oficis
Com ja hauríem d'haver deduït a aquestes
alçades, no tot eren pescadors a Calella. Hi
havia també altres ocupacions més puntuals
però igual de tradicionals. Comencem pels
barbers: la primera barberia de la qual tenim
coneixement a Calella estava situada a la casa
de més a ponent del carrer del Calau. Com
que tampoc hi havia una gran clientela, el
barber només venia de tant en tant. Posteriorment es va insta[.[ar en el poble un senyor a
qui anomenaven Xico Barber, que tenia el seu
establiment davant la platja de Malespina. Val
a dir que les barberies eren autèntics locals
socials on la gent anava a fer cua pel simple
plaer de fer petar la xerrada mentre s'esperava.
El costum generalitzat, i allargat durant molts
anys, era de pelar-se al zero.
Ernest Morató va obrir la seva barberia al
número 1 del carrer del Pirroig al 1923. Estava
situada on ara hi ha el magatzem Lloveras i
s'hi va mantenir fins al 1938. Era oberta cada
dia excepte els dilluns. Hi anava molta gent a
afaitar-se i a tallar-se els cabells, gent del
poble i estiuejants. Els dies de més feina eren
dissabtes i sobretot diumenges al matí, que era
quan el jovent venia a arreglar-se abans de
sortir a la tarda. També hi havia hores mortes

II N PC II E m

en què el local era buit. A disposició del
públic sempre hi havia alguna revista i també
diaris locals, l'Ara o e! Baix Empordà.
Pere Enrica va exercir de barber a
Ca lella des del 1924 fins al 1949. Estava
instal·lat al final de les escales que pugen
abans d'arribar a la Perola, on ara hi ha
l'Hotel Batlle, en una sala que donava a un
hort. Obria dos dies i mig a la setmana, però
sovint quan era a casa seva es presentava
algú a deshora demanat-li si e! podia afaitar i
llavors ell ho feia sense cap problema. A
Calella no hi havia hores. En el local, Pere
Enrica hi tenia mitja dotzena de cadires i una
lleixa on s'hi deixaven els utensilis: dues o
tres estisores, dues o tres navalles, brotxes,
pintes, sabó, colònia i un parell de marques
de locions. Cap mirall i cap lavabo, era una
època diferent.
Un altre ofici a destacar és e! d'agutzil,
que era la persona investida d'autoritat per
part de l'Ajuntament per a fer la vigilància
nocturna. Els requisits per a poder exercir e!
càrrec eren saber llegir i escriure i ser de bona
conducta. L'agutzil estava obligat a prestar e!
servei de vigilància nocturna durant les
mateixes hores que es feia a la vila, a més
d'assumir totes les funcions que l'Ajuntament
o l'Alcaldia li conferís i que fossin compatibles amb el càrrec. A la documentació de
l'Ajuntament apareixen sovint referències als
nomenaments d'agutzils i també instàncies
d'aquests. És una informació gens exhaustiva i
de segur que hi falten molts noms, però
serveix com a punt de partida.
L'any 1892, el mateix any en què es
col·loca la que aparentment és la primera bústia
de! poble, Joan Ametller era anomenat agutzil
de Calella. A la seva mort, al 1899, e! va substituir Sebastià Morató, però aquí e! càrrec que
consta ja és e! d'agutzil-carter. Sebastià Morató,
que també era pescador, es cuidava d'encendre
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els quatre llums de petroli que hi havia al poble
quan es feia fosc i de repartir e! correu. L'anava
a buscar a Palafrugell, però no només el de
Calella, sinó també e! de la baixada dels Forns a
Palafrugell i e! de Santa Margarida, territoris
que quedaven dins de la mateixa circumscripció. La seva dona, Marieta Vigorós, sovint
aprofitava per a recollir e! correu a Palafrugell
tomant de vendre e! peix a plaça. Una vegada
que tornava per la carretera vella i plovia, la
riera de Santa Margarida es va desbordar sobre
del camí i la va arrossegar. Va aconseguir
mantenir la bossa amb e! correu en alt perquè
no caiés a l'aigua fins que es va agafar en un
arbust, va deixar-hi la bossa al damunt i
després va poder sortir, història que demostra
que en aquells temps les feines no eren tan
senzilles com podien semblar. Al 1921,
Sebastià Morató va renunciar al càrrec
d'agutzil-carter, ja que se l'havia nomenat
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"En LI harnada de Calella 'Ull
rocs dics hi h'l ha~lIt d"s wh"s.
L'un t"u en una de les harqllL's
del h()tlpwpietat ,klpesl'.ld"r
c()nc~ut pl'l' {o.¡", (mm, l'altre
f"u.r la lasa de J.¡ Villda de
L"pe- (1111 eb ILldres m'lb'at l,Is
Ults de Ics senyores ml'stre"l'S
de la (¡lSa \' ,1 llur presenCia,
amh l,na sans fa~'(m
lllU1l11l1enSllrahk, Sl'
n'emrortaren ¡ptes ks hesties
qUl' hi h'l\'ia ,11 ~'llll11er (\mn;
m6 \'i¡.:i1ancia ,I Calella ... (sic)

La ( 'n'nica,

ralatrll~lll

) ,Ie trUll']' de 1905.

Les !lllrclb d, ¡,()] ,
tot Im l'\jJccwdc

en què el local era buit. A disposició del
públic sempre hi havia alguna revista i també
diaris locals, l'Ara o e! Baix Empordà.
Pere Enrica va exercir de barber a
Calella des del 1924 fins al 1949. Estava
insta 1,lat al final de les escales que pugen
abans d'arribar a la Perola, on ara hi ha
l'Hotel Batlle, en una sala que donava a un
hort, Obria dos dies i mig a la setmana, però
sovint quan era a casa seva es presentava
algú a deshora demanat-li si el podia afaitar i
llavors ell ho feia sen se cap problema, A
Calella no hi havia hores, En e! local, Pere
Enrica hi tenia mitja dotzena de cadires i una
lleixa on s'hi deixaven els utensilis: dues o
tres estisores, dues o tres navalles, brotxes,
pintes, sabó, colònia i un parell de marques
de locions. Cap mirall i cap lavabo, era una
època diferent.
Un altre ofici a destacar és e! d'agutzil,
que era la persona investida d'autoritat per
part de l'Ajuntament per a fer la vigilància
nocturna, Els requisits per a poder exercir e!
càrrec eren saber llegir i escriure i ser de bona
conducta, L'agutzil estava obligat a prestar e!

servei de vigilància nocturna durant les
mateixes hores que es feia a la vila, a més
d'assumir totes les funcions que l'Ajuntament
o l'Alcaldia li conferís i que fossin compatibles amb el càrrec. A la documentació de
l'Ajuntament apareixen sovint referències als
nomenaments d'agutzils i també instàncies
d'aquests, És una informació gens exhaustiva i
de segur que hi falten molts noms, però
serveix com a punt de partida.
L'any 1892, el mateix any en què es
col·locà la que aparentment és la primera bústia
de! poble, Joan Ametller era anomenat agutzil
de Calella, A la seva mort, al 1899, e! va substituir Sebastià Morató, però aquí e! càrrec que
consta ja és e! d'agutzil-carter. Sebastià Morató,
que també era pescador, es cuidava d'encendre
els quatre llums de petroli que hi havia al poble
quan es feia fosc i de repartir e! correu. L'anava
a buscar a Palafrugell, però no només e! de
Calella, sinó també e! de la baixada dels Forns a
Palafrugell i el de Santa Margarida, territoris
que quedaven dins de la mateixa circumscripció, La seva dona, Marieta Vigorós, sovint
aprofitava per a recollir e! correu a Palafrugell
tomant de vendre e! peix a plaça. Una vegada
que tomava per la carretera vella i plovia, la
riera de Santa Margarida es va desbordar sobre
del camí i la va arrossegar. Va aconseguir
mantenir la bossa amb e! correu en alt perquè
no caiés a l'aigua fins que es va agafar en un
arbust, va deixar-hi la bossa al damunt i
després va poder sortir, història que demostra
que en aquells temps les feines no eren ta'n
senzilles com podien semb lar. Al 1921,
Sebastià Morató va renunciar a l càrrec
d'agutzil-carter, ja que se l'havia nomenat
carter oficial; de fet ell va ser carter de Calella
durant més de quaranta anys. A partir d'aquí
les dues figures se separen. El nou agutzil,
anomenat "sereno", és Esteve Lladó, que pren
possessió de! càrrec l'any següent.
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Més endavant, l'oficina de correus va
passar a càrrec d'Ernestina Morató, la filla de
Sebastià, i es trobava a casa seva, a l'era,
posteriorment plaça d'Agustí Prat, Després
l'oficina es va traslladar a la casa que tenien
on ara hi ha la Pastisseria Calella, a la
cantonada del carrer de les Voltes amb la
plaça de Sant Pere, Allà hi tenien els matasegells i els quatre estris necessaris per a enviar
la correspondència i els girs postals,
També van ser agutzils Wenceslao
Lladó, des del 1925 fins al 1930, any en què
va deixar de residir a Calella; Rosendo
Niell, que el va substituir; Francisco Niell,
nomenat sereno al 1939; i Fidel Pareras, que
va renunciar al càrrec d'agutzil al 1952,
essent substituit provisionalment per Josep
Ferrer. Fidel Pareras va assumir després la
funció de carter, però d'això en parlarem
més endavant.
És obligat parlar també de la feina de
flequer. El que s'hi va estar més temps va ser

Narcís Lloveras, natural de Ventalló i que va
arribar a Calella l'any 1926, quan llogà la
fleca que hi havia on actualment es troba la
perruqueria del carrer de Chopitea, Va
passar-hi un parell d'anys i després va
comprar la casa que hi havia a la cantonada
dels carrers del Pirroig i de Tarrús, on encara
avui en dia hi ha obert el supermercat
Lloveras, passant primer als seus dos fills i
que ara és a càrrec del seu nét, La fleca a
Calella havia estat regentada fins llavors per
Joan Bataller (1893-1896), Joaquim Balateu
(1896-1921, en els últims anys per la seva
vídua) i Camilo Castelló (1924-1928), que li
va traspassar el negoci a Narcís Lloveras.
Ciset, que era com l'anomenaven, va arribar
a Calella solter amb la seva germana N ita i
al poc temps es va casar amb Anna Costaroquera, que també havia vingut de Ventalló,
Narcís Lloveras havia estat treballant fins
llavors a la fleca de can Camps, a Pals, i
estava interessat a establir-se pel seu compte,

79

CALELLA

Finalment, la pesca
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L'any 1878 els pescadors de Calella van
obtenir llicència per a la pesca d'arrossegament, una pràctica que havia nascut a finals
del s.XVII i que en aquell moment es duia a
terme amb les embarcacions anomenades
parelles de bou. Al llibre de Joan Sala i Joan
Domènech La Pesca (Quaderns de la Revista
de Girona, núm. 49), de gran interès per a
conèixer com era el món de la gent de mar a
les nostres comarques, hi consta que a Calella
en van córrer vuit a la darreria del segle
passat, entre elles la d'en Calau, la d'en Tianet
Uadó, la d'en Gil, la d'en Narcís de l'Escala,
la de l'Alsina, la del Noi Tit i la del Noi
Menut, que va ser l'última. Encara que
aquesta llista no sembla ser exhaustiva i a més
fica en un mateix sac gent de generacions
diferents, val la pena entretenir-se a conèixer
una mica més aquests personatges, que com a
amos dels vaixells grans venien a ser els més
"empresaris" dels pescadors.

Calau era Nicolau Ferrer, encara que
aquest motiu donat a la família venia com a
mínim del seu avi. Vivia, precisament, al
futur carrer del Calau i va ser protagonista
d'una de les anècdotes més conegudes a
Calella: en ocasió d'un naufragi fou recollit
amb un altre mariner per un vaixell que
anava a Marsella i que no va acceptar
desembarcar-lo fins allà. Quan pogué tomar
havien passat un parell de mesos llargs i els .
calellencs ja havien celebrat el seu funeral.
Tianet Uadó, de qui tomarem a parlar en
ocasió de les havaneres, era el motiu de
Sebastià Pareras, adquirit arran del seu
casament amb Dionisia Uadó, filla de Joan
Lladó i Teresa Vidal, i membre d'una de les
famílies importants de Calella, almenys prou
important perquè el carrer on tenien la casa
acabés dient-se pel seu nom. La seva inclusió
com a propietari de parelles de bou a finals del
segle passat sembla prematura donada la seva
edat en aquell moment i el més probable és
que l'amo de la parella fos en realitat un
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familiar seu -probablement el sogre- i que
ell continués amb el negoci.
En Gil era de ben segur un membre de la
família Gelpí, probablement no en Pepet del
cafè, que encara era bastant jove, però sí el
seu pare, que també es deia Josep i que ja
devia traginar com a motiu el nom de l'avi.
Pel que fa a Pepet Gelpí va continuar amb el
negoci de la pesca però a distància, ja que no
acostumava a embarcar-se, fins que el va
deixar per a dedicar-se a temps complet al seu
cafè. Com altra gent de Calella, havia fet de
taper i encara tenia un racó a casa seva
reservat per a fer-hi carracs.
En Narcís de L'Escala era Narcís Guri,
natural d'aquesta població, marit de la mestra
Ana Riera i germà de Josefa Guri, al seu tom
senyora de Josep Marquès, de qui hem parlat
anteriorment en ocasió de la seva feina de
cafeter. Com es pot veure, les relacions
familiars i els parentius a Calella sovint han
estat un tema complicat de clarificar. Narcís
Guri era d'una família de pescadors arrelada a
L'Escala i va arribar a Calella de jove amb els
seus germans. S'havien quedats orfes de pare i,
com que la seva mare no se'n podia cuidar,
Josefa Guri -la filla gran- va aprofitar el seu
matrimoni amb un calellenc per a endur-se tots
els germans cap a Calella. Quan Narcís Guri es
va casar amb Ana Riera van viure a la casa que
fa cantonada entre els carrers de Gelpí i de
Chopitea, que tenien llogada. Aquesta casa
tenia un hort a la part de darrere que arribava
fins a la riera, és a dir, a més de mig carrer
Gelpí, ocupant un únic terreny que actualment
està dividit en diverses propietats diferents.
Alsina era el motiu amb el qual es
coneixia Josep Reig, un palafrugellenc que es
va trobar ficat en el negoci de la pesca arran
del seu casament amb Genoveva Bofill. Els
Bofill eren una de les famílies antigues de
Calella, amb moltes propietats que venien de

l'època de Joan Bofill, avi de Genoveva i de
qui hem parlat en ocasió de sa Perola, que va
deixar el record de ser un home molt
treballador i amb iniciativa. L'any 1881, Josep
Reig va fer construir la casa de l'actual
número 1 del carrer de Bofill i Codina, que
malgrat alguns canvis s'ha conservat fins al
dia d'avui. Tot i això, aquesta casa era més
aviat ocupada per familiars i amistats ja que la
casa pairal, on vivien, era la següent, la que
correspondria al número 3 i que més endavant
va ser enderrocada i reconstruïda. Al final,
acabat el negoci del mar, els Reig van acabar
vivint del patrimoni familiar.
Respecte als dos Nois esmentats, del
Menut ja n'hem parlat en ocasió de la seva
taverna i el Tit era Josep Arbonès, el pare
de Perico Arbonès, que va viure en el carrer
de Lladó. I aquí acabem amb els interludis
biogràfics.
Les parelles de bou tenien uns vuit o deu
metres d'eslora i embarcaven cadascuna deu
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homes de tripulació. Les argolles que encara
són a la paret de la plaça del Port Bo servien
per a amarrar le s que, per causa del seu
volum, no podien pujar a la sorra. La pesca
d'arrossegament es practicava durant
l'hivern, la resta de l'anyera veda. L'any
1881 l'època legal de pesca era de 1'1
d'octubre al 30 d'abril, sempre que es fes a
una distància mínima de sis milles de la
costa. A Calella, cada una de les parelles de
bou capturava de mitjana durant un dia de
bon temps cinc caixes de peix de vuitanta
quilos. El vent de garbí equivalia gairebé a
pesca assegurada.
Pel que fa al nombre d'embarcacions en '
general, l'escriptor de Fitor Miquel Torroella
va escriure a La Crónica, l'any 1902, que a
Calella hi havia 56 embarcacions de pesca i 8
"de recreo", d'aquestes darreres també n'hi
havia una altra al Port Pelegrí, que curiosament en el seu article se separa de Calella.
Cal tenir en compte a més que hi havia molts
pescadors d'altres pobles que venien a Calella
a fer la temporada.

Als anys vint van aparèixer els primers
motors d'explosió i va començar l'època
moderna del sistema de pesca de les parelles
amb l'arribada de les embarcacions
anomenades vaques, que acabaren fent
obsoleta la pesca del bou. Cúltim any que van
funcionar les parelles de bou a Calella va ser el
1929, i moltes barques es van acabar quedant
abandonades a la platja. Serien les que acabaria
comprant el pintor Josep Maria Sert.
Com a dada aïllada que ens ha arribat, cal
fer referència que al 1930 hi hagueren
problemes amb vaques provinents d'Alacant
que trencaven tots els usos i costums de pesca
del país i que s'aprovaven excessivament a la
costa, destruint l'ormeig que hi havia calat al
fons. Està documentada una violenta baralla
al port de Palamós, al novembre d'aquest any,
entre uns pocs pescadors de Calella i una gran
quantitat de mariners de les vaques forasteres
a causa d'aquest fet.
Però el tipus d'embarcació que acabaria
formant part del paisatge de Calella durant els
anys següents van ser les teranyines. La
teranyina era un art d'encerclament que es
practicava amb dues barques, una de grossa
amb la xarxa, les caixes i la tripulació, i una
de petita amb el llum per a atreure el peix. Es
practicava a la primavera i a l'estiu. Va ser cap
al 1917 que va aparèixer la primera a Calella,
convivint amb les parelles de bou primer, amb
les vaques després i quedant-se finalment com
a úniques representants de la pesca a l'engròs.
N'hi van arribar a haver vuit amb un total de
vuitanta homes. Alguns antics armadors de
parelles de bou van passar a tenir-ne, com el
Noi Menut o Tianet Lladó. També en tenien
Perico Arbonès, Artemio Ferrer, en Balano i
Primitiu Guri. Les captures es traginaven amb
carros per a embarcar el peix al tren que
arribava de Girona. També se'n descarregava
a tots els pobles del recorregut. Anys després,
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se'n transportava al mercat central de
Barcelona i també a França.
María Dolores Serrano va escriure a La
Vanguardia que "cuando el tiempo era bueno,
las traiñas salían al atardecer; se encendían
casi a la vez todas las lamparas de las traiñas
-las "tranyines", como dicen en Calella-, la
luz desbordante convertía el agua en un
incendio dorado y llenaba la playa de sombras
afiladas y tajantes como cuchillos. Las siluetas
grotescas y deformadas de los hombres que se
afanaban entre las redes y de los mirones
estaticos parecían un baile de condenados,
"un ball de maleïts", como me dice el viejo
pescador que tiene el cuello como un toro y
que no quiere darme su nombre porque "no
quiere salir en los papeles".
Existia una veda establerta pels mateixos
pescadors que permetia a les espècies
reproduir-se i augmentar. Sis mesos de pesca
d'arrossegament i sis mesos de pesca d'estiu
(peix blau). Posteriorment la veda va
desaparèixer, amb el consegüent perjudici per

a la pesca. La teranyina per exemple es practicava d'abril a octubre i més tard va passar a
fer-se durant tot l'any.
Hi hagué una època en què el peix blau
es capturava en grans quantitats, cosa que
abaratia considerablement el preu al mercat
de Palafrugell. També s'enviava a altres
ciutats, ja que a la vila òbviament no es podia
assumir tota la captura. I això no era només a
l'estiu, Ernest Morató afirma que de mitjana
durant un dia d'hivern de bon temps a Calella
es capturaven 3.860 quilos de peix. Moltes
vegades aquest s'havia de llençar perquè n'hi
havia massa i els preus havien baixat excessivament. El peix també regulava els preus de
les altres mercaderies que es venien: si era
abundant la gent comprava menys de les
altres i els venedors forçosament havien de
vendre més barat, i el fenomen també
s'esdevenia a la inversa. Al mercat dels
diumenges, molts palafrugellencs esperaven
que arribessin les dones dels pescadors de
Calella per a comprar-los els peixos que
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posarien a l'arròs del dinar, fossin cigales,
congres, llagostetes o sèpies.
Aquestes dues modalitats de pesca,
d'arrossegament a l'hivern i de peix blau a
l'estiu, que es feien a mar obert, implicaven
una inversió important per part del patró,
que a més havia d'estar cobert econòmicament per a poder superar les males èpoques.
Depenien del temps i del mercat, a més,
llevat dels salins no hi havia sistemes per a
conservar el peix i tampoc un transport que
garantís la venda d'un volum de pesca
important. En canvi, la pesca individual era
més adaptable, permetia al pescador dedicarse a altres activitats i no representava un risc
tan gran per a la seva economia. l com que
es pescava a zones més pròximes a la costa la
feina era més senzilla i segura.
Individualment hi havia variades modalitats de pesca. Una d'elles era el sardinal, un art
de deriva, que es deixava portar pels corrents
del mar, que es practicava tot l'any i que
desaparegué durant la dècada dels cinquanta .
Consistia en una xarxa col·locada verticalment dins l'aigua, que els peixos envestien
quedant-hi atrapats. S'hi pescava sardina,
anxova i alatxa. A Calella hi havia set
barcades de sardinals, Cap a finals dels
cinquanta, es començaren a reconvertir en
barques de passeig per als turistes. Una altra
modalitat era la pesca de lluç amb palangre,
que es practicava de maig a novembre i
consistia en un llarg fil del qual penjaven fins a
vuitanta o cent hams. A Calella hi ha notícia
que hi havia hagut set palangrers en una època
i fins a dotze en una altra. Cada un calava de
trenta a quaranta palangres i la pesca
capturada oscil' lava entre seixanta i cent
seixanta quilos per dia i palangrer. Aquesta
pesca anava paral·lela amb la del peix blau.
Un altre sistema era anar a batre, que consistia
a tancar una cala petita amb una peça i fer

fressa perquè els peixos sortissin en direcció a
mar obert, quedant atrapats a la xarxa.
Però un dels tipus de pesca més tradicionals a Calella és la de de llagosta, que es duia
a terme durant l'estiu, ja que la resta de l'any
hi havia veda. A Calella existien set nansaires
que pescaven setmanalment una vintena de
quilos de llagosta cada un. Anaven fins a unes
dues milles mar endins, més enllà del cap de
Sant Sebastià. Avui en dia la llagosta és
pràcticament inexistent en aquesta zona.
Entre els rituals dels pescadors, hi havia el
de reunir-se a la taverna a fer el got de vi abans
de sortir a mar. Si el patró anava a una determinada taverna, tots els mariners acudien a la
mateixa. Per exemple, els d'en Lladó anaven a
can Batlle, els de l'Artemio a cal Noi Menut i
els d'en Balano sembla ser que es repartien
entre totes dues. A l'estiu menjaven de
matinada, quan sortien a pescar, el que en deien
"la mañana", que consistia en un gran bol ple
de llet o cafè amb pa a dins. Després, quan
tomaven al matí, esmorzaven pa amb tomàquet
amb una arengada o una anxova, de vegades
botifarra o llonganissa, amb un got de vi, o amb
els gots de vi que convinguessin, que amb això
no hi ha hagut mai manies. Àngel Sàbat, per
exemple, esmorzava una arengada amb pa amb
oli i una cabeça d'all sencera. La resta dels àpats
del dia ja es feien en un horari més normalitzat.
A l'hivern les barques arribaven quan es feia
fosc, els pescadors anaven a casa seva a menjar
quelcom i després es reunien a la taverna o al
cafè. Allà també es trobaven amb gent que
havia tomat de treballar a Palafrugell.
Quan de nits hi havia temporal les barques
s'havien de pujar per a deixar-les fora de l'abast
de les onades. Sempre hi havia qui avisava els
altres, sovint a base de llançar un grapat de
sorra contra els vidres de les finestres. De totes
maneres les nits no eren tan desèrtiques com
ara, s'acostumava a anar a dormir cap a les nou
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i per això molts a la una ja estaven desvetllats i
se n'anaven a fer una volta, tant a l'estiu com a
l'hivern. Senzillament te n'anaves a veure el
bot. A sota les Voltes, a les quatre de la
matinada ja hi havia gent.
La pesca va començar a decaure a partir
dels anys trenta, quan les dimensions reduïdes
de les platges no permeteren la motorització
de les barques de la manera que succeïa als
ports veïns. Encara continuaren havent-hi
pescadors durant bastants anys més, però a
partir d'aquesta època ja es va començar a
veure que tot allò anava a la baixa. Ha quedat
la idea que foren les barques de motor les que
van acabar amb la pesca a Calella. El cas és
que després de la guerra civil la disminució
d'embarcacions va ser constant.
És impossible acabar aquest capítol sense
fer una menció als salins. A Calella n'hi van
arribar a haver sis: el del Noi Menut, situat al
port de Malespina; el d'en Guri, tres portes
més enllà; els dos de ca l'Alsina, el primer on
hi ha les actuals galeries el Salí del carrer del

Pirroig i el segon on hi ha el bar La Vela del
carrer Calau -encara que aq uest darrer
sembla ser que havia estat propietat abans del
mateix Calau-; el de Pepet Gelpí, situat al
carrer de Miramar, igual que els dos primers,
però en aquest cas a la banda dreta de les
futures Voltes noves; i el d'en Pere Enrica, que
era al carrer de Lladó. Val a dir que l'Alsina
també tenia un tercer sa lí a Tamariu. A
cadascun d'ells hi treballaven unes deu dones,
en general no hi havia homes. S'hi salaven
sardines, anxoves i arengades. El peix salat es
portava a diferents llocs, arribant fins i tot a
ciutats com Gènova. Els salins van cessar la
seva activitat durant els anys trenta i una de
les causes va ser la creixent utilització del gel
per a conservar el peix, funcionava millor que
salar-lo i devia ser més saludable.
En el salí del carrer del Pirroig, enmig de
les caixes i dels rastres de l'antiga activitat,
Josep Reig encara hi anava a fer carracs en
els darrers anys de la seva vida i alguns nens
aprofitaven l'indret per a jugar.
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ss

discreción y amabilidad; a una Estrella, que a su

Prefiero Calella a Biarritz, me deda un

paso deja entrever el camino de la dicha; una

entusiasta de! punto primeramente espresado; y

Nieves, que con su atractiva mirada hace

después de estar en éllo comprendo, pues reune

languidecer al corazón mas empedemido y

para las familias que constituyen la clase media,

enemigo de! matrimonio; una María que por su

nervio de! estado, atractivo y ventajas superiores

hermosura brilla en primer lugar donde quiera que

a las que pueden ofrecer esas renombradas playas

se presenta, sin que por eso le vaya en zaga su

y estaciones veraniegas tan frecuentadas por

hermana Adelita; una Margarita ideal como para

nuestra aristocracia.

Ooetthe pudo serio la que creó en el Fausto, sin

Aquí no hay que buscar teatros, casinos, paseos

que dejan de resaltar la hermosura de dos Pepitas,

públicos, ni ninguna de esas distracciones de que

que por diferente estilo, son el encanto de todos

podemos gozar todo e! año, el que quiera eso,

cuantos las ven. Siento no recordar los nombres de

que no venga; pero e! que dese e encontrar

muchas otras no menos bellas, que también forman

corazones francos y leales en quienes la doblez y

parte de esta colonia veraniega dandole vida y

sentimientos rastreros son completamente

color con sus hechizos y encantos que lucen en

desconocidos, que ofrecen a manos llenas

todas partes y con especialidad en las frecuentes

cuanto tienen, siendo parcos para tomar; e! que

escursiones que a las próximas fuentes se organizan,

qui era no oir mas que la verdad, e! que ansíe

algunas tan numerosas que han ascendido a 36 el

gozar de! verdadero caracter catalan, en e! que la

número de asistentes a las mismas, dominando

palabra no sirve para ocultar, sino para espresar

siempre en elias la alegría que a todos anima y los

e! pensamiento: aquet a quien moleste la

chistes y ocurrencias con que la juventud de ambos

adu lación, la murmuración y la envidia, en ésta

sexos pone de manifiesto la agudeza de su ingenio.

se encontrara a sus anchas.

Con lo relatado basta para comprender lo bien

¿Y cómo había de ser otra cosa, siendo las

que aquí se esta, lo dulcemente que pasa el

familias )ubert y genís e! núcleo, la fuente única

tiempo y que todo e! que visita a Calella se

por la que el bañista aprovechando la cordial y

prometa volver la temporada siguiente.

franca hospitalidad que con esquisita galantería

No cerraré esta carta sin hacer notar el

le ofrecen, contrae relaciones sumamente gratas,

agradecimiento a que se hace acreedora la

por ser de escogida educación, amena y cortés

familia Jordi por la asiduidad y galantería con

trato las personas que en su casa tienen entrada.

que procuran hacer amena la estancia en esta

Para e! e!emento joven estas ventajas se

playa a los que en la misma estamos ofreciendo

centuplican ¿dónde se encontrara un BOUQUET

con desprendimiento sin igual cuanto esta a sus

de señoritas como las que aquí admiramos?

alcances. Suyo affmo. ).0. y M.

T enemos a una Camila, que es un prodigio de

Calella 7 agosto 1896.

UN

POBLE DE PESCADORS

ELS CARRERS DE CALELLA
L'any 1920 el Ple de l'Ajuntament de

del poble, Sant Pere, a la plaça principal i

Josep Alsina i Antoni Esteve també són

Palafrugell va acordar posar els primers

la funcional denominació de Miramar al

presents en el nomenclàtor, a l'igual que

noms als carrers de Calella. Van ser els

carrer de vianants que va del Port Bo al

mossèn Narcís Molla, al costat de

següents, tal com apareixen en el llibre

Canadell.

l'església, i Ernest Morató. És cert també

d'actes: Chopitea, Lepanto, Lladó, Plaça

La majoria dels carrers que van anar

que alguns noms, si bé no són directament

de Sant Pere, Les Voltes, Calau, Francesc

apareixent a mesura que Calella creixia

calellencs, sí que compten amb rellevància

Estrabau, Sant Roc, Miramar, Bofill i

van rebre noms sense relació específica

en l'àmbit local, cas dels carrers d'Ermità

Codina, Gravina, Pirroig, T arrús, Codina,

amb el poble. No obstant això podem

Corbera, del Crit o d'Àngel Ferran.

Villaamil, Canadell i Gelpí.

comptar amb unes quantes honroses

L'any 2000, i com a conseqüència d'una

Un primer criteri va ser utilitzar noms

excepcions. Per començar, els que van

iniciativa que venia de bastant temps

dels indrets contigus als carrers, cas de les

agafar el nom d'accidents geogràfics locals

enrere, l'Associació de Veïns i Amics de

platges del Canadell i de Sant Roc i

(Illes Formigues, Es Còdol, Tres Pins, Port

Calella va concretar una sèrie de

també de les Voltes. La Comissió de

Bo, Port Pelegrí, la Torre), més el cas

proposicions amb la voluntat de batejar

Foment recollia igualment la intenció

concret d'un edifici (Banys d'en Caixa) i

més carrers amb noms identificats amb

d'utilitzar els noms d'alguns dels primitius

un parell de motius de calellencs (Noi

Calella. La proposta, que va ser aprovada

pobladors i les famílies més conegudes, i

Gran, Noi Menut). Alguns van sorgir de

per l'Ajuntament, donà lloc a la plaça de

aquí van ser escollits els Calau, Gelpí,

la voluntat popular, com els carrers

les Escoles, a la plaça de les Teranyines i

Lladó, Pirroig i Tarrús . El primer és l'únic

dedicats a Pepet Gilet i al Pintor Serra

al passatge Jimmy Rena, d'una banda. De

cas especial, ja que en comptes d'un

-una iniciativa de l'Associació d'Amics

l'altra, les avingudes Costa Blanca, Costa

cognom es va utilitzar el motiu d'una

de Calella, en tots dos casos a la mort dels

del Sol i Costa Daurada es van convertir

família que hi vivia.

afectats-, la plaça de Primitiu Guri -on

en Joan Pericot, Antoni J. Rovira i

Les primeres persones amb una relació

també intervingué l'Associació, encara

Baldomer Gili respectivament. Encara

directa amb Calella a les quals es va

que en aquest cas la iniciativa va partir

que els canvis de nom sempre representin

dedicar un carrer van ser Dorotea de

d'Ernest Morató des d'un article- i la

una dificultat afegida, el cert és que no

Chopitea, Francesc Estrabau, Joan Bofill i

plaça d'Agustí Prat, que sembla ser que va

sembla una mala idea modificar aquestes

-encara que l'esmentada Comissió

ser batejada una mica al marge de

nomenclatures completament

sembli ficar-ho dins el sac de les

l'Ajuntament. A més Joan Boix va donar

impersonals. Això també va permetre que

famílies- Narcís i Josep Codina. També

nom al passatge de vianants que havia

aquests personatges poguessin comptar

apareixen personatges relacionats amb la

cedit a l'Ajuntament al costat del que

amb unes avingudes amb cara i ulls,

Marina: Federico Cario Gravina i

havia estat el seu Hotel Duing. Nicholas

evitant que -com ha passat en altres

Villaamil, així com la referència a la

Woevodski va ser doblement referenciat

casos- persones significades hagin donat

batalla de Lepant, quelcom habitual en

-encara que de manera indirecta- a

nom a carrerons molt dissimulats perquè

aquell moment a les poblacions

través del camí del Jardí Botànic i el camí

en aquell moment no n'hi havia altres de

costaneres. Es va posar el nom del patró

del rus. !l·lustres estadants com els doctors

lliures.

CALELLA

On posem les barques?
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UN POBLE DE PESCADORS

nàutra~s, La tasca no tou lI1tructllllSa: troharen en
\'Ida la nOia, l'única que ha\'ia de ,sah-ar-se, De! scu
heroi sah-ador, cap rastre,
No fa g,me, \'alg p'lr1ar amh l'amIc calellenc Jaume
(,dpí, el qU<l1 m'explicà tots els detalls del sah-ament
d'aquella senyoreta: "Amh el canot del senyor Re,~ils,
de (Jln lna, anil\"el1l segumt Ics aigües en Ics quals
SUpOS<l\TI1l que podien h,nw rest,lt els n:lllfrags, que

s'ofega. Ak~lm-hi l'estat delmar. Quin esforç
sohrehumà el d';lljuell home que degué carrcgar-se

h'l\"ien d'ésser les de l<l :on<l compresa entre les Illes
Formi,gues i el Cap de Re,gur. De s"hle, l1lolt a prop
,l'<lquest eLmer indret un dels que estaven al meu
Cllstat exclama: "Allà llunya l'hmit:ó hi h<l un sum",

f\ixí, excel·lent nedador, l'home coneIxedor de tuts
l'Is perills de la mar, havia lograt aquella ((lsa que a
l'rimcra \,Sra semhla\'a l1nl'ossihle: una nàutrag que
nl) "lhia nedar podia ésser retfllhada quatre o cinc
milles més llun\ del lloc l'n havi<1 naufragat, ens estat
,le consciència I sense cap símptoma d'ha\'cr sofert
gaIre, malgrat d'ha\Tr nlmàs dur,mt unes tres horcs i

Vaig respondre que n" plldla ser un sum de n,mses
pnqul' tlltS l ren" lta l'aIgua pd corrent, Ll<l\'()rs,
fércl1l l'ma \'crs el lloc on es \'ela que!wm I
Clll1statilrem quc n" es tracta\'a de cal' suro, Sll1lí de la
noi,!. La rl'collírem, 1,1 col,loeàrel1l Sl)t'l pro.l, tenIa
enC,lra l'art de la roha elxutd, Va preguntar per en
(Jun I \ ,) recom:lI1'lr qlle ci husqué"lm de se!!lIId,1 a
ell FlqUl' lila l'S lroh,n'a h(',
QUl h,n la realment succl'it en el temps tr,lI1SCllrregllt
entrl l'inst<llll qllc la haru sense patní perdé ,lc \'Ista
els naufrags I ell1lomcnt qlle LI" deslrlll 1';II11il CJelpí
lL'slll1l"nl presencIal dl 1.1 recnlli,b dl' la senYl)reta:
Amh ex,l(tJtlld no ho "lhril mal nmgll. Pcri) no c<ll ter
g,lJre est,'rç d'lI11<lglll<lció l'er crcure Ljue el nostre
lalellenc, després d'mln,lt el seu acte de \'alnr cí\'lC,
trohil tota mell<l d'incol1\Tnients l'er a poder sal\ar la
nlll'l, la qual no "lhl'l ne,br. Pensem ('n les llJficultats
i perills que "fereix l'intent de sah-ar una persona que

EL

PI\oP EIl DIUMENGE , 27 D' AGOST,

A L,;S 8 ' 45 DEL V~ S P HE, lèS DESCOB IUHÀ ,

LA PLA CA QUE DÓ NA

EL NOM DE

PRIMITIU GURI
A UN CA RnEn

Dr~

CA LELLA DE PALAFR UGELL.

L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE CALELLA DE PALAF'RUGEI.L, QUE INICIA

materialment damunt les espatlles el cos dc la
,Sl'l1\"llreta, Cllm ho pm\'a l'afirmació que aqucsta tOll
rewllida amh part de b mha eixuta! Guri, prov,'! per
tl)tS cls Illltjans de sortir-sc amh la se\'a, fins que Ics
t'lI'Cl'S li fallaren l 'lquella mar quc ell tant coneiXia i
dlllllma\ ,l, l'engolí com a ((lsa pròpia per sempre més.

mitja cntre Ics F"nnigues i Clp de Regur a unes dues
o trl'S milles de dlst,mcI<l de la costa,
Per completar tllt'l b inform'lLi,; que tinc snhrc la
tragè,!Ja wplaré aquest paril,graf dclll ihrl "11' !es cie
Juliol consagrat '1 la Verge del ClrIllC" de Fra Altons
,Id Sagrat Cor, msent cn les p,'¡gmes l7S i 179, ,d
tinal de la ressen,",l dels fets dels quals he parlat: "La
nOIa sah-ada de les alL!ÜCS \ a fer constar púhlicamcnt
quc denl b ,S<llV,l(ill al Sant Escapulari de la Verge
del Carme que chlla sempre sobre el pit".
Rcsumiré fmalment la intenció d'aqucst article:
C:alella de Palatrugell té un deute des dc fa 19 anys
cm'ers en Primitiu Guri. Fou heroi d'una gesta
excepcional i \"Íctima d'una tragèdia de les que

Ro.la (Jl(n ¡JO,\ant sardine,\ dins d'una
caixa a l'entraM dcl.lalí d'en C1uri, ai
carrer de Miramar. Aquell lalí t'a
durar IJOC, ¡Jmser IOlS cinc anyl, el t'a
ohrir Prinlltl1L lIuri en cmar-se I en
monr ell t'a acahar tancant

af,'rtunadamcnt no en passen sovint. Dono bé: una
\'e,~ada més cm dirigeixo a l'AssociaCllÍ dels AmICS de
C:alelld per si es \'01 cuidar dc que aquest deute SigUi
religiosamcnt pagat.
Com'
Almcu entendre es podria mgal11t:ar un humcnat,ge a
la mcmi>ria de CJuri quc podria wnsistir en la
col,locacllÍ d'una l'laca commemoratÍ\'a a casa SC\'a, o
,b!Jcar-lí ci nom d'un carrer d'aqueixa Calella quc cll
tant \'olgué i cn la que deIxà l<l \ Ida en holocaust.

AMil AQUEST ACTE D'HOMENATGE A L' HEROIC MARINE n LA NOVA
HOTULACI6 DELS CA flRB:IlS D~~ CA LELlA, US CONVIDA A ASSISTIU- IU.

Ernest !v1matú. Cmes de C:alcl/a de Palafrugell.
Palatrugell, 19tH.
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Alcaldcs de barri
1868, josep Nlclll (;dl'i. NOl11Ul<lt
pl'r la Junta Rel'plul ion,'rria
1R69 ' Josep Marquès
lb77 ' MILJuel Romal1ach i 1vh.n:s
I b79, Miqltd ROll1ai'iach i 1vLm's
1881 ' Rafel ls,lLkmont i f)nfill
, jo~~'1' llaci,')
1884 ' J;;;cP Nie III (;e1pl

e

1885,' 1vJ ique! ROll1ai'iac h i lv!arc.s
1887, Joscp Nlclll Gelpl
1890, MaitÍ Bofill i Rcixach
1891 . Josep Pla í Mayola
1894 ' JOSl" (;clpÍ I Poc h
lèl95 ' Josep UclpÍ i Pueh
[¡N7 ' 1'vlartÍ f),lill i Rcixach
1899 ,1\brtl Hofill i Reixacl,
1901 [)imllL'lx Joan l as,lLk llont
19l'2 J lSC¡' RCle( I r. "'udl
19l'6 ¡nsl' ReIg i P,lscu;¡1
1909 Joscl' Rels i l'ascual
1910 Jüsep ReU' i l'ascu<ll
1912 Cirl Uelpl i 1\it.lruucs
: ' J,lSl'J' ()L'lpÍ i Marqlles

191) JLlSCp RCI" i PasclIdl
1914 - Juscp RClh i ['ascll,r!
1916 ¡üSL'I' Rei~' i [',lscml
1918, juscp Rci~ i l'asclldl
1920, J,"CJ' Rcw i !"'SCll,r!
19.2 Josep RL'I p, sLlul
192 í ¡,'sc!, Rel l" SlUdl
192. J< >C¡' fü I~ l', sdl,ll
1916 Fr'lcst \lol,lt 'v l''' r ,
¡oser (¡cir I Jvf re 's
194(' Jvf ,JI l' "I n, n I \, ls, o
llU I felip, urnell \ l"htdd
19j j ,->, h S'l,I 'ln IS I 'il'!' 'l!'

