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Presentació
El llibre Tamariu i /a seva gent va néixer amb la intenció de ser una passejada pel passat de la cala a través dels
fets més notoris i representatius de cada època. Tot i així, una vegada començada la recerca i a mesura que els
testimonis orals anaven aportant les seves experiències, la història es va anar omplint d'anècdotes i personatges
que han fet del llibre una obra viva i singular.
El text se centra principalment en un segle de vida de Tamariu que va des de finals del s. XIX fins a finals del
s. xx. De l'època anterior es tenen poques notícies sobre la vida a la cala i a partir dels anys vuitanta Tamariu ja
seria el que coneixem avui en dia, de manera que ha resultat bastant dificultós determinar els primers poblaments
d'habitants a la zona . Per descomptat, és un capítol que no ha quedat del tot tancat, ja que en qualsevol moment
pot aparèixer un document que aporti noves dades sobre aquest tema .
Així mateix, també queda pendent trobar famílies de les quals no s'han localitzat els descendents i les
històries dels quals no han pogut ser recollides a l'obra. Possiblement també sorgiran persones amb aportacions
interessants que haurien ajudat a complementar aquesta història i que, malauradament, no he pogut entrevistar.
A elles i a les persones que m'han dedicat el seu temps i que potser, ateses les limitacions d'espai, trobaran a
faltar informacions que m'han proporcionat, els demano disculpes d'entrada .
Després de les hores passades en companyia de persones molt diverses no puc deixar de destacar, a tall
de cloenda d'aquesta breu presentació, dos fets en comú entre els entrevistats que m'han cridat l'atenció durant
el temps que ha durat la preparació del llibre.
Una de les idees es resume ix en el poder especial que té Tamariu i que fa que tothom senti la cala com
a seva. No importa si són persones autòctones, estiuejants o individus que hi han passat només una època de
la seva vida. Tamariu enamora i, per a qui hi ha estat, el seu paisatge i la seva gent romanen en un racó del cor
per sempre més. Ara bé, com que tota cara ha de tenir creu, l'aïllament i el bucolisme caminen de bracet amb un
dèficit en determinats serveis i subministraments que els tamariuencs d'ara coincideixen a lamentar.
Desitjo sincerament que tothom gaudeixi d'aquesta obra i que hi trobi quelcom d'interessant.
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Fragment de la crònica de Ramon Muntaner
en què es menciona Tamariu, 1285

Els inicis de Tamariu (s. XI-XIX)
La cala de Tamariu ha estat un petit nucli allunyat
de la vila de la qual forma part on lentament les
coses han anat canviant mantenint una essència
que ha fet del lloc un espai únic i irrepetible.
Aquest espai idealitzat pels pa/afrugellencs, últim
racó de la seva costa a rebre les massificacions
del turisme, ha estat sempre un petit paradís.
Tamariu queda situat al voltant de la riera que hi va a desembocar i es troba rodejat a banda i banda per dos
puigs, el de les Trones al nord i el Gruí al sud. Tres són les platges que el formen: la d'Aigua Dolça, a llevant, on
abans brollava una petita font; la platja de Tamariu al centre i l'anomenada platja des Portió a la banda de garbí,
també coneguda com la platja dels Liris. Aquesta última rep el nom tant de les roques que la separen de la platja
gran com de la barraca d'esbarjo que s'hi troba emplaçada en un racó. Passat el nucli de Tamariu i seguint cap
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Vista panoràmica de Tamariu

al sud pel paratge de la Perica s'arriba a la punta de la Musclera i més avall encara , a cala Pedrosa. Cap al nord
des d'Aigua Dolça i passant per la cala dels Gòmbits continuen un seguit de roques que culminen amb sa Rúbia
tancant la cala. A partir d'allà trobem roques, penya-segats i coves que arriben fins a Aigua Xelida i continuen fins
a la Cova del Bisbe i la Cova d'en Gispert, ja al terme municipal de Begur.

El nom de Tamariu molt probablement va venir donat pels tamarius (Tamarix gal/ica) que creixien al llarg de
la riera ja segles enrere. Aquests arbres, abans pobladors abundants de la riera, avui resulten menys definitoris
de l'indret. Amb les últimes obres de remodelació i cobriment de la riera van desaparèixer els últims exemplars
que encara hi quedaven i uns de nous van ser plantats en diferents emplaçaments de la cala.
Valia pena destacar diferents noms amb què era anomenada antigament la cala de Tamariu durant aquests
segles : Tamari, Tamarin, Tamariua ... Realment el nom no va quedar estandarditzat fins ben entrat el segle xx.
Antigament la zona també havia respost al topònim Ceris, que faria referència als paratges i terrenys
que anaven del puig Gruí al paratge del Llor i que s'estenia fins a Tamariu. Seguint les investigacions fetes per
Jordi Cama Rivas, caldria suposar que aquest nom primitiu de Tamariu podria fer referència a un personatge
que s'anomenava així. En alguns casos també s'utilitzava puig d'en Ceris per fer referència al puig d'Anglohin
(escrit també Alduhin, Angloïn o GluhO, nom antic que ha evolucionat fins a convertir-se en l'actual puig Gruí. Els
topònims Tamariu i Ceris van conviure fins ben entrat el s. XVII I.