Cabus dc Mar
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La guerra civil
i la postguerra (1936--1949)
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1 18 de juliol de 1936 tingué lloc a
Àfrica la sublevació de Franco i els
militars contra el govern de la Segona
República i el consegüent inici de la
guerra civil espanyola. L'alçament no va
reeixir a Catalunya, que va quedar sota
l'autoritat dels republicans. Tots aquests
esdeveniments van enganxar els palafrugellencs en plena festa major. A la vila es va
crear un Comitè del Front Popular Antifeixista de Palafrugell, que seria encapçalat per
l'alcalde Martí Jordi.
Aquest comitè va dictar unes mesures
tancant les botigues de comestibles, els cafès i
els centres d'esbarjo, i també impedint que els
pescadors sortissin a mar. Però això no va
durar gaire, ràpidament es disposà l'obertura
dels esmentats establiments i es concedí
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l'oportuna autorització als pescadors de
Calella per tal que reemprenguessin el se u
treball. El 24 de juliol ja es tornava a vendre
peix al mercat de Palafrugell. Les embarcacions que no fossin de pescadors professionals,
no obstant això, continuaren tenint un temps
més vetada la sortida. Poc després, reconeixent que aquesta disposició ocasionava
inconvenients als treballadors de Palafrugell
que tenien el costum d'aprofitar els dies festius
per anar a pescar, el comitè va acordar que
únicament podrien fer-se a la mar els bots i
altres embarcacions els propietaris de les quals
estiguessin en possessió d'una autorització que
expedia la delegació del comitè a Calella. De
totes maneres, els pescadors no van tenir una
feina fàcil durant la guerra, ja que cada vegada
que apareixien avions o vaixells -normalment els primers bombardejant els segons- o
senzillament quan se sentien explosions,

1) )

CA LELLA
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ELl /JrimcL\ mCI<!\ del conpictc,
finI i tm el (b/J[,lçamcnr de Pa[lIirllgell
a Calella estam comm[ilt
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havien de tomar ràpidament cap a terra. A la
riera que passava pel carrer de Lladó hi havia
una espècie de trinxera on la gent anava a
refugiar-se quan passaven avions.
La delegació del Comitè a Calella a què
hem fet referència estava integrada per Ernest
Marató i Flarencio Mayola. Al primer se'l va
nomenar màxima autoritat del poble malgrat
que no volia acceptar el càrrec, però l'alcalde
li va dir que si no ho feia demanant-li com a
amic, li ho ordenaria com a superior. El
quarter dels milicians, entre els quals hi havia
uns pocs calellencs més, es va establir a la casa
del carrer de Francesc Estrabau coneguda com
can Bisbe, on actualment hi ha el restaurant
Moka. A l'octubre del 1936 es van dissoldre
els comitès i els nous que es van formar van
passar a dependre directament de Girona,
amb la qual cosa els ajuntaments en quedaven
fora. Els germans Juanola, que estiuejaven a

Ca lell a, van entregar al comitè loca l un
donatiu de mil pessetes per a ajudar les
víctimes del feixisme. Santiago Martí, propietari de la Marineda, també en féu un de cinccentes pessetes amb la mateixa finalitat.
Al començament, hi hagué un esverament genera li tzat. A Calella la gent era
majoritàriament d'esquerres i qui va córrer el
risc de veure's més perjudicat - igual que a tot
arreu- van ser les famílies que es tenien per
ideològicament de dretes, que també venien a
ser les més benestants. A Genoveva Bofill,
que acabava de quedar vídua, li van entrar a
. casa per a endur-se coses. De fet Josep Reig
- el seu marit- era vist entre alguns com
una espècie de cacic a causa de la seva
importància en la vida soc ial del pob le i
també per la situació social més aviat burgesa
de la seva família. A can Gelpí també van
patir alguns conflictes i a can Batlle és

LA (~UERRA ('IVIL I LA POSTC:UERRA

Arlt'llll/l h'lTl'1l , ll/l t'lill dd l/ll e/m,
Iu 1t'I'Ud/lllu 1\1urlu /l Iu lel'U ,~cnll(/)W
( :illlt'tU; d lll/lCiul/lr l'er u In/llegir-,Ie
dd .i/ll ll/l IlL'rnlel ue/mir-/lU

~·rnt'.11

,\1(}),1I/l i \

i,~/l)()1

(Cult'lIu, 1.')95

l'ulujrllgell, 1990) I\e,~elllul'<l Iu
¡'(/)'¡'criu <JIIL' eIIUl',1 liIII"dll U l'UCIIII¡/

possible que el fet de regentar una botiga on
tenia crèdit molta gent els servís d'ajuda per a
superar la situació. Per altra banda, es van
saquejar moltes cases de senyors que havien
quedat buides, en especial les del Canadell i
també can Torres. Gent de Calella mateix va
arrep legar llibres, roba, jocs de taula ... Uns
mesos aba n s del final de la guerra, uns
milicians que havien ocupat una casa al
Canadell van venir fins al centre del poble
per a fer fora la gent de les seves cases i endurse e ls matalassos, cosa que prova que, en
aquelles cases d'estiueig, de mobiliari ben
poca cosa hi quedava. Una altra prova és que
dies abans del que es va anomenar l'alliberament la gent cremava a casa seva tots els
objectes que els poguessin comprometre, o bé
els llençaven a l'aigua i quedaven allà surant.
El dia de l'alçament, el pintor Joan Serra
es trobava a Calella. En principi no vol ia

moure-se'n, a l'espera de veure com evolucion ari e n e ls esdeven im ents, però un dia
passejant va sentir algú que deia "I d'aquest

2
Sl
~

g::
Ol

8.

Vlllgul~elll L/m'crm, L'lllle d/ill,,1 del
((llTt'r dd l'nrui,~ i d jJrincijJi dt' ClwjJileu.
E, 1"lu/li",r u Fi<JllelTiI !\ellllhlicullu de
CUWIIll1\'i1 dn dd Illlltci, IlWIllCIlI dc Iu
(lIItilu",) dd 1)(11111, [)njJn;i de Iu gllt'lTU.
t'I l'U Iwwr d'nilimu FrWIÇllUlllh III iel'U
/,lJIli/¡u, /ln l'ulrehullm de llllllLT I de
h'lrht'r /lIti L[lIe, ui 1947, 1'/l,~IIJ reU>rJwr u
( 'uldlu, 1:1, ""ii Urtle/l'I L'll jJlI¡'IiCiICI/lll.\
1'I¡/ujrll,~dlen<JIIL'i C<illlUrU I\al\ Em!,,,rLLI
I Iii I\l'l'iiLlllc- I\dafrugell de Iu Ilrillleru
"/'/lCU Ci l'un rellllir t'll d Ilihrt' N'i de
Calc-lIa LIc- l'alafrugell, CdllUI u cmnl'lc dt'
l'wllor ui 1984 i recelil,lI ,¡/ 19S9 l't'r
Edicl<lJl.I llui, EllljJordà, L'/lhra Ji Im
In IIIll/lll I de 1'11Illcm mà de Iii l'idu iI
C¡/cllu dllrwlI iUfilt'.il Icglc i llWltriluna
e.II'ec",l}ne/lcujJuu/l l'er Iii Inelen'IICII) deL,
l'Il"ti.1 lllllum}, A¡'uJ]\ Itill,j¡1 e.llal 1111 deli
UIII/lrl dd lli/nt' Caklla LIc- Palafrugell I
k, hal·'tnl'ITi I, t'll Iu 1t'I'U j(¡celu de
C<lllluirc, 11<11'IU /Ulld,1I d grllll l'ori ll/l.
(:II11/lIUlllelll. t'll el leu recull d'm1ie/el In
IUIl'ullLTel i Iu l'/llilicu, dm uII'CCll'I
iml",rlilll!.1 de Iu lel'U l'idu ..,,)n IJrilcliCilmelll dci:úl!.1 de hallJiI, Al 1994 el m
C<illilillllr u ['ulufrllgelllil jUllJilChi 'l'le
l"'rlU el lell ll/llll, de.ltill<l<lil u In/llnoll1'e i
Int'lt'rt'(/)' In IW1'illlcrel

e
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fill de puta, què en farem? El pelarem?" i se'n
va tornar de pressa cap a Barcelona. De fet la
majoria dels estiuejants van marxar i es
quedaren només els del poble i alguna família
de Palafrugell, com els Fina, que tenien
parents a Buenos Aires que els enviaven
paquets amb productes diversos, com ara
tabac, que podien canviar en els masos per
menjar.
El 24 de juliol, va arribar la notícia que
un grup de forasters coneguts com "la
màquina de batre" i que es dedicaven a
cremar esglésies, es dirigia cap a Calella.
Durant aquells dies s'havien incendiat
gairebé totes les esglésies de la comarca. En
saber-ho, mossèn Rafel, François Barrera i
Ernest Morató van anar a treure el copó amb
el Santíssim de dins el sagrari i se'l van
emportar. Més tard, el primer va recordar
que s'havia deixat uns recipients que
contenien els sants olis per a batejar i donar
la unció als moribunds, però era massa tard
per a recuperar-los.
L'església es va poder salvar convencent
els incendiaris que Calella no tenia cap local
i que l'edifici podria servir per a fins no

religiosos. El mateix argument va servir
perquè no cremessin l'harmònium, però la
resta del mobiliari i els efectes religiosos es
van treure a la plaça i s'hi va fer una foguera
allà mateix. Els forasters van retorcir la
barana del presbiteri i van desenganxar la
campana, llençant-la daltabaix, després
d'haver-la fet repicar incessantment d'una
manera que va resultar gairebé terrorífica.
Un dels vestits vermells dels escolans, va
servir com a improvisada bandera comunista
onejant des del campanar.
Val a dir que l'església ja havia estat
incautada al començament del conflicte,
juntament amb els altres edificis religiosos
del municipi "que ocupaven les entitats
reaccionàries i confessionals". La finca dels
banys d'en Caixa, llavors propietat del
marquès Firmo de Casanova, també va ser
incautada més tard.
Els forasters van recollir a l'església tot el
que semblava de plata i van deixar-ho
temporalment a casa d'Ernest Morató. Allà
la família Morató hi va descobrir els
recipients amb els olis oblidats i es van
decidir a agafar-los. Quan els forasters
tornaren a recollir la plata van comentar que
els semblava que abans hi havia alguna cosa
més, però van acabar marxant sense insistirhi i els olis es van salvar.
Després de la crema del contingut de
l'església, els rojos van tancar a la Torre, que
havia estat presa pels milicians, Pepet Gelpí,
el pintor Josep Maria Prim i Manuel ]uanola,
perquè aparentment cap d'ells no combregava
amb les idees d'esquerres. Sembla ser que s'hi
van quedar bastants dies. No era la primera
vegada que la Torre havia estat incautada;
fent un breu apunt històric val la pena
destacar que el 29 de gener de 1871, el consistori de l'Aj untament de Palafrugell es va
reunir a Calella per prendre possessió de la
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Agustí Prat i Casademont (Besalú, 1892 L'Armentera, 1938) Va ser mestre de l'escola de
nens de Calella de 1924 a 1936. Primer va llogar
una habitació a can Gelpí i després, en casar-se, se
n'anà a viure a una casa del lloc que abans
anomenaven l'era i que actualment duu el seu
nom, a la casa on ara hi ha l'estanc. Ha estat l'únic
mestre de Calella a qui s'ha dedicat un carrer, en
aquest cas una plaça, sembla ser que a proposta de
mossèn Rafel. La dona d'Agustí Prat es deia Teresa
i es veu que la seva família era d'una certa posició.
Això es demostra en el fet que tinguessin minyona,
la qual cosa ja era dir molt per a un mestre. Agustí
Prat va tenir quatre fills i deixà el record de ser una
bona persona i un dels millors mestres que han
passat per Calella, tot i la seva severitat amb els
alumnes. Els nens havien d'aixecar-se de seguida
que el veien arribar pel carrer de Gelpí; el primer
que havien de fer era ensenyar-li les mans per veure
si les duien netes i havien rebut instruccions

precises de saludar amb un bon dia o un bona tarda
cada vegada que es trobessin amb algú pel carrer. A
classe no se sentia ni una mosca, tots estaven
atents i quiets. La seva dona venia a fer les classes
quan ell tenia algun impediment i als alumnes el
canvi els agradava, segurament perquè ella tenia
una mica més de màniga ampla. Agustí Prat era
carlista, catalanista i sobretot molt religiós. Quan
era al bar de can Gelpí i els pescadors, que jugaven
a cartes, començaven a renegar cada cop que feien
una mala jugada, ell s'aixecava i deia que ho sentia
molt, però que marxava, perquè allò no ho podia
suportar. Enamorats de Calella, ell i la seva dona,
es veieren obligats a abandonar-la l'any 1936 en
circumstàncies tristes. Una dona sentí per
casualitat com dos joves del poble parlaven sobre el
mestre Prat tractant-lo de feixista i dient que se
l'hauria de matar. Si bé ells no li haguessin fet mai
cap mal, essent aquells comentaris més aviat fruit
d'una edat descontrolada, la dona pensà que si allò

I, /III(

arribava a oïda de segons qui la vida d'Agustí Prat
correria un seriós perill. Se n'anà a trobar Ernest
Morató molt atabalada i li demanà que fes el
necessari perquè el mestre Prat marxés del poble o
encara li farien mal. Morató anà a Girona a parlar
amb el comissari i aquest degué posar-se en
contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell, que
cessà el mestre del seu càrrec. Al matrimoni Prat
l'experiència els afectà molt, ell morí dos anys
després i la seva dona no trigà a seguir-lo. Quan es
donà nom a la plaça, Ernest Morató no volgué
assistir-hi, malgrat l'amistat que l'havia unit a ells,
perquè s'hi trobarien els fills de la parella i la major
part dels calellencs. Deia que també hi hauria
aquells dos joves, ara ja no tan joves, de ben segur
ignorants que sense voler-ho havien estat els
causants de la marxa de la família Prat, qui sap si
contribuint també a la seva prematura desaparició,
i que li vindria alguna cosa si els veia allà tan
tranquils, aplaudint.
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Mmsèn Rafel Duran I Tuhen (Sant Feliu
de J'allarnll, 1S9 2 - Caldla, 1991), en
una fotografia de )ot'enUIl Quan li t'(111
oferir de t'enir a Calella, t'a t'o/cr t'cure
aham si el lloc li agradmll1. La /mmera
im/nellilí en anihur al/)ohle t'a .\er molt
dolenta, /Jen! de.\/né.\ .\e'n t'(1 (l)wr (I
cml1inm en direcci6 (I Llafranc i, en l'CII1'(,
la l'i.\ta de Calella de llum, amh el mm
i el/JaI.SIll,~e, ho 1'(/ t)'(lhm /nccl<í.\ I l'a
decidir quedar-.\c. {)e.\/rré.\ de la guerra,
el hi.\he li oferí 1l11a [larn!qllia de més
categoria, IJen! ell li t'a [lregar qlle el deixés
contin llar a Calella, entre la ¡(cnt qlle
l'e.\tima1'll. Deia qlle dllmm la ¡(lIena la
.sem família/Jogll" t'ilM a la cl1\a rectoml
.\cme ser ))wle.swda, (file tothom s(lho on
cm i ninglí no ci de.scohrí, al contmri, ljue
l'edlaren /Jer la Set'cl/JerlOna. El hi.she li l'a
concedir el títol de reClOr honorari
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A term .sohre la .\OlTa,
Benet l'Il.\ClIill, qlle em allrènent
de harher amh Erne.st Mormó, Benjamín
Marco.s I el mateix Ernelt Morauí.
Asscgws, el.s gCrJ1Wl1S Font i mos.sèn Rafel
DlIran. Dret CI danere,
el canahiner l'Cltricio Iné.s

Torre en nom del Govern de la Nació, en
virtut del que havia manat l'administrador
econòmic de la província.
Les situacions eren violentes. Diverses
persones detingudes entre la burgesia palafrugellenca eren obligades durant al dia a cavar
trinxeres a Calella i també a Llafranc en
previsió d'un desembarcament franquista. A
Santiago Martí, propietari de la Marineda, li
muntaven guàrdia davant de casa seva per a la
seva seguretat. A Pepet Gelpí li volien fer
pagar una mena d'impost revolucionari -un
fet habitual que venia a ser la contrapartida
que abonava la gent benestant per a evitar
que els confisquessin els seus béns. El cas és
que li causaven problemes perquè ell es
resistia. Ernest Morató, la família del qual no
s'havia entès mai gaire bé amb els de can
Gelpí, va dir als milicians que Pepet Gelpí no
tenia diners i que per això no els podia pagar
res, llavors el van deixar tranquiL En saberho, ell va anar a casa d'Ernest Morató a agrairli el gest, és a dir, que dins de la desgràcia
també es van aconseguir millorar relacions.
L'única mort esdev inguda a Calella a
causa de la guerra civil va ser el dia 12 de
novembre a l'entrada del cementiri, on els
milicians van matar Josep Maria Manich
-pertanyent a una de les famílies palafrugeI
llenques que es consideraven burgeses i de
dretes- per a després enterrar-lo en una fossa
del mateix cementiri. Durant anys van quedar
les marques dels trets a la paret del cementiri.
Actualment encara hi ha un pedestal amb
una creu a l'indret on esdevingué el fet, amb
una inscripció cada vegada més esborrada.
També van matar un dels germans Font, que
estiuejava en una casa a l'era, però no va ser
en el poble mateix, van venir uns milicians de
fora i se'l van emportar amb tanta rapidesa
que quan la gent se'n va adonar el vehicle ja
sortia de Calella.

El bombardeig del Canarias
i altres esdeveniments que seguiren
El vaixell de guerra de Franco Canarias va
començar a bombardejar Palamós el 17 de
novembre de 1936. Estava situat enfront de les
costes de Calella i la gent s'anava a refugiar
quan sentia les explosions. Segons explicava
amb la ironia que permet la distància l'escriptor
palafrugellenc Josep Martí, conegut com a
Bepes, "el "Canàries" resseguia la costa de tant
en tant fent la punyeta als qui es banyaven a
les platges ---cosa molt sana tant en guerra com
en pau- i als que encara podien fer un peix en
suc arran d'aigua. A la vila hi havia una
relativa tranquil·litat i segurament que aquelles
canonades del "Canàries" no tenien altre fi que
dir a la gent que hi havia guerra sinó que la
gent no ho entenia". En una ocasió, des del
Canarias van veure dos vaixells -una vaca i
un bot a vela- que passaven per les proximitats de Calella i, creient que portaven
municions, van decidir enfonsar-los amb tanta
mala punteria que molts obusos van anar a
caure al poble: a casa del carrabiner Patricio
Inés, que s'estava a l'actual carrer del Pintor
Serra, i també en un camí una mica més
endarrere. Molts no van explotar, perquè havia
plogut i van quedar enfonsats en la terra molla,
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els que ho van fer van deixar un forat de potser
un metre de diàmetre. Quan temps després el
turisme va impulsar fer les primeres urbanitzacions, encara es van descobrir obusos enterrats.
A la Torre, e ls milicians mantenien
empresonades una sèrie de personalitats de
Palafrugell que consideraven feixistes o senzillament "gent de missa". Com a represàlia pel
bombardeig del Canarias, van decidir afusellarlos. Emest Morató va aconseguir aturar-los amb
penes i treballs , convencent-los que havien
d'esperar a rebre ordres des de Palafrugell i que a
Calella no havia de passar-hi res.
La gent corria a amagar-se, molts en una
espècie de clot que hi havia darrere l'església i
que era anomenat popularment "la bassa". Va
ser allà que a algú se li va acudir que estarien
més segurs a Cap Roig i tothom es va disposar
a canviar de refugi. Passant per davant de la
rectoria, els milicians van sentir com

Emestina Morató demanava a la germana de
mossèn Rafel on es trobava aquest, que
s'havia quedat a casa seva. Per a aquella gent
sentir la paraula "mossèn" i córrer a buscar-lo
va ser tot un. Ell va poder fugir, però el van
acorralar en els canyers que hi havia a la zona
de l'actual avinguda Tarradellas, disparant-lo
amb fusells, amb les bales que li passaven ben
a la vora. Val a dir que, al començament del
conflicte i davant la persecució dels capellans,
mossèn Rafel ja s'havia hagut d'amagar uns
dies amb Joan Davan, a qui també buscaven
en aquest mateix indret.
Mentrestant, Francisca Duran, la
germana de mossèn Rafel, va córrer a buscar
Emest Morató, que es dirigí de seguida cap als
canyers amb un altre calellenc i per segona
vegada va ensortir-se'n de fer-los aturar els
trets, dient que responia d'aquell home però
sense deixar gaire convençuts els milicians,
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El pintor Josep Maria Prim a Calella

Ara hé, el que ha moti\"lt aquest paper és la relació
directa de josep Maria Prim amb Palafrugell i

Si he de dir la \'entat, he de confessar que vai.~
tractar molt poc josep Marta Prtm, malgrat els anys

passar llargues temporades d'estiu al bam del

que \'a venir a Calella. La raó és simple. El seu món

Canadell, on la seva família tenia una casa. És allí

social no era el meu, a més hi haYia

I02

la diferènCIa

que va agafar la gran afició del mar, que no havia de

d'edat, Les poques converses que hi vaig tenir van

deixar mai més i que el convertí en un expert de

ser a Barcelona, aquests últims anys, amb amics

prestigi de la navegació a vcla. Si hagués viscut el

comuns. Recordo també

Josep Maria Prim i GU)'tó (Barcelona,
1907 - 1973). Originari de Bordils, era
un pintor de notorietat que va arribaT a
Calella abans de la guerra i qlte hi \'a
estiuejaT durant uns quants an)'> , a la casa
que la sem família tenia a la cantonada
entre els carrer.1 de GralÚw i de Villaamil
-anteriorment proPietat del fn[()¡;raf
Sebastià Jordi i pos[eTiomlcnt d'Antoni
Rovira- c01lt'enint en habillwls els
paisatges calellencs en la .Iem obra. Els
q¡¡i van tractar Josel' MaTia Pnm
destaquen .\obTetot la sem ¡;ran qlw!trat
humana. E.I l'a IJa.\.laT els anys de la
guerra cil,t/ a Caldla. Com que tenia una
barca de l'cia, el \'an fer jJatrttllar la Co.\ta
amunt I a\'all />er a l'igilar si \'Cnien
\'Qlxelk Va ¡¡·lwtraT l'Alhull1 de
hahaneras de Néstor L¡¡jón i de XarieT
Mnntsalvatge, {l¡¡blicat al 194R i Teedirat
cin<juanw any.\ de.\llrés />er miciali\'a de la
Fundacúí Ernest Morauí

sohretot amb Calella, ja que en la seva joventut va

la darrera vegada que hi

segle passat és possible que hauria estat un magnífic

vaig parlar a Palamós, tres hores abans de la

capità de goleta. Perquè tenia vocació marinera

inauguració de l'última exposici6 que va fer a

encara que la seva sensibilitat d'artista l'havia portat

Barcelona. Era la primavera del 1972.

vers la pintura.

Però la conversa més llarga, interessant i emotiva

Quan es va decidir a pintar el paisatge de Calella, ja

que vàrem tenir és de quan ell estava ['intant un

havia vençut molts duhtes, baldament que els dubtes

altar a l'església de Cassà de la Selva. L'home estava

foren una constant del seu caràcter. Perquè Prim va

desolat. Pintar una gran superfície no era el mateix

començar a pintar en la intimitat i les primeres obres

que augmentar l'esbós fet sobre paper, sempre molt

revelen les dificultats i l'esforç per resoldre el que

més expressiu que l'acabat sohre paret. Era, crec, la

s'havia proposat. Quan va sortir a pintar a l'exterior

primera prova que feia sobre un mur de tals

ja tenia la pin:ellada més fluida i el toc més segur.

dimensions i les coses no li sortien com havia

De Calella ha deixat pintures d'indubtable qualitat.

imaginat. És el que passa sempre. Ell ['erseguia la

Es pot dir que Calella, en aquests últims anys, ha

simplicitat i no havia tingut en compte la buidor que

tingut dos pintors representatius, de temperaments

deixa el motiu central quan el farcit decoratiu que

molt diferents, que han deixat constància d'un dels

ha d'envoltar-lo no la compensa. Fou llavors, en el

pohles mariners amb més gràcia d'aquesta costa, Són

diàleg, quan vaig adonar-me de la gran honestedat

j'lan Serra i josep Maria Prim. I si joan Serra

de josep Maria Prim. Era un artista honest, fidel a ell

s'im['osava per la força ex['ressiva dels blancs que

mateix, que no estava segur de si el que feia tenia un

dominava contrastats amb colors posats amb gran

valor real. No era una falsa modèstia per provocar

vivacitat sobre la tela, en canvi Prim evitava

l'elogi per reacció. Ex['ressava els seus dubtes amb

qualsevol violència per fondre la gamma de colors

una senzillesa total.

amb una pastosa suavitat. Era portat \'ers el realisme

Ignoro si va acabar de pintar l'altar o si el \'a deixar

poètic per la sensibilitat; és per aquest costat que cal

en l'estat que el vaig \'eure. El cas és que no va ser

veure la SC\'a obra pictòrica. Les ['ersones que no

mencionat en la relaci,í de la seva obra amb motiu

tinguin sentit de captació per aquestes suhtilitats,

de la seva mort. En canvi, l'altar que va pintar

difícilment ho comprendran, El qui ho comprenia

et

Camallera sí, i no puc dir-ne res, perquè no l'he vist.

perfectament era joan Serra que va agafar una certa

Però en aquella ocasió, quan pintava l'altar de Cassà,

gelosia per algunes pintures que Prim havia fet d'un

vaig comprendre una cosa que tothom comprendrà:

dels paratges que ell considerava exclusius. I Prim,

mentre pintava patia enormement pressentint que el

que era tot un senyor, per evitar malentesos va

resultat final no seria ci que la il·lusió imaginativa li

deixar de venir a pintar a Calella. És una explicació

havia proposat. En art, com en tantes altres coses de

admissible sobre unes confidències que va fer el

la vida, la il·lusi6 proposa i la realitat disposa.

mateix Prim a un amic comú.

LA (JllERRA OVII I LA POSn;UERRA

PnqLll' er;l un h"llll d'unal!isueta dli~;lI1lia
csplrl1ual. A Illes, «',S<l1I1;1lI11itilen L,llll,ín llL> l';lrt,

que J"an Serra L'S l'i qUl' ha lllll'<lSat una m,mera de
l'L'l]fl' l,I p"hle, l'amhlent I k,s hmques, El Ljue cll és

IlO Lkia Illa I LIL l 11' collc~;¡, AI c'lI1trari, selllpre

ll1tl'\'l'rl'tar Calell'! a!1lh l'Is ulls pr<l1'1S I ilO ,1mh els

tn,hal';l justliiclCl'" a Ics hltl's llL,l, altre", Entre

11 l'is altres, És ci que fCI'l Prim, Per aix(' cal tl'l1lr

artlstL's, despotrtCH SL'l1.Se pietat, ulles l'l'gades amh

l'ersoll,l!ttat, peri' aquesta l'a eSG1SS;). El que

ml!;l iml'llci,', l,litres pl'r f;l(C'Cla, és «lsa h'lhltll<rI:

de,sgr;lC\allamenl ,Ihumla és una l'ISllí dl' C.llella, més

l'xi,teixell tertúll\:s quc 1';111 'lg;lI,lllt aqul'il ;me

;¡\1,1I C<l111erL\'11, l'ensalb l'el !1lenJador de

tJ'()ll'lt de Ll dCC1&IlU;1 IITL'\'l'rsihlc, que Ilo tenen

l'aparta111ent, a111h LI harquera, la l'oltet,l, h

<lltrL' "hlL'l'tlu que dlllml dels altres,I\l\1cs he, l'rtm

l'crSI;¡lleta, la tloreta I Lr 111erdeta, És a dir, ci t('pIC

n" deia Ill;¡i 1ll;¡1 de ntn~ú, rl'r 'lixl"' tl'llia t;¡nts

l'alellellc. Ll satur;¡L\lí dc pll1tura U111lerci;d dl'

;lmies. Ntn~I'1 nn

calendari é,s 'lhrlll11<ldm;). A mesura que l'i lli\'l'1I de

\';l

tr"h'lr estran\, quc ell l'Is SL'I1S

funerals a l'esgl0sw h;¡rcl'i()llll1a de la li 1creè, ci
tL'111pk estigués pkqUl'

\.k- gnm (l ~nlll.

l11;ll1qUL-S d';¡.l!lIdL's<l. LI ~C\'(1

Aix\) nn ."i,~nificl

inHlia l'ra dl'gill1r

\'Ilicl \'a d'aug111ent loth<lm asplr<l d (('mprdr quadres
l'er dOIl;rr'se e<11cgori;l i en gl'lll'Lll u ll1t"llen l''lrt
,1Inh l'Il;lhi!tt,lI !1le,s" !1ll'nys reelxllla lk rl',<,ldrl Ull

COIll la St'l'a )'1l11Ur;1. Elque tl-i'lcr;l L'I'll;lr \ll"leSLlr

p;lls<llge o ulla m;mn;l s"hre UIl;1 tl'LI LjUl' Llll honlc

l'Is ,rlu'cs, l'<lsa dlt'ícilll';I«lllsl'gulr l'erquc'

dmh l'i conjullt de mohles lelp;¡per dc Lr sdld d'l'star

gl'l1lT,lhllCl1t L'Is ~lrristl'."; St)n 1'1'I"sn!11'.'" m0s ~l\'iilt

"el !1ll'Il.1;ill,)r.l\1l11 quc l'i cimer l'S 'Ihmlbnt,

111 e,l!lHld C,', Era Ull hOllle lle euril1Si¡;¡1 l 1';I,'t;¡ ketur;¡

d'altres pnsones 1l0!1ll-S l'ensell en 111l'erllr'ne, AI);l)

qUl' no l'S 1';llkix;lr tL'IllI'r;¡r Ill;U per ell' llHl\llllL'nt

,I !1lés 11"lstúCI'l 1,,,1 !1l"It.llnru'tclL" I e(l!1el\l'!1lL'nt,s,

~L'lll)'rL'

Ic, ,Sl'lTS

cOIl\'icelOlls i scguí l,I cUllí qUL' h'l\il'll lll'lrClt L'i,

!-lI ha c()!1lprdll"rs que fins que h'1I1 l'ds,sat '111).' n"
s';lll"ncn LjUL' h,m C(lmpr;n ,g,n l'er Ikhrl',

plhlllll)'reSSl\llll.stes. Cll1ll tOt! Hllll , Ulles l'l'g'ldes Ics

Enldra qUl' l'i realis!1le rLll!tc\oll;d est iguIl's,g(ltat,

l'lel,''rte.

l', 1ll;¡llt Il1gu0 fillel ;¡

c"ses ,<)('(iL'1l més rl'L'lxiLles, ulles l'eg'ldes que IL,s
altres;

Ic, !alies dc C"ll,strucLl" que li rl'treiell

mlerpret,n Lr n;ltur'l!c"1 dL's d'un l'unt dl' l'Ist'l
im;lgmatlu i mnlt l'ersOIl;lll's pLrusihle, Actl¡;¡Jmlnt

qucd;l\'cn l'Olll)'L'l1.S;ILlcs pn ;lquell toc dc gr:lci'l

l'art \'a pL'!' altres (a111mS difíct!s I cost,,,,,, C0111 ha

el'aS1U l'l'r, un,1 rc,rlitat Illl'S l'ol'liea, S"hrct()t cn L'is

;111;11 "'111I're. Repetir el LJue ;lltrL" h,m dit e'L1

dihuixos, el SL'ucstil pcrson'lll's lllanikst;¡I'a ;llnh

111;111(;11 d'inter0s, En t"t és Igu'll. Els que queden s,'m

el'idl-nel<l. L'h"llcsteLLII I 1<1 silleertLII l'rell per c1lull

c!.s que trenquen motlles, l'Is qlll' i111p"sen una I iSlo

"hIL'Ct1ll n,llllr'll. És lll,,1t l''''' ihIL> que c"incillís,l'er"

ini'dlt'l de les UlSe,,, l'Is que p,lS.SeeIXell Lll'r"0'1

l!c,' II'Ull 'litre l'unt llc 1"lrI iLLI ;llllb T:lpil", quan lliu

realll;lI I b Jan IL'url' ,lis ;lltres, I l'er alx" (,11 tenir

que l',H! L'S Ull'l ;lgnosl i ulla cOllllucta lll"r'll.

;t!.gull'l ((lS;l d llm,s, No hi h;11luhte, LI 111;111C;1

En LI LbrrLT<l l'Xl'lhlCilí dl' Flarcel"lla ,s'hi troh,llTll

d'im,l,gm;¡ci,í é, LI huill,)r t"t,d , Jo,el' tvLm;l l'rim ha

eXl'oS<ldes ;I!gulll" tcks ,Ie (:,I!eILI que h;ll'i;l vingut

111"rt qu;m l'S l'ml'''';l\',l [,'m;lr;l CalelLl i :lls

a fer express;llllellt. V lp,ISS<lr Ull' diCS '1 l'h,,tcl

\,,,!t;mt, de p;lLüi'ugell. És una l'l'rll'lhlc II~stllm,

Batlle i;l !c,s h,'res u)(l\'ingudcs L'n TOIll:l.' L,I portil\';l

l'l'rqui' ¡1 més ll'h;l\'('r pL'rdut un ;ut i,'Ll honest

alll,lC qUI' pCn"I\"lpll1Llr. (:;lda l'l'g'ILLI Ii ,lgraLLII';¡

l'L'rttahlc home lle ,gr;m h, md,lI, Ljuedem scnse \'l'ure

I

un

ml-s l'L'ure (';lkILl ,!c lluny, i pim,n';1 les superfícll's

re,llit~'l,les

l'lanes ,u11h I,,)l relleu I Ull;¡ "íntesi llc- c,)lor ;llllh ci

Amh le,s Sl' \'l'S fu~ucs l'CrS ci rl'<lllsl11e l'''l'tlc podi,1

m,)ltl's uN'S LJUL' enelr;1 tt'nl<ll'l'r dir.

mínim dL't,lil, L'I'it;¡m ds C<111tr;¡S1"S llla,SS;1 l'i,,lents,

I11LT<l\TILrr'nos nm,lIllL'nt. Interl're1<m1 Ll SC'I <l

Er'l un,l \'isil' de (:;¡klla m"lt ditl-rellt de la que en

Crll'iLr ;¡mh de!tcldesa i deg~ncla. (1974)

gl'l1l'ral hn r<lls ell'intors que, atrl'ts per la gr:llia del
l',,hle !1lariner, l'll1rerl'rcren a Ll mallera de Serra,.Ia

.I"sep Martincll. Escrit\ d'ahir. Palafrugell, 1L)L)L)

1°3
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Lll lli [/11': èl \'[1

l
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'1I111ICl/r li 1(1 CU1Tè ' .:rtl
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JJl
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que fins i tot amenaçaren de matar-lo a ell si
no deixava de posar-los impediments. Al
moment de la seva arribada es disposaven a
calar foc a l'indret, fent comentaris com "ja
veuràs com sortirà la llebre".
A la nit, la família Morató va decidir que
mossèn Rafel continuaria estant en perill si es
quedava a casa seva. Podien venir nous
milicians i tenir menys miraments que els
anteriors. Per això van decidir anar-lo a
buscar aprofitant la foscor i treure'l d'allà.
Durant la guerra, els llums dels carrers es
mantenien apagats i les cases tenien tapades
totes les obertures, per això la foscor era total.
Maria Albert, la dona d'Ernest Morató, va
recollir mossèn Rafel, que s'havia amagat de
seguida que va sentir que trucaven a la porta, i
el va mantenir uns quatre dies a casa seva.
Després va aparèixer Joan Davan dient que
tenia un amagatall perfecte i que vindria a la
nit per a recollir el mossèn. Els Morató es
pensaven que el portaria qui sap on, però uns
dies després van saber que era a casa de Narcís
Lloveras, tan sols unes portes més amunt de la
seva. Joan Davan, que ja havia parlat abans
amb el flequer, va fer el recorregut amb

mossèn Rafel d'amagat, donant la volta pel
carrer del Gelpí i entrant per l'hort que tenien
els Lloveras al carrer de Tarrús. Es va quedar
en una habitació, però Narcís Lloveras havia
dit que, si tornaven a venir forasters amb
males intencions, amb només cinc minuts de
marge podia amagar mossèn Rafel en un lloc
on ningú no sabria trobar-lo. Es van quedar
sense saber quin era.
Que mossèn Rafel estava amagat en un o
altre indret, no es va dir a ningú, però en
general la gent de Calella ho sabia. No era
gaire difícil tenint en compte que, a l'estar els
aliments racionats, Francisca Duran havia de
portar cada dia la ració de menjar al seu germà
allà on es trobava. Però ningú no va dir res.
La persecució als capellans va ser una
constant. Des de Calella mateix van ser
traslladats a l'asil de Girona els rectors de
Palamós i de Vall-llobrega, per part d'alguns
calellencs i amb la intenció de salvar-los la
vida. Tot i la bona voluntat aquest trasllat no
degué suposar una millora en la situació dels
dos mossens, ja que amb posterioritat es va
saber que no n'havien quedat gens agraïts. A
la vista dels fets, estava clar que el millor que
podia fer mossèn Rafel era marxar del poble.
A tal efecte Narcís Lloveras es va treure el
carnet de la FAI i el va entregar a mossèn
Rafel de manera que li servís per a marxar. La
idea va prosperar i se'n va poder anar fins a
Vic, on va passar una temporada fent de
pagès. Els qui treballaven amb ell li deien que
devia ser frare o capellà, perquè mai no
renegava. Vivia amb una família que tenien
una botiga i estava amagat sota el taulell del
mostrador quan uns milicians van primer
amenaçar la dona de la casa i després la van
matar allà mateix, marxant sense veure'l. Tots
aquests fets el van trasbalsar tant que en els
darrers dies de la seva vida mossèn Rafel no
parlava més que de la guerra.

Fets diversos fins a la fi del conflicte
Immersos en els canvis de noms de
carrers que els ajuntaments van dur a terme
durant la guerra, la plaça de Sant Pere va
passar a anomenar-se plaça de les Sardanes
arran d'un acord del Ple del 1937. La nova
nomenclatura no va durar gaire, perquè al
1939 es van deixar sense efecte tots els canvis
de noms duts a terme durant l'anterior règim.
El segon any de la guerra civil, les escoles
van passar a ser mixtes. Els mestres de llavors,
Maria Vilaseca i Salvador Vicenç, s'hagueren
de repartir les classes. Al final ho van fer a
sorts, ella es quedà amb els petits i ell amb els
grans. A Maria Vilaseca li va saber molt greu,
no perquè no li agradessin els petits, sinó per
haver de deixar les noies que havia estat
preparant durant els darrers anys. En aquesta
època, el mestre Vicenç, acabades les classes,
encara feia una hora més, gratuïtament, per a
preparar els tres alumnes que haurien d'anar a
fer el batxillerat a Sant Feliu de Guíxols.
Durant la guerra fins i tot hagué de donar
classes Joan Cros, que estiuejava a Calella i
s'hi va haver de quedar.
Aquest mateix any, hi havia a Calella i a
Llafranc menjadors establerts per als refugiats
de guerra que havien arribat procedents
d'Andalusia -especialment malaguenys i
cordovesos- deien que amb por de represàlies per part dels moros. A Calella aquests
refugiats menjaven a l'Hotel Mediterrani. El
periòdic palafrugellenc Ara, en la seva edició
del dia 22 de març de 1937, va publicar un
article explicant com funcionaven els
menjadors, amb la intenció de desmentir les
crítiques tant dels qui afirmaven que els
refugiats rebien un tracte de favor pel que fa al
consum d'uns aliments que escassejaven, com
dels qui eren de l'opinió contrària i feien
córrer comentaris en el sentit que estaven mal

atesos i que estaven sotmesos a un règim
restringit en grau màxim. "N i una cosa ni
l'altra són certes", escrivia l'articulista.
Al novembre d'aquest any, el Legazpi, un
vaixell republicà de grans dimensions que
transportava tones de maquinària de guerra,
va aparèixer darrere les roques d'es Cunill,
entre el Canadell i el Port de Malespina. La
gent el mirava des de la terrassa de can Batlle.
Explicaven que un avió franquista li havia
llançat una bomba que, tot i no tocar-lo
directament perquè el vaixell estava fent
marxa enrere, li havia causat destrosses
importants. Vista la seva situació, el Legazpi
va acabar anant a atracar a Llafranc, on s'hi
va estar dos o tres dies. Molta gent va marxar
durant aquest temps, perquè corria la veu que
el vaixell era ple de municions i que en un
moment o altre el bombardejarien, amb el
perill de causar una explosió monumental.
Sortosament res d'això es va esdevenir.
Al llarg de tot aquest temps i també
posteriorment es va passar per una llarga
època de privacions. Durant la guerra tot el
subministrament d'aliments estava controlat
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IrClprestazgos de la diócesis de Gerona con

motivo del movimiento nacional
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C\I EllA

Guerra i església a Calella

/,11, 'hlo.' , Ad0I'IO est, , llldILI"s C\tH.UT,llll"l1LlI

C:ucstionario de los hL'chllS ocurridos en las

/li/ra sLllmr IL l'idLl dd IlLllTOC<J )' sacenloles, "
el umlnllu delmo" cml.lO Sll lmlerte

P,lJTllLjlll<lS \ ,Ire rrL'Std'!.!OS lk h dllíces¡s dl'
(Jl:rona con motiql dd llllWimiL'nto nalional de

l' na pCL]uLl1a mll10rí,1 Ins rcpro),a),,,, 'I hll'n dl

.lemman.llIIS dI' CSCl l'Lll,o'/llIa fllerun/'l'T.\,'gllldos,
cllcarccLlIlos, 1IU1I¡r'llddm 'J mLu'lin-ados,
H,flt!rd.le 1(1 actilllLi eL Im t1cti11llL\ (lntc ,'\(JI

U:í JUlt'lLk 1916,

un,l manera \'l'r~lln:(lSa, lkhidll all11Jcd'l, I

a¡ropcllo\ \' d,'S11Idllel

ArC//lTcsw~g() dc LI Bishal. l'arWI!lIW de Calella dL'

unos 1'0«lS quc los <ll'rOh'lhal1. Los qUl'
C1us<mm ,1tropellos, .~ra\·c" cran fmastems,

No hahl'l nI rc)¡gll"'l\ ni SCIllIl1'II'I\tas.
l nlcamcntl' c1l11tr,lscritll, qUl' Cll/llll ,\I1<1t,1

EIl'ulhlo sc l'0rt(¡ mu\, hIcn conml,~ll,
nfrccict1lll>InL ~1I «lSil la ,~ran m;lyoría,

L1 CucsUl'm cuart,I, el PUL hi" Sl' ['ortlí hll'1l

LI inmCl1sa maynría una ,lCtitulI111dikn:I1t",

l"lLlIrugdl. ( lm1/1lilllellwda la m(orlllaCl<)n ilía 27

1e sel't icmhr, ,Ic 19 i9 - Aiïo d" la Vlctorw
(Fmlli.l dd èlllargildo dc la l'úrml/lflL1 \' sdlo
l'armqlllalJ R'lfacl Duran l'hru, Ret'l\iWO , l1Llll,wO
collfmlllC 11' lr el Sr AWJlrcstc DÍ<! 18 de octlfhrè
,Ic· 1919.-,Aiil l de b Victmia (firma del ~r
ArCJl'rl'stl' y sL'iI,,),jlliln h,n:s {lhm.
Ej'lll/llilT IlaT 1 el Arch/t'( /lLlnol/lIIal

.1\I':m,loml

e 'nll<\I1:<1CI1 b RCCtllfl<l. cn dondc pudc

I.

~.

Ir

h<lSt\l1tl tleLlpn cnn Illi 11L'rn1,\I1,\'

bIJCClfltjllC\C L'l1llí11lcrn d, succr,I, JtèS rdi,~l' J.\( J.I,

El qUl .susnihc cr:1 clunlco saccrdlllc que

rcliguNls \' IC11liJIUrI.ltlL\ II.\CII1I,Jclo\, ¡'(JJl h\
ClrC1l1l.llunCU/.1 de IlIgur, f¡J11nu \' ue11l/'()

l'n l'stel teli!!;lT.";í'l.

,I IlIh" d<'fcllloncs dllrallt..: el d,mllllllJ de

l'Il

/0.1

4 \lnofil<'W11 'LIC\Il\(ulo\,

d(~'lle \ifllCron dCkJlldm,

d, I" r,lnlllCi,)n C\/ll':ILlllll"llil' dòde
li" ehll<Jtl"S :1, 16 ,Ie f¡-f,l )") L 19,6. s, crco
11 e<t,) l'ornlljlllil ilglllltl \¡lII[¡CU;n t'/(JlclHLI

roj".I! ['crsnnas '<1grad<ls nll h;lhLI mas quc el

cncil1'Cl'ltuI().\ 11 ohli,~,iClo.1

II1fr;lsclltO. L'l: l'OC ns «nllllcns pr,\Cllcm quc

licmll!J de Iu d,'llnCIIJJl, enC<1Ycl'lll1nienln o iII/.lt'nci<l,

hahí<l, ,igultnm hien, t.tl COlIIll Sl' l'lllll<l !t<lCl'r

1i jlll:ron ohJc[(J de l 'C¡iÍ11I<,ncs \' 1Jlt !ln.1

e ,llJrli l, 1,,~ll'\.d' ,IJlmul I)] It'l, \1"lal

l'n aqucI!:ls Clrllll1.st \11(1<1',

\1

lI!tc'

CrJl1' r :ll'115, h'èhos t, dolo {losihle ]\I" SL'
nlltl'l n,l,LI ,\I1llllnal

2 ;( ;/ill J '. ,·1 Te >lt!tl.:I" lle lm clee,lolles ~cl1crlllc\
1l' 16 úe ¡"hr r / ,:c I 9l6.' ( 11 'm.\ l'ulíum., llll,
m¡í, tl \'

.Ili

l'r,t'Jl1,I,'r mClo

l nd gr,\I1 m<l\'nll,1 a t<l\'m ,Ic- LIS

l~ljUICrdds.

(]. ,12l1é 4:clO hil /Jroallcid() en hi <,stl1JlLIClOll del

U.,ta.'

n<',~l'LlS

Iv IgblLI. ,'sL JUTlJl¡lrIm

y qllé penona.1 ènmmm cn dlas'

:-'iUlh,1 1'/'(l1';1,,;\I1,Lt, mcdiante lTI1tIl1C.S, l'ren\<1
ltC. En llr;ml(l ,I su rclalllll1 Clln lal"lc'l' , 1<1
'ICllStllmh',llLt l'1tlll1ll" en l'st" cbs,' ,Ie
l'I' 'p<l!.!;,n,1.J, Rctcrlntl ,I In l''lal, nad" d,

!,·\rtICl Llr. Llst,lS nl'!.!r;IS CI1 esta pohlacllJ11
cst,,\, moralmentl Lll nu de que no sc
formanJ11

4 Actillld dcll'Heblo all te /0.1 des)l1anes oCllrridos'
{lIeroll de la nll.l)l1a IO((lhdatl 10.1 l/lIe callsanm
atrol'èllos.' )1 ¡li': lil" Iwh" reOCci')1l {lor /Jarte del

dU.Il' )'

.\cml1lmllW.\ Iu hlcli/tuel en '!lIC cl/r.luhlln .111.\
Cltllell(J.\ (llll1n,l1l1¡[iItb, Filli\(Jf{u, T.ul()g¡'L,)

ï. ;El hcch" de 1(1 gllerr'llw Ilmdllcit10 Cll d IlIlchl"
reucCI(JJI rdi,~~()llI \' <,Jl IC11uaO ele mejoJ'(/ eL:
/l1l1ll1wkaci,)n dl hcchm senil 11111, cOlll'l'nientl'.

))1

lTLlllJ.\,

UC11lfJ"..I, dllmcl<)n dL ¿Slm.
5. ¡~e.l/lccto LI lm lilcenI()¡cs IIldÍ<llIcse d CLlr,~() L/lIè

l'L'r.'OI1<1S ,Ic ordcn, que son LI mayor¡".

"lllíticll, c'lahan inSlritll.s a Ills de 1'Ibtrugcll.
'\Cl¡¡dClor <,s rèl 'Jlilci'll ,,11m Illlnec[¡,,[{IS a lli
UI,n l

I¡I,~(/l ~

CJerCllI1l; rl'\l'cct!J a Im r<,ligim()1 Ili (lnlen o

WI11111lhrè\' Lu al)(JrtLlCI<)n d" dmos c\wd[qic<J.\ \'

rele

LI ((1i.lenWTSC;

/Juch/o d CLllllhio dd r¿gllnen lllLlnistu llor el dd
(johit!r1l<J Naci'J1Ii1l? flucn CkC[(l,'n LIs

En csta pllhLICH'l/1 no hahía nll1glll1 ccntrll

,,!ItT' 1, 'li

106

\'1\

.\1 Im \Llcercloll'.I, rcligl< J.\(JI, rdigin.II/.\ \'

2, Ejc11lplmit1(1d d, las 1'ictIJlUI.\; SI ,lirl,~lcron Iu
l'ala!n'u a SilS t'CnIllgm, "n ,plJ t,:rnllll<JS, .11 júemll
\'(lTIm, indiclllC\C laf()1l11d de WlIll)()rtLlL\l' entre \¡'

,Ic los pc)¡gws quc l'o,ban

,lllll'n;ClIlnc l' lI1cluso l'onicndo ,~uardi<1lk,

\,]\'jil

I. CUESTIONES GE'\JERALES

Il. PERSONAS.
l'OT

~l

nllta alguna rC;ICCllll1. En est:ll'llhLllIl'm

!t'I\' UI1," 10l~ h'¡)'ltantL's, II1tcs dc l,I ~lIcrra
<lsistl,m a Lt "1I1ta 1111.\;1 un<ls 40I'crs"n<ls,
;lhm'l 'bl\tcn lIn<lS '\0, l'rmlll,,tlnWl1tc jl''''U1CI,
En 1<1 rcccl'CI,ín
l'<ll

,Ie S;\(I~ll11l'11tllS SL' n"cl /llUI

(;lJngrcgllcuin

El

111 irascmll,

li

I/lle I,ertcncc{un, \' rn/lccllJ li los

unlco sacer,lotc, 1I\Ia

l11ekl'cnlhl'l1tc.
6. Númcm [(¡tell dc Ic,~lurc.1 111<'\I1IUdIJ.I, ;Cl/antu.1 Iu
plèHJn/l1'eCllll1nenlC Il())' .\I/.\ de,.1 '-eli,gW.\L1.1.
Dc esta l'llhLICllin, nl11~lInll.

7. ACtllS dc hcrll¡.\l\Ill pr,lClic,ldll' l'l1 '"ln,lrtlll", I
prucha, dc fe, de rcll.glll\ldad, dc GII'I,bd y dl'
l'l'r,l(in de In, CnCll1i~llS lpll' 'I«Nl dil'rlll1,

<l,!Ltcrll1CI,\'

òfJècial cl(~(lSe .Ii los CI tolicm 1u.11l Icnl<J\trad()
\olicitud en r¡>gll/¡¡n~ar \Ii .lllllLlcllÍn ··.:ligl'NI,
legakando matri11l0nim hmltl~{l1lcl() (l .111.1 hljO.I,
ilfJlicandolufi'llgl< lS p()r .111.1 1ijil1lt<J.\, etc. Nll

C;. Fn

III. COSAS SAGRADAS
I. 1..<'1 1.~le.lllI 1)(!1'('Ollllllll j' :fè¡Jlu.\ dc la delllilrUlcir¡n
.fHcrun \LUfilèidu.\, dc.\tnu([i/.\ o J1<J!uhlemente
1Illlulilllus

en .\lI fúhriCll.
1:1 fc)¡grl',ía ful' .s:ILJIIC:llb,

l~lcsi'llk

qUl'da nin,glll1 l11<1tril1111nio por leg'lliz,H 111 hljll

L,I

l'or haure1r. En lU'lI1tll <I sufrag i"" h:lsra
ahura son /llu\, p(l((l\ los que h'111 clIl11phclo.

LJUCmandll" las Im,í~l'l1c.s, .tlt'lres,
orn;nnentlls L're. To,lo CU,\I1[l) Ulll[l'nl'l. 1..1

LA ()LIERRA CIVil I LA POST(,L ERRA

de Ual raneh, hamada pertenecicnte a esta
fchgrcsía, fuc incendiada.
7 Si fl/crem ineautadas 'i destinada.1 a otros !l.\os.
iCluíks fucron <'.IWS' Las dos fucnm incauwdas.
La de Calella a carcel y mas tarde a deposiw de
muchlcs. La de Llafranc cstaha en rUll1as.
l. iCwíntlll y CWíle.l, no hahiendo sido de.ltruída.l,
fueron cerradas al cuiro'
4. CalClllo glohal almlXimado dI? &).1 daños .Iufndos
en sus fdbrieas por los templos IJarroquiales y
denllÍ.I de la demareael(ín.
Los daños causados en la de la feligresía, unas
l8 mil pesetas. En la de la harriada de llafranc,
unas 12.600 (1) con este calculo van incluidos
ci m()hdiano y oh¡etos ltturglcos.
'jo

Santuarios y ermitas existentes en esa
Parroquia. Dígase SI fueron destruídl1S o
mutilados, y consígnese el dIndo apruximado
de los daños sufndm. - --

6. SI no faenm destruídos el qaé faemn destinado.1

7. Díga.le lo mismo de UI igbia.1 y COnt'enros o easa.1
religiosas. - - 8. SI faeron de.ltraídos o sufnt?ron gra\'es
desperfeetos el coro, (¡rgano, retahlos, etc. dI? las
di\'ersas iglesias de la demarcación.
El com quedó intacto, lo mismo que un
honito armonium que ha)'.
9. Tahlas pietóricas, telas, tapiees, códices, Imagenes
de talla deterioradas o destTuídas.
Si hahía alguna notahle cons(¡;¡leSe el autor,

CLlponcs, una campana grandc, d"~s C[(ICCS
pmcl'slunalcs, custodia)' t"dos lus
ornamcnws fueron destnlld"s.
Valor artistic() e historien ningun".
I 2 \'alor alJT(JXÍmado glohal dI? hI IJàdulm suji-idas,
en ClILlnW LI Wla.1 y mohilil.lrio litúrgico, I¡or la
IlOroquial, fi/iaies y demas iglesias "i calJillas.
Lo pcrtcnccientc a la iglesia de la feligresia
contando a!tares, llna,~enes etc. unas 36 n111
pts. Lo pertenecil'nte a la de Llafranch, unas
7 mil pts.
13. Si durante la revolución se mcolltaron del
cementerio. Si, se incautaron.
14. SI fueron profanculo> el el?menteno general y los
IJartiwlares. Fue profanado el parroquial,
unien que hav.
15. ¡Fueron IJrofanadas us selmlrura.1 () la de algún
I¡l'rsona]e famoso' No.
16. Frmna de profanacuín de las teca.l con cuerpos
dI? s(!nws, o dI? las reltqHla.1 sagrcula.l.
No ha)' nada.
I 7. Cómo se ha reali~ClClo la m}¡¡¡¡nacuín de cadatere.1
(durant" el riemlJO del dominio nwrxl.lta) dè 10.1
catrílico.l y de los "nl?mlgos de la Igle.lta. Los
catoltC\ls h'111 sldn enterradns sin ningun;¡
cercmonia, ni siquiera privada y me:clados
con los enemlgos de la Iglesia. Es decir sm
ninguna distineiòn.

IV. OTROS BIENES DE LA IGLESIA
1. Si la casa IJarroqwal y orms edifie!Os dI?

época, estilo. - -10. Si entre las imagenes de ]e.lucristo, de la Sma.
Virgen o de los Santos, hahía algana que fuese
objeto de eslJeetal det'oeirín. Un Cnsto

I)"rtenencia d" la parroquia faemn total o
IJareialmente destmídos; Iml)(JTte glohal
alJmxlmado de 10.1 da¡ïo.1 causClClos. La rectoría,

erucificado \' una imagcn de San
Sehastian, eran muy venerados por los
hahitantes del puchlo.

2. Si fueron mcoutado.1 10.1 edificIO.I no destmitlfl.\, )'

Il. Vasos sagrados, camlJanas, eruees, ornamentos
y orros objetos de cuito destruídos o
desaparecidos. COllSígnese su clase, número,
mlor histórico y artístico. Tres calices, dos

unico edificio parmquialqucdo mtacto.

a que USO.I se destinamn. La casa parruquial no
ful' incautada, hahitandolc mi hl'rmana y
sohrina durante todo el dominio marxista.
3. Suem que haya cahido al archi\'O parruqwal.
Puntualícense los libros de partidas sacramentales
destr!cídos o desalJarectdo.\, si desalJareeuí tomhién

alglln otro documento ¡wtahle IJor .Ill 1'LIlor
hlsuíriw. Ha ljucdado intallO.

4. :\1 Sl cll.\todiahan en la IJaml<luia l'alores del
e.lwdo, naclOnales o 1?\rran]cTC!.l, mdustnale.1

de.

[JcrtenCClentes a los fondo.1 de fahrica, fllTUlac!<lne.\
o ¡TUL miLls 1)1(1.1, ¡fuèTon robLlllo.l, de.ltnt(J()S o
mCi!lItadm, ). en <lUè cantidad.' Nada h<lhía.

S. FlIt?Ton mhado.1 Im fondo.1 LI" Asoòacwne.l, Pím
Unirmcs, Cofradías y I?n <lllè clwntía' No.

V.CULTO
1. SI el wlto catrí[¡co flle IJarcial o totalmente s!!lmmido
en esa parroqwa durante el dommlo rojo y ¡Xn' 'jllé
CCllIsa··I'rohibici<ín, tem(¡r jlLltificadJi, flllta de
.\acenIore.\, I?tc. Nn hahla ningún sacerdote.

2. Promedio de ttem[Jo que estut'O sus[Jendido rodo
cuiro religws() , [Jlíhlico )' tombién [lri\'ClClo.
Durante tudn el dominin mjo.
l. Si huho en la locolidad conaw de iml¡lantari,ín de
¡¡(ro clllto J su[Jèl'.lttclOn. 1\J.llh
4. \e dilmn tn1Ítacltme.1 sClC'I1c~a.1 dd ett/u, untlllu,!
i SI? wi[¡~amn /)(1)'(1 ello ornamento.1 \' l/tl n.I¡[!<ls
.Iagrados' No
S. Se [lmfanarun 1d.1 \iI,!,1TiWd.1 Fonna.1 () lc ol
ima);ene.\! Fonna de la [lrofanacuín \' <,n t¡lIe
imagenL.\ se cebo [lartIC!llarnlt'ntl la tnllJ!edad
Olms sacriit?,r;ios .11 los ¡mho. Las Sagradas
Funnas fllcrnn sumidas a ticmpu. Las ilmigcnes
eehad'ls al (llego.
6. Durantc el domll1lo de 10.1 mar.mtcl\, .\e c.:ldmí
clande.\rmament( d c!lltt cauílico UI (ll¡,~m SIti".'
iSl admnll.ltmron .1(lCralllentos' Com(¡;¡leSe &1
¡¡m'TUl en qut' se renía d clIlto, .11(1 OCtO.1 IJrincilJab,
la [¡¡mUl de ClClnllnl.ltHlcuín ,4-10.1 .IClCTalllenttlS,

cSI¡ec¡almente el dt' la P"l1IrenriLlI ElImn.\tlrt
F¡mna !I.\lwl ,4- &1 cekbraClfín de 10.1 nUltTnnOnlO.l I
ahllsos quc en e.lre /lllntO .Ie ha:van wlllettdo.

7. Fnaos de t'Ida cristiana qHe se IO!,'Tamn con l'Ilo, o
posihles ab!lsO.\ que .Ie cometiemn.
Arxiu parfl)qlllal de Calc lla
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per les cooperatives del Govern, racionat i
escàs. Les dones de can Batlle agafaven

espardenyes de la botiga i se n'anaven a fer el
recorregut dels masos dels voltants per a
canviar-les per menjar. Pepet Ge lpí tenia
ampolles de vi i licors que li havien quedat
en el magatzem i també es dedicava a donarles a canvi d'altres aliments. Les dones dels
pescadors posaven el peix en un cistell i
anaven fins a Monells o Madremanya a
intentar canviar-lo per oli o patates, trobantse sovint amb què la gent no estava interessada a adquirir peix i en canvi demanaven
altres coses com ara sabó. Quan algú anava a
collir els productes del seu hort, sovint es
trobava que se li havien avançat. Tot i això,
la fam a Calella, igual que en altres pobles de
la costa o de pagès, no va ser tan greu com a
les ciutats, perquè sempre quedava l'hort i la
possibilitat d'anar a pescar.
Al carrer de Chopitea, on ara hi ha la
botiga de l'Artesà, estava situat el pòsit de
pescadors, que també seria una sucursal de la
Cooperativa la Econòmica de Palafrugell i que

va ser des d'on es repartien els aliments en
l'època del racionament. D'aquest indret se'n
cuidava Ernest Morató. Durant la major part
de la dècada dels quaranta, el racionament i
subministrament va passar a mans de
l'Ajuntament. Amb el pa, per exemple,
l'Ajuntament comptava els habitants i
proporcionava al flequer la quantitat de
farina justa per a fer el pa corresponent, que
els calellencs anaven a buscar amb els
. cupons de la cartilla de racionament. És clar
que després també existia l'estraperlo, que
venia a ser el mercat negre, per a gent que en
volia més i tenia les possibilitats de pagar-ho.
Això es donava amb el pa blanc, que
demanaven sobretot els qui no estaven bé de
salut, ja que el pa del moment era sempre
negre, però l'estraperlo estava generalitzat al
llarg de tot el país per a tot tipus de
productes intervinguts per l'Estat.
Continuant amb el pa, dir que quan no
hi havia farina se'n va arribar a fer fins i tot
amb blat de moro.
Quan les tropes de Franco van vèncer les
darreres resistències, Ernest Morató es va
exiliar a França amb la seva família. Abans ja
havien marxat François Barrera i Raquel
Gifre, i també s'exiliaria Pere Mayola, malgrat
que aquest tomaria de seguida, i passà un
temps a la presó. A François Barrera també el
van empresonar durant una temporada a la
seva tornada, no així en canvi a Ernest
Morató. De fet, acabada la guerra els qui hi
havien estat del costat dels republicans van
haver de patir les represàlies dels nacionals,
amb la mateixa duresa que els primers havien
aplicat durant el conflicte a aquests darrers.
Els comportaments i els càstigs inhumans van
ser presents en tots dos bàndols.
El 6 de febrer de 1939, les tropes
nacionals van entrar a Palafrugell. Curiosament, a Calella van passar de llarg, o sigui

que de fet no la van alliberar. Acabada la
guerra, mossèn Rafel va haver de demanar a
l'Ajuntament que retornessin el cementiri a
la parròquia, ja que també havia estat
incautat.
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Vida durant la postguerra
Després de la guerra, s'establí que els
alumnes tenien l'obligació d'assistir a missa
tots els diumenges i festius, estant els mestres
obligats a comunicar si n'hi havia algun que
no ho feia, el qual podia ser expulsat per
aquest motiu, ja fos de forma provisional o
definitiva. De la mateixa manera, quedava
establert que els mestres havien d'acompanyar-los a l'església, però mossèn Rafel
havia arribat a dir a la professora del moment
que ja se n'ocupava i que per tant ella podia
evitar haver de venir fins a Calella i així
passar el diumenge amb la família.
El problema de l'ensenyança a Calella
després de la guerra és que només hi havia una
mestra. l mossèn Rafel, que havia hagut
d'encarregar-se dels nens com a mestre
substitut, era capellà i no un professional de
l'ensenyança. Ell considerava que calia
aprendre l'imprescindible, és a dir, números i
escriure, però arribava un moment que no
tenia els coneixements per a donar un ensenyament superior i molts nens llavors se n'anaven
a estudi a Palafrugell. Pel que fa a les mestres,
s'adaptaven com podien. Montserrat Medir,
que va fer classes durant un any a Calella,
venia de la vila en bicicleta, duia a més un
paraigua si plovia i en cas de tramuntana massa
forta venia a peu amb la bicicleta al costat. Va
llogar un apartament a la confluència de la
plaça de Sant Pere amb el carrer de les Voltes i
dinava allà, cap a l'estiu amb vistes habituals al
pintor Serra que es feia afaitar al carrer.
Calella era molt pobra, hi havia
mancances de tota mena, però això ajudava
a unir a la gent. A l'escola eren com una
família, malgrat trobar-se en una situació
molt precària. L'edifici estava en mal estat i
l' Aj untament contribuïa en ben poc,
únicament els facilitaven llenya per a l'estufa

i feien les obres imprescindibles. El material
escolar es limitava a guix i a uns pols que
barrejats amb aigua es convertien en tinta, la
resta s'ho havia de portar cada alumne, fossin
llibretes, llapis de colors ... Les taules dels
alumnes -unes taules de fusta per a dues
persones- tenien els tinters ja incorporats.
Si alguna cosa es feia malbé, mossèn Rafel es
cuidava d'arreglar-la. Llavors les classes eren
de 9 a 12 del migdia i de 3 a 5 de la tarda,
dijous a la tarda era festa, però anaven a
l'escola també els dissabtes. Aquest dia a la
tarda hi havia classe de dibuix. Per
descomptat, a les nenes també se les
ensenyava a cosir. Per Nadal tots anaven a
peu fins a Palafrugell a veure les representacions d'Els Pastorets.
Que l'edifici estava cada cop en més mal
estat ho demostra que l'accés a les golfes es
tanqués. Quan plovia i no es podia sortir al
pati, els alumnes havien de quedar-se a
l'interior, en aquests moments les golfes eren
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can Gallart

una zona de joc habitual, però a partir d'un
determinat moment es va dec idir que no
reunien les condicions de seguretat necessàries i se'ls va prohibir l'entrada.
Els nens sortien a l'hora del pati i anaven
a buscar codonys a l'hort de l'Inés, cadascun
dels quals costava cinc cèntims. Entre els jocs
habituals dels nens hi havia el cércol -el
cescle, en deien- i les lites. Els jocs anaven
per temporades, hi havia èpoques en què es
jugava més a una cosa i èpoques en què se'n
preferia una altra.
En aquella època els estiuejants
continuaven essent majoritàriament gent de
Palafrugell i de Girona, i el seu nombre
continuava sense ser gaire destacable. Ja n'hi
havia de Barcelona, però encara eren minoria.
Respecte a aquests no es pot pas dir que fossin
una colònia de barcelonins, però sí gent d'una
certa qualitat intel·lectual, que ni tenien molts
diners ni una vida social molt activa, però que
eren persones significades. Això sí, uns i altres
es coneixien i es reunien segons la zona on
tenien l'habitatge: la Barandilla, el Canadell,
Sant Roc ... S'havia vist algun estranger, però
en aquests casos en general era gent que venia
perquè tenia alguna relació familiar o d'amistat
amb algú d'aquí. Normalment a l'estiu sempre
acudien els mateixos. De fet el que feien molts
dels nois joves quan arribaven era anar a
investigar si hi havia alguna família nouvinguda i, especialment, si hi havia alguna noia.
Segons quines famílies venien a passar fins a
tres mesos. El marit es quedava a casa amb la
minyona -sense segones lectures- i la dona
venia amb els fills i altres familiars. Cal tenir
en compte també que, amb les restriccions de
la postguerra, molta gent es va veure privada
de la possibilitat d'anar de viatge a l'estranger i
això també contribuïa que anessin a passar
l'estiu a llocs més propers. Això sense comptar
els controls, ja que en un moment donat per a

venir a Calella des de Barcelona feia falta un
salconduit.
La vida social es trobava entre can Batlle
i can Gelpí, la zona en què en un moment o
altre s'hi concentrava tot Calella, indígenes i
estiuejants. Sempre hi havia els estiuejants
que no es relacionaven gaire amb e ls del
poble, que no formaven part d'aquest teixit
social, però eren els que menys. Segurament
existia més consciència de classe que ara,
entre uns visitants que eren de famílies
benestants i la gent treballadora del poble,
però tot i això entre els uns i els altres hi
havia molta relació i s'establien autèntiques
relacions d'amistat. Com que eren pocs de
fora, hi havia una compenetració que forçosament hauria de desaparèixer en començar a
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augmentar els visitants de la temporada
d'estiu, però això no seria fins més endavant.
Curiosament, tot i que les dones de
Calella no posaven els peus a la taverna sí que
ho feien les que venien a passar l'estiu, i
sobretot les més joves, que sovint s'acostaven a
can Batlle a sentir cantar els pescadors, ja fos
entrant o escoltant des de fora. A can Gelpí
en canvi hi havia el costum d'anar a fer el
vermut i l'aperitiu. Entre la joventut es feien
colles i tenien unes distraccions que passaven
per anar a banyar-se a la platja o anar a
passej ar per exemple al bosc, on es feien
suculents berenars de pa amb xocolata. Els
joves del Canadell es dedicaven sovint a fer
malifetes, com ara canviar de lloc tots els
geranis del passeig -amb la consegüent
confusió a l'hora que cadascú recuperés els
seus-, agafar un dels tendals de la platja i
deixar-lo a la plaça de l'església o treure a
l'exterior la barca del senyor Jordi -que era
molt primmirat en tot el que feia referència a

la seva embarcació- i deixar-la al damunt
d'un petit pi que hi havia en una banda de la
platja. Les dones, mantenint un costum que
venia del segle passat, es continuaven reunint
sota un para-sol a fer petar la xerrada en petit
comitè. Per altra banda, passar les vacances en
un poble de pescadors encara en actiu portava
a fets com que per a baixar a la platja del
Canadell calgués esperar-se que aquests
retiressin les xarxes que havien estès a la sorra.
De fet les platges més utilitzades per al bany
eren el Canadell i el Port Pelegrí, en canvi en
les immediacions de les Voltes s'hi banyaven
les criatures del poble i para de comptar, ja que
el freqüent trànsit d'embarcacions, l'olor de
peix i els vivers al mig del camí empenyien els
banyistes a buscar altres alternatives, això
sense comptar que el recader Pitu Palet
banyava el seu cavall a la platja d'en Calau,
operació que comportava sistemàticament
l'existència d'una sèrie d'excrements a l'aigua,
i tot de la manera més normal del món.
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EL DINGHI 3 1/2
A fin'lls dels mys quannw, Manuel JU:1I10\.1 i Tom:ls 1\1\)ret \'.In \lisseny.tr I des(,r0s umstnur I11Splr:1I1t ~e
CIl un mOlkl de \"l1xell mgl0s- cls \':l1xells .¡ \Tla dl11g[¡i, qUl' \ ,111 ser l'Is plll11er, \':l1:\elb llL rq,:'Il.l a la
COSLl Rn\'l, Els sis primers els \,1 !er Manuellu,mola.¡ Bar,don'l i I partir dd 'l'tl', que es \lei'l turl, \"1
c0111l'n\ar a ter-lm Tomas tvloret, que es \'a Clli1VCrtlr \n l,llal.l1 I \.1 UI11stnm ulla grm quantlt Il \\'lquests
\'aixells, seguit ,11 l'al' d'un te1l1ps per ,litres constructors que els kiell igu:li o '1I11h ,liguna i 1I1<l\"l(ilí, [,I
d111ghl \,1 tcnlr lXlt l'erque assolJa una \el\)Clot 111usual entre els \ .. uxells del seu tl'mps, TUli" 1'6'i m
d'eslma, 1'45 1I11k l1únega, 45 cm de punt,li i un ('alma¡llr lle 4'20 m amb \ela dl gu,ura, Es h'I"I\ a ell una
idea dc pl)[¡\"llènua, [¡'I \'I a de sen,r per a pas,seig, peSGI t regal.l, I OhLl:l a la demanda II'un'l SlTle lk
na\'eg,mts ,1fl'cl1onats de \:¡ localitat, que lIan)rs ja nen hen ex('erts, Més l'nda\':mt, 'lmh 1'.¡rnh'llla d' litres
tIpUS de \':1I:\ells, el d1llghl l'S s'a deIxar de fer, m'llgrat que TOl1üs 1\lorct l'nlar,len 'te un, de nom Lkhl'tg,
que diu qUl li durar:l tOt:1 la s'ida, Rccent1l1l'nt, l'ASS\lll:lLilí de la (:"sta Rra\'a l'er al (':Itrimoni lllaritill
L'Estrop va fer una lampan\.1 pn a recuperar-ne la htst()fla I IIllloure'lentre els clements ml'S l'ropls
d'aquest l'atriml mi,
Només hi ha ducs localitats de Cat:liunya, i gairehe se~ur de la pel1111su\:¡ ihl',m,l, qlll' hag1ll tlllgllt un tipus
d'emharulCilí d'esharjo propi i genuÍ; slín Badalona, ,1I11h el l'alí de \TLI, i Calci\:¡, ,1I11h el \li11L'i l 1/2
Com ,1 curiositat, aquest,l és una relacl<í licis dln[.!hlS l 1/2 qUl' lnstlm ,¡ ( ,IIL'ILI l'Is .1111'S IlJ4K I IlJ4lJ l "Is
SL'US respectius l'r''piet<Hts:
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Es mantenien encara totes les festes
d'estiu. La primera era la de Sant Pere, l'oficial
del poble. El primer diumenge d'agost es feia la
festa de la Barandilla, el segon diumenge hi
havia la del Canadell i al tercer la de Sant
Roc, que se celebrava a l'esplanada on ara es
troba l'Hotel Sant Roc. Actualment només es
mantenen la primera -o n conflueixen
diverses activitats com sardanes, ball, rua i
concert- i l'última -que manté el
tradicional pregó, havaneres, menjar per a
tothom i la subhasta de quadres. Les festes les
organitzaven els propietaris de cada zona. Eren
sectors molt delimitats, fins i tot cadascun
tenia atribuïda una platja pròpia, els de la
Barandilla a la Platgeta i els altres al Canadell
i a la platja de Sant Roc.
Entre els visitants hi havia Joan Baca i
Joan Pericot, originaris de Torroella de
Montgrí, que venien sovint a Calella per
motius de feina. Eren cunyats, de professió

arquitecte el primer i decorador el segon.
Joan Pericot havia estudiat un o dos anys la
carrera d'arquitectura, però ho va deixar per
incompatibilitat amb la rigidesa del sistema
acadèmic i va començar a treballar de
delineant. Després van decidir treballar
junts, feien la feina entre els dos, però
legalment sempre firmava Joan Baca. Aquest
darrer treballava més al despatx i en canvi
Joan Pericot es cuidava de les relacions
públiques, perquè tenia més do de gents.
Aquest darrer tenia relacions amb gent de
Calella i tots dos van començar a tenir
clients al poble, al qual arribaven traslladant-se en taxi des de Palafrugell. Joan Baca
va ser arquitecte municipal de Torroella
durant 49 anys i de Begur durant 22, però
sense viure allà. Hi anava els caps de
setmana: el dissabte anava a fer les visites
d'obra, el diumenge parlava amb els possibles
clients i el dilluns anava als ajuntaments.
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Després de la guerra, tots dos es van comprar
una casa de segona residència a Calella, Joan
Pericot al Canadell i Joan Baca al carrer de
Miramar, aquest gràcies a un anunci
descobert a La Vanguardia, mitjançant el
qual un carnisser de Barcelona venia "Casa
en Calella. Llaves en mano".
Van instaHar-se a Calella en una època
-just abans de l'eclosió del turisme- en
què la gent volia fer-s'hi cases. Tant els
calellencs com els forasters començaven a
guanyar-se més bé la vida i els preus eren
baixos. Joan Baca i Joan Pericot van
començar construint torres, i després van
arribar els hotels, en els quals es van acabar
especialitzant, arribant a ser els responsables
de fins a 39 hotels al llarg de la Costa Brava.
A Calella se'n van remodelar alguns i se'n
van construir d'altres; van intervenir en
l'Hotel Batlle, en el nou Hotel Gelpí, en
l'Hotel Mediterrani o en l'Hotel La Torre. Hi
havia feina, els amos dels hotels tenien tot
l'hivern per a fer-se ells mateixos noves obres
i els interessava anar-se posant al dia, els
propietaris de cases petites els cridaven
perquè hi donessin una mica de dignitat, de

manera que no quedés tot únicament a
criteri dels paletes.
Era una època idíl·lica per als estiuejants,
aquella en què encara tots es coneixien, en
què les dones dels pescadors et venien a trucar
a la porta de casa per a oferir-te peix acabat de
pescar en una panera amb fulles de figuera i
que estava tan fresc que encara tremolava. En
una ocasió Joan Baca anava de camí a Palafrugell per la carretera vella amb Joan Gich
-més endavant alcalde de Palafrugell- quan
es van trobar a la recuitera de Regencós, una
dona gran sempre vestida de negre que venia
sovint a Calella amb un cistell pla, on hi tenia
tot de julietes de la Bisbal amb recuit, que feia
ella mateixa. En aquella ocasió ells li van
comprar tot -cistell inclòs- per a un dinar
que havien de fer a Llafranc. Probablement li
van pagar de seguida, però en ocasions no era
necessari, perquè entre la gent d'aquí hi havia
el que Joan Baca anomena una honorabilitat
instintiva. Era també l'època que quan a
Barcelona deies que estiuejaves a Calella de
Palafrugell ningú no sabia on era, quan per a
venir calia agafar el tren i la Sarfa, i quan amb
cotxe trigaves sis hores, arribant carregat amb
tot de baguls. En resum, hi havia un tipisme i
una autenticitat que agradaven els forasters,
però que no trigaria a començar a esvair-se.
Recordem a tall d'exemple els pedrissos,
aquells cubs d'obra enrajolats per sobre que
eren davant d'algunes cases i sobre els quals les
dones hi posaven flors, especialment geranis.
Aquests pedrissos componien una imatge molt
bonica i a l'estiu es convertien en un altre
element típic de Calella, essent copiosament
pintats i fotografiats. No obstant això, així
que es van anar eixamplant carrers, construint
voreres -que abans no existien- i refent
cases, van eliminar-se fins a no quedar-ne cap.
Els dos cunyats tingueren gran
importància en la preservació a Calella de les

havaneres, cançons d'origen cubà que ens van
arribar a través dels catalans que eren a Cuba i
que van tornar cap al país arran de la pèrdua
de la colònia al 1898, o almenys aquesta és
l'explicació tradicional, encara que el seu fort
arrelament a l'Empordà es justifiqui també en
la tradició que en aquesta zona hi havia hagut
sempre de colles de cantaires entre els tapers i
els pescadors. Pel que fa a Calella, el
comentari habitual és que les havaneres les
van començar a cantar els pescadors que
anaven a la taverna de can Batlle, tot jugant a
cartes -cantaven també altres tipus de
cançons, però el que va quedar més van ser les
havaneres. Respecte a això s'ha de dir que
tant a principis de segle com als anys quaranta
aquestes es cantaven igualment en els altres
establiments d'aquest estil de Calella, però la
referència a can Batlle ha quedat com a
ineHudible, perquè d'una part els cafès no
tenien tanta tradició de clientela de pescadors
-per la qual cosa les cantades eren més
esporàdiques- i de l'altra de tavernes només
aquesta continuava oberta després de la
guerra; així doncs, és lògic que fos l'indret
amb què la memòria popular va associar més
les havaneres.
És ben sabut que els homes passaven
molta estona a la taverna i això ho explicava
el mateix Joan Pericot quan deia que "A tot el
país, i Calella no n'era pas una excepció, dins
les cases no s'hi estava bé. He pensat moltes
vegades que la disposició de les cases de "cos"
-senzillament misèria-, semblant a una
llonganissa oberta per cada cap, sense possibilitats de centrar-hi la vida de família, ha estat
una eina que en mans de les dones, netes i
endreçades, ha matat moltes iHusions i ha
malmès el tarannà familiar de moltes cases del
país. L'home de Calella -el qual anem
seguint- per llei natural ha fet molta vida
fora de casa; i quan hi ha tornat i es troba, a

un cap amb una porta al carrer, i a l'altre amb
la de l'eixida, naturalment, se n'ha anat a la
taverna, perquè és un local quadrat, reclòs
com un niu, on no hi ha corrent d'aire, no hi
arriben els renys de na Teresa, na Maria o na
Rosalina". Cal pensar que les cases
s'escalfaven exclusivament a base de llars i
brasers que eren al menjador i prou, deixant
de banda que els portals sovint es deixaven
oberts, fins i tot a l'hivern. La fugida a la
taverna era doncs comprensible. I allà dins,
entre conversa i conversa, on qualsevol tema
servia d'excusa per a embrancar-se en contundents afirmacions i no menys contundents
polèmiques, els pescadors s'abandonaven
també al cant i a les havaneres apreses
d'aquells que en un moment donat havien
travessat l'Atlàntic.
Tradicionalment, les havaneres eren
interpretades a tres veus pel que s'anomenava
un tercet. Entre els tercets calellencs hi havia
hagut a finals de segle passat el format per
Sebastià Morató, Mèlia Vigorós, tots dos de
Calella, i Pacòmio, que treballava a Palafrugell. Ja entrat el segle XX, el va succeir el de
Danet Lladó, es Blau i Pepet Gilet, juntament
amb Mèlio Vigorós, que va servir d'enllaç
entre les dues generacions de cantaires. El
tercer tercet, ja a la dècada dels quaranta, va
estar format per Pere Nuts, l'Hermós i
Francisco Rovira. Bastants anys després, al.
1966, Ernest Morató i els palafrugellencs
Josep Xicoira i Carles Mir van adoptar el nom
de Port Bo, grup que es manté a l'actualitat
amb altres components.
En aquests moments de la postguerra, el
gènere de les havaneres havia anat a la baixa
amb l'aparició del turisme i la progressiva
desaparició dels pescadors, segurament perquè
les noves generacions es dedicaven a altres
activitats menys propenses a passar-se hores a
la taverna cantant.
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Joan Sl'~ra pintor de Calella
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Al 1942, Joan Gich va portar Joan Baca i
Joan Pericot a Can Batlle, on un grup de
pescadors es dedicava a cantar havaneres,
d'una manera espontània, sense pràcticament
espectadors i sense instruments, només
acompanyant-se de vegades amb els copets
dels punys sobre la taula per a marcar el ritme.
Als dos nouvinguts això els va entusiasmar,
van convidar a conyac els cantaires i van
intimar amb ells. Així va començar una
amistat que es va perllongar al llarg dels anys i
d'interminables àpats sempre amenitzats amb
havaneres. Anaven a casa de Joan Baca i
també a la de Joan Gich a Llafranc. Aquest
darrer, serraller de professió, tenia fama de
bon cuiner i això també ajudava. Els
pescadors, que vivien encara en una època de
privacions, estaven encantats davant
d'aquests dinars. S'hi trobaven Pepet Gilet
(Josep Bofill), es Blau (Josep Esteva), Pere
Nuts (Pere Ferrer), Tianet Lladó (Sebastià
Pareras), l'Hermós (J osep Puig), Francisco
Rovira, que era el més jove de tots, i Mèlio

Vigorós, anomenats els set pescadors, encara
que Francisco Rovira no n'era. S'asseien tots a
taula per a dinar i encara hi eren a l'hora de
sopar. Les trobades podien anar
tranquil· lament de les dues del migdia a les
dues de la matinada, ningú no tenia pressa per
aixecar-se . Menjaven, parlaven i cantaven.
S'explicaven històries fantàstiques, històries
de mar, com per exemple les d'en Blau -un
autèntic patriarca, alt i gran, un bon home
que enraonava pausadament, amb una veu
fonda de baix- narrant la vida a bord quan
s'havia embarcat fins a Grècia o les seves
batusses en una taverna a Sardenya. Una de
les cantades clàssiques la feien cada any per la
diada de Tots Sants, 1'1 de novembre. L'any
1946, van convidar-hi a l'arquitecte i poeta
Pere Benavent, amb qui Pericot havia
treballat, que posteriorment va escriure un
poema en record d'aquell dia, dedicat als seus
amfitrions. A la gent de fora els agradaven
tant les havaneres com la picaresca d'aquella
gent que les cantava, la seva manera de ser.
A casa de Joan Baca hi sojornaven també
des de 1948 molts diplomàtics anglesos que
tenien a veure d'una manera o altra amb el
Foreign Office, amb qui ell estava relacionat.
N'hi havia que venien cada any i s'hi estaven
convidats fins a quinze dies. En una ocasió
fins i tot va venir un equip de criquet. Joan
Baca els feia firmar en una llibreta i ells
aprofitaven per a apuntar-hi un parell de
frases expressant el seu agraïment. "Muchas
gracias. Siento mucho no poder cantar, pero
puedo beber cremats" va escriure un. Als
anglesos els agradava molt el tipisme de les
cantades de pescadors. Transmetien als seus
amics que aquest era un país de bogeria i que
tenia el millor que s'havia inventat en el món:
el pa amb tomàquet. Probablement van ser els
responsables que molts compatriotes seus
acabessin venint a visitar Calella.