141Els in icis de Tamariu (s . XI - XIX)

Els primers documents trobats en què es menciona el topònim Tamariu són del 1039. En un pergamí de
la família Fina conservat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP) apareix el topònim en un fragment que cita una
compra d'una propietat per part d'un membre de la família. Així, doncs, a partir d'aquesta data del segle XI i, si no
abans, ja s'havia donat nom a aquest petit racó de la costa de Palafrugell.
Més endavant, el 1258, al llibre de privilegis de Palafrugell (AMP) s'hi fa referència com a Portum Tamarieis, 'port de Tamariu'. No hi ha constància, però, que en aquelles èpoques hi hagués cap signe de nucli habitat,
senzillament en aquest cas s'anomena el lloc com a punt de localització: «descendit de collo de Aqua Blava, tempare pluviarum, in torrente de Lloro et vadit dicta aqua, pro dicto torrente de Lloro, usque ad portum Tamaricis» .
També el gran cronista Ramon Muntaner parla de la cala de Tamariu en la seva crònica de 1285. El topònim apareix dues vegades en una narració d'una batalla:

Si que les barques armades aconseguiren les cinquanta galees de lla lo cap Daygua Freda en una cala qui ha lo nom la Tamariu, qui es escala de Palafuigell, e van los dir aquestes nouelles. [' ..l [ axi ab gran dolor tornarensen a Roses, han trobaren naus e lenys
desemparats, que si sol altres onze galees hi hagues de Cathalans, tot lo nauili hagren
cremat e affegat. [ axi confortaren lo 1I0ch, e lexaren hi altres XXV galees, e les altres
XXV anarensen a senet Feliu ab aquelles barques e lenys que hagren lexades a Tamariu.
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Possiblement, si Muntaner va ser capaç de determinar el punt concret on es trobava Tamariu era
perquè ja apareixia en cartes nàutiques o mapes de la zona que el van ajudar a orientar-se i va poder indicar
el punt exacte on succeïa l'acció.
En base als estudis fets per Mercè Espert Moreno en la seva tesina de doctorat La senyoria del
Priorat de Santa Anna, estudi d'un capbreu de 1333, en la qual es detallen diferents propietats del priorat
de Santa Anna, es pot afirmar que existia ja en aquell any un molí al paratge del Llor i un altre al paratge
de Torrents poc abans d'arribar a Tamariu. No es menciona, però, tampoc cap nucli habitat a la zona. El
document es conserva a l'Arxiu Històric de Girona (AHG).
El fet de no tenir Tamariu encara uns habitants fixos no significaria que fos encara un indret sense
descobrir. Possiblement algun pescador s'hi desplaçava ja a pescar al mateix temps que pagesos i agricultors conreaven diferents paratges situats a prop de Tamariu. AI s. XII a la zona de la Musclera hi havia ja una
gran vinya propietat del priorat de Santa Anna que es cultivava i que resultava ser molt productiva. Per tot
això, el pas de gent per la zona no devia ser un fet aïllat.

1s1

Els inicis de Tamariu (5. XI - XIX)

En un document notarial de 1529 (AHG) apareix una referència a una botiga propietat del prevere
Pere Mascort situada a Tamariu que possiblement servia per guardar estris de pesca: "ítem, tinc en lo port
de Tamariu una botiga. Affranta a sol ixent en la honor d'en Miquel Salam, a migjorn en lo ribatge de la mar y
part en la botiga d'en Juan Prats Bevengut, de ponent en lo pati d'en Jauma Plana y a ceerts en la honor de
dit Salam, per la qual fas de cens al dit priorat y los seus una tasa d'aygua en la festa de Nadal de Nostra
Senyor.» Aquesta i una altra botiga d'Antoni Servià, també del segle XVI, serien les primeres de les quals s'ha
trobat referència documental.
Als segles XVIII i XIX hi va haver també una petita barraca on s'anaven a fer les guàrdies de sanitat.
Als segles precedents s'havien donat lloc epidèmies i pandèmies que havien minvat considerablement la
població de Palafrugell. Durant el segle XVIII aquestes epidèmies eren menys freqüents però calia encara
controlar qualsevol possibilitat de contagi que pogués arribar per mar. S'iniciaren així aquestes guàrdies que
tenien l'objectiu de controlar qualsevol desembarcament a la costa de la vila de persones que poguessin
ser portadores d'alguna malaltia. A l'Arxiu Municipal de Palafrugell es conserven els llistats de les guàrdies

19

Rcys Darago. Fol.Cxiiij.

o M, L E S gents foren fcfrdêad sde JC:3
galccs¡C' hagrco reconegudes rorcs Icsgcnt prc es
que tcnicn.e<jo que: hilUicll, toca.lol trompeta) e pê.
(;¡rcnfcl'1 dc reCUUlf. Ara. es \'cruar quedc:mcntrc
que l b:ttlJl fe rep de R ofcs, annr¿dos b. rque!
~=====:!IllrJnadcs :t les cinquanta g'llt-cs ,dicnt tot aqlleft
fCJ't. Si qllc léSb3rqm:s armades 3corifeguireo les
cinquanta ga((cs de lla lo c. p Daygua Freda, en vna alia qui bOl lo
. nom laT anl3rlU,qui es cfèala de P:tia Hligclh van tos dir aqlldh:s no\tdles , E b cin()u,mt:t g.llccs tornarc:n cm'crs Rol('s •e com foren
~

t"

'

Fragment de La crònica de Ramon Muntaner
' en què es menc iona Tamar iu , 1285

d'alguns anys solts entre 1743 i 1837, tot i que no es pot afirmar que no comencessin abans o acabessin
més endavant. Aquests controls es feien en grups d'un a cinc homes que s'instal·laven a les barraques de
les cales i feien vigilància. En aquests grups era necessari que hi hagués un cap que fos capaç de llegir i
escriure i que pogués portar el control de la documentació. En un d'aquests documents del14 de setembre
de 1837 hi apareix el material amb què s'abastia els guardes de la barraca de Tamariu i que constava de
«una cajita con su cerradura y llave, dos ampollitas para paner aceite, otra para paner tinta, una guarnición
de madera con su bombita guarnida para tener luz, un farol con un vidrio al frente, un pico». No consta en
aquests documents com era ni on estava localitzada la barraca ocupada per fer aquestes guàrdies, però
caldria suposar que era alguna botiga @te pescadors que ja hi devia haver a l'època i que potser més endavant es convertiria en una residència fixa o en el lloc de reunió d'una colla de tapers del segle XIX. Aquestes
guàrdies de sanitat, igual que a Calella, Llafranc i Forcats, també es van fer a Aigua Xelida, a cala Pedrosa
i a altres indrets del litoral de la zona.
Tenint en compte la documentació trobada, semblaria, doncs, que va ser a partir del segle XIX i amb
motiu de l'abundància de pesca que es capturava a la cala i a la costa en general que es va començar a
establir gent fixa a Tamariu. Els documents trobats indicarien que va ser l'última cala de Palafrugell a ser
habitada. En tractar-se de la més llunyana i mal comunicada resulta natural que fos la darrera a tenir un
nucli urbà.
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Els inicis de Ta mari u (s, XI - Xlx l

Vi sta aèri a de Tam ariu.
JOA N GU ITART AJU NTA ME NT DE PALAF RUGE LL .

Tamariu
De l'horitzó la ratlla ben traçada,
ja la teranyina daurada pel sol romp,
que en terra és fosc, que encara és matinada,
però a les Coves d'en Gispert ja hi neix el sol.
Va a poc a poc, avança carregada,
les gavines la segueixen amb gran vol,
la mar està molt quieta i és gelada,
l'aire marí ens promet un dia bo.

A la platja l'he vist arribar
i al silenci del matí d'estiu
he sentit els mariners cantar
una havanera a Tamariu.

Tornada
Quan neix el sol a Tamariu
de l'Iris va prenent els colors,
la gavina deixa son niu
i la mimosa obre ses flors.
La mar les roques va besant,
el cor somnia un cant joliu,
és aquell cant que surt del mar:
que n'és de bella Tamariu!
Lletra: Narcisa Oliver
Música: Josep Bastons i Fàbrega
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(Fragment) Tirant ['art a Tamariu_
[O L-LECCIÓ FAMíLIA TRILLA

Un nucli de pescadors (finals s. XIX-1935)
Tamariu va ser l'última de les cales de Palafrugell
a rebre un nucli de població. La distància amb la
vila, la mala comunicació existent i l'aillament respecte a Calella i Llafranc possiblement en van ser
les causes. Tot i així, finalment, durant el segle XIX
s'hi van instal·lar els primers veïns, que són els
primers tamariuencs.

Les primeres famíLies de pescadors
El naixement del poble mariner de Tamariu com a tal se situaria a mitjan segle XIX, D'abans no s'ha trobat cap
referència que ja hi hagués un assentament fix d'habitants, tot i que sí que ja hi havia barraques i botigues
de pescadors construïdes arran de mar. La majoria d'aquestes primeres famílies que van instal·lar-se a
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Membres de La família
de can CataLà, 1890-1922:
Jo se p Rocas Siró, FLora
Pagès , aLs se us braços
Ro sa Rocas PujoL, Carme
Rocas Pa gès, Carme Siró,
Maria Rocas Pa gès
i eL gos Mustela.
JAUME FERRER MA55ANET. AMP.

La pLatj a de Tamariu
a inicis deL segLe xx.
A La fotografia s'hi reconeixen
aLg un s m embre s de La famíLia
PascuaL - Robert .
ED I CIONS SA LVADOR BONET. AMP

Tamariu provenien de Palafrugell o d'altres punts de la costa propera: Begur, l'Estartit, Torroella de Montgrí,
Roses o Sant Feliu de Guíxols. Molts ja es dedicaven a la pesca i a Tamariu hi van trobar un lloc on feinejar i
guanyar-se la vida gràcies al mar. D'entre aquestes primeres famílies es poden destacar algunes nissagues
els descendents de les quals fins avui en dia o no fa gaire encara han continuat sent habitants de Tamariu.
La família de can Català, de cognom Rocas, ja vivien a Tamariu a mitjan segle XIX. El primer d'aquesta
família nascut a Tamariu va ser Ramon Rocas Abrich, el 1855. Aquesta família era propietària de molts
terrenys en diferents localitzacions de la cala i semblaria, doncs, que van ser dels primers d'establir-se a Tamariu. Ramon es va casar amb Carme Siró, que era vinguda de l'Armentera. Una part de la família va seguir
vivint a Tamariu de la pesca fins que un fill del matrimoni, Josep Rocas Siró, va morir a principis del segle xx
i la seva dona, Flora Pagès Pagès, que era vinguda de l'Estartit, i les tres filles (Maria, Carmen i Rosa) van
anar a viure a Palafrugell. Tot i així, més endavant una branca de la família tornaria a viure a Tamariu quan la
filla de la Maria, Pepita Pascual, es va casar amb Joaquim Dalmau, resident a Tamariu.
Certament, en documents de finals del s. XIX es troben citats alguns membres d'aquesta família en
una excursió explicada per Joaquim Godo i Puig publicada a La Sardana 1'11 de juny de 1892:

Z4] Un nucl i de pescadors (finals s. XIX - 1935)

L'avi Martí de can Patxei passejant turistes amb La barca.

COL'LECCIÓ LLUís ESTEVA .