Al 1954, un anglès que es deia Dougal
Cox, propietari d'una botiga de discs i
d'aparells de ràdio i que estiuejava a Tamariu,
va anar a casa de Joan Baca amb un primitiu
aparell per a gravar amb cinta, tan pesant que
calien dues persones per a portar-lo. Van fer
venir els set pescadors i, en el mateix
menjador on s'havien reunit tantes vegades,
Dougal Cox va enregistrar tota una sèrie
d'havaneres, sempre sense acompanyament
musical, només amb les set veus d'aquella
gent. A l'hivern, Joan Baca va anar a
Anglaterra a escoltar les cançons i a escollirne unes quantes per a fer-ne un disc. Ell
recorda l'emoció de sentir des de tan lluny la
veu de l'Hermós i dels altres. L'estiu següent,
el disc es va editar. Joan Baca va pagar-ne
vint-i-cinc exemplars, va anar a la impremta a
recollir les etiquetes i les va enganxar ell
mateix a cada disc. En va vendre quatre o
cinc, però la majoria va regalar-los. Va ser una
iniciativa sense cap mena de benefici
econòmic, amb l'únic motiu de recoll ir
aquelles cançons i evitar que es perdessin.
Cal dir també que va ser als anys
quaranta quan el músic Xavier Montsalvatge
va ser a Calella recopilant entre els pescadors
antigues havaneres, les quals apareixerien
publicades posteriorment en el remarcable
"Album de habaneras" (1948), que va ser la
primera iniciativa seriosa de recollir i
conservar el patrimoni musical que representaven aquests cants de taverna.
Ernest Morató, en un article publicat a la
Revista de Palafrugell, criticava que entre els
visitants circulés la idea que els pescadors de
Calella cantaven perquè els paguessin el
beure, és a dir, d'una manera interessada.
Morató defensava que es cantava per afició i
per a procurar-se un agradós esbarjo, no pas
esperant contrapartides. L'origen d'aquest
debat es troba en el fet que als primers turistes

el descobriment dels vells pescadors entonant
havaneres en una taverna els agradà, a part
que per a ells es tractava de quelcom típic de
l'indret. Va convertir-se en normal que
aquesta gent s'oferís a pagar una copa o un
cremat als cantaires, fe licitant-los per
l'actuació, i que en senyal d'agraïment aquests
en cantessin alguna més. D'aquesta situació
espontània es va passar a que alguns turistes
benestants, en ocasions en què portaven
convidats a Calella o que celebraven un àpat
especial, demanessin a l'encarregat del restaurant si era possible fer venir els pescadors
perquè els cantessin alguna cosa, convidantlos a canvi a prendre quelcom. Naturalment,
per al pescador una cosa era cantar quan era a
la taverna i una altra haver d'acudir a una
hora determinada, en ocasions fins i tot
mudat, per a fer-ho davant d'un auditori que
ja l'esperava. Només cal recordar quan pels
volts de 1946 va venir a dinar a can Gelpí el
rei Humbert II d'Itàlia, probablement de camí
cap a Portugal on va exiliar-se en arribar la
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10an l'criem I (1uròu ((;mmil, Il)llï1(87) IIlllOrt dI' ,\11¡{n/)l)w, w11h /cI II'\ 'U
haml In,~ry,lta, 1i l'aRmI dc 1953.
J)ecorador i Un¡lIileell' .\Cme lítulllfieiul. \'11
delcolmr Calcllu ab 23 Wl)'.1 i Iu llilw de
CO.ICI L/III' \'11 awhar fent de JllWleW de.,mlerCllaJa PelllOhle élmllll llargu. l '11 dia de
Icremhre de 1978, el Ullfrill, 101e/l l'Iu {¡ \'U
dir "Vmlè lli! .\lJliiJllenl é.1 1111 gran arlill<l I
1111 elcri/Hor, .Ien:wr l'enml, Ó II11LI ,~wn
perV))w{¡WI el'1lL¡lIell Ila(1 i ILI le\'u 0/))(1 és
Ill)\ilim en 10!.1 dI ordrl'l, digna dd mó
gran relpecte i J' unu ufecCllí L/lle no 1'.1 /llll
negar". J)e 10le/l PILI Im11hé él mnegllcUl Iu
Icm re/lelida afimUlcilí en el lenlit que
Cald/u "penmlejam", gràciel alu lafror
an¡UileC!lJnica de 101m l'mml L¡Ue \'11
marmr IIn estilllro/li calellenc ,Ien~¡{l i
aUller, Ilerjeclament elJll11Wül! en ci
Ilai.large. "L'orqllilecrll1l! és /¡'Jgica pura",
dewell "l lW luntu ha de lernr Iler enl1ur
i II11U ¡inotHl/Jer \'l'lIre clmor o L¡llIll.wml
altre puilar,~e. L'.I ell\e.\ de Iu Culellu
"rigmària en.1 donl'n les IJillllel l'n an¡l!Itec111m". A ILI Il'mmllrt, Emèsl ¡vforuto \'U
escrillre <fUl' "Cu/dlu rcmrdorLÍ cI'Cll)'Or
l'eriml per lem/rre mó. Ell \'LI demmlrur
qlle eSllmLl\'U el mlu/loh/l'''

[24

ALllee'ILI coneglldu j"wp:rutw ra .lert'lr de
Ilorwda al mimero de .,clcmhre de 196-1 de
Iu RL'\I\¡¡¡ de r'lhtrugL Il. És dI' l'mten,,r
de Iu 1il\'enW de um Barlle I hi plldclJl
\'l'lIre, d'esL¡ueJTII u drelLl, ¡\fm1ll
C(i\uhluncm, l'ere NU!.I, Twnel Uudo,
l'e/Jel (;ilet, FrwlCI.lclIl\o\'im, !mepl'a!c'1 I
TOIJlLÍ.I Pull't, fill de l'unterior \ u lert'lr
per 1i il·lll'lrm Iu notíciu dI' lilllwrt de l'epee
(¡¡[el i 110rlat'<! com u lilol I Im'anen'l I
crellUlI (I C(llcllu El ge.lt d'(IL/llell dm'n
llfl.\anHe /cI mà (kl\'mu Iu cara i mimnl (I
¡¡m'Ó dd.' diL, cru molt cIIJ'(lcrer(ltic d'di I
el feia q\lan ((lJlw\'a l'c.ltrofa ",' .\1 C<lJl
disim\llo q\lcréi.1 llllrm, llor cntre lm \'urillm
del ilhilJlico \'créi.1 1(1 JT\ilr

una barca de bou, que anava amb vela i que

~ després va ser adaptada per a anar a motor.
3'
En les tres teranyines en actiu hi

~. treballaven a l'estiu uns trenta pescadors que,

república italiana i ser destronat. A més del
suquet de mero i del llobarro que havia
preparat la Pietat, es va cridar els cantaires
perquè actuessin davant d'aquell il· lustre
personatge. D'una manera lògica, aquest tipus
de cantades es comercialitzà.
De totes maneres, d'havaneres ja tindrem
temps de parlar-ne més endavant,

pel seu compte, acostumaven també a tenir
un bot de propietat per a anar a pescar.
Normalment a la teranyina hi eren sempre els
mateixos. Quan hi havia alguna baixa, per
exemple per jubilació, no faltava mai algú que
anés a oferir-se al patró. Molts dies les
teranyines sortien, anaven a cremar -és a dir,
que encenien els llums per a atreure la
pesca-, no veien cap peix i acabaven fent
mitja volta. En aquest moment els pescadors
agafaven el seu bot particular i anaven a veure
si hi havia alguna llagosta dins les seves
nanses. Sovint les dues activitats se simultanejaven, de nits amb la teranyina i de dies a
fer de nansaire, a resultes d'això a l'estiu molts
dormien potser un parell d'hores durant el dia
i un parell més de nit mentre esperaven sobre
la teranyina. Hi havia molts altres pescadors
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La pesca, quan les noves generacions
ja deixaven de dedicar-s'hi

Després de la guerra van quedar a Calella
tres teranyines: la de l'Artemio, la d'en
Balano (propietat a mitges de Guillermo
Rocas de can Balano i Martí Ferrer) i la d'en
Lladó, Una altra que va sobreviure la guerra
era la de Pe rico Arbonès, que tenia com a
nom Cervantes, però va desaparèixer bastant
abans que les altres. El Cervantes havia estat
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que treballaven pel seu compte, amb barques
més petites, d'uns quatre metres. Alguns
d'aquests dormien a la platja o a la mateixa
barca per a poder anar a llevar peces de
seguida que es comencés a fer de dia.
Tornaven amb la captura amb el temps just
perquè les dones l'anessin a vendre a plaça i
després se n'anaven a buscar les llagostes.
Mitja volta per a dinar i al cap d'un parell
d'hores escasses ja eren un altre cop a mar a
calar. Els que només anaven a nanses
limitaven la feina des de les tr es de la
matinada fins al migdia, però de totes maneres
era molt ingrat. Tothom era conscient que a
l'estiu s'havia de treballar per a l'hivern i
pràcticament no es feien dies de festa, només
el diumenge i de vegades ni això.
A l'hivern s'anava a l'artó. A tal efecte hi
havia també tres barques. A finals de
setembre s'acabava la feina de les teranyines i

a primers d'octubre ja entrava l'artó. En
aquesta època de l'any apareixien també els
sardinals.
La vida dels pescadors era més aviat
pobra, encara que també hi havia l'opinió que
els que passaven per limitacions permanents
era més aviat per la seva condició d'esquenadrets, cosa que es traduïa en una pesca descansada i duta a terme en les més estrictes
immediacions de la costa que de cap manera
podia permetre millorar la situació econòmica
dels interessats.
La precarietat econòmica va comportar
que algun s pescadors es dediquessin al
contraban de tabac per a poder obtenir uns
guanys addicionals. Era tabac que venia de
fora, que no havia passat per Tabacalera
Española i no pagava impostos. Més aviat era
del ros, que aquí no n'hi havia. Passava un
vaixell de nit que llençava fardos a l'aigua i els
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LA CANTADA DE TOTS SANTS
A Joan Pericot, a Joan Raca
i als set mariners de la cantada

Tu cantes, mariner, perquè ci neguit
que ens diu, anant pel món, ses contarelles
no sabria què dir-te quan la nit
sc t'emrorta amb l'esquer de les estrelles.
Reia la tarda de Tots Sants. El ¡;¡r

Es fonia la tarda de Tots Sants
en resplendors d'escara i de petxina.
Les barques s'adormien com infants
amb la moixaina de la sorra fina.

esquinçava b mt amb els seus braços,
i el sospir incansable de la mar
desrlegava en la nit so.. grans domassus.

El mar, dolcíssim, bategava lent,
hissava l'ona plomissols i randes,
i senties un gran decandiment
que t'arribava al pit de totes bandes.

Miracle del cafè, rialla clara
que grumeja el compàs de la cançó.
En Mèlio, magnífic, s'encarcara
amb un aire polit de gran senyor.

El cor ja l'ressentia la cançó
i abrandava una mica la parpclla,
quan aquells catorze ulls de pescador
tastaren l'or dc la primcra estrella.

Somriu, i el dring de sa l'cueta sona
policr\lmat amh c1s rccords més fins,
la veu que omplia cada cor de dona
de S()mnis de sirenes i dofins.

Catorze ulls mariners polits rel blau
que amb ci rom i ci tabac hogaven ara
pels àmbits lluminosos del palau
d'aquella tarda de Tots Sants tan clara.

Al ram de la cançó que s'iniCI,)
els dos Rouets hi posen llur coral
I en Pepet la hrillant cal·llgrafia
que assajava aferrat al seu pedral.

Catorze ulls marinen;, suaus, lluents
del salobre picant de l'alegria
avesats a collir roses dels vents
al Jardí de la mar quan neix el dia.

Ara l'Herm()s hi posarà la hr,]\'a
I encesa majestat del seu garhí
que broda llessamins en la mar hlava
amb la proa tibal1t d'lm bergantí.

Mariner, mariner, ¡quina \ irtut
t'aclareix la mirada i t'enamora)
¡Potser la viva dansa dclllagut
que endolceix clllampec de ta fitma ¡

En Pere riu quan la C<I\1Ç(" FI el crida
i s'hi enfila amatent com un grulllet
i amh el tímid silenci de sa Vida
hi pn,.¡ el tremolor d'un gallardet.

Mariner, mariner, tu sars què hi ha
sota el pit d'aquesta ona que fulgura
i sars l'estel que et donarà la mà
pels incerts caminals de ta ventura.

Solemne en Rlau el COIllPit.s prepar,¡
-somriu en l'ombr:1 Xa\ler Nogu0s l les mans esteses, resplendent la cara
com si el fràgil compàs sc l'endu,gués.
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l ,ul""nll.l ,1I11h sd \ el, !es \ eus l!'udes

I li han a un mt'm dl rcsplendors, lli h;I\'1;1

I 1 lli "I l'I hi Je la L 111\-,í ljUe lS mm,

diMam horit:llm l'el (lli' l)[1;IC
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la \Tl1 Sl' LI tr l' l1és ,lel « Ir
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A JOAN PERICOT
AMB ADMIRACIÓ I AFECTF
l'er'lut' dI' Il'lllp' senIll L ( ll' fe'lld,¡
l' quest r,)l. d que' k n'lis Ll)r, ol" s
I .l'dLlIllst 1Cllvlll,l'1,

1.1
ec\ l'n, 1l01,Jls, ler'lll h, I
ahllt c omp l'l'dr~ dc e!~ h
el cor d' ¡qUtSJ;] gl 1
quI' s'ha m, ~ut i lS \ .1 mm ènt
l'er Ics Voltes i el Port H,),
llL'rqUl: heu I,SLUt ,Jqlldl p,]Ss,n L11lUt
de' la x;'IITga I ci r.dl, I ci mon
lk c<m Ratlle, l'est mc I de L h 'nt
de (,,J:,a Noia Ri!,l i Noi \len,Jl,
de' Cm pl'rIUl I li :,,,Ií
d'Fn 1\ll'r 'OI ,k (.11 (;l' li
II

I, rI SS\lI, n l,) hi;" dds ¡""Tom
,,,lllrdnl \ l 11 III ,k palml's Jesmai.ldes
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( ,Ilb l' l' 1dih, IX,1 un, r ¡In l ra

qUl'e!; r tan impressHlndts ,ullh ,Jquest,l
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ELS VELLS CANTAIRES
CALELLENCS
M01!o V,gor(" I Vi,LII l'a'l'r un l'crsonatgl' cL'ntral
dlll'ctJt 11]()11 de l'hal'.1I1L'ra lalellencl ,ll,lUSa,
l'ntrl ,IItrc, 111<ltius, lici 1';II'U d'l'11ILI\' 'Iu, 1"1
rcprc,entdr cntrl LI gl'nLl'aclolk l,lntalrl'S del
tr,lsp;1S dc SL'gk I 1.1 scgiient I lal'i;l n;Nut ,I (',¡kIL,
de l'abfru~ell ab l'olt.1nt, dc 1000 I l'a 1110fir ·11I ci
27 ,lc' gener llc- 1950, tra pesL,ldor, nll cll ni lhr, h",
El seu parc ,1I1al';1 ;1 b Ibgmta, quL' en 'Iquella l'l'Ol a
c011eixi<1 un'l COtlt:¡lci,í 1I10lt inkrilH a l''ll tu;l!. Dl'ls
Ila l'I, d'en MellI) \ Igon'" 1,1 ,,'rtlr 1.1 coneguda
,111enloLl'
(JIII tcll/ln

fJn elm(/)', l'are!

l./¡I,~"-'w,

"\ltrc COl' lld!!,,,-,((/I
¡filmel/ : luml'uhr",'

\í,

Alguna l'l' ,~'llLI s'ha l',,,al l'l1 duhtl' l'dulenl icit;1I
I Cml

'3'L(
'll1h {.. ' J' CU'

d';lquest lh:lleg l'Sllcl II1gut p'H<llli,gm:lllc, tot

Ie}n""

CIlnsilkr,1I11-llIul1a f111ta,i"sa l'x,Igeraci,'" Els l'llis
,

l,IIellc11cs qUl' h repllrten ,l"'l'gllfl'n h'lI'l'r I"
prl'senllat

l l, (:~! UI '\

-------------------

Mellll Vig"nís p"n Il'a la hatul'l de b clIlb llc
l<1I1taires dintre de la qu;II l'S dist ingien Tianct

LLld,'), l'S Rlau Ien l'lpet l,del. Enptll11er 11m
perqul' l'l'<lel I11l'S l'l,III la sel';Il'Xcl,I,lent l11el110l'l,l
dp,)rtal' 1 els U1I1l'lxcmenh ha\'anerís(¡cs llc- l'i.'p"l;1
prl'cedent l'l'n') n,) nomé, pcr ,úxo, A desgrat dl
l'aspeue (hil (orça desmanegat que l'i
l;\[,ll tcrir i1\',l, }1n:-i"iCLl 1111,1

Lldtura i h,l\'i(:\

(nITl'}..!ut

11]('111 Prl'nla l'ur;¡ d'apunt,n·sc les IktlT' ,1L' les
C1I1Çt\l1s i la SL'l'a sentcncl,1 ,slIhrc lalla II1tL'rpr<:taci,í
ap,uTlxia com b més fon'Unen(¡¡Lb, [)l'IlHNral a
alhur<l ~r¡lcia i ilna~in(lCil')\ qu,lliLltS tan nl'Cl'~~~trll''';

L'n aquest gl'nerl

CIIIll

la hOl1a ITU,

El scu l'XI! ¡unh Ics ,unist;¡ts kllll'l1ines er,l
prt\ITrhl,II I semhb qUl' dl'llH\strat, mal,grat un'l
l'cgal\¡¡ més el tar;1I1na espellifat quc alguns nll
duhtaricn ,1 qualificar de hrut. niUl'n quc la l'ídua
d'un II1ltgl' dL' Pa!al11,ís -quc cn ~ll'lt(\ an;lIa d

y,sitlr IgullS \L'rres Jl"
ren

,¡li, I \ a ,Idqumr
1Il .,

la \l LI,) II

,k Ct!dl

, \.1 lIeg,n li un I suht II1Liu,,¡ herenci'1 'I nI, LI

la Sc\ a últim"

x'l\'lga, art

L II'ur,H ljUl li pwcur 1\ <I una cert

I

de l'l'SC,]

scensió

rrote'sll1n,lll nm l b l'l'SL IJurs ,k la contr d,
El "l" It l'cngUl1-pLJl\ 11 es fci,1 Lxtcpsiu a. Sl\
huc, e ne', Id I pn b fesol'll'] 11tcns ment
\ robdd ,¡'és LjUL la p'nta\',] 31nh restes

lI1111l11haHe s de tut, cls pub Je rll1t1lra, ,tbOllS
reporta la tnnsmissió oral Enc,na 'lm
er,] Calci hI,

\'<1

ci seu centrl

reSIdir dllf<mt mults ,m)'s a Llafranc

Hi regentav.! cunjuntament 'unh la família la fonda
,[¡t,I

l 'I bmr,ll

darrera ]'¡lCtual

ul1lpkment CUll1tlllllL de

rl'rr,unar, com

I

la pe'cl.

C;eb'l,ti~ rarer s dit Tiallet Lladrí i tamhé Tiallet

RUlt t ra UI' ,dtre pescador calellenl
que

Slf l

,mlmim,

,Ic

l'època CI.

de! enc pescador n~sulta\'a pneuc;1 nent

:1 motiu L1acIlí, li \'C'1;,1 de Id '1 S'd¡!,1 dels

L"Id,í a b qual pertanYIa, una fdmí]¡,1 molt arrelada
Ipuhle que IVUI hi té un carrer ,1 nh quest num

Li l-mí's r 'lat perL],ll1t
la \ Idd (ol, l'lt,\' l'e \ 1 q Ol

rcsclc!or, ( ddknc, ,¡Ut
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('lli )1 1t III _ l'
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U¡]et
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]eN,!' rui,~

correliglon;m Ml'licl \ Igonís, 1 pas'<l\ ,I l'er 'er ci

supe' \ ivent I en perteet

més hen plantat dl h colla,

cmt'mlC

Josep E"tch,1 dit es Blal, ha esdc\'in~ut i(~ualment
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pcrsun,Hge Je hI hi,tl'lI'I,¡ local, molt record,'. l'er

Ie,
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pescadors anaven a recollir-los per a anar-los a
deixar en un forat convingut a Sant Sebastià,
a cap Roig o a cala Estreta. Probablement
molt d'aquest tabac anava a parar als estancs,
on el venien de sotamà. Els calellencs podien
saber quan s'esperava un carregament perquè
hi havia un dels implicats que es co¡'¡ocava al
començament del carrer de Chopitea amb uns
prismàtics per a mirar si venien els vaixells
indicats. Els carrabiners vigilaven des de la
costa, per això quan els con trabandistes
sortien a mar ho havien de fer amb el llum
apagat, en cas contrari s'exposaven a ser

El lll1llrlllHlJ11 fmJ1l(1I l" r (J11I11ll11
,\I,ell, 'vlm(/{¡í (Culdlu,
IHi q 95K) I EI\'IlII (,dl'l I
IM,To (:1011.1)1(01 de rll,T(U Ricu,
l~i'i-Coldl(l, 1975) 1<1111[,,;
mllegllClo mm EIt'lra d'Amèri',l
El/ tro 1111 l'.\Cm/lle dcl U/'liS dI'
/ll'sendurs dcls qllu!.s men)'.s s'ho
/larlot: UL/IICI/\ <1"l' nu 100<11'cn ll1<11
u lo (U\'Crno ni C<ll¡(II\'Cll
/w1'iIIlerc.s A l'l/li lo 1'101 l](Jmcnur
l'odrlnu de hI (u.S(U 13ra\' I I/IIW]
\'« fer els l'cnt 100\'S I 1'(1 llj()rlr lils
ccn( IJl/()(n:. \ l\'len ol'oC(lIul
miJ1lem 16 del cmrer de e/HI/lIteU,
cJlIC I/m'lIrs lHllllÓ 1'111 clnlllllcm
/ O, la CiLS() hm'io l'S[III de lo lll!lre
cic (Jlún[in, C(lrllll' ;\1()W[(). i

l'nema (11'1/1 é,s !whiwdu l'cls
13 0

dl'sccndenLs de lo fmnílill

tirotejats. Van arribar a empresonar alguns
calellencs per això, entre ells Tomàs Ruet, que
es va trobar tan bé a la presó de Girona que
l'últim dia va voler esperar a haver dinat per a
marxar cap a casa.
Al Port Bo hi havia uns vivers dins
l'aigua on es deixaven les llagostes i més tard
també altres peixos. Els hotels en compraven
el cap de setmana. En una ocasió es va pescar
un mero de dotze quilos que va ser guardat viu
en un viver, i es va escampar la notícia fins
que aparegués un interessat. El mero en
qüestió fou servit el cap de setmana següent a
una colla de Barcelona per a un dinar de peix.
Era un sistema habitual: corria la veu quan
s'havia pescat talo qual cosa, fossin llagostes,
meros, sonsos ... fins que apareixia un
comprador. Per als visitants dels anys quaranta
i també dels cinquanta era excepcional poder
menjar un peix acabat de pescar a un preu
irrisori. Pel que fa als vivers, es van acabar
quan els pescadors es van trobar que els
robaven les llagostes o bé que, senzillament,
aquestes s'escapaven després que algun turista
curiós hagués deixat el viver obert.
Quan van arribar més turistes, molts es
van mostrar interessats a acompanyar els
pescadors quan sortien a mar, pagant el que
correspongués. A aquests no els feia ga ire
gràcia, perquè aquella gent a bord més aviat
destorbava la feina, això quan no n'hi havia
un que es marejava i calia tornar-lo a terra. El
que es va acabar fent fou que els pescadors els
portaven a barquejar i si els feia il·lusió els
mostraven com pescar alguna cosa. Això fou
una font diferent d'ingressos -a més d'alguna
invitació a menjar i de sucoses anècdotesper a una gent que veia irremeiablement com
el seu ofici estava vivint els seus darrers anys.
Era qüestió d'adaptar-se als nous temps. Per
exemple, Marcelino Simón, que va ser un dels
emblemàtics calellencs passejadors de turistes,
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TOIll<Í.I 1'<I1l'1dS J\'!lg ( CdleJ/d, I <)(1l)
1995), ,ollegllt COlll TOlllàl lillet
l'ocUllor de J/agmta Id sell collllnL' I
tillnh,; iIlnh Iii tenlJn¡nu de 1'r\nCllllo,
~~Wl ilfecci()Jwt u }11,~ur iI cmïC\ I xnrur
Dc l'Cgmb hilix{I\'11 iI Iu 1,Ialju iI I,intm el
[¡ot dolll'CI de dillm i, l'urlwlI w¡¡h l' IIn I
mnh l'aln"e, ell COlllell\'ur u I,inlilr 11<I1'U1
d'clIccndre 1I11 lllllll l'enllle jil s'11<I1'IU I~'I
Imc, üllill1 tonWl'1I de llIur em 111 JJW1L'i\u
hisu)riil, mrih1l1'1I1I cm1l ,1('1'11 horl'S dnpró
d'lllll'er l''NU l,ellll1L'lTiI l'm¡lIt? s'/1<I1 'i1l
('lIlr('tillgllt I('nt·liI pct1ll'. ¡':m (',sl,(',i1lIist1l1l
no 1On1<lr de IlL'lcdr flm horn JJIl:.I l,ml del
l/II(' es{¡¡!'o l're l 'l.I I, ll'I1"!l"s lo gelll
COlllellç{l\'iI Ilmlrllr .li ci !'Ciell de.1 de b
IlIll1tcI, l'en) lHi IICmnmW!'iI1l \er re.1 de
,~~"ell, l''!lser lli/l'i1l 1I11gl11 illgllll Ilmhlell\(!
iIl¡¡h /iI hmeu, l'ern cimés 1I0rJlwI l'S '1IIe
l' hi h1l,~lIél Lld()nJlII

feia servir a tal efecte una barca anomenada
Ramon, que havia estat propietat d'Artemio
Ferrer per a anar a l'artó.
Els fills d'aquests pescadors no es van
mostrar interessats a continuar amb una feina
que era molt sacrificada. En alguns casos eren
els mateixos pares els que ho desaconsellaven. Era una vida dura i no només per als
homes, sinó també per a les dones, que a més
de la feina de casa, de la cuina, de cosir roba i
d'altres tasques domèstiques, havien d'anar a
vendre e! peix a plaça amb cistells i remendar
xarxes, una feina que no s'acabava mai, com
ho prova el fet que hi havia moltes dones
llogades només per a fer això. Respecte a
aquest tema està documentada l'existència
d'unes "quadrilles de remendadores de
Calella", que des de principis de segle fins als
anys quaranta anaven fins a Palamós pe! camí

de ronda per a sargir les xarxes cada vegada
que se les necessitava, hi anaven de matinada
i al vespre tornaven a Calella. A més, les
xarxes eren de cotó i s'havien d'estendre cada
dos dies perquè s'assequessin i no es fessin
malbé, molt diferent que ara. Al mercat de
Palafrugell s'hi anava ,a peu, quan feia
tramuntana aquesta venia en contra i s'havia
donat e! cas que, quan la pesca no havia estat
molt abundant, calgués afegir pedres dins e!
cistell perquè e! vent no se l'endugués. l les
dones no hi venien només peix, sinó que
també hi portaven els productes de l'hort,
pèsols, fesolets, patates, tomàquets o
mongetes tendres de Calella, que tenien bona
fama. Algunes aprofitaven per a comprar uns
pocs queviures si és que l'economia ho
permetia, una mica de carn o una mica de
fruita, que portaven cap a casa a la tornada.
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Les dones tenien una gran importància en el
que era la feina de cada dia, encara que el seu
paper hagi quedat bastant dissimulat darrere
dels seus marits. Cal tenir en compte que la
majoria dels homes es dedicaven a la pesca,
però també es passaven llargues hores a la
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taverna o senzillament jaient a la platja, on
feien petar la xerrada o dormien. El mateix
Josep Pla parla de la "mirada mandrosa" que
li van encomenar els pescadors de Calella i
escriu que "per a un mariner, la mandra és
una cosa sòlida, dolça i suau". Les dones no
tenien aquestes compensacions i potser eren
les que més treballaven, primer a casa i
després aj udant els marits en les tasques de
la pesca.
Les dones eren també les encarregades
d'anar a buscar llenya cada dia després de
dinar. La seva imatge tornant cap al poble a
quarts de cinc amb un gran feix de llenya a
l'esquena era d'allò més habitual. El menjar
es feia a les llars de foc i aquestes eren també
el sistema principal per a escalfar la casa a
l'hivern, per la qual cosa les famílies necessitaven grans quantitats de llenya. Ja de molt
temps enrere anaven a buscar-la fins a la
punta de Llafranc d'una banda i fins a cap
Roig de l'altra, encara que aquest darrer
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itinerari hagué de ser abandonat en arribar el
rus, que no les deixava passar. Al finat
l'indret habitual era cap a Sant Roc. Molts
feixos de llenya s'amuntegaven en un terreny
que hi h avia a la cantonada dels actuals
carrers del Gelpí i d'August Pi i Sunyer,
enfront de l'escola.
Entrats els anys cinquanta van començar
a desaparèixer les teranyines; primer va
plegar la d'en Balano, després la d'en Lladó i
finalment la de l'Artemio, totes en un lapse
de temps d'un o dos anys. Van deixar de ser
rendibles, no es trobava gent per a treballarhi, ja que la majoria del jovent se n'anava a
treballar a Palafrugell, els banyistes trepitjaven les xarxes esteses al Canadell, única
platja prou gran per a permetre que aquestes
peces s'assequessin ... havien canviat massa
coses, A la meitat de la dècada les teranyines
ja no eren més que un record. La pesca de
llagostes va durar una mica més, però també
acabà extingint-se.
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El boom turístic
( 1950--1979)

Si algú mira les fotografies antigues de Calella on es veuen les cases a primera línia
de mar i les platges desèrtiques i després té la desafortunada idea d'anar a passejar-se
per aquests indrets, relativament poc alterats -al mes d'agost o, encara més, la nit
de les havaneres- probablement li costarà d'assumir que es tracta del mateix
escenari. l no és difícil imaginar-se la incredulitat dels habitants de Calella de la
primera meitat de segle si els haguessin explicat la quantitat de gent que vindria a
visitar-los al llarg de la segona meitat. El canvi ha estat radical i tot seguit, d'una
manera més o menys afortunada, se n'expliquen els detalls.

L'arribada del turisme
i tot el que va seguir

D

urant el trànsit dels anys quaranta
als cinquanta, la situació a Calella
encara estava marcada per
l'escassetat de la postguerra. El
poble era pobre. S'havia de treballar molt. A
l'hivern es passava fred perquè les portes de les
cases estaven malmeses i no tancaven. La
roba se sargia una i cent vegades i de roba
nova pràcticament no se'n comprava. Com a
wàter es feia servir un samal de vi que quan
era ple s'anava a llençar al mar, això quan els
pescadors no anaven directament a fer les
seves necessitats fisiològiques enmig de les
roques del Fesol o a sota can Jaume Gil. Hi
havia racionament de sucre, d'oli, del petroli
que es feia servir per a les estufes que
.

començaven a substituir els brasers .... Tot
s'aprofitava, les escombraries anaven a parar a
l'eixida de les cases, però en realitat es
llençaven ben poques coses i menys encara si
es referia a menjar. Es feien esmorzars de
forquilla amb les sobres del sopar (peix,
anxoves, trufes ... ), tot acompanyat d'un got de
vi, o més ben dit d'un porró de vi, ja que els
porrons corrien més o menys per cada casa.
Les restes dels àpats, començant pels caps de
peix, es bullien per a fer la perolada, que era
una mena de sopa que es donava a les gallines
a més del tradicional grapat de blat de moro.
Després ningú no s'estranyava si el pollastre
dels dies de festa tenia gust de peix. Pel que fa
als estris de la casa funcionava el mateix
esperit aprofitador, tots els mobles s'arreglaven
i si n'hi havia algun que realment fos antic, fet
malbé i irrecuperable, acabava fent la funció
de llenya a la llar de foc. Sigui com sigui,
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qualsevol cosa acabava tenint la seva utilitat.
Era una època de privacions, però s'ha de dir
que es vivia tranquil i, segons repeteixen
molts, d'una manera més feliç que a
l'actualitat.

Quant al turisme pròpiament dit, es pot
dir que no va començar a treure el nas fins a
principis dels cinquanta, d'una manera molt
tímida, sense que ningú acabés d'adonar-se'n.
Llavors, en ple estiu, un foraster podia arribar
a Calella a mitja tarda i trobar-ho tot desert.
Els cotxes podien anar fins al final del carrer
de les Voltes, però a partir d'aquí la "carretera"
s'acabava, el carrer del Calau i la pujada de
Francesc Estrabau eren un camí de sorra. Els
estrangers eren pocs, però en canvi els caps de
setmana ja hi havia una afluència considerable de gent de Barcelona. Llavors, algú de
fora del país venia a Calella i semblava com si
el món s'hagués aturat. Quedava un aire de
quelcom difícil de descriure que ja s'havia
anat perdent a Europa i que també acabaria
desapareixent aquí. A més, la gent era molt
més oberta que no pas a la ciutat i també molt
més del que ho és a l'actualitat.
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Quan va començar a prendre rellevància
el turisme estranger, a mitjans anys cinquanta
i ja de cares als seixanta, els hotels a Calella
no estaven preparats per a assumir-ho. Hi
havia un desfassament entre els serveis que
oferien i el que anaven demanant cada vegada
més uns estiuejants que no cessaven
d'augmentar. Com diu Narcís-Jordi Aragó
"l'home del litoral, que es troba de cop i volta
amb el turista a davant de casa demanant
estatge i serveis i disposat a pagar-los, es posa
a improvisar". Els hotels es van haver
d'adaptar gradualment. El canvi de clientela
fou bastant important i alguns hotelers
recorden la diferència en el tracte d'uns
estrangers molt correctes amb un turisme del
país que en aquell moment es tenia, en
general, per bastant menys educat. Molta
clientela barcelonina era qualificada de
prepotent, amb una vanitat deguda en gran

part a l'abismal diferència social que hi havia
amb la gent de Calella, encara que és quelcom
que no es pot generalitzar i que tenia moltes
excepcions. D'altra banda, i aquí ja es tractava
d'una qüestió més crematística, el turista
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Curan la TOS
Aclaran la VOZ
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estranger gastava bastant més que l'autòcton,
No obstant això, al començament el
turisme estranger no era precisament ric.
Venien tour operators a raó d'un autocar cada
setmana, buscant sempre el lloc més barat, El
tipus de gent més -diguem-ne- de categoria
venia al setembre i eren els que donaven vida
als hotels, Els beneficis fins a l'agost servien
per a cobrir costos i a partir de setembre hi

havien els guanys, cosa per la qual el que
interessava era que la temporada s'allargués.
Tot plegat va provocar també grans
canvis a nivell urbanístic, L'any 1956,
l'alcalde de Palafrugell Antoni HermíndezVillaescusa parlava en el Ple del "cúmulo de
problemas, cada día mas acuciantes, que le
crea el desarrollo urbano de este municipio,
provocados en particular por el incesante auge
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turístico, que se traduce en el levantamiento
de edificios, trazado y apertura de vías y
espacios libres, ordenación de nue vos
sectores, reforma y ornato de los núcleos
actualmente edificados, saneamiento de todos
ellos y demas actividades analogas", De totes
maneres a Calella no van arribar de la
mateixa manera que a altres indrets de la
Costa Brava les immobiliàries desitjoses de
construir de manera indiscriminada, probablement perquè s'hi va mantenir un cert aire
entre selecte i familiar que es distanciava del
turisme en massa,
Per als visitants d'aquests primers anys tot
era molt autèntic, no hi havia res de preparat
per als turistes i es trobaven un país gairebé
verge on tot estava per descobrir i a més era
molt típic. La gent del poble els ensenyava a
ballar sardanes i el personal dels hotels, que
eren "del pueblo", els ensenyava a ballar
flamenc. I tots els serveis eren a uns preus
molt assequibles.
La dècada dels seixanta i en bona part
també la dels setanta van representar el punt
més alt d'estiuejants. Si es tractava de fer
diners amb el turisme, aquella era la millor

època. Els hotels eren plens i venien clients
que estaven d'acord a pernoctar en habitacions que amb prou feines es podien
anomenar així per tal de poder-se quedar.
Com que l'estada a l'hotel sempre anava
unida amb el menjar, acceptaven dormir en
condicions molt precàries sabent que podrien
utilitzar el menjador i els altres serveis.
I parlant d'hotels, hem de dir que els de
Calella han estat sempre familiars. Amb una
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feina molt absorbent que necessita una
dedicació total, a part d'estar sempre subjecte
a tot tipus de problemes, sovint més amb el
personal que no pas amb la clientela. En

aquells primers temps, la major part de la gent
contractada en els hotels no tenia els coneixements necessaris per a dur a terme la feina i
ca lia ensenyar-los tot. Entre ells hi havia
molts emigrants del sud que havien viscut
sempre en un ambient i unes condicions que
no tenien res a veure amb el que es trobaven
aquí. Com a exemple, hi havia el cas de qui a
l'hora de fer les seves necessitats preferia anar
a la pineda abans que al wàter, ja que fins
llavors no n'havia vist mai cap. Per postres, els
hotelers es trobaven que entre el seus treballadors hi havien baralles i que alguns els
plantaven a mitja temporada. Era habitual
que arribés algun candidat a cambrer que,
interrogat sobre la seva habilitat per a la feina,
responia amb un eloqüent "si els altres poden
fer-ho, jo també". l sí, acabava fent-ho, però a
base de trencadisses i d'estar-li molt a sobre.
Després, quan ja el tenies ensenyat, era
perfectament possible que l'individu en
qüestió et comuniqués que se n'anava a
treballar a Llafranc, o a on fo s, perquè li
pagaven més; tot plegat a costa del teu temps i
de la teva vaixella.
D'altra banda, els calellencs van
començar a llogar cases als estiuejants. Es veu
que alguns fins i tot arribaven a l'extrem de
llogar-los la pròpia, on vivien la resta de l'any,
i durant el període d'estiu se n'anaven a
dormir a qualsevol raconet o a la platja
mateix. Paulatinament també es van anar
venent gran part de les cases de primera línia
a gent de Barcelona, cosa que contribuí a
acabar amb la misèria d'alguns pescadors. El
que pagaven permetia al venedor construir-se
dues cases noves més cap a l'interior, una que
es podia guardar per a ell i una altra que anava
destinada al lloguer. Així gran part de les
edificacions de la façana marítima van passar
a ser propietat de gent de fora i a canvi les
famílies d'antics pescadors van veure

incremetat de manera substancial el seu nivell
de vida, encara més tenint en compte que
molts també van edificar en el seu antic
hortet. Tot això va portar molta feina als
industrials que estaven dins la branca de la
construcció. Qui volia fer moltes hores ho
tenia fàcil i n'hi havia que treballaven fins i
tot dissabtes i diumenges.
En resum, la gent de Calella es va trobar,
a l'igual que a tota la Costa Brava, que les
seves propietats pujaven cada vegada més de
valor, cosa que va servir per a treure el poble
de la pobresa de la postguerra i entrar en una
etapa de desenvolupament econòmic.
En un altre ordre de coses, també va ser
en aquesta època, al 1951, quan es van
començar a construir les Voltes noves, les
quals van crear una certa polèmica en el seu
inici. Cal tenir en compte que els propietaris
de les cases que ho van tirar endavant tenien
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com a bon motiu el poder guanyar espai en el
primer pis. La primera va ser la casa que toca a
la plaça Sant Pere, que en aquell moment era
propietat del dentista Lluís Audouard, i més
tard la resta anaren completant l'obra. La idea
de construir una rèplica de les Voltes havia
estat de N icholas de Wo evodsky, que era
client del gabinet de Lluís Audouard a Girona
i que li féu d'arquitecte per a reformar la casa,
imitant l'arquitectura tradicional de les cases
de pescadors. El permís perquè es fes el primer
tram a la casa Aedouard el va donar Marina de
Palamós. Sembla ser que pescadors no precisament conformes amb la iniciativa no van dir
res perquè depenien bastant de l'ajudant de
Marina i no els interessava anar-hi en contra.
De totes maneres va aparèixer una oposició
important que va retardar-ho considerablement. El projecte inicial incloïa cobrir també
les escales laterals de la casa que baixen a la
plaça del Port Bo, igualment a base d'arcs, però
al final es va deixar estar, potser a la vista del
descontent que semblava haver produït l'obra
entre alguna gent del poble.
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embarCdCI<Jm (/t 1)(I1,log, In/Jll/ellll
d'esliuèjanrl, A bwx a la drew, (//XI) n/J
()bram, en Mel mnlllll/(I (/)nh la ,lel'(1
feina com ,li res n() ¡<LI

El mm DC/1'(m en Immer Icrml l ,I f, ¡lI III
(()m¡mllal Cml(/ddl I/nil le b Immer 's (/
fer,le a C(¡/cl/a J/Jan Damn /1i1l'iil
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mql/es a 5,000 I)elleles cadasclIll(/ II)er
l'alo'a meiWI m demanar Illla hil)()tcca ~
eS
s()bre clmateix lerrem La sem idca
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Les Voltes noves, tanmateix, mai no van
arribar a ser l'indret de reunió que havien
estat les antigues. Potser per manca de
tradició o potser perquè els que es reunien
sota aquestes darreres, els pescadors, cada cop
eren menys. Pensem que les trobades sota les
Voltes per a mirar l'estat del mar o senzillament per a fer-la petar havien estat des de
sempre un dels costums més arrelats a Calella.
La paret de les platges de Calau, Port Bo i
Malespina es va fer quan es canalitzà la

claveguera, al 1961. De fet, la plaça del Port
Bo no va exis tir com a tal fins aquest
moment. Abans era senzillament un pendent
que formava part de la mateixa platja. Va
passar, però, que llavors ningú no va pensar
que el carrer de Miramar servia de refugi a les
barques quan feia mal temps i que amb la
paret no hi havia maneres de pujar-les fins
allà. Els pescadors van anar a demanar a
mossèn Rafel que intercedís amb l'Ajuntament per mirar de solucionar aquest problema
i finalment s'aconseguí que fessin dues
rampes, amb l'objectiu de poder pujar i baixar
les barques.
A nivell més anecdòtic, val a dir que
l'arribada del turisme estranger va comportar
l'aparició d'una nova espècie: els rosegadors.
Eren gent de Calella i sobretot de Palafrugell
qu " assejaven estrangeres amb intencions
evidents. Com que aquestes eren de vacances
i moltes venien amb una certa predisposició,
es veu que l'assumpte era bufar i fer ampolles.
Els autobusos de turistes descarregaven a la
gent al final del carrer de Chopitea, abans
d'entrar a la plaça de Sant Pere, i era allà on
el personal dels hotels venia a recollir-los a
ells i al seu equipatge. Els rosegadors, que a
aquella hora treballaven, ja s'espavilaven per
tornar-se o escapar-se de la feina de manera
que un parell d'ells poguessin venir a veure
l'arribada dels nouvinguts. Observaven on es
dirigien i després ho transmetien a la resta:
n'hi havia tres a tal hotel i dues a l'altre, una
de més gran i dues de joves... Al vespre, quan
elles sortien de l'hotel havent sopat, es veien
envoltades per tot d'homes desitjosos de
conèixer-les més a fons. No cal dir que hi van
haver moltes parelles locals que van acabar
malament a causa d'això. Com a exemple de
com funcionava la cosa, es pot citar la rèplica
d'un jove que s'havia beneficiat d'aquest nou
comportament social, el qual, en veure's
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increpat per la seva conducta, va respondre
que li havia tocat més en una nit que amb la
seva parella durant dos anys. D'això se'n diu
ser fill d'una època.
De totes maneres l' arribada tant dels
estrangers com dels inmigrants que venien a
treballar va tenir com a conseqüència la fi de
la tradicional endogàmia calellenca. A partir

d'aquí els matrimonis entre gent del poble i
gent de fora van sovintejar, acabant en gran
mesura amb aquelles complicades relacions
familiars a partir de les quals un acabava
suposant que qui més qui menys devia estar
emparentat amb tothom.
Moltes personalitats del món cultural,
artístic i esportiu van passar per Calella en
aquesta època. A can Batlle hi anaren
pintors de renom com Josep de Togores i
Alexandre de Cabanyes; el diplomàtic,
escriptor i director de cinema Edgar Neville,
acompanyat per la seva dona, l'actriu
Conchita Montes; o futbolistes com Alfredo
Di Stefano, Ladislao Kubala i Ramón
Villaverde, que van ser a Calella al 1954. El
FC Barcelona venia a jugar un parell de
partits a l'any a Palafrugell i, com que alguns
directius eren clients de l'Hotel Batlle,
anaven tots allà a dinar. Podem citar també
l'escriptora Aurora Bertrana, l'actor anglès
David N iven, que va passar per Calella
probablement convidat per N icholas de
Woevodsky, o al també actor Paco Martínez
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EL PARLAR DE CALELLA

per h els Illolest;na parlant, deiL'l1 qUL' cls feia

(ost.ltesquL'rLI. Si la l'l'iésslu, sempre port. ulla h'I[.1
plena de lI,uduÍL's, Aquest Lha l,llg anar a plaça I

endeny, 1SI s';llah'l\'a, cls feia xma; I si en una
Rafael Casadelllont diri,~í a uns :1I11ics estiuejants

reunió l'S feien grans rialles, deien que tots

una l'elledora tellia Ull hé de Déu ,Ie l'l'rats i

'lquesta CUl'l:

sardines que L'm penso qUL s'hi n fL.r la h,uha d'ur.