Si mal no recordo, seria '1 18 d'agost del any 1886 que 'm trobava a Tamariu, patita

rada que 's trova entre 'Is caps de San Sebastià y 'I de Bagur, ab mos benvolguts cosins
en Joseph Esparragó (a) Vinya s y sa família, y en Sebastiéí Avellí (a) L/avià, també ab
la seva, permanesquent allí uns dos o tres dias, durant los quals siguí molt obsequiat
y honrat per ells, com y també pels germans Català, en Joseph y en Ramon, y per la
muller d'aquest, la Carme Siró, y per sa sogra, dona de la bondad del món. Ja may
oblidaré 'Is obsequis y distincions que 'm prodigaren, y voldria poderloshi tornar com
ambiciono: ab això, manifesto bé que l'aflicció 'm sobra; T alcans ... ¡ay! ¿Qui sab?

La família Esteva, de cal Patxei, va arribar a Tamariu durant les primeres dècades del s. xx. Martí
Esteva Cateura i Isabel Dalmau Morató (l'àvia Patxeia) van arribar a la barriada per muntar un salí i també
van dedicar-se a la pesca. Els seus dos fills, Pere Esteva Dalmau i Lluís Esteva Dalmau, van seguir a la cala
i hi van fundar negocis que serien continuats per les generacions posteriors.
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La família de ca L'Escot desmallant a mitjan segLe xx. Aquesta família era coneguda amb eL motiu de L'Escot perquè
un deLs a.vis sempre anomenava escot eL cap d'una veLa, L'escota. D'esquerra a dreta: Martí Xicoira, Enric Xicoira MoLinas,
Teresa Boi i Enric Xicoira.
COL'LEC[lÓ FAMíLIA XICOIRA.

Sembla que el nom de Patxei venia donat per una anècdota de pesca, Així s'explicava el 16 d'agost de
1961 a Los Sitios de Gerana tot i que al text es dóna per entès que el nom sorgeix d'en Pere Patxei malgrat que
el motiu el compartia amb altres branques de la família :
El viejo Pedra era pescador -como el apóstol quien toma nombre- desde su origen,
Cada mañana regresaba con el vientre de su embarcación repleto de kilos y kilos de peces
aún vivos arrebatados al mar, Un día, entre sus redes apareció un animal marino forastera
en aquellas costas, desconocido de los viejos marinera s de Tamariu, de aspecto extraño y
hasta feo, Los camaradas de la aventura marina, extrañados le preguntaran:
-Oye, Pere, qué es este peix?",
Tampoco Pere lo sabía, Mas no podía abdicar tan facilmente entre los pescadores del pueblo, No vaciló, Repuso, inmediatamente:
-Esto es un "patxei"-dijo Pere, bautizandolo, vieja costumbre ibérica ésta de bautizarlo
todo,
Y no sabía que se estaba bautizando a si mismo per "Pere Patxei"; sería para siempre, para
su gloria mas universal y veraniega,
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Homes i nens a Tamariu L'any 1922. RecoLzat sobre La barca,
eL segon a La dreta amb una armilla és L'Hermós.

Ja gran, Josep Roca de caL Titonc,
L'avi Pitu.

LLUís FERRER VIDA L. AMP. FONS FOTOGRAF IA JAUME FERRER MASSANET.

COL'LECCIÓ MANEL ORTlZ.

Una altra versió també explica que potser el mot és derivat de la professió de Martí Esteva, que anava en
un pailebot i d'aquesta paraula n'hauria vingut el nom Patxej, ,
El germà d'Isabel, Mateu Dalmau, de Mont-ras, també va acabar instal ,lant-se a Tamariu amb la seva dona,
Marieta Solés, i els seus tres fills: Esperança, Joaquim i Teresa. Es dedicaven a la pesca, a la pastura de cabres
i a la mel i relacionat amb aquest ofici es coneixia precisament el fill de la família com en Quimet de la Mel. Una
altra branca de la família Esteva va arribar a Tamariu per la mateixa època, En aquells temps era normal que si un
membre d'una família canviava de residència i trobava a la nova població un mitjà de subsistència altres membres
de la família el seguissin i s'acabessin instal·lant al mateix indret Salvador Esteva, germà de Martí, i la seva dona,
Antònia Corp, amb els seus fills van instal·lar-se també a Tamariu. El seu fill Arturo es casaria més endavant amb
Francisca Pascual, una de les filles del matrimoni entre Casimiro Pascual (l'avi Miro) i la Maria Robert, ja establerts
a Tamariu als anys vint
De Palafrugell van arribar també el pescador Josep Xicoira Turró i la seva esposa Cristina Capellà Esteva
amb els seus fills Macrina i Martí. Martí, conegut com l'Escot, es casaria amb Maria Molinas i la família seguiria
dedicant-se a la pesca fins ben entrada l'època del turisme. La filla es va casar amb Pere Teixidó Pagès, conegut
com en Pere de la Rossa perquè la seva mare, Maria Pagès Pagès (germana de la Flora casada amb en Josep de
can Català) tenia els cabells de color clar, Aquesta família havia arribat a Tamariu a principis del segle xx a fer temporada de pesca durant els mesos d'estiu. Procedents de l'Estartit, s'instal ,laven en tendes a la platja i pescaven
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La família de cal Titonc tenien per cognom Roca i el motiu es creu que podria venir pel nom de l'animal
conegut com el tritón. També s'explica que el malnom els venia per l'avi de la família , a qui sempre li molestava un
manubri que passava per Tamariu, i sortia per la finestra cridant: «Ja en tinc prou, de tant ting-tong!». La família va
venir de Palafrugell pels volts de 1900. De la vila van arribar Josep Roca i Anna Frigola amb els tres fills (Rosalia,
Josep i Càndida) i ja des de bon arribar van fer una sonsera i es van dedicar a la pesca . Després vindrien els
sardinals, l'art i la teranyina . Es van instal·lar al lloc on fins fa no gaire encara hi havia el supermercat de la família
i van acabar comprant també una barraca davant del mar. Dels fills, va romandre a Tamariu en Josep, que es va
casar amb Carme Corredor Reixach, filla d'una família de Calella. Els fills d'aquest matrimoni també van residir
a Tamariu. Josep Roca Corredor, pescador, es casaria més endavant amb Teresa Suquet de l'Hotel Janó i es
dedicarien a l'hostaleria. La filla, la Maria, muntaria un supermercat que regentaria amb el seu marit Jeroni Ortiz.
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durant la temporada, Més endavant van llogar una barraca als de can Català i es van instal ·lar definitivament a la
cala per passar-hi tot l'any. El 1925 van comprar la barraca del passeig (passeig del Mar, 7) i uns anys després
van incorporar la del costat. La família es va sustentar ja des dels inicis en la pesca i seguiria essent la feina de
la família fins que a la dècada dels seixanta muntarien una botiga al mateix passeig .
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Les famílies que vivien
a Tamariu l'any 1929 en base
als records d'infantesa
de Maria Teixidó Xicoira
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Instal·lats a Tamariu a principis de segle s'hi trobaven també la família de can Nissu, Josep Frigola Regencós i Leonor Teixidor Pagès, familiar d'en Pere de la Rossa. Ells i els seus fills, Josep, Càndida, Carmen i Maria,
serien uns dels pioners en el camp de l'hostaleria a Tamariu.
No s'ha trobat constància exacta del nombre d'habitants que hi havia a Tamariu abans del s, xx, però
sembla que no eren gaires. Resulta tasca difícil poder-ne determinar un nombre concret ja que no va ser fins al
1910 que al padró municipal es detallaria el nombre d'habitants de la barriada de Tamariu com a nucli separat de
Palafrugell, També els naixements, defuncions i matrimonis de l'època apareixen ubicats a la vila sense detallar-ne
encara el lloc concret de Tamariu com sí que passava per exemple a Calella des de ja feia uns anys.
AI padró municipal de Palafrugell de 1910 apareixen 52 persones residents a Tamariu, entre les quals es
troben ja membres de les famílies Rocas de can Català i Frigola de can Nissu, Hi apareixen també Pere Ayats
Cruz amb la seva esposa Pilar Flaqué Molinas i el petit Pere Ayats Flaqué. Aquesta parella, vinguda de Torroella
de Montgrí i l'Escala respectivament, i el seu fill viurien a Tamariu durant tota la seva vida i serien molt coneguts
ja que en Pere va cobrir la plaça de carter de barri durant moltes dècades. En total s'hi troben una desena de
famílies que residien a Tamariu ja el 1910.

i!9

El carrer de l Foraió a ntic amb una co lla de no is de Pa lafrugell i Mont- ras cui nant enmig de l cam í.
O'esquerra a dreta : Joan Ald ri ch, Antoni Massot, Narcís Cabru ja, Franc isco Reg in cós, La ntua na, Ramon i Me li ton Banyeras.
COL ' LECC!Ó AMAOO TORROELLA.

En una notícia posterior apareguda al Baix Empordà 1'11 de desembre de 1921, apareixen els resultats
d'una recaptació feta per Nadal a les famíl ies marineres a favor dels mariners que estan embarcats en els vaixells
de guerra. Hi apareix una re lació de les donacions fetes pels habitants de Tamariu tot i que no es pot assegurar
que tots fossin habitants fixos. Hi apareixen, però, representants ja d'aquestes primeres famílies que estaven
instal·lades a Tamariu:
Martí Esteva

5 -+ Can Patxei

Pere Teixidó Pagès

2 -+ Can Pere de la Rossa

Salvador Bofill Casademont 2
Josep Roque [Rocasl Siró

1 -+ Can Català

Pere Esteva Dalmau

5 -+ Can Patxei

Rosend Soleng Tort

1

Josep Frigola Regincós

3 -+ Can Nissu

Martí Xicoira Capellà

5 -+ Ca l'Escot

Conxa Albertí Robat

1

Josep Roca Frigola

5 -+ Cal Titonc

Carme Corredor

1 -+ Cal Titonc

Martí Reig Bofill

5

Total

36 pessetes
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L'agricultura també formava part de la vida diària de les primeres famílies in s tal'lad es a Ta ma riu .
A la fotografia s'hi reconeixen els avis Esteva i membres de la família Dalmau.
COL'LE CCIÓ FAM íLI A OA L MAU-PASCUA L.

Estaria clar, doncs, que a més de les famílies anteriors, les famílies Esteva, Xicoira i Teixidor ja estaven
instal·lades a Tamariu aquell any.
El nombre de barraques d'aquesta dècada el trobem recollit a l'obra de Miquel Torroella i Plaja Història de
Palafrugell i la seva comarca, on apareix una citació sobre Tamariu : «Tamariu, que es troba a cinc mil dos-cents
seixanta metres, és dels més distanciats, i té set cases d'un pis, nou de dos pisos i catorze barraques .» En total
sembla que a Tamariu a principis del segle xx hi hauria un total de 30 construccions, habitades o no.
Les primeres cases van ser edificades lògicament arran de mar. La riera i el carrer anomenat ara Del
Foraió també comptaven ja amb alguns habitatges construïts . En arribar a Tamariu, les famílie s van aprofitar
botigues anteriors que hi havia a la cala i que servien per guardar barques i estris de pesca i van establir-hi la
residència. Altres van ocupar barraques d'esbarjo ja construïdes anteriorment.
La primera línia de mar arran de la sorra presentava la típica imatge dels barris populars de pescadors.
Aquelles casetes blanques eren de planta baixa o planta i terrabastall, que era un pis de fusta sobre la casa, al
qual es podia pujar per una escala de fusta desmuntable. Edificades una al costat de l'altra, les cases eren petites
i senzilles, generalment no estaven enrajolades i sovint apareixien adornades amb objectes vells. Hi havia unes
grans portalades per on fins i tot es podia fer passar un bot, a les quals es col·locaven unes cortines fetes amb
xarxes velles que separaven l'habitatge del camí de sorra que comunicava les casetes amb la platja. Algunes de
les cases tenien al darrere un petit pati amb un pou o un safareig, algun arbre i un galliner. Aquestes edificacions
s'anomenaven encara botigues i servien tant per a habitatge com per a espai per guardar els estris de pesca i
de l'hort.
AI carrer del Foraió només hi havia algunes barraques de pescadors, estables i galliners . A les barraques
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La riera antiga, encara descoberta, amb un pou cobert
d'on la gent podia treure aigua fent girar la roda .