( 'alella de Palafrugell

,s'esCllrx'll'en. A un'l dona que a b pb"a li rnh'lrL'l1
un L,lhàs LIl comestihles tant era el SL'U desespe[(l

16 d\rctuhre de 1961

que lben que aquella dOI1<1 "s'esC'lhlonava". Molt,

Tothum Lll l'oli'l comprar, l'esgrapon'I\'L'n, A Ics sel
delmalí una pa¡:esa ,1I11h dues CistelleS l'Iem, LS l'a

trehallaven l'er guanyar-se la manduca o ses garroles
I a la nit, els dies de !esta, ,111<11'('n "Irau, Les C< lSes

l'star llarga estona 'Isseguda Sl'l1"l anar hi e 11' client
Em 1',1 dir mln, tdLt, est'l\,l espanta,h, d"ncs;1 les

feliç rl'tom a h l'ostra llar i igmlml'l1l de qui: el

que agradaven a les dlllles d'aquell tel11rs, clul'n que

deu enc,ua no hal'ia tOlat m:1 de h,dladoL I Lbpres

facult'ltiu tnlhés Na Carme considerahlement

el11 l'a expliclr que el seu hnl11e és un pUl1Suny 1un

mill\lrada, després de h mstra pennanència a

l'ren un hé de Déu, I a la l'l'l'sona que la troh'I\'l'1l
trempada la qualificaven cI'un hàlsem, A un noi ll

Calelb, si hé cal prossegueixi -----<-heu

Ilola que eren atolllndrats, els lben "axuartats" I si

s'encendna 1L'S tornana Cllmun sl'r¡'enl

toca\'a i remenava tot el qUL' l'eia el conceptuaven
de mancfrL', Les dones cie certes lleugeres

Doncs aixil representa nomes un hreu,kt.11I dL
comes parlava gener,Ilme11llntre certs elements

Rem'lllguts

e'lrme I lvbrt í:

M'ha satiskt de dehil l'assahL'nt,n Ille del vostre

una

temporadeta de reròs fins aconseguir d
restabliment total. Naturalment que, com clieu, el
descans '1 eixa no pot resultar tan comrlert com
succeí l'isquent un temps aquí, penol sahent

manefra, pl'lÚ tu no n'hi cliguis malpL'rqul:

indisposicions, manifL'sten tenir corimori. (:ertLS

de pohle quaranta o cinquanta lI1ys el1l'LT'1. A l'ui
slm comptades les l'l'l'sones que ut dil:en semhlant

Cllmhimr-ho hé l'S pot Igualment trohar la manera

dones Jel raís -al'ui en queclen rllques- relatant
uns fets, podrien expressar-se d'aquesta maner;]:

d'obtenir un repils eficaç Amb ¡ranca sinceritat b

Valg quedar l'arada en veure tanta gent, Hi hal'\a

manera que sia n semhlt més correctL, el que L'n

desitgem una promptL i perfecta millora.

certs casos resulr'l d'una CUrSilLTl'l pl'l'kcl;1. \h:lI1s

joc de paraules, TntlmIn pl'<1cur.l parlar ,l'un'l

Veiem no haleu ohlidat les tertúlies gairebé

una noia que l'ra un hàlsem unprir es rensal'a ésser
molt, alxil sí, feia molta planta, ara que feia massa

quotidianes celehradl's a casa nostra i reCllrdeu

hroma ,lmh cls nois, sa g'l11'lSS;l Em penso que l'S un

igualment algun xiste compwt clurant aquelles
\'l'tllades, A fi de Cllmplaure-us en quant a què vos

tahal descordat. Aquella nit es l'a desencadenar un

1'll1tercanvi de t'lrasters ,l'un 11 "l' ,I l'altrL és

fort temroral i tothom tenia hasarda, Jo matL'ixa

faciliti certs ter111es en l'daci,; a la t,)J'[na de parlar

tamhé cm vaig csraunar. Pocs dies clesrrés l'ns

L'nm111l' I no L'S poden conSC'[\'ar intactes les
costums, les maneres t1piques de parlar 1l'Iure i

d'algunes rersones d"lquesl'l comarC1, a

V<ltL'11 convidar a ulla festa major d'un l'ohle 1'l'Í i
malgrat la feina ens foupossihle fmalment cI'anar-

continuació \'os detallo algunes frases que eren
usades per h gent clclpaís molts anys enrera, A \'lli,
en els pobles, Sl;n Cllmptades les persones que
encara emrleen semhlants expressions, l'uix que els
que han anat succeint ,tls \'ells han procurat
trans¡,)n11ar Ics m;l!1eres de rarlar en ~entit diríem
més C'lrrectl', més fi o mò cursi, En aquella i:roca Sl'
solia rarbr haS1.111t en sentit figurat (om podreu
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hi; si no h1 hagués pogut an<lt hauria perdut l'S rullí.
Va esser tot molt honic, ens l'à rem enfitar. AquL'lIa

els desplaçaments de pohlaclo de pohles, I lles i
lut<lts l'ra reduldísSlll1, ,11 l'l'\'[ s .l' IVlIl que

L

;Idhul les races, Perú a mi f¡-,ll1camcnt m'és igual;
sempre és el temps qui te la paraula, el temps que
l'a Ir,mscorreguent i l m\'iant la faç del món a

amiga nostra nnl'ogué \'l'nir, deia que tenia molt'l

l11esur'l que la te1T'1 \<1 dlmant l'llites, Una l'l'lIti
remarca: cimeu cataL) és magre; !cia ,mys que no

fema' hurrango!, sa cotorra que no l'S l'llt girar de
feina, Com que d seu noi l'S un grasol fllmrut,

hana adrL'ç1t cal' lletra l'I1 lILngua l'l:núcula, '1Ixís
és que l'olgueu accept,u les meves línies amh hona

romput i ,Iesencolar. I ara, mlr'l, SI no guanyen

volunt,lt, i perdoneu 'lL¡Uesta llauna que rl'sult'l
fnllt de L1 l'(lstra sol ,licitud

!,WU

per l'iure, diuen que aniran l'er mont L'nllà,
manyaga, Peril tot s'arreglarà hé perquè sa seua nnl<l

Contestant a la l'ostra pregunta, 1',1\'1 segul'lx ci

C<l111rW\"lr segl111S les frases que a continudCI<l
anireu trohant. Ul\'<lrS, quan s'inlli.\,'!nal'L'n, no

és una h1luga, enC'lra que l'altre LlIa v,uen tenir que

mateix, Es nodreix d'aliments líquids reril no

s'enfadavcn sin'"l que l'S regiraven ll.es taf:rrl'jaITn,

anar a husc<u el Sometent, No sé que tingueren

reacciona gam:, Calesrerar, 111es considerant la

hom tema p,e molta set, reril dis deien que tenien

amb la WÚ13 que vaig sentir que es deien l'una a

mnlta xarcll'l, Quan una don'l s'esforçal"l molt

l'altra: calla farclagassa I tu malxirgada, h digué

sel'a edat avanç lLla, no sé SI es rot tenir gaire
esperança, Deu pot fer hi llIes que nosaltres,

trehallant, l'nia ,[(cnt d';lquell temps s'estrexural'a o

l'altra, Tot va venir que l'una d'elles és mol polpulb

s'escarrassava i tamhé Sl les dunes transltaVel1 mult

(grassa), es l'a engilar l'er l'rendre una ((lsa, l'ew

durant ci dia, a la nil manifestaven temr s'esquena

com que és nioltgallofa ella li toc) l'escala i la l'a fer

molt madura I ses cames hakl:ides, Si algu l'er a o

caure, Des d'aljuell JIa que té un mscL' (dolm) al

I roso fi ala rresent exrrlssant el meu agr;lÏ\Ilent
l'l'I' tot I disroseu l,lInbe \'(lsaltres cleI l'(lstre
afectíssun amI(

El

¡o.IA NUEL RO CAMORA

EL CAPITAN LUN ARDI
CABALLERO DEL AIRE

BARCELONA
1960

L, l'Orludu '¡'un delI Wh·c.l C.lerl1.1 l'cr
\lwnd l\ocullwm. Aque.\1u edici,}
CO)1.\tUI'.1 d, 2110 neJl1lll<lr.l nllJl1Cm!.1 i
clme.1 /J' ,huhlc és (/uc ci .Icmm
!\Ol'c!ll)(J)D .Ie n'enduguél Iml qU(IIHI a
Cale l/u l'cr (I rCI'artir-Io.1 cntrc e/.I .lCIII
coneguts

Soria, que fou un visitant habitual de l'Hotel
Gelpí. Artistes que actuaven en els festivals
de flamenc que s'organitzaven a Palafrugell,
a Los Almendros, acabaven al bar La Vela
per a continuar amb l'espectacle, gent com
Carmen Amaya o la Chunga. Aquesta
darrera va tenir-hi una recordada actuació
amb Marcelino Simón, tots dos dempeus
sobre la barra del bar. A La Vela també hi va
venir Peret amb la seva guitarra. I Joan
Manuel Serrat es va passar a principis dels

setanta un mes a can Batlle, escnvmt les
cançons del seu disc "Meditemíneo" i anantse'n a dormir a les vuit del matí; quan li
comentaven el fet ell contestava que aquella
era una hora maca.
Com a dada curiosa, cal dir que no va
ser fins ben entrat el turisme que es va
començar a generalitzar el fet que les famílies
tinguessin un cotxe. Durant les dècades dels
quaranta i cinquanta, els únics vehicles
existents a Calella eren els dels tres hotels de
tota la vida: Batlle, Gelpí i Mediterrani. I
encara aquests el que tenien era una espècie
de camioneta per anar a buscar els queviures
al mercat. La resta de la gent es traslladava a
peu o en bicicleta. Albert -Sàbat es va
comprar un Citroen dos cavalls al 1964 que
sembla ser que fou el primer cotxe fora dels
esmentats comprat per algú de Calella. Era
lògic, en general els pescadors no conduïen i
els primers a fer-ho van ser els seus fills.
Els primers edificis d'apartaments que es
van construir a Calella van ser els Clos
Sureda, al 1964, a la zona del Prat Xirlo, que
va urbanitzar la família Vehí.
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19ï6) ci semor RO((Ol\mll Col·/ccC/oIlilto, j>inwr I/\I\to}"/(ul()}, Ullto)' d, dn'crlm
l/i/n·c.I i Cl ¡)"lbt ol'cóulmc1H l' 'r /\(/1'(')" rCllnit
IInu Ol\jl(JrW1H coI-lcCCl<} d'mdllmcntuJ'/u (fill
donana lloc u /¡¡ IwuJuc/(JI13,oul())w, ,d
/969, ·lcI ,\;1 1I1!'1I IIOCiml< ,Tllil'In, IUJl1(1\túJ'/u.
Era tllla j¡c1".\ona de molw clIllllra dec/mut
homolcxual, Im mec 'nC.I fim al Inoll qUl
molcl pl11tor.1 l',,n 1'Clm a Ca/el/a a tral-é.l
d'cll, anam amh wtxe I mfer i no mobw1'O
llUll nll1gli. La mIa 0111H'la, edificada .Iohre
les ro(/ue.1 qlle .Ie/Jaren III 1,IIHJa d'cn C¡{uu
dc /iI P/mgein, ha qucdm (l/l1h clnoJl1 dc l'ml
RO,,¡¡¡1Om L nu dc Ics er IC' qlle l, li han
d'agrair C.I /\(/\,er Ilwntl11gllt "-IUClt hil/marge
cn cl.lcll ClWt or(~inal, en Ill((l èl'OUl C'I què
no hallria CItat difícil acon.le,~uir llicència IlCr
a .fer-/u qUil1.sC\'(ll CIM. Francelc A1.sim el
l'a Clll1l-èJ\Cer jlcrquè a la Icm mon donés
(mu .Iel'a al municilll I¡c"què lert'il dc
!n'llell, l' n) cn tina (il 'I( en ¡I(( ci cl'~or
!\(\l)W)"¡/ l'" 1l1(( (l /' A}lmi' lJl¡ nt ,1
1/uel.'((/)'-lc Jd.1 ,\o)"()/l.\ (/uc jeien
(/I(e

d.1 C()tXC.I

Im/m'en l'er J(/\ cmt de C((.IU cm è.\ l'CI(
que e/l'cm atendre wn malament ql(e l't!
cam'inr el tC.ltwncn:.

CALELLA

e ~O~'I'"

1111," \' ~'

I/otr¿{ /!?a:t{{r¿
CALELLA DE PALAFRUGELL
(COST~

BRAVA)

'IF:l.1tfONO N " R . Cí.AS1FICADO DE 2," CLASR
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jllliol c/e ]952. Un dilmixc/c]uun
Serra scr1'iu I)er a il·llI\!ror IIll IríllUc
dt' n-IIJle! Rulle lJUilll cumençu\'U II
/Cmr ¡neponc/erànciu cllllll.lmC
e\!range)', L()lIerlllr és en francès i
conté Ill1e.1 curime.1 in.llrllcciom sohre
crrm arrihar a Calella: "Melsiews b
\'I!yageurl" que ringl/in de CèrherePort-Bill/ han de haixar del tren a
Flaçà. Nu IIW1)' de l'eslClcil), en el har
c/c la currelera, hi hil la ¡)amda
(l'ulllublÍs I)er u Po!afrllgell (IInal1lJm i
mitja c/c lrajecte). Al'ulaflllgcll es
pren l'mullh1is per u Clllello de
l'uklfrllgell. L'nllnulII al final
ClJlnllnlW qlle, CI\'IIWlI 1I1)(1Jl.\, l'hlllcl
.1 'encarrega d'en\'iClr IIn taxi a Flaçà
-el cost dd '111(/1 ó de ]i5 ,)elletes i
la ca¡Jaclrat fim a tre.1 perlone.\ amh
eqlll/Jarge-¡)er IiII qlle aqlle.\1iI
(lanem elCi/)a e/d l'latge ligHlmé.\
còmo(!a i rà¡Ji(la (aproximae/ament
IIna hora). Les ine/icacions veninl de
Barcelonalilmbé hi eren

"La .\cgllna l'I.\W kl mig lenir una tanla que cm l'all:
arrihar jim a Calcl/a. Vaig descolnir-hi lul aqldl (Onjlll1l
harmúnic de hellesa natllral i d'encert arquitwimic, tllt
LU¡IIe1I¡Jt'tit miracle <'Itètic qlle concixell proti hé I que ilO
m 'entrellndré lla.\ u c/e.\CrIllre , Jo pe mil que, (lIxí mm
dcs/nó de \'all Co¡;h nill,l(Lí no s'hauria d'alrel'ir a pintar
els camps d'Arles, així com després de Machado ningú no
hatll1a c/c gmar fer l'mos a les rihert'.\ dd OLiem, tmll/Joc
ningu no hauria d' Il1tcntar ebcriure les t'Oltes de Culello
dcspres d'hat'cr-ho [e¡Josc/J l'In. El cm ó que io, c/'aqucllo
dc.\cn/JCi6 d'en Pla, en recordava IIll fragment. Deia que,
en (u]l/ells harri.s allUIl)'aLS del casc mhà, les ordres de b
mamitats es ¡rlJ.\at'en sohre l()1n jima o es penJo!'en en 10111
/laret, I a l'e¡;eu1e.l el l'cnt s' emportat'Ll d.s papers poc
des¡Jré.l d'hal'er esrat col·locaLI, AqlLCi/a tan/a mig llegir
uns quants d'aquest.\ ¡Ja/Jm, posats amb xinxetes damunt
d' tina Jlorta t'erda o enganxats darrere cls \'Idres d'unel
botiga, i els recordo com si fos ara matCIX. N'hi 11CIl'io Hil
amb segell munici¡ral.\ignat ¡rer l'alcalde Joan Uich, que
im'ocam l'estètica del ¡Jaisat,l(e i /)rohibia la col· locació de
cartelll l)Ublicnans a les plat¡;es del terme. N' hi hal 'la IIn

ultre </11(' JCla suher la lrohulla d' 11 lla L/llill1tilal "cn ¡ruI)el
mOnl'Lla nlranjem"; 1111 rl'daClat cn an,~b 11(('11<1 "nOle\ dc
CIIll(UHlÇu <lmh Ics lardn Ilillrcs pcr ,~lllIrrlar ncm l)l'IIII", I
Ull, e.leril CIInh calli~~'afiu/)l'r(ecw, </lIe cru IJllt\e'r l'anllnci
més 1l1\1J1il, el ml.l.\ill!!e mó ine\/)eral </IIC hllm ¡rOc/ili
somniar de tmhllr en (!L/Ilc1la l'(lhel inqlliew d'e\lirlcJanc\ I
dc filT{lstm l/U(' CIIllIl'enII'Cnicn: "elm.ses de clLl\'icèmhal a
l'mur del Jillllll.\." I)d ¡JTeglí de NurCII )mdi L\ruglí L/IIC,
.llita cllílnl "Lo /ll1mLl\'eru d'Im ¡)ohle", l'U Innelllllr 11 les
Fe.\tc.\ de l'rnllo\'('Y<! dc l'aloJrllgell c/c l'ur1\' ]i)7~

F

Curiosament aquella finca, denominada
Font d'en Sureda i que correspon a l'actual
carrer de la Julivia, s'ubicava llavors registralment en el territori d'Ermedàs. Va ser també
l'època en què es va urbanitzar el Golfet, amb
la consegüent aparició de diverses urbanitzacions des de mitjans dels anys se ix anta i
principis dels setanta; sempre pisos petits que
avui dia tindrien poca sortida i que van ser
comprats en la seva majoria per estrangers.
No va ser fins als anys vuitanta que es va
generalitzar la construcció d'apartaments més
grans, coincidint amb un augment de la gent
del país entre els compradors i una important
davallada de la clientel a estrangera. A
diferència de fa vint anys, actualment quan es
construeixen nous pisos els propietaris estrangers estan en franca minoria.
Els hotels de sempre
En desaparèixer la taverna del Noi
Menut, la família Ponsatí havia adquirit el
local que ocupava aquesta per a fer-lo servir
com a magatzem, fins que a principis dels anys
cinquanta la taverna de can Batlle es va
traslladar allà i es va emplaçar oficialment
.l'hotel a l'antiga ubicació de la taverna, és a
dir, a la porta del costat, on s'hi va fer un
menjador i habitacions. Fins llavors, les
habitacions havien estat a l'altre costat del
carrer, on ara hi ha el bar Batlle.
De fet els hotels podien tenir les habitacions repartides i si els estiuejants venien en
grup es podien trobar tranquil· lament que, de
dos en dos, els anaven insta).)ant a tots en
cases diferents. A can Batlle, a més de l'hotel
estricte, llogaven habitacions en una casa de
la família al carrer de Bofill i Codina i també
al que és l'actual Restaurant Tango. A can
Gelpí tenien llogada la casa de Ramiro Torres,
que més endavant comprarien per a edificar-

hi un nou hotel, i feien servir les habitacions
allà situades com a annex. Això no sempre
era ben rebut pels que havien de sojornar-hi,
que preferien ser a les Voltes i no "allà dalt",
que tal com ho veien ben bé podia ser a l'altra
punta de món.
El menú de l'Hotel Batlle consistia bàsicament en peix, no podia ser d'una altra manera,
tot i que per a dinar sovintejaven els
macarrons, els canelons, l'arròs o els ous ferrats
com a entrant. Per sopar pràcticament sempre
tocava sopa i mongeta tendra, de vegades
truita. Els diumenges era el dia del pollastre
rostit i per Santa Margarida se servia llagosta.
Si una cosa s'ha de reconèixer és que els
establiments de restauració de Calella servien
productes d'allò més naturals. Si apareixia algú
que volia menjar llagosta amb pollastre, aquest
sortia del galliner i la llagosta es demanava a
algun pescador, que agafava una barca i la treia
del seu viver. Més fresc impossible.
A l'hivern, el servei de menjador de can
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Batlle era bàsicament per a paletes de Palafrugell que venien a treballar a Calella, deixant de
banda algun hipotètic passavolant. Pel que fa a
l'hotel, fora de temporada obria quan venia
algú. Si no, romania tancat. Joaquim Gili, per
exemple, era arquitecte municipal de l'Ajuntament de Palafrugell i cada quinze dies venia a
Calella per qüestions de feina i passava una nit
a l'hotel. S'obria i s'escalfava només per a ell.
En època estiuenca, com q ue ca li a
amotllar-se a l'horari que seguien els turistes
de Barcelona, s'arribaven a servir dinars a les
cinc de la tarda. La família Piera, un
matrimoni amb cinc fills, anava normalment
a menjar a l'Hotel Gelpí, però volien dinar
tornant de mar i això volia dir a mitja tarda.
Els de can Gelpí els van dir que no els anava
bé servir tan tard i llavors els Piera van anar a
can Batlle, que no van tenir inconvenient a
fer-los el dinar a les cinc. Per això, durant
temps la família anava a dinar a l'Hotel Batlle
i a sopar a l'Hotel Gelpí.
A can Batlle hi havia encara dues de les
àvies de la casa, Margarida i Maria -Angeleta
continuava a la botiga- que van anar passant

el negoci als seus fills, Tomàs Palet i Jordi Niell.
Al final, el primer va passar a ocupar-se del bar
sobre la plaça del Port Bo i el segon de l'HotelResidència Batlle, amb l'ajuda de les seves
respectives mullers. Al 1999, un any després de
la mort de Tomàs Palet, els dos establiments es
van vendre.
A can Batlle tenien la cuina de tota la
vida situada on ara hi ha el restaurant Tango i
el menjador on hi ha la taverna Port Bo, a
l'antic Bar Batlle. Això volia dir que calia
sortir al carrer per a portar els plats a taula i, si
mai plovia, era obligat dur-los amb paraigua.
Més o menys el mateix passava a can Gelpí: el
cafè en un moment donat es va traslladar al
costat on ara hi ha el restaurant Les Voltes,
deixant el restaurant de l'hotel a l'altra
cantonada. Com que la cuina era a la banda
oriental, a l'hora de servir s'havia de sortir al
carrer i entrar al menjador per davant de
l'estanc, amb la diferència que en aquest cas si
plovia es podia passar per sota les Voltes. De
fet el cafè va traslladar-se d'una cantonada a
l'altra en diverses ocasions.
A l'hivern a can Gelpí només tenien
obert el cafè. Llavors els clients habituals eren
Àngel Sàbat, Tomàs Ruet i Fidel Pareras, que
es reunien a jugar amb Pepet Ge lpí a la
botifarra, que llavors es deia la manilla. Els
dos primers contra els dos darrers, encara que
si apareixia algun altre jugador, l'amo cedia el
seu lloc al nouvingut. A l'estiu acostumaven a
venir a jugar a cartes el senyor Cros, que el
primer dia d'arribar pagava el cafè a tothom;
Ricardo Fina, que a les acaballes de l'estiu feia
anar a buscar a Barcelona la síndria més gran
que es trobés per a menjar-la entre tots al cafè,
i Tomàs Gallart, tots est iu ejants de la
Barandilla. Però la partida diguem-ne clàssica
es feia a l'hivern amb els quatre esmentats al
princip i. Aquests acostumaven a prendre
cadascun un únic cafè i, els diumenges, una
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copa d'Estomacal Bonet, un licor fet a Sant
Feliu de Guíxols. La parella que perdia pagava
la beguda a la parella que guanyava. Quan el
company feia una mala jugada, els crits eren
d'antologia, els renecs estaven a l'ordre del dia
i es recorden frases tan eloqüents com "es va
quedar descansada la teva mare quan et va
parir!". La primera vegada que va passar per
davant del cafè, Rodolfo Candelaria va sentir
uns crits tan exaltats que va pensar que allà
dins es volien matar, però no passava res, era
només que jugaven a cartes. Per acabar-ho
d'adobar, Tomàs Ruet tenia fama d'encendre's
fàcilment, raó per la qual en Quimet de la
Sibina li havia tret el motiu de Polvorilla.
Bona prova de l'espectacle que la partida
suposava és que hi hagué durant una època un
turista anglès que no entenia res de cartes,
però que venia sovint només per a veure
l'apassionament amb què jugaven. A més
d'això, el cafè era lloc habitual de tertúlies

sobre qualsevol tema. A can Gelpí, s'hi anava
els diumenges després de dinar i els dies de
cada dia al vespre, després de sopar. A menjar
només hi anaven els forasters durant la
temporada d'estiu.
Un detall curiós: en el cafè hi havia un
baròmetre que pràcticament només mirava
Tomàs Ruet. Alguns se'n reien perquè acostumava a sortir a pescar o no segons les indicacions del baròmetre en qüestió i la cosa no era
evident. Si havia de fer tramuntana l'aparell
marcava bon temps i ell s'acabava trobant a
mar barallant-se amb el vent i les onades.
Al 1960, un any abans de la mort de
Pepet Gelpí, l'hotel va traslladar-se al carrer
de Francesc Estrabau, enfront de la Platgeta.
La família havia comprat la casa de Ramiro
Torres, que va ser enderrocada per a construirhi un hotel nou. L'operació es va finançar en
gran part venent diverses propietats de Pepet
Gelpí, que en aquella època, com totes les
finques de Calella, havien experimentat un
important augment de valor. La casa de les
Voltes va quedar com a annex, mantenint-hi
això no obstant el bar i el restaurant. Aquest
va ser el moment en què la denominació de la
família va passar de can Gil a can Gelpí, ja
que tradicionalment en Gil era Pepet Gelpí i
a can Gil era l'hotel i el cafè sota les Voltes;
en desaparèixer un i traslladar-se l'altre el
nom es va anar perdent. En aquest moment ja
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feia un temps que estaven al front de l'hotel
Rosa Gelpí i el seu marit Lluís Esteba, antic
ajudant de farmàcia de Palafrugell que a
resultes d'això feia també de metge oficiós de
molts calellencs i fins i tot dels seus mateixos
clients, Una clienta alemanya s'havia
estranyat de veure com Lluís Esteba s'encarregava de posar injeccions periòdiques a un
client que estava malalt, ella deia que al seu
país els hotelers no es cuidaven pas de
l'atenció sanitària dels seus hostes.
"Ahora los Gelpí tienen un hotel de tres
pisos" -escrivia Maria Dolores Serrano a La
Vanguardia- "donde todo funciona, donde
se pregunta a los clientes si han dormido bien
y si les ha gustado la comida. Un hotel donde
los clientes reservan habitación de un año
para otro". I allà hi recull una declaració de
principis que podria aplicar-se a tots els hotels
familiars de Calella: "Un hotel muy grande no
puede llevarse personalmente. La hostelería,
entonces, se convierte en un puro juego de
cifras. No tiene ningún calor".
Com que no van continuar amb el negoci
els fills del matrimoni, l'hotel va ser llogat a
l'altra banda de la família, a Joan Gelpí i els
seus fills, que se'n van cuidar de 1974 a 1982,
moment en què es va tornar a llogar, aquesta
vegada a gent de fora de Calella. Al 1986 va
ser venut i fou finalment convertit en apartaments, que malgrat tot han mantingut la
mateixa façana.
El darrer dels hotels clàssics de Calella, el
Mediterrani, va continuar amb una activitat
que l'ha mantingut fins als nostres dies; s'hi
han realitzat al llarg dels anys diverses ampliacions que han canviat completament la seva
fisonomia inicial. Després de la mort de
Ramon Agustí van quedar al front de l'establiment els seus fills Josep i Guillermo. En aquest
cas la mateixa fam ília Agustí se n'ha anat
ocupant fins a l'actualitat.

Els hotels nous
Però també havien aparegut nous establiments hotelers, alguns fins i tot abans de
poder preveure la gran importància que
agafaria el turisme. El primer fou l'Hostal de
las Rosas, conegut com a can Sapera, situat al
costat de la Marineda i avui en dia convertit
en apartaments. El regentava J. Sapera, que a
l'hivern vivia a Barcelona, i tenia poques
habitacions, tot just sis o set. També acabaria
convertit en apartaments, però en un moment
en què aquests encara no proliferaven tant
com més endavant.
L'Hotel La Torre va obrir portes al 1953
amb només la casa antiga, encara que un any
després ja s'hi va construir un annex amb
menjador i bar. Se'n va ocupar Guillermo
Geli, que va fer un contracte amb Josep Maria
Jofra pel qual explotaria l'hotel durant uns
vint-i-cinc anys. Guillermo Geli treballava de
transportista a Palafrugell fins que, cap al
1950, amb el seu cosí Agustí Regàs van passar
a ocupar-se de l'Hotel Nou -que era bàsicament un hotel de viatjants- a la vila mateix.
Al 1952 van llogar l'Hostal de las Rosas, que
van regentar fins que un any després es traslladarien a l'Hotel La Torre. Allà van poder
aprofitar molts clients de l'Hotel Nou, que
acabaren venint cap a Calella. Gu il lermo
Geli va arribar a ser pres ident del Gremi
d'Hostaleria de la província.
A la Torre a l principi tenien com a
clients famílies de Barcelona, però de seguida
van començar a venir estrangers, especialment francesos i suïssos, però també anglesos i
alemanys que venien amb els tour operators.
No fou fins entrats els anys setanta que els
estrangers començaren a dismiooir i tornà a
agafar preponderància el turisme del país. La
Torre va ser l'hotel més gran de Ca lella.
Edificat en tres fases diferents - la darrera

El

data de 1959- va arribar a tenir de setanta a
setanta-cinc habitacions i en els temps de
màxima afluència va allotjar fins a cent
setanta persones. Es va muntar també en el
mateix hotel una pista de bitlles, la bolera, que
va servir de complement de l'establiment i va
durar una trentena d'anys. Aquesta bolera, a
banda d'organitzar torneigs molt recordats, va
funcionar durant una època com a night-club,
programant especialment flamenc i essent el
primer local musical de Calella a l'aire lliure.
L'Hotel Sant Roc es va inaugurar al 1955,
edificat en el que abans en deien el pla d'en
Romaguera. L'arquitecte va ser Joaquim Gili i
el constructor Jaume Casadevall. Joan Boix,
un palafrugellenc de professió pastisser que
des de jove vivia a Barcelona i estiuejava a
Calella, havia comprat dos anys abans el
terreny on es bastiria l'edifici. Aquest terreny
no tenia sortida comercial en aquell moment
perquè no hi havia aigua, però es va fer venir
un saurí que, amb el tradicional pèndol, va
descobrir que sí que n'hi havia, encara que
bastant fonda. Amb aquest punt resolt, el
terrenyes va vendre en dues parts a Joan Boix
i al doctor Esteva de Barcelona, amb la idea
que cadascú s'hi construís la seva casa. Quan
al primer se li va ficar al cap que volia fer un

hotel, va comprar la part del segon, al mateix
preu inicial, i va quedar com a únic propietari
del terreny. La inauguració va tenir ll oc
emmig d'una gran tempesta durant la qual
se'n va anar l'electricitat i un llamp va trencar
un mur on hi havia la càmera del menjar,
sense que sortosament s'haguessin de
lamentar desgràcies personals.
En el moment de l'obertura, l'Hotel Sant
Roc tenia 25 habitacions. Entre la gent de
Calella es va criticar bastant: que semblava un
bolet, que trencava la muntanya ... Alguns
quedaven estupefactes que es construís un
hotel "al mig del bosc". De totes maneres, com
es podrà observar amb altres hotels a Calella,
la majoria de les coses noves eren criticades
d'una manera o altra. Al 1958 es va fer una
ampliació, que va consistir a allargar l'ala de
ponent. Eren uns primers anys en què l'hotel
sempre era ple, però amb un ambient molt
exclusiu. Venien famílies senceres amb les
criatures i les tatas que es quedaven tot un mes,
així com molts francesos disposats a descobrir
la costa. Joan Boix va manar que es fessin
explotar les roques que hi havia sota l'hotel,
tocant al mar, i va condicionar-hi al seu lloc
una platja artificial , que és la que encara
existeix. Al principi era només terra, però en
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poc temps s'hi va convertir en sorra. Allà hi va
construir un espigó amb anelles que pennetien
lligar-hi les embarcacions i una balsa feta amb
planxes de fusta i bidons als costats -igual a
la que hi havia a Llafranc- que era molt ben
rebuda pels clients per a anar-hi a parar el sol.
L'Hotel Sant Roc ha estat sempre
propietat d'una societat, Sant Roc SA, ja
que Joan Boix tot sol no podia assumir el
cost, tot i que va quedar com a soci majoritari. Ara ho és la seva filla, amb la diferència
que al principi eren una societat de cinc
amics i ara, per qüestions d'herències,
s'acosta a la vintena de socis.
Més novetats: des de l'any 1957 existia
l'Hotel Alga. L'havia construït Joan Vilosa,
natural de Corçà i paleta de professió, per
encàrrec de les monges benedictines de Sant
Daniel, de Girona, monges de clausura que
lògic ament no volien aparèixer com a
propietàries. El terreny havia estat comprat a
Emestina Morató. Joan Vilosa i la seva dona,
Assumpció Reñé, van anar a viure a l'hotel
quan encara estava en construcció, amb unes
instal·lacions molt precàries; el van posar en
marxa i se'n van cuidar durant tres anys.
Després hi hagué un conflicte arran del qual
les monges van vendre l'hotel a la família
Nicolazzi, actual propietària, i el matrimoni
Vilosa va acabar marxant per a construir
costat per costat el que seria l'Hotel Port Bo.
La construcció de l'Hotel Alga s'havia
dut a terme en un moment en què ni el
municipi ni els tècnics estaven preparats per a
dur a terme una obra d'aquestes característiques. És significatiu el fet que fos fins llavors
la llicència d'obres a Calella que més ingressos
havia reportat a l'Ajuntament. Però va ser
evident que faltaven coneixements i
experiència. Un bon exemple d'això fou la
instal·lació a la plaça del Port Bo d'uns motors
per a agafar aigua de mar i portar-la a la

piscina de l'hotel, una obra que va salinitzar
l'aigua de la font i de gran part dels pous de
Calella , amb les conseqüents reaccions
negatives. Cal tenir en compte que llavors
encara la gran majoria de les cases tenien un
pou; de fet el pr imer que es feia abans de
construir-ne una era fer un pou i comprovar si
hi havia aigua. Si no era així és possible que la
casa no es fes. Els pocs habitatges que no en
tenien anaven a buscar l'aigua a la font de la
plaça. Fins en aquell moment, tot i la
proximitat del mar, e ls pous eren d'aigua
dolça, fin s i tot els que es trobaven en
soterranis de la mateixa platja.
El te rreny veí a l'Hotel Alga era un camp
d'userda que treballava Joan Davan i el
propietari, un cuiner de l restaurant Les 7
portes de Barcelona, se'l volia vendre. Joan
Vilosa el va comprar per 700.000 pessetes i,
amb pràcticament els mateixos tècn ics i
industrials que havien fet l'Alga, va construirhi l'Hote l Port Bo. La primera fase es va
acabar en vuit mesos. L'any 1960 s'inaugurava. Van tenir la sort que hi va estiuejar el
director del Banc Hipotecari de Barcelona,
que els va oferir els préstecs per anar duent a
terme successives ampl iacions de l'establiment. El matrimoni Vilosa, que no tenia cap
experiència en hostaleria, va haver d'anar
aprenent l'ofici sobre la marxa, sovint ajudats
per algun empleat amb més coneixements
dins de la branca.
Cal tornar a a nar endarrere en el
temps: l'any 1942, Àngel Miquel, un
palafrugellenc que vivia a Barce lona i
estiuejava a Calella, havia comprat les dues
cases situades passada la rectoria, carrer
Codina amunt, que eren propietat de Maria
Prat, una familiar de mossèn Narcís Molla.
Sembla ser que fou aquest qui les va fer
construir. La família Miquel va utilitzar la
casa contigua a la rector ia, que data del
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1918, com a residència d'estiu fins que, al
1958, la filla d'Àngel, Núria Miquel, i el seu
marit, Leandro Tarrat, van obrir-hi la
Pensión Plancton, que quatre anys més tard
passaria a dir-se Hosteria del Plancton. En
el seu moment alguns calellencs van criticar
el fet que s'obrís una pensió. Acostumats
com estaven als hotels els semblava que allò
rebaixava la categoria del poble.
En aquella època en què la construcció
estava en alça, era molt difícil trobar paletes a
Palafrugell. Per a reformar el Plancton,
Leandro Tarrat va haver de fer venir treballadors des de Granollers. Ni tan sols hi havia
material, perquè es va veure obligat a agafar
un model de rajola per al terra que era l'únic
que hi havia disponible i les habitacions del
pis de dalt no es van ni poder enrajolar per
manca de gènere.
Joan Arbonès, el fill petit de Perico del
Cafè Miramar, s'havia informat amb Leandro
Tarrat sobre la rendibilitat del seu negoci, ja
que tenia la idea d'obrir un altre establiment
d'aquest tipus al carrer de Lepant. Quan es va
haver decidit, va contractar primer els paletes
de Corçà que havien fet l'Hotel Alga i després,
en vistes que no n'hi havia prou per a acabar
l'obra, als mateixos paletes que havien acabat
de remodelar el Plancton i va construir l'Hostal
Calella, que es va obrir al 1958 al carrer de
Lladó, just en el lloc on Joan Arbonès i la seva
dona Carme Freixas tenien la seva casa, on el
primer feia de pagès i on fins llavors s'hi podien
trobar vaques, gallines, conills i un cavall amb
camo per a repartir la llet. Al cap de dos anys,
l'hostal es va ampliar construint sobre el
terreny veí on hi havia un hort. El fet que tots
aquests establiments hotelers ampliessin al poc
temps les seves insta¡'¡acions demostra que
l'augment de turistes va ser ràpid i important.
L'Hostal Calella obria sempre tot l'any i
durant molt temps va tenir com a clients

habituals paletes, lampistes o fusters que
venien de fora a treballar i que s'havien de
quedar a dormir. Com ja hem dit els industrials
d'aquí no donaven l'abast de feina. L'hostal
també tenia molta clientela alemanya. Joan
Arbonès fins i tot es va haver d'apuntar a
classes d'alemany per a poder entendre's amb
ells. Eren grups de gent que començaven a
arribar al juny i acabaven la temporada a finals
de setembre. Van provar amb alguna agència a
l'època en què estaven de moda, però no els va
acabar d'agradar i ho van deixar córrer.
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En morir Joan Arbonès, el seu fill Pere es
va cuidar de continuar amb l'hostal, fins que al
1995 va acabar tancant portes definitivament,
essent substituït per cases i apartaments,
Però això encara no s'havia acabat,
perquè al 1963 es va inaugurar l'Hotel Duing,
iniciativa també de Joan Boix, que va decidir
edificar un nou hotel no lluny del Sant Roc.
De fet la idea era fer un apart-hotel, però a
última hora se'n va desdir. Per aquest motiu
les habitacions eren més grans del normal i la
clientela, gairebé per força, es va limitar a
famíli es que les poguessin ocupar. Se'n va
cuidar Teresa Boix, la filla de Jo an, amb
l'ajuda d'un amic que h avia acabat l'escola
d'hostaleria a Lausanne. El negoci va
funcionar molt bé, tenien piscina amb aigua
de mar, pista de tennis i l'ambient era molt
més jove que al Sant Roc. Molts clients del
Duing, tant gent del país com estrangers, van
ser dels primers a comprar un pis a Calella,
perquè ja coneixien aquest estiueig familiar.
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Amb l'edifici molt envellit, l'Hotel Duing va
tancar al 1982 i un any després es convertia
en apartaments, Quant a Teresa Boix, va
passar a ocupar-se del Sant Roc al 1985, quan
el seu pare es va jubilar.
L'últim a arribar fou l'Hotel Garbí, obert
al 1964 pels germans Serra de Palafrugell,
encara que qui se n'ha cuidat des de sempre
ha estat Maria Casademont. Objecte també
de successives ampliacions, a partir del 1971
va començar a celebrar àpats de casament i
des de llavors fins a l'actualitat aquesta ha
estat una de les seves ofertes més sign ificatives, la qual cosa també li ha permès de ser
encara ara un dels pocs hotels de Ca lella a
obrir tot l'any.
Als anys se ixanta va aparèixer l'Hotel
Mestral, posteriorment reconvertit en e l
Càmping La Siesta, el qual encara es troba
en ple rend iment. Durant un est iu obrí
també un tal Hotel Àncora a l carrer de
Codina.
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Val a dir també que, quan encara no hi
havia subministrament d'aigua potable, la
família Davan portava aigua a tots els hotels
i també a alguns particulars. L'anaven a
buscar a uns pous de Santa Margarida, al
principi amb un carro i amb bótes i després
amb un camió i tancs. Una cuba d'aigua
costava 100 pessetes. També es va cuidar
d'aquesta feina, però en aquest cas amb
tricicle, un recader conegut com Miguel de
l'ull de vidre, perquè havia perdut un ull a la
guerra civil. Aquest recader havia fet d'espia
dels aliats des d'aquí durant la segona guerra
mundial. Tenia una ràdio clandestina que li
serv ia per comunicar-se amb França. En
acabar la guerra els anglesos li van donar
una medalla, però es veu que ell, en una
reacció potser més típica del país del que ens
agradaria reconèixer, no va quedar gens

content perquè esperava una recompensa en
metàl·lic.
A la costa del municipi de Palafrugell, la
majoria dels establiments hotelers van actuar
de manera conjunta i sempre consensuada, de
forma que hi havia poca rivalitat i sí en canvi
un front comú. A Calella van començar Josep
Agustí, Lluís Esteba i Guillermo Geli, que
tenien una íntima amistat entre ells. Prenien
decisions juntament amb els hotelers de
Llafranc -gent com els Bisbe, com Josep
Negre o Josep Pla- i els de Tamariu, a més
d'estar sempre recolzats per Xiquet Sabater de
l'Hotel Aiguablava, que en l'àmbit de
l'hostaleria es trobava en un nivell superior a
la resta. Els responsables dels nous hotels que
van anar sorgint a Calella s'hi van unir en la
seva majoria, tot i que alguns van preferir
funcionar a part i de manera més independent.
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A la casa de les Voltes on hi havia hagut
el Cafè de l'Hotel Mediterrani, Ernestina
Morató va obrir al 1947 un bar, on principalment servia refrescs. La relació amb les veïnes

de can Gelpí no era del tot amigable. Quan
una cad ira passava un a mica de l'espa i que
tenien distribuït sota les Vo ltes començaven
les discussions. En una ocasió un client es va
asse ure en terra de ningú, mig al territori de
l'Ernestina, mig a can Gelpí. No el van servir

ni els uns ni els altres, perquè es podia
considerar que era a l'establiment del veí, i
finalment ell va acabar marxant sense prendre
res. Tot això es va acabar amb la col·locació
d'uns plafons de fusta que distribuïren l'espai
sota les Voltes, servint de separació.
A Ernestina Morató molts pintors acostumaven a deixar-li els seus quadres acabats de
pintar en el bar, potser perquè s'assequessin,
potser per si algú els veia i els comprava o
potser perquè en aquell moment no els anava
bé endur-se'ls. El cas és que Ernestina es
dedicava a fer de crítica d'art, i era de les més
dures perquè se'ls carregava gairebé tots, per a
ella la majoria dels quadres eren bons per a
cremar. "Es mar no ha tingut mai aquest
color!", deia amb vehemència.
Al 1957, Àngel Fernandez va obrir en
el carrer del Calau el bar La Vela, al mateix
lloc on antigament hi hav ia un dels salins
de l'Alsina. Normalment obr ien només
dura nt la temporada, pe rò hi hagué uns
anys en què el van mantenir obert durant
tot l'a ny. Era justament l'època en què s'hi
va in stal·lar un dels primers televisors i

alguns calellencs van agafar com a costum
anar a veure la tele al bar. A La Ve la
estaven especialitzats en cremats i era un
dels indrets on es van continuar cantant
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havaneres abans que aquestes es popularitzessin. Els membres de! grup Els Pescadors
de l'Escala fins i tot van agafar el costum
d'anar-hi a assajar l'estiu abans de formar-se
oficialment. El bar La Vela continua funcionant a l'actualitat, a l'igual que e! veí bar de
Can Palet, que va obrir Francisco C losas ja

entrats els anys seixanta, un parell de cases
més enllà de La Vela.
Per altra banda, el cafè de Can Perico es
va convertir en snack-bar també als seixanta.
Havien fet un taulell més gran amb uns quants
tamborets, van posar vidreres a la terrassa i
començaren a servir plats combinats.
Finalment, la planta baixa es va convertir en
tota una discoteca, amb llums intermitents i
música de tocadiscs. D'aquesta discoteca se'n
va cuidar Josep Arbonès, el fill de Perico. En
una època hi hagué música en viu amb el Trio
Pinilla d'Alejandro Ungé. Es pagava l'entrada a
través d'una petita finestreta que hi havia a la
porta i després s'entrava per una altra porta més
gran del costat. La discoteca obria a les onze de
la nit i no plegava fins a les sis o les set de la
matinada. Al 1973 l'establiment va tancar i la
família Arbonès es va vendre la casa.
A can Massio, que era al carrer de
Gravina on ara s'hi troba e! restaurant La
Gavina, a finals dels anys cinquanta i
principis dels seixanta hi anaven a menjar e!
pintor Rodolfo Candelar ia, Marcelino
Simón, un paleta i alguna nena que venia a
l'escola des de Cap Roig i que es quedava a
dinar allà per a no haver de tornar a pujar.
No era cap restaurant, sinó una casa
particular propietat de Pere Ferrer, un
pescador que era conegut com Perico Massio,
on s'hi podia anar a menjar. La seva dona,
Lola Cordomí, era qui es cuidava dels àpats.
A llà també hi havien anat els carrabiners
després de la guerra. El primer plat consistia
en una amanida verda i mongetes o cigrons,
e! segon era un peix, però peix barat, perquè
el bo se n'anava a plaça per ser venut.
Sovintejava el bacallà, que era considerat un
plat d'allò més senzill. Lola Cordomí sabia
preparar el bacallà de tantes maneres
diferents que els seus comensals es veien
incapaços d'endevinar quin tipus de peix
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estaven menjant. Per a l'àpat del vespre, la
idea era la mateixa, però s'hi afegien carn o
ous. L'arròs a la cubana també era servit
sovint, per a sorpresa de Rodolfo Candelaria,
que estava acostumat als àpats anglosaxons
en què els ous se servien per a esmorzar. Els
diumenges gairebé sempre tocava el mateix:
arròs mariner i pollastre. Els hàbits alimentaris tenien substancials diferències amb els
actuals. El pintor havia portat a can Massio
formatges de bola holandesos i els amos ho
havien rebut com quelcom d'excepcional.
Aparentment el formatge no era un àpat
habitual a Calella.
Entre les botigues d'aquesta època
s'havien mantingut l'estanc de Consuelo
Casademont i can Batlle de Dalt, aquesta
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sempre regentada per Angeleta Ponsatí. A
més hi havia els queviures de can Pe rico i a ca
la Raquel Gifre, que encara que es recordi més
com a bar no ho va ser fins al 1959. Raquel
Gifre va traspassar el negoci al 1981 i a
l'actualitat el local està ocupat per la taverna
La Bella Lola, que ha mantingut la tradició de
cantar-hi havaneres. Tornant a les botigues,
continuava al mateix indret de sempre cal
Flequer, que era com es coneixia l'establiment
de Narcís Lloveras. Com que totes les
botigues venien més o menys el mateix,
cadascuna tenia la seva clientela habitual.
Al 1962 van arribar a Calella el
matrimoni format per René i Marguerite
Larroque, coneguts com Jimmy i Manó Rena.
Eren naturals de la ciutat de Montauban, a
França, i fins llavors havien treballat com a
músics en diversos llocs. La proliferació de
discoteques els va fer veure que la feina de
músic tenia poc futur, ja que cada vegada hi
hauria menys demanda, i van optar per muntar
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un local propi. Al principi volien instal· lar-se a
la Costa Blava, però diverses males experiències mentre buscaven locals van portar que els
aconsellessin d'anar-se'n a Espanya. Els van
recomenar Calella, on sojornava fent de cuiner
a l'Hotel Alga Pierre Heyrand, un exministre
francès que havia hagut de marxar del seu país
per raons polítiques i que els va servir de
contacte. Calella els va ser presentat com un
racó bonic amb un paisatge privilegiat molt
semblant al de la Costa Blava. El matrimoni
Rena va buscar un local per a llogar, els van
oferir des del far fins a Can Bech, actual seu de
l'Ajuntament de Palafrugell, tot a preus molt
assequibles, però les zones no s'aj ustaven al
que pretenien. Finalment van trobar un
soterrani que hi havia a la platja del Canadell,
propietat d'Antonio Hernandez-Villaescusa,
el qual els el va llogar donant-los facilitats i
sense mai firmar un sol paper, sempre amb
acords de paraula. A llà van obrir el bar La
Guitarra, que es va fer conegut pel seu
ambient i la seva oferta de jazz en directe.