Vista del carrer del Foraió, avui.

COL H CC IÓ AMAOO TORR OELLA.

s'hi guardaven els estris de pesca, les xarxes i altres atuells i també hi vivien alguns pescadors, la majoria només
durant l'època de pesca , Hi havia alguna petita barraca que ja era ocupada en època de vacances per famílies de
Palafrugell o de la Bisbal que baixaven a banyar i a passar uns dies durant els mesos d'estiu.
A partir de la segona línia de mar ja s'hi trobaven els primers horts que conreaven les famílies de pescadors i que s'escampaven terra endins. Algunes vinyes també ocupaven diferents punts sobretot a la zona del puig
Gruí i els pins també s'escampaven muntanyes amunt.
En aquestes primeres dècades l'autarquia caracteritzava la barriada de Tamariu igual que altres nuclis pesquers. Tot i que sovint es pujava a la vila a vendre peix, moltes famílies vivien a base del que pescaven i del que
podien treure del seu hort, sobretot durant els mesos d'hivern, quan la pesca es feia més difícil. Els pescadors
no eren només pescadors sinó que també havien de ser pagesos per intentar aprofitar tot el que tenien a l'abast
per obtenir aliments,
A Tamariu lògicament no hi havia ni llum, ni aigua, ni clavegueram i encara tardaria moltes dècades a
haver-n'hi. Existia un pou públic situat a la riera al qual s'anaven a abastir d'aigua les famílies, que ja el 1931
va ser tapat i proveït d'una bomba perquè l'aigua tingués les condicions de netedat necessàries. Des d'aquests
inicis i fins a la primera meitat del segle xx, les dones anaven a rentar en un safareig públic que hi havia pujant la
riera del mas del Llor en uns terrenys de can Català , Escalfaven l'aigua a casa seva i la portaven al safareig per
rentar, un cop a la setmana, Com que l'aigua s'havia de pouar, la gent també se solia rentar un cop a la setmana .
En aquesta època, sense llum elèctrica, les cases s'il·luminaven amb espelmes o llums de gas . A la nit la
foscor era plena i només s'intuïen les petites flames en alguna caseta o a la taverna. A la vila i a Calella i Llafranc
l'electricitat ja començava a arribar-hi però no seria fins després de la guerra civil que la línia elèctrica arribaria a
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Sota Les bardisses que
cobreixen La riera que ve deL
mas deL Llor eL 2008 encara
es podia trobar eL safareig
on durant dècades moLtes
dones de Tamariu anaven
a rentar La roba.
FOTO : BIBI ANA POU S I M ASS OT