Jimmy i Manó Rena van arribar amb
dues parelles més, un bateria i la seva dona,
que es van ocupar del bar, i un cantant també
amb senyora que a més els ajudaven a servir.
Jimmy tocava el piano i Manó la guitarra.
Aviat es van quedar sols i van acabar formant
un trio amb un bateria que segons l'època va
anar variant: el Jimmy Rena Trio. Els havien
dit que allò no fructificaria, que a Espanya no
hi entenien de jazz, que no els agradaria ...
però el cas és que al final la cosa va funcionar.
Obrien a principis de juny i tancaven a finals
de setembre, cada any. A l'hivern regentaven
un cabaret als Pirineus, que els permetia
mantenir el personal de la Guitarra, i a l'estiu
tornaven cap aquí. Al començament no
parlaven castellà i menys català, però van
tenir la sort que a Calella qui menys qui
menys xapurrejava el francès. Es van trobar
amb una gent que els va oferir confiança i
amistat, i cada vegada que van sorgir dificultats sempre van trobar ajuda entre les seves
relacions.

El més peculiar de La Gu itarra era la
combinació de night-club i platja, fins i tot
de dia s'obrien les portes i fine stres i se
servien begudes als banyistes a la mateixa
sorra. De nit hi havia un ambient que ha
estat definit com a únic. Jimmy Rena tenia
una vitalitat contagiosa i tocava el piano de
manera apassionada i molt expressiva.
També s'hi feia ball, de vegades rock and roll
però també jazz, com ho demostra el disc que
van editar al 1975 Jimmy al piano, Manó a la
guitarra i Al Craig a la bateria i que es va
titular "Jazz for dancing".
Entre els habituals de La Guitarra s'hi
trobava la família de l'arquitecte municipal
Joaquim Gili. Els seus fills hi van anar per
primer cop al 1963, afeccionant-se al jazz fins
al punt que tres d'ells van aprendre a tocar i
continuen fent-ho amb el grup amateur La
Locomotora Negra. De fet La Guitarra ha
estat durant més de trenta anys una veritable
escola de jazz per a molts músics joves.
Quan Antoni Hermíndez-Villaescusa va
morir, Jimmy i Manó Rena no es van entendre
amb les filles pel que fa al preu del lloguer del
local i, després de dos o tres anys, van acabar
marxant. El seu darrer estiu al Canadell va ser
al 1980. L'any següent estaven insta[.[ats en
una vella casa que van comprar al barri de
Santa Margarida, prop de la carretera vella, a
tocar a Palafrugell, que van ampliar perquè els
quedava massa petita. Van perdre el mar, però
van guanyar en espai, en una terrassa exterior i
en un pàrquing, que sempre és quelcom
necessari. Aquell any van deixar el cabaret als
Pirineus i a l'hivern es dedicaven altre cop a
una feina estrictament de músics, actuant en
diversos indrets, sovint a Catalunya mateix.
Tots dos van gravar fins a sis discs.
Jimmy Rena va morir al 1995. Actualment Manó Rena continua venint cada mes
de juny per a passar l'estiu actuant a La

Guitarra, amb l'ajuda de Ricard Gili que
busca els músics que hi actuaran. És difícil
trobar-ne, hi ha molts guitarristes però pocs
pianistes i els bateries no sempre són bons. Els
divendres i dissabtes reben la visita de músics
convidats, alguns dels quals arriben amb altres
músics que acaben de fer una actuació i que
apareixen d'imprevist per a participar en la
funció. La Guitarra ha quedat actualment
com una illa de jazz en directe enmig d'un mar
de discoteques i carpes.
La Agrupación Deportiva Calella
de Palafrugell: ja tenim equip
El club de fu tbol Agrupación Deportiva
Calella de Palafrugell va ser fundat l'any
1962. La iniciativa va sorgir d'un grup de
joves que jugaven partits amistosos al camp
del Casal, a Palafrugell. Durant la celebració
d'un d'aquests partits, Josep Arbonès havia
anat a veure'ls a la mitja part als vestidors i li
van comentar que la idea ja estava avançada
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però que els faltava un president. Arran d'això
Josep Arbonès es va convertir en el president
fundador del Calella, càrrec que va ocupar
durant tota la primera etapa de l'equip. Els
tres o quatre que van tenir la iniciativa es van
reunir a l'Sport Bar del carrer de Cavallers de
Palafrugell per a omplir les fitxes dels jugadors
i després Josep Esteba va anar a Girona a fer
les gestions necessàries per a inscriure el club.
, L'uniforme consistia en una samarreta
vermella amb dues franges en diagonal
blanques, pantalons blaus i mitjons vermells
amb vora blanca. Les samarretes ja s'havien
fet fer abans de la fundació del club, eren les
que se rvien per a jugar els amistosos .
L'uniforme suplent canviava la samarreta
oficial per una de color blanc.
El Calella va començar jugant a la
categoria d'Afeccionats i el primer any va
pujar directament a Segona Regional, ja que
encara no existia Tercera Regional. El Palafrugell els va cedir tres o quatre jugadors i també

els donava una subvenció. Els ingressos es
basaven en la taquilla dels partits i en els
escassos socis. També treien algun diner dels
desplaçaments: llogaven un autobús a Taxis
Ribas i, a més dels habituals que seguien
l'equip, carregaven els seguidors del Palafrugell quan aquest jugava en una localitat que
estava de camí de l'indret on havia de jugar el
Calella. Els deixaven allà i acabats els respectius partits els passaven a recollir.
Aquesta primera experiència va durar
quatre anys, en el darrer dels quals l'equip va
baixar a la ja creada Tercera Regional. El
Palafrugell se n'havia deslligat, no hi havia
finançament i tothom va acabar plegant. Els
entrenadors havien estat Pere Saballs, Josep
Alsina i Josep Espada. En aquesta etapa els
únics jugadors naturals de Cale lla van ser
Quim Arbonès, el fill de Josep, Josep Esteba
de l'Hotel Gelpí, que també era el tresorer, i
Juli Pascual. A la Junta Directiva també s'hi
trobava el calellenc Quimet Niell. Van vestir
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l'uniforme del Calella quaranta jugadors, tot i
que alguns van durar unes setmanes i prou. Al
principi no cobraven, però després se' ls va
arribar a poder pagar 250 pessetes per partit.
Curiosament, amb la dissolució les samarretes
es van vendre a l'equip de futbol del Torroella.
Al 1972 es va tornar a formar el club,
partint una altra vegada des de la categoria
d'Afeccionats i amb una base de gent completament diferent. El màxim on es va arribar va
ser també Segona Regional, categoria en la
qual l'equip va estar uns quants anys. La
indumentària va canviar, la samarreta era
groga amb les quatre barres vermelles de la
senyera al pit i els pantalons eren de color
negre. Es van crear equips inferiors que
servien per a nodrir el primer equip (juvenils,
infantils, alevins A i alevins B). Després de
baixar a Tercera Regional, l'any 1985, la Junta
Directiva va decidir fornir-se només de
jugadors del planter local.
La ja catalanitzada Agrupació Esportiva
Calella de Palafrugell va desaparèixer al 1992,
quan jugava a Tercera Regional. El subcomitè
de competició de la Delegació Territorial de
Girona va apartar el club de la competició ja
que l'equip no havia comparegut a jugar els
dos primers partits oficials de la temporada. La
seva desaparició va venir motivada per
diverses causes, entre elles la manca de socis,
el pressupost baix i fins i tot la dificultat de
trobar onze jugadors per als partits. Sembla ser
que també va influir el fet que el Palafrugell es
trobés en aquell moment a l'alça i fos a la
Tercera Divisió estatal.

aquesta es dedicava únicament a pagar les
copes i medalles d'una banda i els inevitables
sopars de l'altra. Ni tan sols tenien un local, ja
que al principi feien les reunions al bar La
Vela d'Angel Fernandez, que també formava
part del club. No va ser fins quatre o cinc anys
més tard que Josep Maria Jansà va convèncer
els altres que calia federar-se. Així, al 1952 es
va constituir, convenientment aprovat per la
Federación Española de Deportes Nó.uticos, el
Club Vela Calella. Entre els seus fundadors hi
havia Irineu Ferrer, l'esmentat Josep Maria
Jansà, Manuel Juanola, que en va ser el primer
president, el seu fill Josep Maria Juanola,
Frank Keerl, Rafel Giménez, el doctor Maimí
de Palafrugell, Tomàs Moret o el pintor Josep
Maria Prim. Tomàs Moret, nascut a Calella i
que ha viscut sempre a cavall entre Calella i
Palafrugell, va ser l'encarregat d'ocupar-se una
mica de tot, en gran par t per la seva
proximitat: fer les primeres boies de suro,
organitzar les regates, fer de jurat, cuidar-se de
les classificacions, de cobrar els rebuts ... tot
això fins als anys setanta, en què es va crear
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Clubs i associacions
El Club Vela Calella va començar a
funcionar a finals dels anys quaranta com a
una reunió informal d'amics aficionats a les
regates. Cobraven una quota, és cert, però
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Records, apunts ... nostàlgia!
Quan j(\ tenia quatre anys .. ,e1 fotògraf Joaquim
Comis captà una Imatge d'una platja de Calella de
Palafrugell rràcticamcnt tarissada de xarxes de
pL'sca que mostra al cal' halx un pescadllr I la seva
'Hnbra estIrant-ne una, de xarxa rihetejada de
surets, i al cap d'amunt, a la dreta, una llenca de
mar ahellida rer un hot a relllS mar endllls, Arran
d'aigua, a l'esquerra, un pescador mIg allargassat
adoba una xarxa, És una imatge en hlanc i negre,
de comlX)sició l'l1 diagllnal, cartl,'adora rl'r la
tragmcntaci,') de l'espai que t'atrapa, Placidesa,
serenor, lIullllllositat. El món ets tu I les teves
«"es, Eltelllps plana dalllUnl tot sense (er-se
nlltar. La sOlTa reté Inwmptahlcs petjades
intemporals, com si dcsprés de tothom, finalment,
només restcSSIl1 tots tres, els de semrre, els de casa,
els dd país .. ,Cal apedaçar Ics esquinçl,b, s'ha
d'aclam el desordre, anem per fema .. El sol
assecar:1 les xarxes i, a l'alba, retroharem el silenci
esmicolat per tantes petjaJes animimes,
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Aitalunarge, cOnlcmrlada per aquests ull i amb
aquests ulls d'anil, dóna molt ,Ie si, tant com les
immortalitzades l'er Xavier lvliserachs sobre
Calella de Palafrugell als Iltbres de Carllls Barral, si
bé aquí l'element color introJueix unes
connotacions que allunyen aquest excurs del
rroròsit primigeni, Deixem-lo aquí, tal vegada l'er
ara, no fos cas que em anéssim massa cap a uns
viaranys que em apartessin del que aquí l'Olem
acomrlir el millor p(\sslhle,
No fa l'as gaire, aITan la concessió d'un guardó
concedit l'er la Federació Catalana de Vela al
C.V,C, quc l'l' a rcwnèixer els mèrits i la
trajectòna Je la nnstra entitat, l'amic j"rdi Penas
va conquem-me sense gaire rctimca perquè
redactes ,ilguna Cl)Sa sobre la gènesi del C.V,C fins
a l'èroca en què un servidor va lliurar-sc al club
com a secretari i ensems conductor/jurat de regates,
Aquesta etapa de vuit anys (1960-1967) fou
coronada amh el gest de la Junta Directiva del

m"ment pellj<1nt-me la rrimera insígnia d'or de
l'l'I1t1tat, Què us semhla alx"l A què n" ho sahíeu 1
Doncs sí. Em \'an premiar/comrensar l'uit anys de
dmaJllltzar el c1uh, dc trcure a cop de trompeta de
llautó verJós el rersonal a mar, dcsprés dc la missa
de dotze dc mossèn Rafel o dcsprés del rotet dc
l'àpat de dinar.
La regata s'hal,a de fer, cst,lI'a programa'!.l, I tots I
totes hal'ien de mollar els seus) 1'2 , els din¡;hys,
fcnt-los Ihscar l'er la sorra cap a la línia de
sortida .. , La imatge que ells i elles tenien J'un
servidor era la d'un tipus tocar l'er un harret Je
ralla atrotinat, una carpeta de gos com fuig sota
l'aixella i en l'altra m,I la trompcta
ahonyegada/rovellada que, phltja sí, platja tamhé,
feia sonar amb aquell timbre esquerdat, enrog<tllat,
tot al'lsant a la trcpa que "el moment de la veritat"
s'atansava sense perdonar res 111 nmgu,
Vuit anys fent carnets, cohrant quotes, empipant a
tpt Déu i a la resta dels di'lbb, ll1c1oent-hl les
juntes respectives, huiant la trompera, hIssant i
alTlant handeretcs, girant diSCS de hlanc a negre i
etcètera, Vuit anys rassant-m'ho pipa .. ,la(eH'),
copeta I puret! Saheu de què us parlo l
FernanJo Savater, glossant Mariano josé de Larra,
escrigué que "si tenir quclcom a dIr és
imrrescinJible per a escriure un article, resulta
nogensmeyns necessari saber renuntiar a dir-ho
tot", perquè tal com advertia ja Voltaire, "el secret
de ser :wornt és dir-hn tot", i un serl'lllor, encara
que es vegi altament moti\'at l'er Calella de
Palafrugell i l'el amics jordi Penas i T eod"r Serra
l'er quedar hé amh l'encàrrec de "fer un article", ha
deC\Llit de heli antuvI deixar la història l'er a més
endavant i passar a l'evocació nostàlgicoromàntica de les me\'l'S vivènclcs, sense allunyarme, pen\ Je l'encàrrec, i si me'n vaig d'osques ..
tot sia rer la litcratura, OI I
La meua era una colla de circumstàncics,
generacional, on hi haVia de rot: nencs
maquíssimes, nenes-moble, nenes que hi anaven,
d'altres que es feien l'estreta rerb que mai no

hal'ien anat :1 Cala Estreta, .llgunes que sUl1ulal'l'n
tornar de tot o anar de tornaLl'I, i fins i tot en
teníem d'existencialistes i alguna .ullh ("l'ça
xerrameca al damunt. I nens, nens que l'S creien o
felcn de fills dc rapà benestant, sal IS o creguts,
que Sl>n ((lses diferents I lamhé ,!tstllltes; hi h,lvi,1
trompes I trompctaires, dlguna (a,-:Illa que no
donava la Jlmla I alguns que cremaven l'estiu
anant darrcra "Ics estrangcrcs", pcrqu~ lbcn que
s'hI pOSa\Tn hé de tan hé que pllltaven, al
capvespre i millor de nits ..
Navcgants .. , navegantes l No, mlrl'U, de nal'l'ganls I
dc nalTgantes no n'cren gain:, pohrots, Els
lIt\.lGlva1> de navegar I prou , I al¡,:ul1s encara Il'nien

el decor Jc ,guardar la poca roha que a l'l'sI IU es
tragllla, Amb tot, amh el d~l1ghy als dits n'hi hanl
que no ho feien del tot mahnll'nl i l'S mostr.IITn
pn)u destres, Lcs germanes Cat;l, l'er exemple, de
tant en tant sorprenien la clientela amh un h"n
paper, algun diumenge dcsprés ,Ie halxar de l'I lotd
IvkdltelTanl fetes una monada I cal,'ar,se ci (hl1¡:/n
amh aquella flllesa que Ics dlstlllgia, !:ra un nal'l'gar
Iig/tl, que l'<mt;mia a la Irepa jiml'I1l':, que sempre '"
Ics donava de saher-ne m0s que' cap aiJrl'l'stlul'j<1I11.
La l'erital (os que Lalo, RaL), Pl'rico, Tito, T,u.tlo,
Lluís I l'ilLlS componien un septl't que 1l0u n'hi do,
de copes I coretes gu,tnyades; per alguna COSiI
s'entrenaven al N;tutic durant tot l'any per que,hr
galdosos cls caps de setmana a Calell:1 de l'alafrú,
No hi ha duhte, rml, que l'Angel,1e "LI Vela" I en
lvLlrius, ci de l'esratarrant Harley ])al'iwlJ1,
hnllaven com el sol del mlg,lta quan Il'nl,'n la mar I
el vent dc cara, Eren gent m,,1 fma, amh 1:1 canya
als dits, mentre els JIméne: deslal'<ll'l'n més l'l'r la
seVil agressivitat n,l\regadura , sleXpUSil\'l..'n m~sl Sl' la
jugal'l'n, «lm en XavIer Ikrlran, quc qu,m mtllor
rutllava era quan parliciravl'n eSlrangns, pl'rqu,'
,s'emprenyald, o quan en 0l1lnl!<) feia de jur,11
implacahle ,lCompanY,lt ,l'una alemanya
impresslnnant, Brigltle, perqul' aleshores Xal'll'r no
paral'a de fer hurdades a l'entorn dd hot amh l'ela
llatina lJue dirigi¡t l'nrqucstra, i ,Iixí acahava sempre
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sortint tar,l O enJarrerlt, amb la lIual emopegaJa
hm'ia dc triscar a cor no vulguIs i hal'ja de treure el

:'arr;l, josep AIsll1a (home lle scny, de pais I dl
cultura de SllCI rel), josep Mana juanllla (pasl111es

,Ic l

gènit, repartir llenya entrc els qUI més bé an<1l'Cn I
a l'oltes acabava guanyant I tot,

l'er ,lI nen I per a la ncna .. , tota la l'illa!), Rafael
jimene:, Frank Keul (qUll1 hereu, renoi!) I jllan

de posm-Io lpUnl. I qUI regata lngega, h.lhit
empl'ny, Penseu, hi, que no f.¡ mal ni mallbtllrhl,
menys SICS a l'escali d'un ll'emat.

,Ims l,I rand ,lc curses .l'e sUu, ,Ionls SI l'S

pl'llposes tal \'L'g'lda l'Is qUI el wnsen'Cn l'Is fc,l goig

Un cas semhlant era el Je Pere BranclÍs,

RlllX (tllltel '>ant Roc), entre ,litres, que l',m posar

prilCticament calcar, igual de rauxat i falJilbo,

dempeus el nllS([e C.V,C I que tllts ells a mes l',m

Ami, ml nll ruc aelhar Ics mel'es notl's dlsperSlS

peril amb hones maneres amh el lloc I la major a

promoure una saga de n'1\'Cgants Il,llelkncs que

sensc eSlnurl al,gun, muts ,1 gr,ltCll'nt ,,,hrl' ,1111'S

ple pulmlí,

ha dllnat cls seus fruit i Ics se\'L'S reSpCCtl\TS

AmhdlÍs fonnal'Cn part del Clan del CanaJdl, per

111s'\agues ~eneracilHlals.

l'l'nl'1'ablrs persones que m,li no he Jelxat dl
reCOt dar I d'csl1mar, tllt recc\nelxent-Ios el quc han

entendre'ns, on s'hi trohava gent com els Alsma,

Això la historia ho ha de reglstr'lr, lncara que sols
els relacmnelll aquí ,I tall d'exemplafltat I

fet l'er Calella ,le Palafrugell, l'el C.v.c I l'er la
lela de: ball M'estic relennt, és clar, a Tllm,ís

els Masdcvall, els juanola, els Kerl, els Planas,
l'Emiliu d'Alemanya, els Vila, els Costa, fins

reCllTIelXement, Doncs ens estem referint als

M,\ret I Antoni Pdegrí. Amh,16s Slln tllt'l

arri hal' ,)1 clan de Llafr,mc, que COlllenç'l\'a '1 "La

als 4ui \,:1l1 ,1ut0í1SSI.!.!!1(u"se l'ls pnml'rS
números que figuren o hal,en figurar en les majllrs
,1L la flota ,lL 3 ' del C.V e :des lleis juanllla amh
l'I, els ViJ.¡ amb el 4, l'ls Prat amh el 6, els Rarril
amh el 9, l'ls MIllL'll amh l'I 10, els Lllmllna ,l1nh el
14, els (~alhlrt amh el 19, els :'lll,l1nh d 24, els
Paltré amb el 26, els Llu,gany amh el2ï, els CeNa
'lmh el ) l, etcètera,
En li, ens estem reknnt a l'<mtrgor, hen llun\'
d'un'l modernllr que hll ha capgirat galrehé mt, SI
hé algunes coses que ahans tenien un sentit I una
funeio, el relllps ha palcs,¡¡ quc encara eontll1uen
knt scnTi I pmcurant l'seola, a handa del gaudi
que lr és inherent. Un cluh, que segons COlli es llIln
tamhé "és ml'S que un cluh" I que mante encara
una hona l'art del SUlespent, l'I de nal'egar/ter
regates pel placr de pa"ar una hona l'S tona tot
parl1ciranthl SL'nse llIassa cOlllpetitilitat, que a
\'oltes hllemm,)Sclra/lllotl\ a, és un cluh qUl PCrl,U
despré's de quarant.1 anys d'an'lr knt LI seIa, ,le
sel'l'ar Ull cert C¡[IU I dc flllllentar que nOI'l'S
,!..!l't1l'L1Lhms "Ihi engresqulI1, si he aril na'"l'ganr
alllh classe,s nll\TS que quaslhl' en rl',Snll rCCllr,lcn
els nllStres ) t

hUlllal1ltat I gcncl'l\Sltat, ,unhllL'" son gent de la

Marineda" amb els Martí i els Torra i pro>seguia
amh els Sol... En ventat, però, aqucsts clans, I
també en els geugrMicament cuntraris mirant cap
al ham Je Sant Ruc, s'hi harreF1\'Cn quatre u cmc
gcner'iCilH1s: els petits, l'anterior a la mel',l, la
meua, la licis grans I la dels parcs de tots plcgats,
(Haig Je Jir-\'l1S que un seflidur és del 1941, per .I
que us situeu cn el tcmrs .. ,)
En fi, que abans de tots aquests van h'1\u-hi uns
pues estiuejants que a prinCipis ,lels cinquanta van
rosar demrcus el c:.V,C després d'una l'tapa més
inflll'mal a fmals dels quaranta, quan crearcn el
"nustre" ) 1,2 , el dingh:; calellenc, sobrc el qual
aquí no m'hi puc entretenir d'on l'e I com ha
acahat (S I és que ha acah,n, és clar), perquè aixll
pertany a un trehall de rccerca quc requerclx molt
més temps del que ara l[¡SrOSn i se'm,llína, I que
tal l'egada l'hagin de fer algunes pCl'SlH1es ml's
escments quc un seflldor.
DCla, pcn), que 'lhans del quc jo l',lÍg Cllnèlxer I
més tard l'aig l'iure de l'rol' hi

1',ll1

haver noms

Cllm el juanola (1\1\'l jugava a eSC<Ks '1 la platja dc
mer'1\clla l ), Inneu Ferrer, josep Mana JansJ,
T'lmàs Mnret (l'avi tenia mans d'artista, I no cal
dir el fill amb els rm:elb), (Jonçal jiméne:,
Antoni Ril Iere, Joan Rertran (el l'CI del sun\), Pl'fe
Rrancús (tot blll1hllmia), Pere CatJ, Eusehi !sem

pnHl1\l(UrS,

L n harquet, el ding!n, quc hc merl'lxma tl'lm un
lloc en el ~luseu de J.¡ Ciència I la TècniC I de
T ll'rassa, perque es tot un "ml'ent" de ca Il<\stra, I

(parncI cultíssim), Ennc Genís, Lluís AudouarJ,

Cl\m a tal un gin\' pr'lLlucte delpcsquis mariner
dels seus creadms, I deiXO ,m,lr ,lqucst'l I,ln, com

Antol1l Roma (el dels Amics de Calella), AnJre

tamhé n'apunto una altra: orgal1It:ar ,llguna regata

tl'IT,ll p'lliL1cètics d'allll '1Ul' és d'c'llITI'¡¡, '-l'IN'
llurs l',I(\I\,lS sllenullSllS l'cru Cllnst:1nts, ni el

( ',\',e: ni Lli vcgada en CUTl malllTI aquL>! l'aís
Sl'nen lis que son, l'ertanyen a dql1l'sta mena ,le
gent lI1cm,sahlc. qlll' .lauren l'l'ra 111' lutL,r mrlI, r,
mes Just, que s ¡[,IUSllllll'n l'l'II'''t1l mes 1Ul l'er
l'c'ngrilS, ReCl \rlkm , si mes III \ les m"ns de 1\ lord
l'ngll'lll1,mt blllC,S qU:1S1 ,lmh qU<ltrL r'UT'lCI I anant
les a plantar, amh :1qul'lla IntUICIl\ ,k l'Cllm,lrinl'l'
que gU:1lta la 111ar, ,bpres el Cell qlll' ac Ib
l'LtnLtnt tnangles a LI !lli lla dL l'aficillnat .1Ul' nI
e111I'l'n)l'r Sl'nSl' cltura,lor l:llIa ell' d, Sl I 111'll',).I
quan '%1(.1\':1 la canY,l, ja cdI lJUL et Cllcessls,
rCCllrlk'll1! ~I ml· . . nu, la 1I~L'~t(I!l llUC l.llh ,In)
Pl'kgrí pllS<l

;¡

punt en mem(lfia Jd sell

nd<lgllan\ It hil 1 l'l'lli ,Iel C\C I del

4'0, l'er ,I

qlll' nll sols nl s'c\hli,Ir '''llllll" .tflció Ill\'l'ní\"lla
que se111l'rl ha"a ( l¡¡ctl'flt at ci l1llStk cluh, Slr 1\
:ldhuc l'lTljUl' an tunpll( la gent IllH ol'!rell fll'
reg'ltl'S com l\um,m,¡

L n i ,¡[tre, I l1l1 l'm l'us l'stlllllre l" s ml-s ell ,ll'rfrlar
molt mrllor I III,ta l'I, ret ats qlle ls merel\e'l
Tom:" I /\ntlllll, Sl\ll l' L' rs qUl 1\1 lta111 l'llt
"
l e t ¡; "els
.l'lucll, 1'1l1lll'rS l'n\1111 r lrs ,Iel

e\ (

qu,lrant I i l'r 1Clris Jds cinl, lapta llllr~ix, 1 J
nustrl h\Hl1U1èlt!..!l I a.L;lJÚllCl1r mes ~lnl'r)!'i

s¡rICC'

JoaqUIm Romaguera i Ramíó

(:/¡¡h Vela Cllll'lla, l"tiu 1907
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CALELLA

CANDELARIA,
EN EL PAISATGE HUMÀ
DEL PORT BO
Quan un rintm nnrdameridt \lU \'int 'I-cinc anys
seguit a Calella de Palati-ugell, rerqu0 li <l.gr;¡Ja la
gent del lloc -sohretot a l'hiwrn, esr-'l clar l'S
produeix el tCnllml'l1 següent· més que rintar el
pai"nge, s'hi II1tegra, en forma l'art, En la retina
dels meus nnt-i-cinc anys d'admiraciti
calellenca, la n.gura físicl de Rndolf '-"
Candelaria i les figures rintades dels seus
resGldms nmniprc'sents, constitueixen dements
de rdcr~ncia dd raisatge t;lmiliar al matdx títnl
que els Forcats, els Tres Pins n l'Illa, Aquesta l'S,
per a mi, la recompensa d'una opciti ,mística:
esdevemr part intq;rant d'all(') que s'estima,
ennquir-ho i l'ivific'u-ho, en modesta
comrensaciú l'er tot el qUL' ens ha nodrit el desig.
Si el passepdor relluca imliscret,l1nent a lr<l\-L-s de
les finestres de les G1SeS de Calella, té moltes
prohahilitats de contemplar a la raret algun
pescador de Candelaria emmarcat, Si acte seguit
haixa a l';mli.ga àgora del Port Bo, t111drà les
mateixes rrohahilit,lts de veure'ls al natural, els
pescadors I Candebria, indissllClahles, emmarcats
per les senyes \·ive.s que comparteixen i units per
la fidelitat de com·ilatam, Als hars dL' trohada
que puntegen el Port Ro, s'hi femen mts tres
!actors: el quadre de Candelaria Sllnnt
presidenci,ll, dI, la gent delllll(' Tot hi és, La
fusiú es pn)duelx. :V!\1I'enturll a pemar que
,lquesta és b comranyi,l I l'atmnskra que més
plauen i mé.s sefl'elxen a Cmdelarla, c,egnns ((lm
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i per a segons qui, pot constituir 1l1<ljor distinci(í
arrihar a ser ClH1sillcrat com a sllcietari del l'ort
Ro que inn'stit amh la Creu de Sant Jnrdi o ,l1nh
la Ugin d'llonneuL Aquesta és, per l nl1, la
reC(Hl1renSa d'una opciú artístiGL FondrL"s amh
el mndel, esde\'l'l11r mode L
En el Gi.' qlK' ,KjUL'st pintor ringués epígons,
segurament el pintarien a ell amh l'emhlcmàtlGl

harba de caputxí l'J1 comptes de la homa i la faixa
dels vells pescadors, per() amh la mateixa mirada
vagarosa clavada <11 cahntat.¡;e de l'horit:(í,
reclinat en l'orla del hot a punt d'avar,lr, silent I
exrl'Cl<1nt en l'escl'nan \'apnnís del l'ort Ro que
es desdibuixa, als seus quadres i c'n la rC"llitat FI
pintarien, dixl) sí, en mig d'un .~rup de pescadnrs.
Possihlement Ja no ,1I11rien !(lts cofats amh una
hllina trehallada per la suor i rel salnhre, no
\'l:stirien la tosca hrusa bl<1\'a, s'hauna endolcit
l'arcada de les cames I de les esratlles. Peril segur,
!(lts presentarien encara el mateix pnsat dels qUI
C'S deleixen "d'<mm en marc" n, si més no, de
tClm-Io per interlocutor pnvileglat.
A \'lli resseguim als quadres de Cmdl'lana
l'ullpremtaenrranyahle d'uns rersonatges que
l'ren models I modeladors, eshoços d'Im mode
de l'Ida, apunts ,lI nalUrdl d'una modalitat de
[ol1\'I\'ènc\a, \I1.Sp1r<lllors I inspirats, l'l'r m0s
ten'cnt que en siguI el record, l'l'ro, no els
cnl1\Trtiran mal en mlles els qUI 1'<111 l'iure'ls dl'
prou a l'rol' per a nn cedir ara a romanticismes
deshncats. Eren tremenLbment hum,111s I alJuest
L's el mènt.
S'ha escrit molt rnc, poquíssim, sllhrc la hist()ria
local de Calella, la hlst(1\'Ia de la .~ent que ha fet
I ha refet aquestes Voltes ran llihl11xades, tan
totogra(¡ades I tan corregudes l'estiU. [)'abma
m,mera, Candelaria ha pintat aqul'sl<1 hisl<')ria,
Marli l'l'fet, Lluis L\l1ll1ngo, l'l'pet (J dL't, L'n
Rlau, en l'l'rico de can 1\t'1CIO, les ,'¡vies de C,111
BadIL, Tom,'¡s Ruet I l<1nts altres .Sll\1 als seus
qu,ldres, No hi apareix només la ksolll1a I l'I
posat, com podna semhlar en una pnmef<1
contemplaci() precipitada, :ii l'ohsen'ador ,¡fua
els ulls da\'ant la tda o el LlihulX com ho lana
del Port Rn estant per ,I inquirir el car0s dd
temps més enlhí de l'Ilbl, cnLlevinar,ll'n l'ohra
de Candelaria el rr,1<,' d'un sistema III.' \'iLLI
pwtagOl1lt:at per una gent i l'er un lloc.
Naturalment, el sistema de lida, la gent i el lloc
han Gm\'iat força durant l'ls ¡,¡I!lms anys, com

EljJintor Rodolfo Candelaria jJosava
sota les Voltes jJer a la foto de la jJàgina
següent, quan va ajJarèixer
inesjJeradament Pere Berta, donant
com a resultat aquesta imatge ,
que es va acabar utilitzant com a jJonada
del catàleg d'una de les exjJosicions
del pintor, l'any 1967
t,¡mh0 can na la p1\1tura de (:andelarLJ, No l'S
trau,¡ d'u1\,orar laI' supoS<lda arc:ldi,l, ,l11L'orada
c'n el passat, I:.s tr,IL ta, al meu entendrc',
d'arliclr al'ui contra la inSLnsihilll<1t LI m;lll'Íx,1
L'st1mall") quc Lns Li '¡1'1'l'lI,H un S1.stc'ma dc
\'ida, una .[;"nt, un IloL I \l1l;1 OhLI artístic:l. A1I1h
LI l11tl'nclli de Ir\lll··ne L'I1 Cll11dll1ll!1S
Inínimallll'!H ;lw,ILLlhks i ilO hll'lltl'C<lr-hll
m,ISS,1 per aLs lJui 1'1I11Ir.11l. 1:11 ,llJlll'.st .sC'l1tlt, LI,
lJuadrl'.s de ( :;l1ldcLIrÍ'I ni ';ll'areixUl COln 11Tl
,d'kg,lt, sc'r0 I rot\ll1d. Aque.sl'le.s, pcr,¡ ml, LI
reCll1l1l'C'l1.sa d'tma 0I'L i(i ,l1'1 ist Il,l' ,m'ih,lr ser
\'Ist,l [om <1 nm,dl No I1lHlll'.S l'er,¡ c'llll'oLll11;lr.sc', Sllllí sllhrctot pl r ,I t"nlr l'rC'.SL'I11.
Xavier fThr0s, ]{"¡/"U,, S. C(\ndd(\r!(\
'O (\ms dc la SCI'II "h)'(1, I LJKó
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un Comitè de Regates permanent i ell ho va
acabar deixant, A finals dels anys seixanta, e!
Club Vela Calella va crear el trofeu Toni
Pelegrí a la memòria del fill d'un dels socis
més pregons de! club, de! mateix nom, que ha
estat una figura important de l'esport de la
vela a Catalunya. Al 1986, la Federació
Catalana de Vela va concedir al club el seu
guardó anual a l'entitat catalana que més s'ha
distingit en la promoció d'aquest esport.
L' Associació d'Amics de Calella es va
fundar l'any 1961. Al 1983 va canviar de
denominació i passà a dir-se Associació de
Veïns i Amics de Calella, que és el nom amb
què s'ha mantingut fins a l'actualitat. La
diferent nomenclatura és una mica represen-

l 'n mimcm dc 1(/ rCl'/.ICU
dd ellth \eda Culella

CALELLA DE PALAFRUGELL
ESTIU 1990

tat iva del fet que, al començament, fos
sobretot una iniciativa d'estiuejants de fora i
que amb e! temps, tot i continuar havent-hi
entre els socis una gran majoria de gent
forastera, ha passat a tenir més protagonisme
gent que viu tot l'any a Calella.
El primer president de l'Associació i el
seu principal impulsor va ser Antoni J.
Rovira, un barceloní amb casa al Canadell
que va treballar durant molts anys per a
millorar Calella, aconseguint les coses a base
d'insistència i de ser-hi a sobre, encara que
això fos a risc de fer-se pesat. Era una persona
enormement correcta que tractava la gent
amb molta deferència i a les senyores en
particular amb una galanteria i delicadesa que
semblaven una mica fora d'època. La seva
gran il·lusió va ser sempre poder fer coses pe!
poble. Calella, deia, era la seva obsessió. Quan
es va vendre la casa, ja que la seva salut no li
permetia continuar venint-hi, va afirmar que
hagués preferit baixar substancialment e! preu
si els nous propietaris s'haguessin compromès
a deixar-la tal com estava. La casa va acabar
essent enderrocada.
El va substituir com a president Antonio
Ve!asco, que vivia a Madrid i tenia l'avantatge
d'estar ben relacionat. En aquells temps es
donava molta importància al fet de conèixer
gent i tenir la possibilitat de moure fils, ja que
era l'única manera de poder tirar endavant les
iniciatives. Amb l'arribada de la democràcia
la cosa va començar a funcionar d'una altra
manera. Antonio Velasco va tenir una
intervenció important en la insta Hac ió d'una
oficina de correus a l'edifici de les escoles,
duent a terme tota una sèrie de gestions des de
Madrid mateix. Però va estar poc temps en el
càrrec i el va succeir el periodista Carles
Sentís.
Carles Sentís havia vingut per primera
vegada a Calella abans de la guerra civil. Era
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Carb Sentil i AnJi·Im.1 (/3i1rcdlllw.
/9/ /) Del¡nés de I/iccncim-sf fil drfl. 1'<1
ler mrrelpoll.\<l1 df .~llfrr<l dds dimÍs LI
Vanguarclia i ARC <11 Congo. Cflllt'ulm
¡JeI general De (¡alll/e a Iii ClJn[erènciaon
s'cswh¡í la Fmncc Uhrc. i <I Algèricl. \'<1
t'ililar l'l.I C(llnJll dc conCClllillCllí dc 1<1
legona gllerr<l nUlI1dialllmh l' ex~rCll
amcncà !an hon¡Jllnl [mcn ebcohen.1 i l'li
mlmr el¡m)có de NlIrcmhcrg. POllcriormelll \'(1 ser ols bla!.1 Unill. a /3èlgicil i a
l'aril exerCÍnt dc perioeU.IICI. Ha C\WI
direclrJr de l'agènci<l Efe. Radio
Bmcelllllll, Tdc/Ex¡nel I de dil'eno.1
cl¡Jail informillil/\ CI T"IC\'Ilili cl¡)(II1\'olo.
En el cam¡, dc la¡Jolít/ca, fOli COJl\"l/er de
/cI Gcncralilill del gOW1l1 de Jose¡J
Tarrmlel/m. el.lenl 1/11 del, ¡Jilnwb del
rcrom d'CIL/IICI{ d(l1"¡C1" de.1 de l'exili. i
di¡Jllwt Jler L'C/) en b dlle.1 Jlrimcre.1
legillalllre\ deJnoC1"llIiqllCl. FOli degit del
Col ·legi cic l'erille/i.ltcl de CawlL/nya de.1
de la .Icm creaCÍli fins al 199/ . Él (/J!lor
dc dil'enlll IUlne.1 de t<'lt/mlllllillge
¡Jcrmdilt/c i d /998 l'a ¡chr" el l'mili
Nacional dc Cullllm d" ICI (JCnClllUWI de
¡Jeriodi\JJle. A mó d' WjUCII cL/rrícIIlL/m
im¡ncllioncI1l1, Cmle.1 ~entil 1'(1 .Icr dllranl
dOl,e an)'.1 ¡Jrclidcnt de l'AIloCÍclci(í
d'Amicl dc Calcl/a i és prohahlemelll
l'e.ltil!cjant harceloní mó antic qLlc LJ¡!cda
en cl¡lOhle
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zona, ja que a Palafrugell no n'hi havia un de
fix. Es venien a banyar a diversos indrets de la
costa, però especialment a Calella. Fulgenci
Matas va llogar una casa al Canadell que era
propietat de la família ]ubert. Carles Sentís,
juntament amb altres amics, hi estiuejà durant
onze anys amb la seva futura dona, malgrat que
algun estiu eren més enllà de l'Atlàntic i no
els va se r poss ib le venir. Mé s end avant,
decidiren comprar un terreny al passe ig de la
Torre i al 1958 s'hi van fer la casa on encara
vénen els estius i els caps de setmana d'hivern.
A Carles Sentís el va substituir el palafru ge ll enc Joa n Co rt ey, qu e e n h a ve r d e
tras ll adar la se va res idènc ia a Madrid per
motius laborals només va poder estar dos anys
en el càrrec. Aquest va ser assumit llavors pel
ca lellenc Josep Esteba, que l'ha exercit fin s
l'any 2000.
Quan es va crear l'Associac ió, a Ca lella
gairebé no hi havia cap ca rrer asfa ltat, tot