Tamariu. El 1915, aprofitant que a Calella ja s'havia instal ·lat l'electricitat, es va decidir traslladar a Tamariu alguns
llums de petroli que havien estat a Calella i que a partir d'aquell moment ja no eren necessaris allà i que permetien
que la cala fos il ·luminada de manera més eficient.
Els nens, durant els mesos que durava l'escola , anaven a classe normalment a Palafrugell, malgrat que
algun fill de Tamariu havia anat alguna temporada a l'escola de Calella. La majoria pujava i baixava caminant pel
camí vell cada dia fins a l'escola i alguns es quedaven amb familiars a la vila i només anaven a Tamariu els caps
de setmana o a l'estiu. Quan no ni havia escola es dedicaven a ajudar en el que podien a casa. Ja des de ben
petits els nens anaven a ajudar amb la pesca i les nenes aprenien a remendar.
Els hiverns es feien llargs. Bona part de la pesca parava quan hi havia mal temps o mala mar i l'ocupació
i el mitjà de vida també. Llavors els homes es dedicaven a l'hort, a buscar llenya o a fer rabasses i carbonet.
Qualsevol petita feina era benvinguda mentre s'esperava per tornar a iniciar la temporada. Com que tothom tenia
el seu bot, podien dedicar-se a arts menors de pesca i així tenir alguna cosa per menjar o per vendre.
La comunicació amb la vila era dolenta, les pluges sovint malmetien el camí que portava a Palafrugell i
el feien pràcticament intransitable. Els temporals causaven estralls . Les aigües arribaven a les cases i la sorra
s'acumulava fins al peu de les barraques i calia obrir un pas per poder desembocar la riera. La vida a Tamariu
no era fàcil.
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El dietari de Joaquim Fina,
de Palafrugell (1842-1878)
Conservat a l'Arxiu Municipal de Palafrugell es troba un recull de textos memorialístics en forma de dietari
realitzats per Joaquim Fina i Moner, descendent d'una família d'hisendats de Palafrugell. El valor d'aquests textos, a més del lingüístic, recau en el fet que ofereixen un testimoni directe de la vida i del Palafrugell de l'època.
Resulten interessants algunes citacions sobre Tamariu referents al temps, l'estat de la mar i anècdotes diverses
que ens ajuden a fer-nos una idea de la vida de l'època. Entre aquestes explicacions sobre dies de cacera i pesca a Tamariu i referències meteorològiques de la zona també s'hi troba una anotació de 1843 sobre una de les
primeres famílies de Tamariu, la de can Català:
Lo dia 8 a las 4 y mitja habem anat a Tamariu y habem urmejat lo llegut d'en Prats de la
Carrera ab lo arbre y bela del llagut d'en Català y habén marchat de Tamariu a las 6 y tres
cuars ab un poc de bent a garbí, a las nou se nos ha pusat gargal que éram debant del
Estertit, habem plegat la bela y habem entrat al rem que éran las deu. Luego de saltar en
terra se ha pusat a ploure y ha plogut cuan tota la tarda y después de haber parat habem
anat a la Meda y l'illa + petita y habem culfit un sac y mitj de funeis sinó que la illa petita no
n'habem trobat més que una sistella. Éram Rigau del Padró, Pera Gros, Català de Tamariu,
Prats, Riera, jo, Baldiri Font, y Maspera se habia quedat al Estertit.
Una de les anècdotes més divertides d'aquest dietari fa referència a un peix enorme i desconegut que va
ser vist a Tamariu el mes de juny de 1847:
Lo dia [en blanc] juñ, troban-se una barca de Malgrat fondejada en la plaja de Tamariu, per
causa del gargal ha reparat que entraba un gran peix que perseguia un bol de lIisas y ha
anat de la part de garbí y ha embestit aquella roca que se troba al tall de aigua en la plaja. AI
moment y han anat ab la lIancha los mariners de dita barca y ha donat la burdada del custat
de lIebant y ha anat a trebés en aquella regana de la plaja del custat de lIebant anomenada
el Xucladó y veient los mariners que las suas forsas no érant bastans han demanat ajuda a
tres o cuatre tapers de Palafrugell que habían anat a dina a dita plaja y an Juan San, que és
mariner y ab fitoras, deufineras, lo han arrendit, li han donat un cop de gancho y lo ha romput en tronc. Feya vint-y-sis pams de lIarc, gros com una pipa. Lo peix ningú lo ha conegut.
Habem mirat un autor de casa Bonet que és de història natural y no se ha encontrat ni sols
un que fos semblant. No penso que may la plaja de Temariu tínguia tantas visitas com ha
tingut en aquestos dos dias, y luego han acudit vàrias donas a vèndrer aiguardent, vellanas,
etcètera. Allí hi ha acudit gent de totas las poblacions veïnas, fins de Palamós, la Bisbal,
etcètera, y féyan paga dos cuartos a cada un per vèurer-Io y lo tenían din de un toldo de
velas y lo han tingut dos dias de aspectació en dita plaja y después ha fet oli ha Bagú en
la plaja de la Tuna y ha dunat dos bótas de oli y com ne ha dunat tan poc cóntan que era
molt tendra y era un semblant en aquesta forma y del color de una pesa de badellet negra.
Dibuix del peix vist a la platja de Tamariu.
AMP. FO NS FINA-ROCAS.

La vida diària entorn de la pesca
Per a les primeres famílies de pescadors establertes a Tamariu tot el seu món girava entorn de la pesca i el peix.
Tothom estava pendent del temps per veure si es podia sortir a mar i si es feien prou captures per poder tirar
endavant la família. Els homes eren els que es dedicaven a pescar i a tot el que això comportava: arreglar les
barques i els bots, preparar les xarxes o mantenir els estris de pesca.
Als inicis aquests pescadors sortien a rems a pescar i quan tornaven, les dones anaven a vendre la captura a Palafrugell. S'explica una història que conta que quan sortien els homes amb aquests primers bots en dies
de tempesta, les dones anaven a les roques a esperar-los. Una d'elles era una senyora de la família de can Català
i la qual semblaria que ha donat nom a una roca a Aigua Xelida anomenada l'Àvia Catalana . Vista des de mar,
aquesta roca sembla realment una anciana corbada que es podria assemblar a aquesta àvia de can Català, l'àvia
catalana, que espera la tornada dels homes des de la costa.
També era feina masculina tenyir les xarxes. Aquestes es tenyien en peroles, fent-les bullir amb escorça
de pi triturada i més endavant es van tenyir també amb taní pur. Aquesta tasca que s'havia de fer cada quinze
dies o una vegada al mes comportava moltes hores de feina. Les pesants xarxes s'havien de descarregar de la
barca, portar-les a la perola i després calia tornar-les a recollir per estendre-les i finalment tornar-les a carregar a
la barca. Per aquest motiu sempre s'intentava que les peroles fossin a prop de la platja i així no haver de carregar
les xarxes molta distància. Tenyir les xarxes resultava realment efectiu; doblaven i fins i tot triplicaven la seva vida
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Retrat de totes les
persones que es trobaven
a Tamariu un diumenge
d'estiu de 1925.
Entre la colla, fotografiada
davant el salí de cal Xai,
es reconeixen: l'Hermós,
últim a la dreta, al seu
costat la Maria Bisbala,
el seu home, Conrado Bisbal
amb escopeta i asseguda
a terra, de negre,
la Xica Bisbala.
FERRER . AMP.
COL 'LE CCló LEAN DRE MONT.

Un dels salins que
hi havia a Tamariu.
AMP. COL ' LECCló HERIBERT FELIU.