EL HOO\l

eren camins de terra. A partir d'aquí la Junta
es va proposar com a objectiu prioritari la
millora de les comunicacions i va treballar
estretament amb l'Ajuntament perquè
s'anessin fent tota una sèrie d'obres d'infraestructura. Es va trobar una resposta positiva en
el consistori que llavors encapçalava l'alcalde
Joan Gich i en el qual també es trobaven com
a tinents d'alcalde els membres de la Junta de
l'Associació Francesc Alsius i Lluís Esteba.
Val a dir que va coincidir amb una època, els
anys seixanta, en què la urbanització i la
creació d'infraestructures i de serveis estava en
el seu punt àlgid. Fins llavors, tot s'ha de dir,
l'Ajuntament no havia fet gairebé res per
Calella. S'argumentava que no hi havia
diners, la qual cosa era certa, ja que cal tenir
en compte que la contribució urbana era
mínima, però de totes maneres la veritat és
que tampoc no hi havia interès a fer coses.
Les obres de més envergadura les assumia
l'Ajuntament, l'Associació al seu torn
finançava millores més assequibles, com ara la
construcció de voreres o el condicionament
dels accessos a les platges, iniciativa que es va
prendre al 1962 en base als projectes que va
presentar Joan Pericot, igualment membre de
la Junta. Moltes d'aquestes obres les duia a
terme l'empresa de Tomàs Moret seguint les
indicacions del senyor Rovira.
L'estiu de 1962 va arribar a Calella l'aigua
potable. En aquell mateix moment, es
començaren a fer les primeres proves del nou
enllumenat públic i es feren les obres de
l'embarcador del Port Bo, al qual es va dotar
d'una solidesa que impedia al temporal
malmenar-lo cada any. Al 1964 l'Associació
va començar a insta[.[ar els fanals artístics en
el centre. El nou enllumenat es va inaugurar
abans de l'estiu de 1965, el mateix any en què
l'Ajuntament va completar la portada
d'aigües a Calella.
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Pel que fa a la pavimentació de carrers, el
juny de 1962 s'havia començat a asfaltar el
carrer de Chopitea i la plaça de Sant Pere i
s'havia empedrat el carrer de les Voltes .
Estava previst que aquest darrer s'asfaltés igual
que els altres, però hi havia el risc de trencar
la xarxa de clavegueram i es va optar per
col·locar-hi unes llambordes que van durar
fins que es féu el passeig del mar. Al 1965 es
va asfaltar el tram del carrer del Pirroig fins a
la Torre i l'Associació va obtenir el permís de
l'Ajuntament per a empedrar el carrer de
Gravina. El març de 1966 es van asfaltar els
carrers de Lladó i de Lepanto. El mes de maig
d'aquest mateix any, els hi va tocar el tom als
carrers del Calau i de Francesc Estrabau, a més
es dugué a terme la resta de la urbanització del
passeig de la Torre. Al 1969 es va arreglar i
enj ardinar la plaça d'Agustí Prat, es van
asfaltar els carrers al voltant de l'església i el
carrer de Tarrús, i es van construir les escales
d'accés a la plaça del Port Bo. Aquesta no es
va empedrar fins ben entrats els anys setanta.
L'empedrat del carrer de Miramar, també de
1969, va anar a càrrec de l'Associació.
A partir de 1966, l'Associació va tenir la
iniciativa de retolar de manera uniforme els
carrers del poble, amb plaques de ceràmica de
lletres blaves i sota la direcció de Joan Pericot,
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L/IIJ\ Ellell(! i A1'Cllí (['alofrll,~~II, 19 I] -

Calclla, 1995) ([I Jardí d~ ca.lu \('1'(/ Va
l'olir a l'ILIr(' (I Caldla 1)(L,sada la ,~IIC1ra
ilHilll del 1<'11 C1LI(lllle/1[ iIlllb II{)\(/ (;d[>í.
Cmb ~~l1Iil l'I 1'(1 delll1ir com "1111 homl
J~ bOll RIt\I, cllli~ i, \Obrelol, J' 11 lla ,1,ryW]
disLTecio". J)~.I d~ l' '1sloclaC/o d'Amlcl cic
Cilldlil 1'(1 clllr a lermL 111](/ fcilla
I)CrJll!111ellll dCSII1I('H'\'!lcla, !lllIclul[>el lell
coràcter edllCi/l I dialo,~(II1I, I)eru Icmlne
dcfll,~1I11 de [>ruluROllim]c.1 i m(//lIelll11lle
ell segoll lerlllC COllllIllC d.' 111nitlclll.'
erell de fina, ell dI .IClT/(1 d'elllla\, IlCgl!l!l
cI\ temes de mé.l a [>111[>. ~ aler qlldrl
lillelll d'illmldc de J'Ajll1l1illllClll d~
[,alilfnlgell dc 196011 196ï, illllh[OIIJl
lJic}¡ de ¡'(I{II~ I darrera 1)(t!Il/i'llgellcllo
tl.lwtrc.' COIll kamir l'dedir, Frederic Marlí
I hilllCCSC Alsilll. To1'll(/)]{ tI C/lilr C:urb
~elllí\, L/llís ESleha "1'iI ~Slllel\m IOII( la
,Iel'(( dediclIC/() 1i Cillcllll IIml qllll11CnI de Iii
[1I111a mm L/lI(I1] 110 ho jiJII. ~'}¡i 1'11 hU1'n
ill.~lIll altre com dI' l'OI In .Ií, I)cru lO lle Cll
d))]CL d'iI/ire"

que les va dissenyar. Els darrers rètols es van
col·locar al 1969. Aquestes plaques encara es
mantenen, malgrat que les obres modernes han
acabat amb algunes, i la mateixa Associació té
la intenció d'ampliar-les a altres carrers.
Malauradament el pressupost de l'entitat
no donava per a molt i en un moment donat
aquestes petites obres es van deixar de fer
perquè ni el senyor Rovira es podia comprometre a pagar-les ni l'Ajuntament tenia
pressupost per a assumir-les.
L'Associació celebrava la seva assemblea
general al mes d'agost a l'Hotel Alga i el cert
és que eren quatre gats. Al 1984 es va decidir
fer un canvi i passar-la a la festivitat de Tots
Sants, al mes de novembre, aprofitant
l'avinentesa per a convidar els assistents a
bunyols i panellets. L'acte es va dur a terme al
menjador de l'Hotel Batlle i fOll tot un èxit
d'assistència. Hi havia un centenar de
persones i es pot dir que va ser la primera
vegada que l'Associac ió estava realment
reunida. Com a anècdota cal recordar que
l'electricitat havia marxat a mitja tarda i
Margarita Galceran, com a amfitriona, va
haver d'emplenar la sala d'espelmes. En els
darrers anys l'assemblea es va passar a fer al
mes de juny, just abans de la Festa Major, però
recentment s'ha recuperat la tradicional diada
de Tots Sants per a fer-ne una segona.
Al llarg de la seva història, l'Associació ha
organitzat diversos homenatges a persones amb
alguna relació significativa amb Calella. Els dos
primers van ser a Pepet Gilet, a l 1963
nomenant-lo soci d'honor "por ser el primer
marinero que con simpatía y amor pidió ser
socio" i al 1964, pòstum, quan es va col·locar
una placa al carrer on vivia, batejant-lo amb el
nom de "Pas d'en Pepet Gilet". Val a dir que la
placa va ser pagada a mitges entre Joan Pericot
i el llavors alcalde Joan Gich. Precisament, al
1965 es va homenatjar Joan de Llobet,

president de la Diputació de Girona, i Joan
Gich, que van ser nomenats socis d'honor "por
los méritos contraídos en pro del embellecimiento y mejora de l burgo marinero de
Calella". Al 1972 es va nomenar president
honorari Antoni]. Rovira, amb motiu del seu
cessament per raons de salut. No es va tomar a
celebrar cap acte d'aquest tipus fins nou anys
després, al 1981, en què l'homenatjat va ser
Joan Pericot. Al 1989 ho fou lluís Esteba,
nomenat soci d'honor "en reconeixement als
seus mèrits". I, finalment, a l 1990 es va
homenatjar mossèn Rafel Duran a l'Hotel
Alga, descobrint una placa a l'entrada de
l'església. Hi havia la intenció de donar el seu
nom a un carrer de Calella, però ja en tenia un
dedicat a Llafranc i no és possible que en un
mateix municipi dos carrers es diguin igual.
L'altemativa va ser col· locar l'esmentada placa.
Tirant una altra vegada endarrere, cal dir
que a l 1973 mossèn Rafel va so l· licitar a
l'Associació d'Amics de Calella que es cuidés
de la festa major, cosa que ha vingut fent fins
a l'actualitat, sense abandonar les visites
demanant col·laboracions econòmiques, que
ara es limiten als establiments i no passen pels
particulars. El trasllat dels balls de la plaça de
Sant Pere a la del Port Bo, probablement dut
a terme quan l'organització va passar a
l'Associació, no va estar exempt de polèmica,
en el sentit que s'estava variant el lloc de festa
tradicional. Curiosament ara la gran majoria
dels actes d'aquest tipus passen pel Port Bo i
en canvi la plaça de Sant Pere, potser perquè
ha estat ocupada en gran part i de manera
desafortunada per taules i cad ires dels bars, ha
estat abandonada.
Paral·lelamerü a això, l'Associació va
estar organitzant durant vint anys la
cantada d'havaneres de Cale lla, però sobre
això és necessari tornar-hi més endavant i
amb més calma.
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Finalment, cal parlar del Poseidon
Nemrod Club, fundat al 1969 arran de
l'arribada a Calella l'any anterior d'un grup
d'alemanys per a provar unes embarcacions

tipus zodíac. Un cop de tornada al seu país,
van decidir muntar un club de submarinisme
a la nostra costa i instal·lar-se en primera
instància en un dels soterranis de la Platgeta
i després a l'actual emplaçament de la platja
del Port Pelegrí. Els fundadors van ser Horst
Linder i Rudi Pacena. Aquest darrer es va
casar després amb la Montserrat Niell de can
Batlle i passaren a viure permanentment a
Calella.
El club encara funciona des de Setmana
Santa fins al mes d'octubre, contribuint a fer
venir visitants fora de la temporada estrictament estival.
Al principi només portaven els submarinistes a ll ocs escollits de la costa, però
actualment també es dediquen a l'ensenyament del submarinisme a tots els nivells i
organitzen cursets de biologia subvencionats
pel govern d'Alemanya. Els seus clients són
bàsicament d'aquest país.
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ASSOCIACIO D'A MICS
DE CALELLA DE PALAFRUGELL
OIUMENGE, OIA 30 O' AGOST OEL t 964.
i

A Iu

8',.

la Jortida de la Mi»a de lelI 8 del vespre, tindr1. lloc a Calella b

:l

IL' LUMIN ACIO SIMBOllCA
del primer u rrcr de la Vila, que ' cri. cI e;J r.cr Gravina , ; l'U Dl mo lÍu ,

lmel¡ Bofill I l'mOlg, en l'epel (JlILt
(C([lella, IHS3· 1963) Era Im home
extrr>t'èr!1t que re.\lnra\'a hundm I/)()tser
fiJI[ cll¡e.lwdor q\le (btacà mó entre
ds t'l.lItants de e Ilella I,e/ .ICU wracter
ohert I rialler. Quan cunt<lt'm (I l m
Batlle, ell en, cllmmcr e, wxecar-\I ci
ha llar I a fer hromes ds !Isistems.
Camnww com \In mti¡,~ul, Ig\lol '.¡ue
el Il(llk¡}uan 'XXIlI a </1'1 Jeien..j\le

ell

rotu1ari. en form.l oficial

momeM

ci

passatge que es no menucà des d'aque ll

PAS D'EN PEP GILET; wenr-bi descobcm. Ulla placa dedicada:l
perpetuar la 'eva memòria en

HOMENATGE

POSTUM

al bon mariner, millor ",mie i un del, darrers Cólntaire5 de la Vila de Úlella.
Seguidament

el

nos tre Reclor, Rev erend Rafel Durin, proccdi r~

:l

la

benedicció de la mateiu. Obrir:àl':lcIC ci PrCllidcnt de la Associació,; prcndri.

b. p:lraula el nostre Carles Sentis. Clouri el m~ l eiJ: el Magnífic :llc:l.ldc de:
Palafrugell, scnyor J~ n Gòch .

Calellencs i arnia d'en PEP GILET, <lcudiu toU a l'ac, e que sc US in viu ,
per n.1 de rendir-li un tribut pòs tum , :al rememora r les Jev es gestes .

.1'a.lsl'mhlom \. l SC· un lc/s
/,trsonal~e.\ me.1 [>opularl dL eutllLl
entre d, cstlUt'jants
IlII tvl<.'n LlI'arentaT ])Ilrant im cré»](ll en ci ~1<1.1

(cJ>~!lI'\

.IIlm', en Jordi l'lIIg lm dlgIle "TII '(1IL' conL'lxes
l'cscadorl dL' Caldla, l'rl'.senta 'l.s al ru l/ ¡¡¡nhL rl"

l'

1 Llleshores en l'ep llill'i I¡arla am" el rel dïtàlw,
molt mtcre.I.11(( l'er 1.:.1 wn\,JIl.1 dels l'escador.l,
<lmh [(¡ta la set'a natl/raUtat i l.Ilwnt<lncit<ll.
En \'I(la féIl el <jHL t'olgIlé i clejl/l' li (lgrwl(l\'(1. \
el SCil mm fins ([ b .let'CS darreres hores I no C.I
Im\'(! de les .lel'éS ([n\Ol'eS I l'ls .Ieus \'<1S1J.\ d, 1'1 </IIL
tant (besl¡lTat'ln el Sl'lI metge . Elsell lrasl'a.1
tamhl ha cItat C'(ll'pcII!11al l'Ol oh(ln.1 de mOllr t 'l
<1.1.lISt11 al .Iell l'ml¡i Iwml'natge, cosa I¡¡¡C fm¡iiL'nt

LI"

perqul' , l'nrrL' nCNzJtres, s'elogI(! nwl! mL'.1 d.1 morl.l
<1111'
Sd'll

els que encara mll'n. Molt l'oc <bJ>ré.s de Iu
mort, bilte¡;l m im CUlTLT (l)nh L,I .leIl nom

clJ\a 'jIlI' CIC01Lll'gUl'iWn lo, n [>ocs 1'{(trlci.l.
l'm/IIL l'Is <.jUL' l'L'Illm a Caldla t(>t d'una L'Il.I h, m
c/ccUcat tant a en l'eJ> Ui/l't ' l'mhahlnnent J>enjttè
l HI hem adonar dI' (jttl' ttna Calc l/a cic

l'alafnl¡;ell, la <jlle hm'Íem c(jnegllt Ul eLs nome.1
nHl/OTI ml'\'.\ , està de.\al¡areL\nlt Es nwnren cn
Pere, en Blau, en Tianet, en \JIèUo I altro

17 8

IlLscador.\, ¡:eneTalment en eLs hll'enls, <jililn

1Il\'

1e

!lml l"~ uli, i 1,,¡'lildll11l~r. r' 't ,e TL m
Ja nil <jllccf(ll'( JllL lUe '1 t ,I)

I¡((\\at <Pic

(idet, LXl'e/'llo f('tu d'en Fnllhell 1\" In
!lotahlclllL nt llll"
cantellrL \
('ra

JIJIl

<pIC

'JIIL 11 r, tll del,

F.I moria ((IRlIn(( l'ma .11Ih.'t<lllLfal ,Ic ('<lld~ '. IlL r
tallt wmhl' C.I moria ((l.~illlill')\(! all irl dl nOIWClLI
matl'ixo.I. FOli ale.llwrc.1 'jlll wlTL'guer. m li
.Il1hjCctdr {! homenatjar a en l'er (¡i/l'i i (1 ajL'T ir
110.1,

({t'lli, U

la .ICt'lI i)llatge i m,mOTla fent ·Ia

.I{m",,1 tamhL' t/els altres l.mtulres I, en realitat I
tOl.l d.1 /l'IClldor.l ,Ic Calcl/a qlll leml cil, sahL r ho
han .I<llle t jllls ara elqlle.lt autèntil I,,,hlc ll'elTi Lr j
la Cmta Bmw, m(,Jn.1 ca.ltigllt <jIlL' altrò ijue h, II
sofen .10l'mt e.ltTtlmhi>uljlles wnltrt'lL 11,) I," cil,
ací 11<1\'len lTcat, ahocat al mar l'er IOIor, I, ,
t{l¡¡ques l'oltl'.1 un I,,¡hle fet I acah It
C¡¡luhm la )HelllOTla t/els dc.lul lr .'(111.1 i 'FIL ((1\1
dl.1 aJlIdi a IJl<1lltemr la 1l0Sirei RCTm,"lI1r I il 'tL I
els llucs IJll elb t/cmiTen soll I UITe/ .
Carb "l'lll1s.I\C\'JIW dc PilUtITl!~L'II.
setemhre de 1964.

l

d 11
n'

lr,
1

n

I

L'any 1963 existia un pla general de
construcció i millora d'accessos emprès per la
Diputació de Girona. Entre els diversos
projectes que s'hi preveien hi havia el de crear
el que llavors anomenaven "Autopista
Palafrugell - El mar". La idea inicial que
havia partit de l'Ajuntament era la de
millorar la carretera vella, però la Diputació
va creure que el més convenient no era
ampliar l'esmentada carretera sinó crear-ne
una de nova que no hagués de carregar amb
les inconveniències del traçat de l'antiga. La
Diputació estava disposada a destinar més de
nou milions a l'obra, cosa que representava la
meitat del seu import. Davant d'aquesta
oferta, l'Ajuntament va veure que se li
presentava una oportunitat que no podia
deixar perdre. Per altra banda, entre els
vilatans la proposta va ser molt ben rebuda.
La idea inicial era requalificar la zona

com a terreny urbà, creant en un termini de
cinc anys habitatges per a uns dos mil
habitants. L'Ajuntament fins i tot havia
considerat com a punt a favor de la iniciativa
els ingressos que percebria en concepte de
llicències d'obres si continuava el desenvolupament turístic. Es parlava d'apartaments,

I

I

CALEU A

Alejandro L:ngé i i Mili,)
(SalH Pol dc Mar, 19(19
-Caldlcl,19ill),
[lIlter Ic !'Wfé.\.I/li I n1líllc I,er (I[ic/li
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jardins, piscines, centres d'esbarjo, comerços."
És curiós veure corn les previsions en aquest
sentit no han tingut res a veure amb la
realitat, però també és curiós el canvi de punt
de vista que hi ha hagut amb els anys. Llavors
la urbanització dels terrenys contigus a la
futura avinguda del Mar era quelcom de
positiu, interessava buscar més espais i crear
zones residencials. La construcció de la nova
carretera es veia d'una banda corn una millora
de les comunicacions i un acostament de
Palafrugell al mar, cosa que afavoriria el
turisme, però d'altra banda també es tenien en
compte les possibilitats d'explotació turística
d'uns terrenys que es revaloritzarien automàticament. En canvi, des d'un punt de vista
actual, la construcció i la urbanització descontrolada han deixat una empremta prou forta
entre la gent perquè una possible requalificació de l'actual sòl rústic dels voltants de la
carretera sigui un terna molt delicat.
L'avinguda del Mar es va inaugurar al
1967. Curiosament aquest nom se li va donar
perquè la gent ja l'anomenava així quan
encara estava en construcció i l'Ajuntament
va voler respectar el que en deien "el sentir
general de la población". Actualment és
coneguda popularment corn a "l'autovia",
encara que tècnicament no ho sigui, i segons
amb qui parlis fins i tot corn a "l'autopista",
que de fet encara ho és menys. La gasolinera
va començar a funcionar a l'estiu de 1973. Al
1985, es van posar les tanques a les voreres per
tal de protegir els vianants, amb una
interrupció motivada per la manca de pressupost que va provocar que temporalment
quedés un tram sense tanques, Al 1994 s'hi va
fer una nova obra, afegint una altra rotonda a
l'alçada de les carpes per a facilitar-hi l'accés i
fent una mitjana entre le s dues vies que
impedís als vehicles travessar d'una banda a
l'altra, donada la perillositat del fet. Aquesta

h'Il!Cr.lC AI'IIII I (jHll!e.1 (l'<¡/"{llI.~cll

Tot

19':l) 1<J77J

I (',\tll(ll<Ir dret e.1 l'" d"llc<lr el 1<1 1'L'11c1(1

ci,

t,F l',

I1Wnlenll!t 1111(1 Ir",[¡Uo {III1I1IUI1' '1IIe l' 11<c' dc I (li' <lml1(1 hOIl~(I dc Cill! (1I1111l'.1 III" 1'11(1. \ (I {(I)II1<1r p<ln l el( \
l'e,~(lde.1 dcllol1.II.II<IIIII1I11I1<1!llll Oil

el Il' 11 ,
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p<ll,er imlu>r!wlI elll'lllI"lIll'lIillll'llI ell'
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Cmb :;CIlI(1 l'il C.lcnllre 'IIIL "li, 1(1 ] 11111<1 I llreCIIl'cI dl'll
"Amiel de C(lldln dL Pi¡{(lfrllgell" .Il'mlnl hi m<l1l,,1I1111
ci .Iell cull.\clIl 1(1 IC!'(Il'i.\lo. El, ICIII l()ml'<l1I)'1 de 111111<1
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,lIrc de trellre OIII)ml<lIlCi<l 11, I lI1.ll l''

separació, que va estrènyer l'espai per als
cotxes, pretenia també obligar-los a minorar la
velocitat. El cert és que molts han continuat
circulant de pressa, a la vista dels excessius
vehicles que any sí any també acaben sobre el
monticle central de la ja no tan nova rotonda,

EL BOOM TURÍSTIC

Calella de les havaneres
Abans parlàvem d'havaneres. De fet les
havaneres s'han magnificat a Calella, fins al
punt que de vegades sembla que només hi
hagi això i que tots els pescadors anessin a la
taverna a cantar-ne, quan n'hi havien molts
que ni cantaven ni anaven a la taverna. Cal
veure, però, què és el que va passar perquè un
gènere musical que al començament del
turisme ja estava en decadència arribés fins on
ha arribat.
Durant la primera meitat dels anys
seixanta, la majoria dels darrers pescadors que
acostumaven a reunir-se per a cantar
havaneres ens havien deixat. Si aquestes es
van mantenir a Calella va ser en gran part
gràcies que als bars de can Batlle i de la Vela
es van continuar celebrant cantades
nocturnes els caps de setmana, a les quals
acudien especialment estiuejants de
Barcelona. Al Bar Batlle, en Tomàs Palet, que
havia crescut escoltant els pescadors a la
taverna familiar, es va convertir en l'ànima
d'unes vetllades musicals que s'allargaven fins

.9'=

'6'"",,,¿

%.4.%' z_1If:"J
.9.:........... .9"....",~
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Ric Piedras- Monterrey_C/. Himalaya, 225.
Puerto Rico

I

19 de gener de 1.972.

Sr. En Ernest Marató.
Calella de Palafrugell.
Benvolgut amic ¡
..
He rebut el magnífic llibre que recull l es " Havaneres" -llibre
que rn ·ha estat portat. amb motiu del meu ani versari, per 1 "amic Alavedra - i l "he llegit
amb molt de gust.
Trobo interessant que s "hagin
recollit aquestes cançons ingénues . oue responen a una época i reflexen un ambient, i, 50- '
bretot. em complau Que, com me diu lOAlavedra.
enca:;a es cantin de tant en tant com una evocacic de temps passats.
Agratt al seu obsequi. el saluda cordialment

III CANTADA
D'HAVANERES
A
CALELLA
DE PALAFRUGELL
PLATJA DEL PORT-BO

2d·Ag,""969.,b IO'30d,h,;,

a altes hores de la matinada. Un altre establiment on es va mantenir la tradició fou el Bar
Raquel, en gran part perquè era el local
d'actuació d'Alejandro Ungé, un fust er
afincat a Calella arran del seu casament amb
Justa Gifre, la germana de Raquel, que tocava
un petit acordió i que havia format el Trío
Pinilla, tot i que el seu repertori es componia
també d'altres tipus de cançons.
L'any 1966, amb la voluntat de recuperar
aquestes havaneres que anaven camí de
perdre's irremeiablement, aparegué el llibre
Calella de Palafrugell i les havaneres. Va ser una
iniciativa dels palafrugellencs Francesc Alsius
i Frederic Martí, tots dos regidors de l'Ajuntament, actualment amb dos carrers dedicats a
la vila, que es van caracteritzar per ser els
impulsors d'importants iniciatives culturals.
Joan Pericot va escriure el text del començament, després que Josep Pla hagués declinat
l'oferta traspassant-li a ell, i féu els dibuixos
que il·lustraven cada havanera, a més es va
ocupar del disseny general del llibre, creant
una portada que combinava les ratlles de
l'uniforme dels soldats espanyols a la guerra de
Cuba com a fons i la imitació de l'etiqueta
d'una ampolla de canya o rom com a títol. El
text d'introducció de Joan Pericot, que tenia

/)I/C.I f()IO,~Hlflel Ic lo legl 110 «1I110(/¡¡' .. I
J2 d'agoll de ItJ6,\ (II/C cn cI.lel/ dlil \'lIn

ler IlIthlicculc, o Tele-ExpIL'". ,\ la
Iniml'ra, ci ,~~llll PIJn I3IJ I clmcllrc '\iró

aCII/(1/\1 !Jonc"e I)¡"bn \'ell1'c-Iu hllncC.\l
Abill.I i .JIJ( 1\ 1'<:ricol

"l's hCI/ (1\<11

/lIC

1'/](/\,<111, mili! él l'li'

1111(1

II1llrmll li/I , I I kl/ /I llit (IIIL l,d,
IIcl)'(/ i ca,l'l 11\I/IICU .Ion ,;' rrebl ¡¡¡\( cr Ll' ¡
w\,)nI1lW Iql/e UI¡/¡ ( "li,,, /" LI I I, I é Ilt
colkll de gnlll. Aqllell" nil de I/Iolil ,'~,
dL fil 11111 wnl)' \'wg 1,'lIur WlIll11
Caldlll ell "Nml del PIJn 130", 11111 h011\cI
cl/nil.l dinglll ¡rel' l/n \,dl de utllell.l hlml,'1 i
J'è.\llildl(lllèll.';è'WllcnIUlrhilc/(1. d 11\( Ilre
Sirél, 1"l/lIm d,' /cI; lllnortllllJ(I1'llIlu I
ml/lllllld s'e1/,llonm ,¡la ¡rlocc/(!, l' '.\IL li
la <mm de l'llllilt}(/, únfilm I al'l
harqllc,l, e.,calll\'ll Ic.\ n IIII'e.1 11II}1" 1< he' /ci
CIJrnilèl I s'imlallam all lemlll. J< !ICnl
l'aIJll11l,,\'II li lO LUIl/el/a ml/llUll'e
IlImni. t'/llgl/I/a dL III 1/1/ll:'WlÍiI I de
l'envJ1'(/llça LI ~elll l'n~i1f{/\', dl'/ bHIl " li
c()/nllà.1 lellt dd ril11\1 i11\it{/\'lI Ics onllc/el
dd 11\ar. Lo gellt C.\ dil¡rcrlo\,(/ cblnJI 'I Il' IC
o Ilol ¡rel' retrnhm-.lc nitro \'èga,kl ell grl/¡r,1
mó íllti/Jll, al t'Oltitlll de lo {lmna Hol'l/ dc/I
crC11\nll I C<iIlfc.~la e11 C(¡))ll 1/ll0 1I111lJ1II
hO\'(ll1era /lltcnnll1t1blè tjl'è .1 'lllt"aftl)O\ I
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una memòria remarcable, és una petita i breu
obra mestra sobre la història de Calella,
probablement del millor que s'ha escrit sobre
el poble. Ernest Morató aportà la seva també
gran memòria per a recuperar les peces i el
músic Frederic Sirés les transcrigué. El va
editar Edicions Port Bo, a compte dels autors.
El dia de Tots Sants, al bar de Can Batlle, es
va presentar e l llibre amb una cantada
informal i amb la presència d'una trentena de
persones, en la seva majoria familiars i amics
dels organitzadors, que van omplir el local.
Francesc Alsius va iniciar l'acte llegint el
conegut poema de Pere Benavent, amb el
qual s'intentava deixar ben clar que hi havia
un lligam molt important amb el passat. Es va
portar un harmònium de pedals que hi havia a

l'ermita de Sant Sebastià i que va tocar
Frederic Sirés, acompanyat per les veus del
grup Port Bo.
La cosa va tenir tant d'èxit que, l'estiu
següent, Francesc Alsius i Joan Pericot van
proposar de repetir l'experiència. No va ser
quelcom de molt treballat, no es va dir
"volem organitzar una cantada", sinó que va
tenir una gran part d'espontaneïtat i improvisació. Probablement va ser a partir de la
segona edició que es va oficia li tzar la
intervenció de l'Associació d'Amics de
Calella com a organitzadora, encara que
extraoficialment era com si ja ho fos, perquè
tant Francesc Alsius com Joan Pericot eren
membres de la seva Junta Directiva. A més
dels dos citats, hi van participar molt activament el president Antoni J. Rovira -bastant
oblidat a l'actualitat quan de fet va ser qui
més feina va fer en els primers anys- i
després Lluís Esteba.
La primera cantada oficial es va fer el 2
de setembre de 1967, al començament del
carrer de Calau. Francesc Alsius va telefonar
el dia abans als bars del voltant dient-los que
tinguessin més cremat del normal, ja que hi
hauria més gent. Es va portar un piano i
instal·1ar una precària il·luminació que anava
connectada en una casa propera. L'any
següent, la cantada es va desplaçar una mica,
entre el bar Gelpí i can Palet. No fou fins al
1969 que l'escenari es va traslladar a la plaça
del Port Bo i d'allà ja no se n'ha mogut. L'únic
canvi, dins la mateixa plaça, va tenir lloc al
1979, quan els canta nts, que es posaven
d'esquenes al mur de Can Batlle, es van
col·locar d'esquenes al mar sobre les roques
del Fesol, davant la problemàtica creada per
l'augment de gent i les empentes que hi havia
a la rampa.
El primer any, el senyor Rovira buscava
per a presentar l'esdeveniment una persona
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que sabés idiomes i la tasca va recaure en
Roser Gelpí, que féu de presentadora en
castellà, francès, anglès i alemany. Potseriorment se'n va cuidar Brigitte Robert, però
sense sortir a l'escenari, amb veu en off en
altaveus. Aquestes representacions es van fer
encara dins l'amateurisme més absolut. A
partir de llavors la presentació va anar a
càrrec de professionals de la ràdio o la
televisió.
Durant les tres primeres edicions,
l'empresa de Tomàs Moret es va cuidar d'anar
a buscar les cadires a Palamós, el piano a
l'Hotel Alga, i de muntar l'enfustissat sobre el
qual actuarien els grups, tot de manera
gratuïta fins que la feina es va anar fent més
important i no fou possible continuar fent-ho
sense cost.
La cantada de 1969 va estar a punt de
suspendre's per problemes de finançament.
En el moment culminant de preparar la
vetllada, l'Associació va rebre un comunicat
de la Direcció de la Promoció del Turisme
denegant la subvenció sol· licitada, que els
havia estat promesa l'any anterior. Es veu
que el delegat de Turisme de Girona havia
estat traslladat de província i no havia deixat
constància a Madrid de la petició. Això
obligava a suspendre la cantada, mancada
del suport econòmic necessari, i fou el que es
va decidir fer. En divulgar-se la notícia,
diversos associats suggeriren al senyor Rovira
la necessitat d'obrir una subscripció popular
per a sufragar l'acte. Llavors ell va
encarregar-se personalment de fer una sèrie
de visites als socis demanant una
col·laboració econòmica. Només van fer
falta vint-i-set visites i la tercera cantada es
va poder celebrar.
L'èxit de la iniciativa va superar totes les
previsions, començant a arrossegar un allau de
gent que un poble petit com Calella no estava

en condicions d'assumir. Una circular d'aquesta
època de l'Associació als seus socis deia que
"fins ara mai a la vida no pensàrem que
s'aplegués a Calella una tal aglomeració de
visitants". Alguns van criticar que s'hagués
perdut l'esperit que impulsava aquelles
primeres cantades de taverna, altres es
queixaven del rebombori nocturn. Al 1969 es
van comptabilitzar tres mil persones, al 1973 ja
eren quatre mil, però això no és res en
comparació amb la invasió de quaranta mil
visitants que s'han calculat en algunes de les
darreres cantades. L'Associació va fins i tot
manifestar, en el llunyà 1974, el seu desig que
l'interès de la multitud decaigués i s'obtingués
així "la mida justa". Res més lluny de la
realitat. La cantada va anar creixent i adquirint
més i més importància. Entre les personalitats
que han assistit trobem Adolfo Suarez (1977),
els reis d'Espanya, el príncep i les infantes
(1978), Josep Tarradellas (1979) i Jordi Pujol
(1980), tots gràcies als bons oficis de Carles
Sentís. Quan van tomar a venir les infantes,
també al 1980 i per segona vegada, inesperada-
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Tota tlsca de grup posada ,li scrVl'1 d'una
(omUl1itat con ve que siguI conSILlerada de t lnt
en tant i el seu sentit i el sel, dese!1\'olul'ament
es passin a ]¡¡ prova del rep,ís I delmtllorament.
Diem alxl) pensant en les Cant Ides
d'ha\ ,meres de ]¡¡ nnstrl c.llelb, que engu,Jny
han arrihat ,1l11h eXlt erl'ixent l ,1l11h un punt de
discl"Lt to I l'edllltí \ uitena; mtllor diríem ]¡¡
novena, Sl es comptes oficialment la que es teu
pe r Il1lciar-les i que es celehrh "rran de
l'al'artci(' lklllihrL Cale/Iii ,Ie P,.lafrugell i lc.\
HClt'imCk\, llihre (,ue per r,H n, ,k senslhilltat
)I!all

fou pensat i e scrit tOl dI en L t 1,,1 i per r Ions
de cultura les lletres de les h: V<lnerL s hi ,,')!1
tnnseritl's ral c,)m es lant,lITn o sia l'n
.: lstell,!. f\ un modest rlcullll'¡,n folkl'lIT
\'i\'Cnt d'unes l 1I1\,ons l re"des i L1I1t Id"s .lmh
text castclla I que ,lIxí helr, Senti e,lI1t 1r ris
m,H'ncrs de ( IldL, _lUl de l'Idioma otic II
S<lhien el que v n <ll'rendre dI "cst((r plc.l!;1 1dm ell
Africa" <lmh e l.stdlar,s fent el sokLn
Les \'Ult emt<llles ,!arrere' han est, ol .Ir 'e a
car 1 ,lc l' \"Llll,IL li II \1 lIC' Ie (' 1 l'lh, I l'i
seu C'JIllI, CUIll és n:llur I, ha 111" ~nt te 1lll1es
I pn)\'atl res, No ud dir qUè I Iun.'s d',H I el
resulllpot ter-sc l'0sili\ 'ment umstfllLtIU I és
Ul!1\-enient le f, r lo,
En pmller lloc.: I reraSSi l\,n'~ln.lt les
c 1I1talks, Al IL'S, lS tin'lllt el peul 1 'r 111
u"ldillO 11 I e ,1 b P,"SIO pel (., nt L le
['ossell'n li, h,lhn n,s d'lll'lest l'LI t dl
P'rlafrugclL DcsprlS dl non.le tcmp .l'é,ser
ne l'expansil\ emoti\ a I reLrl"ltl\ a l" ",1 ren ,I
l'ús partlcuhr de callI gn,p que l'S rll,nta al
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vlllt d'una taula hen pn1\'lïlLr I així les

lhieut i Cnrb

de
cone\.!uerun I \'Isquérl'1l1 eb p,llafrugellencs
d'ahans del turisml', Precisall1ent pel gran
,L 1l1t de llmllalit.rt del nostrl pal>, \'o!.gUéreI11
i t Ii \Tgad,¡ erràrem, qUt un,1 cosa t,1I1 \'1\ a

~Cllti.\

,n IIlCL\11! d'l/lla dl b rCWl/IJl1,\
llll ,I C ili Rallc,

/'AS,\I!CIllCII! L/lli' tL'1lIe'll

Amh aquest ideal p!l.s<rt pn It, s'ha pl'!lcurat
depurar Ics successi\'l's C1I1t Ides, que C(lm l'S
natur,d, han tingut gr,ll1s ,¡[ts I haix(\s I

des, l'' riLI() dels c!arrers vells 1'1I1talreS
ugmentà 1afan\ de l'e \'llC<ICIl') ticlcll purd,
l'u :lIXO l' ASSOll<lL I() d'Amics de Clklla

des\'Iacilll1S, dl' Gml a la multitud, lamentahk,s,
T(lt ha l'stdt kt de hon~1 fe I amh ci pl n, 1ll1U1t
posm l n la sc'n~ille,a i hon gust I per alxo s'h:rn
arracondt els duhtes inicwls, elmh la h,lITeja
Ihst 11l10S<1 de progr'lmes (s';1rrih,í a l'S lançons
tesm'l's), les bamholines t1orllesques, lis
loclltors xan>I1S, l'escen,H1 I la t1ll1mm,lCll') I

SLmprc ha dIt i repetit ,I caldna respectar Li
Slll l "neS! ulterl que Iljuestes G1I1tadcs n"

fins b Iml'l'!l\'lSalIlí dels cantairl's ,I ,!Ctuar; tot
amh l'lnens I rrl h.llls, ,lmh ci ft deSltjahle

" an 1'1,11 un !Lsuval o un concurs per afahg~
el gust dll .1uC no comprenguI Call1l:r I clsCII
<,Irl', S,m, sen:tl ¡ment, una Ct'oWClIJ," mill(ll
un IHlInenat~e ,1b h, mes I les C(lses de Llkll:r
qUl han ,lcsaparegut amh c:I tcmps i les
Circumstancies, I en aquest sentlt pensem que
el re curd cal m'i\'ar-Io de la manera més
aJllstada a ,lquellm(m llesaparegut.

LI'ohtenlr un mínim Lqudihri,

I sensible ¡(lS cone\.!ulL l'l'Is quC' no fonn,!\'L11
pmt Jels nostre m,in de cdlh dia, LI
L!)Il1Cldc 1C1,1 d';lljuestd expanSle) amh b

m;¡j

prou

perfell e
~I anem, doncs, d comidcr,lr l'est'lt al tual de
les Crnta,k, \TlIfel1l qUl'J.1 s'h,1 est Ihlcrt IIna
rclacll) c,.rdiall di recta entre la ,gran quantit:lt
de públrc I l'CJ'()CllCllí cerlada pl Ls
"rganitzadm's, La gent'lda qUe ha \'ingut ,1<]UeSt
any gosaríem cllr que ha estat exceSSI\'a, FI que

l

I <lm, ,¡Ul t I St'L '" >In t Hr 'uC

la (lhulL del l'ort Bo ( h quc c Ilsldcre n

l'l'I'

la natrll(

inanHl\ 1,,1e- l'lis 1110tius C\'OL'ltIlIS èXl'llS'ltS) l'S
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['SPCTem ,llIL l'i'1kTè, de la I 1lI1tJtud d~e llir

l

dcshorès ohtmJrcl11 la

Illllb

¡usta,

, Tal11hc l'curun que la t'ISGl teLl a l'hi\'Lrn en

cant r sardanui i ha\ ,mercs i tot ,lllo

Ile!,'r .11' qLLl! ts.

L,

le s ¡ I i

",spcrit, la senslhi! t t i el t>on Jlst demal't

,,11

reT,
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cra IlH It CSpllnt.l11l pen> quc ja no pot torn'lr

müslL ni p"et I qUl' \al¡.,uill l'S ,k'dlearan a

mé:-i.
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ment per a gairebé tothom, se les va instal·lar
en una casa del carrer de Bofill i Codina,
després de demanar l'oportú permís als
ocupants, que van haver de suportar amb
resignació que els serveis de seguretat els
escorcollessin la casa.
La cantada se celebrava el primer dissabte
d'agost i es va acabar traslladant, al 1979 i
emmig d'una certa polèmica, al primer dissabte
de juliol, per tal d'evitar les aglomeracions i
mirar de disminuir els actes de vandalisme
d'anteriors edicions . No tothom ho va
entendre així: "és l'únic espectacle del món que
fa esforços per a evitar públic". -Va dir algú.
"Sempre ens hem de distingir. Ho fem al revès
de tothom". De totes maneres, l'Associació va
voler deixar clar sempre que la cantada no era
un festival ni un concurs "per afalagar el gust
de qui no comprengui Calella i el seu aire",
sinó una evocació i un homenatge als homes i
les coses de Calella que han desaparegut.

En aquella època, la feina requeia
especialment en Carles Alsius, el fill de
Francesc i consecutivament secretari i
vicepresident de l'Associació, i en Lluís
Esteba, que era el puntal de l'organització.
El primer vivia a plaça Nova, a Palafrugell, i
el segon aprofitava quan anava a comprar al
mercat per a visitar-lo i comentar les coses a
fer. Lluís Esteba, que estava jubilat i s'hi
pod ia dedicar a fons, muntava la cantada
d'una manera gairebé artesanal, a base
d'innombrables trucades i visites. En el text
de presentació del programa de la XXXIV
edició, es podia llegir que "L'Associació
d'Amics i Veïns de Calella per espai de 20
anys, fou l'entitat que va permetre la
continuïtat i millorament de la cantada, si
bé ho féu possible l'efectivitat i abnegació
del seu soci, el calellenc Lluís Esteba i
Ave llí" . Aquest també s'encarregava de la
selecció de grups, que era una de les
problemàtiques més importants i una tasca
en què es va comptar amb l'assessorament
d'alguns membres dels grups Port Bo i Peix
Fregit. Els grups que s'oferien per a
participar eren cada cop més nombrosos i
enviaven prospectes i gravacions en casset.
El dia de la cantada, es comptava amb la
col·laboració de quatre o cinc persones més
-norma lm ent de la mateixa Junta de
l'Associació- que es dedicaven a posar
cadires. El dia assenyalat la feina no era pas
senzilla, calia estar pendent dels micròfons,
els llums o les càmeres de televisió, així com
de la gent que intentava colar-se, que era
nombrosa i molta ho aconseguia, ja fos per
la platja o per les escales del costat de la casa
Aedouard.
L'any 1987, l'Associació va decidir
traspassar l'organització a l'Ajuntament de
Palafrugell, en vistes de l'envergadura que
havia agafat l'esdeveniment. Aquest fet va
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venir motivat en part per la feina que
suposava organitzar-ho, però també va tenir
importància en prendre consciència de la
responsabilitat que tindria l'Associació en
cas que hi hagués qualsevol accident. Es va
entendre que, si bé els ajuntaments ja tenen
assegurances de responsabilitat civil per a
actes públics, una associació de veïns estaria
molt més desprotegida. Sense anar més lluny
ja hi havia hagut dues amenaces de bomba
que van obligar la policia a regirar-ho tot.
Per altra banda, la cantada era utilitzada
com a reclam turístic i fins i tot polític per
part de l'Ajuntament, que en treia molta
rendibilitat i en canvi col· laborava ben poc.
El cert és que l'Associació no va saber
explotar mai comercialment les havaneres.
Això va ser en certa mesura lògic, ja que
aquestes en cap moment s'havien vist com a
negoci, però va suposar que els organitzadors
es moguessin sempre dins uns límits
econòmics bastant arriscats. L'Ajuntament
donava en els darrers anys 175.000 pessetes i
encara calia barallar-se per a obtenir-les, no
es cobrava res a la televisió ni a les emissores
de ràdio, els bars del voltant tampoc no
col· laboraven tot i augmentar considerablement els seus ingressos ... Si algun any
hagués fallat el patrocini que donava "La
Caixa", l'Associació hauria quedat a deure
diners. Si en cas de pluj a s'hagués hagut
d'anul·lar l'acte i tornar els diners de les
entrades, hauria estat impossible fer-ho. Era
una situació massa delicada.
Un dels mèrits de la cantada de Calella
i el seu fet distintiu ha estat allò que Xavier
Febrés va anomenar control de qualitat: el
manteniment d'un criteri de selecció dels
grups que, cada vegada més nombrosos,
manifestaven la seva voluntat de participarhi. La regla va ser sempre la de mantenir en
la seva major part havaneres tradicionals,

cantades en castellà. Paulatinament es van
anar introduint havaneres més modernes i
en català, però sempre essent selectius i
mantenint les antigues com a majoritàries. I
això perquè no només hi havia grups que es
limitaven exclusivament a havaneres noves,
sinó que se n'oferien d'altres que el que
cantaven ni tan sols es podien anomenar
havaneres. A mitjans dels setanta fins i tot
es va crear una polèmica sobre si només
havien de ser en castellà o també en català,
una discussió que des de llavors sempre ha
estat present i que es va veure tergiversada
en barrejar-se amb opinions de catalanisme
gairebé polític que en realitat no hi tenien
res a veure. En tot cas, des de l'Associació la
postura sempre havia estat a favor de les
havaneres tradicionals en castellà. Segons
Francesc Alsius, catalanitzar-les era com
castellanitzar una sardana. Per això El meu
avi va trigar a cantar-se a la cantada de
Calella, no fou fins al 1977 i va ser més
aviat una iniciativa espontània del públic,
que ja la coneixia. Primerament era en
A 300 METROS
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català i a més Joan Pericot sempre havia
cregut que era una havanera sense cap mena
de rigor històric. En canvi cantar La bella
Lola al final de l'actuació fou quelcom que ja
va quedar més o menys institucionalitzat des
del primer any,
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Correus i telèfons
Fidel Pareras era el carter de Calella i, tal
com havia fet Erne stin a Morató, teni a
l'oficina de correus a casa seva, a la baixada
del carrer del Pirroig, abans d' arrib ar a la
farmàcia. Ell reclamava un local i finalment
l'Associació d'Amics de Calella va aconseguir que li habilit ess in una minú sc ula
es tança just al començament del mate ix
carrer de l Pirroig, a l costat de l' ac tu a l
magatzem Lloveras. Posteriorment a Fidel,
hi van h ave r diferents ca rters, i a l' est iu
venien alguns interins de Palafrugell.
Quan hi havia aquest remenament de
funcionaris de correus, el repartiment de la
correspondència se'n ressentia, encara que ja
de per si era bastant informal. De vegades
fins i tot el duia a terme algun familiar del
carter. La cosa funcionava de manera tan
desmanegada que, en un dia d'estiu, un plec
de cartes per repartir es va quedar abandonat
en un racó a l' ombra, que e ra o n e l
repartidor su bstitut s'havia assegut per a
reposar, utilitzant la correspondènc ia com a
coixí i oblidant-la allà, A més , als afores de
Calella no es repartia cada dia i això, en úna
època en què e ls t e leg ram es arribaven
barrejats amb la resta del correu ordinari,
provocava que missatg es urge nts es
qu edess in alguns di es e mp antan ega ts, a
menys que l'interessat es tigués a l cas i es
cuidés d'anar a recollir-los , Per altra banda,
semblava com si certa correspondència fos
del domini públ ic: un calellenc estava

suscr it a la revista Playboy, que arr ibava
directament dels Estats Units en un sobre
discret però que a corre us ja tenien identificat i, en una ocas ió en què la revista no
acabava d'arribar, va anar a reclamar-la al
carter i aq uest li va dir que "ah, sí, l'este m
ll eg int"; es veu que a bans d'entregar-la
obrien el sobre i la publicació passava per les
mans de tots els empleats de correus.
A l'ho ra de parlar de telèfons co nv é
rec ul ar una mica. Una n o ta hi stò rica: e l
primer telèfon a Calella el va fer insta l·lar
Jos ep R e ig, que h ag ué de co l' loca r un a
terminal en el terrat de la seva casa del ca rrer
de Bofill i Codina i pagar tota la instal'lació
des de Pa lafru ge ll fins a Ca lella, unes nouce nt es pessetes. Abans de la g ue rra, e l
telèfon nLuuero 1 era per tant de ca l'Alsina,
e l 2 de ca n Ge lpí, e l 3 de l far de Sa nt
Sebastià, el 4 de l'Hotel Med iterrani, el 5 de
la Marineda, el 6 de l'Hotel Terramar de
Llafra nc, e l 7 durant un temps no era de
ningú, i el 8 de can Batlle, El telèfon públic,
com s'ha vist abans, es trobava en el bar de
l'Hotel Med iterrani. Com ,que pocs particulars en tenien, era bastant útil.
Després de la guerra va passar a ocuparse del te lèfo n públic Ju a na Ce ldran, la
primera dona de Fidel Pareras, i es trobava a
la mateixa casa del matrimoni on durant un
temps hi h avia hagut co rreus, és a dir, a l
carrer del Pirroig número 13, En morir ella,
e l telèfon va passar a cà rr ec del fuster
Alejandro Ung é, que e l tenia a l costat
mateix de la fusteria, al carrer de C hopitea.
Això era un problema, perquè si hi hav ia
alguna màquina funcionant el telèfon se
se ntia ma lament i la ge nt es que ixava, A
més, si trigaven a donar línia, ell aprofitava
per anar fent feina, cosa que de vegades es
tr ad uïa e n què cal ia esperar-se més del
compte per a estab lir comunicac ió. Llavo rs
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n'hi havia algun que li deia que en comptes
de telefonar a Palafrugell potser hagués anat
més de pressa anant-hi directament.
No fou fins al 1966 que la Companyia
Telefònica va emplaçar una cabina pública a
Calella, proj ectant la instal·lació de nous
locutoris que s'ubicarien uns anys després a
l'edifici de les escoles.
Les processons

i la reforma de l'església
Per arribar des del carrer de Codina a la
plaça de l'església, que al princ ipi estava
pelada i només era una esplanada de terra,
s'havia de pujar un monticle. Mossèn Rafel
havia comentat que el més convenient era
fer-hi una paret i uns escalons i Àngel Miquel,

que era el veí de davant, es va oferir a pagarho. L'obra es va fer al 1950, el mateix any en
què Àngel Miquel va morir, i qui va acabar
pagant-ho va ser la seva vídua, que després del
fet lògicament no estava en la millor de les
situacions per a fer donatius. Tant els escalons
com el mur, més endavant allargat, són ara els
mateixos que es van fer llavors.
L'any 1953 es va coHocar la campana
petita que hi ha actualment. La gran és
anterior, data de 1940 -es va beneir en
ocasió de la festa major- i va ser una
donació de Santiago Martí per a substituir la
campana que havia estat eliminada durant la
guerra civil.
L'església es va reformar i ampliar al
1958. Mossèn Rafel va portar la iniciativa i
es dedicà a recol-lectar els diners necessaris
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entre els veïns, organitzant activitats diverses
com ara funcions de titelles a la plaça de
l'Església durant l'estiu per a recollir fons
entre els assistents. La reforma la va dirigir
Joan Pericot, que no va voler cobrar res per
la feina. Es van fer les escales que pugen a
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l'altar, ja que fins llavors tot era a peu pla, i
les naus laterals.
Mossèn Rafel va demanar a Joan Pericot
si coneixia algun pintor per a l' esg lésia i
aquest li va recomanar Raimon Roca, que al
1959 va pintar per al presbiteri dues teles
amb escenes al·lusives a la vida de l'apòstol
Sant Pere, patró de Calella, a l'esquerra la
pesca miraculosa i a la dreta el lliurament de
les claus del regne del cel. Igualment va
pintar Crist envoltat d'àngels i sants a la
volta de l'absis. Raimon Roca s'aixecava a les
sis del matí i treballava fins a l'hora de sopar,
concedint-se només una horeta per a dinar.
Aquestes teles es van haver de restaurar
recentment, ja que a diferència de la resta no
són pintures murals, sinó que es van
enganxar a la paret, i amb el temps s'havien
ress ecat i començaven a separar-se. La
restauració va costar 550.000 pessetes.
Curiosament Raimon Roca no va firmar mai
la seva obra a l'església. Quan l'actual rector
mossèn Anton Recio va saber fa pocs anys
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que el pintor era a la zona va intentar
localitzar-lo per tal que vingués a Calella a
deixar la seva signatura, però era massa tard i
l'artista ja havia tornat a marxar. Per cert
que sobre la decoració de l'església en podem
trobar una referència en el llibre de Josep
Maria Marquès Rutes d'art sacre (1939- 1985)
(Quaderns de la Revista de Girona, núm, 3),
El campanar es va acabar a principis de
1962, L'Associació d'Amics de Calella va obrir
una subscripció popular al gener d'aquest
mateix any per a sufragar les despeses
d'adquisició d'un nou rellotge, ja que l'antic
s'havia espatllat. Finalment, el rellotge es va
beneir i inaugurar al mes d'agost. Val a dir que
mossèn Rafel en va voler adquirir un que quan
toqués les campanades ho fes dues vegades,
perquè deia que els pescadors que eren a mar
no estaven prou al cas per a comptar-les el
primer cop i per això anava bé que es
repetissin. Es veu que al començament algun

estiuejant a qui aquest doble repicar de
campanes molestava es va oferir a comprar un
rellotge a cada pescador, però al final tot va
quedar igual. D'un any després, de 1963, data
l'estàtua de fornícula representant Sant Pere
que hi ha sob re l'entrada principal de
l'església, obra de l'artista naïf establert a
Regincós Antoni Macià, Pel que fa a l'estàtua
de Sant Pere que presideix el presbiteri,
aquesta no és de talla tal com s'ha escrit, sinó
un "sant d'Olot" que va comprar mossèn Rafel.
Al 1968 es van dur a terme les obres
d'urbanització de la plaça, que fins llavors era
de sorra, deixant-la empedrada i amb uns
bancs de pedra. Joan Davan havia fet els
forats per a plantar els pins, que es van treure
de la muntanya de Sant Sebastià i van ser
portats en carro fins a Calella. El disseny de la
plaça també el va fer Joan Pericot.
Mossèn Rafel es va jubilar al 1975, essent
substituït com a rector de Calella per mossèn
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Joan Bosch, però continuà dient la missa dels
diumenges fins dos o tres anys abans de morir.
En el moment de jubilar-se, va traslladar el
seu domicili a la casa que s'havia fet construir
a l'altra banda de la plaça, deixant la casa de
la rectoria per al nou rector. Mossèn Rafel va
morir als 98 anys. Quan li preguntaven quin
era el secret de la seva longevitat sempre feia
referència a les seves llargues passejades i al fet
que encara s'entretenia treballant una mica a
l'hort de casa seva.
La reforma de l'escola
i el seu posterior enderrocament
L'any 1968 es va dur a terme oficialment
la unió de l'escola de nens i la de nenes,
formant una única classe mixta. Al 1972, es
va tirar endavant un projecte d'arranjament i
distribució de l'edifici de les escoles. Es va
millorar l' au la que s'utilitzava, fent que
tingués més llum i ventilació. El pati de la
part oriental de l'immoble també es va
arreglar de manera que fos allà on els alumnes
sortissin a les hores d'esbarjo, ja que el de
l'altre costat tenia entre altres inconvenients

el de trobar-se massa a prop de la carretera i
això podia representar un perill. De la
mateixa manera, també es van condicionar els
lavabos de la banda del nou pati i es deixaren
de fer servir els de l'antic. A més s'habilità un
local del costat del carrer de Chopitea per a
l'estafeta de correus, insta[.[ant també en el
pati d'aquest mateix costat unes cabines de
telèfons. Tot va estar a punt a partir de 197).
Tot i això, l'escola continuava estant en
molt mal estat. Al 1977, mentre es feia classe
en una de les aules, el sostre de l'altra
s'esfondrà. Els alumnes i la mestra es van
pensar que havia estat un tro. Ni tan sols se
n'adonaren en sortir, ja que la porta de l'aula
afectada estava tancada. Llavors l'Ajuntament
va tancar l'escola, en part perquè el trasllat dels
alumnes a Palafrugell ja no era tan problemàtic
com anys enrere i en part perquè l'edifici era
perillós. Hi hagué una discussió sobre si calia
arregla~-lo o bé si el millor era enderrocar-lo. El
26 de febrer de 1982, l'assumpte es va presentar
dins l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament de
Palafrugell, en el qual es van fer paleses les
diferents postures. Finalment es va aprovar la
proposta de "proceder a la demolición del
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edificio de las Escuelas de Calella y construcción de cimientos, tomando al mismo tiempo
el compromiso de llevar a cabo la edificación
del nuevo edificio lo mas pronto posible". Tot i
haver-hi acord en què l'escola estava en estat
ruïnós, alguns membres del consistori creien
que encara es podia aprofitar, mentre que altres
manifestaren que aquell edifici era totalment
insuficient per a les necessitats de Calella. Per
altra banda, ja en aquest ple els opositors van
argumentar que la voluntat d'aixecar una nova
escola era només una declaració de bones
intencions. De fet en això va quedar tot, però
no deixa de ser quelcom lògic sabent que en
aquella època ja hi havia un debat establert en
l'àmbit de l'ensenyança sobre el problema de
les classes superpoblades d'alumnes. Mantenir
una escola amb només una dotzena
d'estudiants quan l'ensenyança bàsica estava
col·lapsada amb la generació del baby-boom era
car i poc operatiu.
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PEL·LÍCULES I SÈRIES
RODADES A CALELLA

Bo, on \ an muntar un decorat d,l\'<mt de la
recepCió, Per casua]¡tat \ an coll1cidlr a
l'hotd amb un grup d'estudiants que eren

Ayuesta és una llista, certament incompleta, de

d'excursió 1 que es llançaren en massa subre

les pe[.[ícules i les sèries de tele\'isió rodades a

l'actor per demanar-li autt')grak

Calella, A més d'alx(), tamhé s'hi han filmat

escenes a la platja lici Port Bo I a l'avll1,!;uda

diverso" espots publicitaris,

1958, Ana dice sí. Direcció: Pedw La:a,g,¡.
Repartunent: Analia Gadé, Femandll

Es \dn rodar

del Mal.

- 1997. Enln'azm de In mujer madura, Direcció:
Manuel Lombardero, Repartiment: Juan

Fem,ln-Gómez, Laura Valenzuda, Antol11o

Dicgo Bottu, Fa)'e Dunaway, ]t)anna PaClda,

Ozores,

Carme Elías, Rosana Pastor, Ingrid Rubio,

- 1959, Crimcn para rwén casados, Direcció:
Pedro L Ramírez, Repartiment: Fernando

Imanol Anas, MIgucl Angel García, Florence
Pernel

«1 Calella només van \'mi, el primt:r I

Fcrnan-Gómc:, Conchita Vdasco, Roherto

cls dos últims), ElmenJadur del Bar Batlle e"

Rel', Raül Cancio,

va cUn\'ertlr en una habitau() d'èpuca,

-1963, So/det'crano, Director: Juan Bosch
Palau, Repartiment: ArtufO Fern,índez, Lu:
tvhíryuez, Rossana Yanni, Rafael Alonso,

- 1966, Sl! nomm-e es Dall/me, Direcció:
GerIn,ín Lorente, Repartiment: Geneviève

Durant un moment de la fdmació,

ci directur
el

va prohihir als curiosos que es quedessll1 en
tram de carrer que

\'<1

de la plaça de Sant

Pere fins a la baixada al Purt Bo, ja que des
d'allà es diposa d'una ns ta pnvileglada de la

Grad, tvlIchel Suhor, José Antonio Amor,

finestra delmcnjador i s'hi estava n>dant una

Patriua Loran,

escena de llit,

l'im 11', '((11 llu

- 1968, Tren de mac/Tugada, Direcció: Antoni
Rihas, Repartiment: Joan Manuel Serrat,

PINTORS
A CALELLA

de Calella en und vul~ arit t

Hem tingut oC;lsiú de parlar d'alguns pintors,

respectahle d'1rtistes que ens h,m delxdt li" es de

13 capítols de RTVE, Autor i direcció:

Potser eI,; m('i :>igl1ificatlus i emblemàtics -

\'alor.

Adolfo Marsillach, Repartiment: Adolt(l

cadascu l1 düi,; la seva èpuca i sempre deixant la

Citar <lllttlrS el" lquest Cds

Marsillach, Luda Bosé,

porta oberta a altres opininns- serien Baldomer

sempre ln yued: ran al rintlr, piro l'>C 1t

María José Goyanes, Manuel Galiana, Emilio
Gutiérrez Caha, Crbtma Galbó, Serena
Vergano,

- 1976, La señora Garda se confiesa, Serial de

- 1977, Las rutas dd sur. DirecCIÓ: Juseph

otriHl '. El "l t

possible \'ulgaritoau(í hi h2 un nUlllhe molt
",
'S III"

JSl, 1)( , I

Gill, Joan Surra i Rodolfo Candelana, amb una

C<ll1\Tnlent ter un eshos del ¡ianm 'm,l èXlstq,

Lose)', Repartiment: Yves Montand, Miou-

menció a Josep Maria Prim, Però n'hi ha hagut

podem parlar pcr exemple dels Importants

Mlou, Laurent Malet, France Lambiotte,

molts més, Carles Sentís l'scri\'ia que "Cald la

pll1tms de (ora que, sense h,,\-er-s~ C8J"J(·l'rlI lt

19bO, lo somw mlQ, Direcció: Sofia

deu ésser el poble -{) barri d\m pohle- més

l'U conre dl manera h, hltualla tell'atILa
lalellenc 1, si qlll dur "lt llet 'n lÍ ll(lcs t l'I Il"
vingueren a pintu al ppbL ('cnt !com X,!\'ltr

Scandurra, Repartiment: Maria Schneider.

- 19b1. Pa d'àngeL Direcció: Francesc

-

P

que s'ha dt reconuxer lS ,¡Ul el1lmg d' lyues.ta

pintat de Catalunya", Ayuest fet pot haver estat
bo o dolent i deu ser el que \'a porrar a Jnsep

Bellmunt Repartiment: Eva Coho, Lorenzo

Martinell-pintor també- a manifestar respecte

Blanch, Jmep tvbllol o Josep PU1gdang'o];¡s,

Santamaría, Patricia Sole)', Pierre Oudry:

del poble com a tema pictòric yue "el pintoresc

Cl1\ lats per

Als anys 80, Emilio Aragón va venir a rodar

yUC representa la l'latja de Calella, amb les

mateixa amh yu! trl'ballm ,I J dr "err I, I" le

alguns sketches del seu pmgrama Ni en ¡'it'O ni

\'oltes i les barquetes amb veles, i totcs Ics

l'ren contem¡)()nn'< d'auuest I parlant dd

en direcw, L'equip es \'a esrar a l'Hotel Port

l'ossibles merdetes, yue han col1\ntit la platja

plI1tor Serra és oblrgada la r 'terenCI,1 "ls

la SaL ParlS cic Rarcel,{na, la

Is·es
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que van començar com a uns dels deixehles que ell
portm'<l a Calella perquè l'ajudessin, per exemple
Jesús Casaus, Josep Navarro o Josep O. Abna,
T amhé l'a pintar a Calella Jaume Roca. Temps enrere
van venir igualment una sèrie de pintors estrangers,
especialment francesos, I, continuant amh el toc
cosmopolita, encara que en categories diferents, hi ha
els anglesos Alan Deacon i Eric Harwood.
Entre els estiuejants s'ha de destacar Ricardo Rutllan,
encara que només sigui per la gran quantitat d'olis
calellencs que l'a pintar, o també Antonio Riviere, un
altre estiuejant habitual, malauradament més recordat
aquÍ a causa d'un plet per a edificar sobre la punta
dels Burricaircs que no pas per la seva producció
artística.

El menlÍ de l'homeru!tge a mossèn
Rafel t'a comptar amb Ull dibuix de
l'església fet per Rodolfo Candelaria.

La llista dels pintors contemporanis que sot'integen per
Calelln no acabaria mai i en el futur hi haurà ocasió
perquè algú els tracti de numera més detallada. Malgrat
això, és inevitable parlnr del palnmosí Jose[l Sarquelln,
recentment Jesa[laregl!t, tant [ler In sem qualitat artística
com [Nr hal 'er estat dels [lintors que de manera més
continuada ha retratat el paisatge calellenc. I també cal fer
una referència als palnfrugellencs Josep Martinell i Josep
Puig i al calellenc Tomàs Moret, artistes que,
independentment d' haver tingut més o menys ressò fora de
l'àmbit local, sí que són autors d'una respectable
producció amb temàtica calellenca que s' ha ficat dins un
munt de llnrs del municipi, convertint la sem t'isió del
poble en quelcom molt habitual. En In mateixa línia però
anteriors a aquests darrers, els dibuixos de Joan Pericot i
de Roger Deulofeu Bonnin també ens han deixat una
imatge molt característica de Calelln. Contmuar amb una
llista no seria gens difícil, però no és aquest el lloc per a
fer-ho.
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Notes sobre arquitectura,
urbanisme i edificis d'interès històric

Calella és com hem vist un poble de formació tardana, la major part del seu
conjunt tradicional té probablement menys de 200 anys. L'estructura urbana no
obstant va patir poques alteracions fins que hi hagué el canvi de modus productiu
de la pesca al turisme.

E

l primer creixement de Calella es va
produir a finals del segle XIX i
principis del XX, quan la moda dels
banys de mar va comportar
l'edificació de cases d'estiueig eixamplant un
poble que, fins llavors, s'havia mantingut
concentrat en el que és el nucli antic. Tot i
això, aquest creixement -caracteritzat per la
creació de nous barris adjacents a base de
cases d'estiueig que diferien de les clàssiques
de pescadors- no va suposar cap alteració
substancial de la imatge tradicional del barri.
No va ser fins als anys seixanta, amb
l'inici generalitzat del procés d'explotació dels
recursos de la costa, que es va modificar
substancialment tant el teixit tradicional de
Calella - amb augment d'alçades, canvis en
la tipologia de les noves construccions, etc.com el del territori circumdant - amb la
proliferació de noves edificacions- , tot

plegat sota la màxima del que s'ha anomenat
1aissez [aire urbanístic, que es basava en unes
ordenances municipals redactades amb una
evident manca de criteris tècnics raonats i
amb la possibilitat que aquests s'interpretessin
de manera àmplia, cosa que va suposar que
l'espai urbà acabés essent regu lat per
arguments bastant arbitraris. El que està clar
és que es va ocupar el territori extensament i
amb total independència dels factors geogràfics d'aquest, a resultes d'això el paisatge es va
veure perjudicat.
El creixement urbà d'aquella època es va
realitzar a base d'edificis aïllats, mancats d'una
estructura que els suportés i a costa d'espais
públics eliminats i de vials incomplets que
anaven a desembocar en un centre urbà
inevitablement congestionat. A Calella van
aparèixer operacions d'urbanitzac ió que
anaven deslligades del nucli antic del poble i
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no va ser fins als anys setanta que es van anar
unint els espais buits que havien quedat entre
uns i altres. Des de la perspectiva actual, s'ha
de reconèixer d'una banda que Calella no s'ha
vist tan perjudicada per aquest afany urbanitzador com la majoria d'altres poblacions de la
Costa Brava; però de l'altra, aquesta expansió
en un territori amb capacitat limitada h a
comportat una certa degradació dels recursos
turístics. Hi ha una manca d'equipaments
-aparcaments, dotacions esportives, espais
recreatius i culturals- i una manca de zones
verdes -les previstes en els plans parcials no
complien amb els mínims de superfíc ie
establerts per la llei, a més n'hi ha que van ser
ocupades per edificacions o que no són
realment d'ús públic. Si tot plegat pot produir
o no un esgotament d'aquests recursos, és
quelcom que està per veure.
Així doncs, ens trobem amb un nucli que
conserva el caràcter de l'antiga població de
pescadors -aquella de carrers estrets i cases

encalades de coberta inclinada de teula, amb
l'església com a únic element emergent- i
una massa edificada que s'estén al llarg del
paisatge i que també ha modificat el nucli
antic. Tot i això encara podem trobar en el
nucli de Calella alguns dels habitatges
tradicionals de pescadors -en desaparició
progressiva, això sí. Es tracta d'habitatges
organitzats en dues plantes sobre crugia simple
de 3'60 metres d'ample. A la planta baixa s'hi
troba la cuina i una sala, un magatzem d'estris
i un petit pati al darrere. Al primer pis hi ha
dues cambres. La façana es compon d'una
porta d'entrada amb arc rebaixat i un balcó a
la planta superior. Com que moltes porxades
arran de mar s'han mantingut, la identitat i la
imatge del conjunt han pogut perviure
malgrat els canvis. Actualment les tipologies
d'habitatges van des dels unifamiliars fins als
blocs d'apartaments.
Al 1995, el Departament de Cultura de
la Generalitat va declarar el conjunt del Port
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Bo bé cultural d'interès nacional, en un
entorn de protecció que inclou el tram del
Port Pelegrí al Canadell, cosa que indubtablement beneficia la conservació d'aquest
tram de façana marítima, alhora que dóna un
reconeixement oficial sempre convenient en
aquests casos.
Per altra banda, el Pla Especial de
Protecció i d'Intervenció en el Patrimoni
Històric del municipi de Palafrugell, recull
una sèrie d'edificacions calellenques a protegir
a causa del seu valor històric. A continuació
hi ha la relació d'aquestes construccions amb
un petit comentari, excepte de les que ja han
estat ressenyades al llarg d'aquest llibre.
- Torre de Calella.
. - Casa Vila. Al passeig de la Torre.
Bastida entre 1930 i 1940, és d'estil noucentista i va ser obra de l'arquitecte Raimon
Duran i Reynals, que havia intervingut també
en dues cases més del mateix paratge de la

Torre, la dels senyors Sapera de Barcelona -ja
desapareguda-- i Bertran de Palafrugell, citada
a continuació. Es tracta en aquest cas d'una
casa unifamiliar. Està inspirada en l'arquitectura tradicional del país, com moltes altres
cases d'estiueig que l'arquitecte va projectar
mantenint-se dins un caire populista.
- Casa Bertran. Situada al mateix
passeig de la Torre i de la mateixa època que
l'anterior. També és una casa d'estiueig, amb
jardí de pendent força pronunciat que podria
haver estat projectat pel jardinista J.
Mirambell i Ferrer, que era col·laborador
habitual de Duran i Reynals.
- Casa i jardí d'Eduard Rosa. D'estil
postnoucentista i obra de l'arquitecte Nicolau
Rubio i Tudurí entre 1955 i 1957. Està situada
a l'avinguda d'Antoni]. Rovira i és una de les
primeres cases que aquest arquitecte va
projectar en retornar de l'exili.
- Cementiri.

Cmc dd carrer de
Bofill i Codina nlÍm. J
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tipologia de les cases tradicionals de pescadors,
encara que amb unes dimensions una mica
més grans en comparació al que era habitual.
-Sa Perola.
- Les Voltes. Els dos trams, l'antic del
segle passat i el nou dels anys cinquanta,
aquest darrer dissenyat per Nicolas de
Woevodski.
- Església de Sant Pere.
- La Barandilla. Grup de cinc cases
unifamiliars d'estiueig entre mitgeres, enfront
de mar, enlairades sobre una placetabalconada que va ser construïda aprofitant el
fort pendent del carrer. El conjunt és un
testimoni ben conservat, en un emplaçament
de certa singularitat, de les edificacions
anteriors al turisme modern, que crearen
l'expansió del nucli urbà inicial de Calella.
- Banys d'en Caixa o Casa Verdaguer.
Can Cosme o can Rocamora

202

- Casa Sagrera. Ubicada al passeig del
Canadell, és una casa unifamiliar utilitzada
com a casa d'estiueig que data de finals del
segle XIX. L'espai de jardí davant la façana
està tancat amb pilastres i baranes de forja a
l'igual que altres cases del passeig, però en
aquest cas s'ha fet amb un estil més complex i
fins a un cert punt monumental.
- Casa del carrer de Bofill i Codina
núm.1. Recentment restaurada, es va
construir al 1881, originàriament com a
primera residència i ara utilitzada com a
residència d'estiueig. És d'estil neoclàssic i té
una tipologia poc corrent entre els edificis
realitzats en aquella època a Calella, ja que
s'allunya del llenguatge popular.
- Can Cosme o Can Rocamora. Datada
també del segle XIX, té una situació estratègica sobre les roques que formen la punta que
separa la platja d'en Calau de la Platgeta. La
casa té una volumetria força irregular i
complexa, seguint això no obstant amb la
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- Casa Romaguera. Xalet que limita pel
costat de migdia amb la cala dels Canyers. En
un dels angles s'hi troba una torreta quadrangular amb remat de piràmide decorat amb
ceràmica vidriada policroma.
- Hotel Sant Roc.
- Castell de Cap Roig.
Consta també la casa de la Marineda com
a pertanyent a Calella, però l'hem exclosa ja
que, malgrat que els límits no han estat mai
del tot delimitats, tot sembla indicar que es
troba en territori de Llafranc.
Seria interessant també catalogar alguns
elements de Calella que, encara que potser

no tinguin valor històric o arquitectònic, sí
que es poden considerar emblemàtics del
poble. I com a exemple es pot citar el mur
amb les escales que dóna accés al primer pis
de la Perola o el mirador del carrer del Noi
Gran, que estava previst que s'eliminessin
quan es va fer la reforma del passeig de Mar
de Calella, al 1996, i que es van acabar
mantenint a instàncies de l'Associació de
Veins i Amics de Calella, que va suggerir la
conveniència de respectar aquestes construccions que, dins la seva modèstia i funcionalitat, es pot dir que ja formen part del
patrimoni del poble.
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ORÍGENS DE CALELLA,
CREIXEMENT, TIPOLOGIES i EDIFICATÒRIES

rer Daniel Pereira i Gironès
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La façana marítima de Calella

Les cases de pcscadors, comtruïdcs l'una ,11 costat de l'altra formant un'l
façana continua, configuren la imatge més típica dc Calella. En la
composició de les seves façanes hi podcm COmpHl\'ar la simplicitat ¡(¡rmal
I constructiva amh ljuè cren realitzades. La repetici() dc grans obertures
en plantes baixes, precedides sovint l'er porxos, I Ics pctites finestrcs a la
primera planta -a vegades substituïdes per balconcres- donaven una
imatge de conjunt ljue ha perdurat fins a l'actualitat.

A PrIlK1J1IS dcl scde XX es varen IT'llltzar lllodifll'lli1l11S en les
LIÇ'111CS, especialment en la Uhll'lCl<') I Illllb ,lc les fIncstres I purtcs, Ics
quals no \',ncn modifiC¡lf scnsihlement LI scva Im,uge. 1""terI<lrn1l'nt,
peril, s'han dun'lt (¡1111'is 1ll0s slgnlfie'ltlus amh LI CllnstruCCI<') d'una
tercera pL111ta, LI qu,¡J a més de modifIcar 1"1.spcetc ,IL LI (,1<;'111'1 I de
prodUIr un descens de LI lIuminllsl[¡u I de la l'ISlhdltat en l'I> carrCLs
intenors o LI segona línia marítima, ha comp<lrta[ l'al',mcI") de

J

NOTES SOHRE ARQUITECTURA,

URBANIS~II I I Illl \('IS n'INTERÈS HJSTÒRIl

\1\<11 InllH 1/>1\ de segle

Alçat actl/al

Seccilí actl/al

significatius c,)J1tra,\tos d'alçades entre Ics diferents cascs, afectant
imatge de continullat de

la façana,

b

Així persistiran G1SeS d'una sola

A més de l'increment en l'alç,lda dl' les cascs, s'han c!on,lt una sèrie de
cam'is en Ics façanes que han ,1I1,H des

lle LI C(1I1strucCJ(') de finestres cada

planta al costat d'altres que en tll1dran tres, llcJxant a la ,'ist,l grans

\'C.~(llb tné:-, ~r(lns ftns

parets cegues d'escàs ,'alor estètic i que emf,ltir:en les estretes

modifiGlI1t ,úxí la mortdogla de la faç,ma marítlm'l. Aquesta evoluci,')

,1

l\l)1.uicit) llc grans terrasses en els

r1SOS

superiors ,

el G\Jl\'i d'una im,Hge Oil l'redominava el color blanc dels murs
el mur ,mirà l'erdent l'rotagonisme

proporcions de les edifiC<lClons, Aquests canVIS, propis de Ics

impliGl

poblacions en creixement, s'anmm contr,lrest,lI1t amb el temps, amb la

sohre les obertures a una ,lllra l1l1

consegüent uniformització en les alçades dels edificis.

d,)\',lI1t les grans ohertures.
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NOTES SOBRE ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICIS D'INTERÈS HISTÒRIC

FORMES DE CREIXEMENT
I TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES
Calella, al llarg de la seva història, ha tingut diferents
formes de creixement que han donat lloc a diferents
tipologies edificatòries clarament identificables: les
cascs de pescadors, ubicades a primera línia de mar, a
l'entorn de cales o de camins, corresponents a un
primer creixement recolzat en estructures
preexistents; les finques agrícoles, ubicades en grans
parcel·les, la subdivisió de les quals dòna lloc a una
altra forma de creixement; i les cases d'estiueig al
Canadell, d'ús temporal i tlpologia diferenciada de les
anteriors.
Les cases de pescadors, evolució de les antigues
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barraques ubicades a la zona del Port Bo i de
Malaespina, seran la imatge més característica i el focus
principal de creixement de la Calella de principis del
segle XX.

Es construiran l'una al costat de l'altra,

formant una façana contínua, i seguint la forma natural
de la costa. Són cases estretes, d'una sola crugia
(aproximadament de quatre metres) i generalment amb
un rati rosterior. Formades inicialment per una sola
rlanta, s'anirà donant un progressiu creixement en
alçada, de manera que a principis del segle XX trobem ja
les primeres cases amb tres plantes. La casa més típica és,
però, de dues plantes: una planta baixa formada rer una
cuina, una sala i un magatzem d'estris, i una planta
superior on hi ha dos dormitoris.
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Les finques agrícoles, situades més a l'interior, s'ubicaran
sobre ¡Jaree/·les més grans, i seran generalment cases
aïllades, no situades entre mitgeres com les cases de
pescadors. La forma de creixement que se'n derivarà serà
per subdivisió de les seves ¡Jarce/·les.
Les cases d'estiueig es construiran a princiris del segle
XX a la zona del Canadell, seran més amples que les
dels pescadors (tindran entre dues i tres crugies
d'aproximadament 4 metres) i tindran una clara
voluntat formal, que s'expressarà en els diferents
estils de les seves façanes. Les parcel·les seran bastant
quadrades i la majoria tindran jardí a la part frontal
de la casa.
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Per a qui estigui interesS<lt a ,lrrofundir en el que s'ha ruhlicat sohre Cllclla, el que segueix és una reLlcHí dels
princlrals textos que en rmlen. S'han obviat algunes publicacions, aix,') no ohstant cit,ldes en tot cas ,¡[ llar.~
d'aquest llibre, que tracten d'alguns asrectes de Calella i de Llsel'a .gent, no ras menys importants, l'ert) sí més
puntuals dms el conjunt de l'obr'l.
A més de la relació que segueix, i sobretot per a

la histt)ri,l més contemporània, és inel·ludible la referència a la
Revista de Palafru¡;ell-primera i segona època-, a la col.lccció Crònica d'un any que edIta anualment Edicions f),lÍx
Empordà a Palafrugell, i a la revista de l'Associació de Veins I Amics de Calella Es Còdol. A més, en anteriors

volums de la present col·lecció "Quaderns de Palafrugell" trobem abundalm referències a Calella segons el tema
que es tracta.
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COL'LECCIÓ QUADERNS DE PALAFRUGELL

BUSQUETS, JOAN; MOLERa, JOSEP

L'ensenyament a Palafrugell. 1993.
Història de les diferents institucions pedagògiques de la vila
i dels seus principals protagonistes, des del segle XVII fins
als nostres dies, amb especial atenció al marc econòmic i
social de la vila i la seva incidència a l'ensenyament durant
aquests anys.

FEBRÉS, XAVIER

Grans hores de la Cm1il Bram.

Les finqucs d'Aig!lahlam, Call Roig i Ma.1 jUll'}'. 1994.
Presentació d'exemples destacats del primer turisme cosmopolita en aquest sector de la Costa Brava: Bonaventura Sabater i
Joan Ventosa, a Aiguablava; el matrimoni Woevodsky, a Cap
Roig, i Josep M. Sert i els Puig Palau, al mas Juny.

BAGUÉ, ENRIC

El Palafn¡ge/lI)()J)ular.
Tm'emes, cafès, fondes, hostals, casin().\,

t,,/lC.I

i cinemes 1995.

Estudi del Palafrugell popular al final del segle XIX i a començaments del XX. És el record d'una manera de viure amb
mancances materials, però plàcida i tranquil· la, i en la qual
l'esbarjo col· lectiu era fonamental per a la vida del poble.

COL·LECCIÓ QUADERNS DE PALAFRUGELL

UNLAND, ANNIE

Llafranc. Entre la tradici6 i la modernitat. 1996.
Visió històrica de Llafranc, des de l'era Neolítica fins als
nostres dies. Inclou l'estudi demogràfic i urbanístic de la
població actual, i l 'anàlis i de la seva capacitat per
conservar l'originalitat durant els grans moviments turístics
del nostre segle.

GRAU, DOLORS

Els artesans de la imatge.
Fotografia i cinema amateur a Palafrugell ( 1860-1985) .1997.
Treball .de recer.ca que reconstrueix la història dels pioners de la
fotografia 'a Palafrugell, des dels inicis de la nova professió de
retratista fins els anys seixanta. A més, l'autora dedica un
capítol a la recuperació de la història gràfica de la vila, i analitza
les XI edicions del Concurs de Cinema Amateur de Palafrugell.
NOGUER, JAUME; ALCOBERRO, AUSTÍ

Pirates, corsaris i torres de moros.
Passat i present de les torres de Palafrugell i de Mont-ras. 1998.
Inventari exhaustiu de les torres de moros i reconstrucció de la
història de l'amenaça corsària al nostre litoral, particularment
intensa en el decurs dels segles XIV al XVIII, i dels esforços de
la gent d'aleshores per construir un sistema de defensa.

COL'LECCIÓ QUADERNS DE PALAFRUGELL

XARGAY, XAVIER

Escriptors a Pal(lfi'll,~cll () li/Iu /¡[Ullera jxr les sct'es t'ides, obres i
miracles, de 1880 u 1\) \(l 1999.
Guia de viatge per la riquesa cultural de Palafrugell durant
uns cinquanta anys: tex tos populars, casinos, ateneus,
publicacions periòdiques , festes literàries, lectors i lletraferits. La guia és complementada amb una antologia de textos.

MAS SAGUER, SANTI

Santi. 20 an)'s de dcmoc1'llciu u lllll llcch.
Crònica jJolítica de Palafil(~cll (1979-1999) 1999.
Relat en clau periodística dels fets polítics esdevinguts a
Palafrugell d'ençà de la mort del general Franco fins al final
del segle XX: la transició i la crònica d'aquests vint anys de
consistoris sortits de la voluntat popular.

BUSQUETS, JOAN

L'Escola Torres ]onama I ciSell tcm/lS.
75an)'s d'escola jJlihlica. 2000.
Història de l'escola durant els seus setanta-cinc anys
d'existència, des del moment en què el filantrop Josep Torres
Jonama va obsequiar amb una nova escola la seva vila natal
fins a l'actualitat.

Calella és un recorregut per la història petita del poble, des dels temps de la màxima
prosperitat de la indústria pesquera fins als anys del turisme, amb tots els canvis que això
va suposar. L'autor tracta especialment la vida quotiqiana de la gent de Calella -autòctons
i forasters-, i ens presenta les fotografies, en la ;eva ~ajoria inèdites, que serveixen
d'il·lustració dels costums i ,vivències de' cada època. El llibre es completa amb les
aportacions de l'arquitecte Daniel Pereira i Gironès (Barcelona, 1972) a l'estudi de
l'arquitectura' i l'urbanisme calellencs.
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iquel Esteba i Zurbrügg (Palafrugell, 1971) és llicenciat en dret i administrador de
fr:tques. Després' de resultar premiat en conc rsos literaris juvenils
col'~orat
puntualment amb escrits i dibuixos en publicacions locals. Va particiPíir ~ dos anys
en el programa de cinemade Ràdio Palamós i actualment escriu articles,§Obre el tema al
setmanari del Baix Empordà La Proa. Coordina la revista E$ Còdol de Calella des dels seus
inicis l'any 1990..