útil i a més hi havia la creença que el color blanc del cotó allunyava els peixos, amb la qual cosa al ser tenyides
resultaven menys visibles per als peixos i aquests eren més fàcils de capturar. Diàriament també calia airejar i
posar al solles xarxes perquè amb la humitat no es podrissin . A Tamariu sovint s'havia de fer per torns perquè la
petita platja no donava per fer-ho tots els pescadors alhora .
Les dones en aquesta època s'encarregaven de remen dar i ajudaven a fer peces noves nuant a mà. També
ajudaven a tirar de les xarxes quan tocava i feien la mola col·locades en l'última posició de la línia d'estirament.
A més, netejaven les cases tot sovint perquè aquells anys, com és natural, qualsevol racó feia olor de peix.
La venda del peix també era tasca femenina. De bon matí, quan les barques tornaven a la platja, les dones ja
les estaven esperant, agafaven el peix i pujaven cap a la vila per ser-hi a primera hora del matí. Amb els coves
més o menys carregats segons la pesca, pujaven pel camí vell de Palafrugell a vendre la captura i aprofitaven
el viatge de tornada per baixar el pa o algun altre comestible. Alguna de les famílies ja disposava d'un carro per
fer el trajecte però per a la majoria el camí encara s'havia de fer a peu. Una altra de les tasques femenines era
la conservació del peix. El mètode més habitual era la salaó, que consistia a conservar el peix amb sal i que es
feia als salins. A Tamariu va arribar a haver-hi quatre salins amb un total de 40 treballadores. La seva tasca era
salar i envasar el peix, principalment sardina i anxova. Hi havia molta feina però era un treball estacional. A l'estiu,
quan hi havia més pesca de peix blau, era quan salaven, i a l'hivern bàsicament es dedicaven a col·locar el peix
en barrils, caixes i pots. El procés era llarg. Primer calia netejar el peix, després es col ·locava en salmorra durant
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D'aquest antic salí se n'ha conservat part de l'e st ructura fins avui.
AMP. COL ·L ECCIÓ HERIBERT FELIU.

dies i finalment s'envasava. Aquest peix es venia però una part també solia quedar-se a la cala i durant els mesos
d'hivern, quan la pesca es feia difícil, les famílies sovint s'acabaven alimentant de sardines i anxoves dia sí i dia
també. Els salins estaven repartits per tota la cala. Hi havia el salí situat a la zona de garbí de la cala l'edifici del
qual encara es conserva a dia d'avui en forma de restaurant. Un altre estava molt a prop d'aquest tocant a la riera
i es deia el salí d'en Fenals. A can Patxei (tant a la riera com al passeig) durant una època també s'hi va salar peix
i a cal Xoi, també.
La indústria de la salaó funcionava a ple rendiment en aquella època . Ja a finals del segle XIX trobem dades
que ens indiquen que estava en funcionament. El 1883 trobem informació d'un vaixell que anava a portar sal per
als establiments de Tamariu que va haver d'anar a Palamós per la mala mar: «En la noche del 29 a 30 del mes
pasado, ellaud San Miguel de la iscripción de Tarragona que estaba fondeado en la cala de Tamariu, para cuyos
establecimientos de salazón llevava cargamento de sal, tuvo que derivar forzosamente al Puerto de Palamós»
(El Palafrugellense, 5 d'agost de 1883). Era tanta la pesca de principis de segle que el 1906 els diaris estaven
plens de notícies que se'n feien ressò: «Son tan numerosas las xabegas que pes can en las playas de Tamariu y
Llafranch que ocurre con frecuencia el hecho de no poder trabajar todos los aparejos en una misma noc he» (La
Crónica, 17 de maig de 1906).
Aquesta abundància de pesca també portava que cada vegada més famílies s'anessin instal,lant als ports
de pesca ja que hi trobaven un mitjà de subsistència i una font de negoci . El peix era abundant, no permetia una
vida despreocupada però permetia sobreviure i quan la captura era bona se celebrava a les tavernes , L'agost
de 1910 va aparèixer una notícia que reflectia la felicitat i la festa que va portar a Tamariu una bona pesca (Baix
Empordà, 28 d'agost de 1910):
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Gent a la platja compartint l'espai amb les barques i un cabestany.
AMP. COL ' LECCIÓ ALFRED AL MEDA COSTA.

Les xàvegues que 'n la nostra costa se dediquen a la pesca han tingut la fortuna, durant
la passada fosca, de agafar anxova en abundància, que venuda a preus remuneradors, ha
pagat explèndidament el penós trevall dels que 's dediquen a n'aquesta indústria ,
Els mariners de la platja de Tamariu, contents de la bona sort, volgueren festejarho ab un
dia d'esbarjo, llogant el passat dijous l'orquestra La Principal d'aquesta vila pera tocar sardanes, concerts y balls en la barriada marítima de dita platja,
El carrer fou adornat, s'iluminà capritxós y esplèndidament per la nit, ab els mateixos reflectors que serveixen pera la pesca, les anxoves platejades substituhiren als prismes de les
aranyes, y l'alegria regnà en la barriada fins a darrera hora de la nit.
De Calella y de Palafrugell hi hagué gran concurrència sobretot a la tarde, resultant una festa pintoresca y animada ja que de l'alegria dels afortunats pescadors tothom ne participa.
Quant la lluna no aparegui per les nits il·luminant les aigües, y tornin les xàvegues ab els
seus resplendors, mar endins, en busca de les grans moles d'anxoves, desitjem als pescadors semblant fortuna a la qu'han tingut en la passada fosca.
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Diplom a d e me da lla d e bron ze
obtingut pe r Ma rtí Es t e va pe r
haver au xiliat els nàufra g s de l
be rg antí danès Dronning Louise
e l 14 d e ge ne r de 1895.
COL ·L ECC IÓ LLUí s ESTEVA .

També apareixien a la premsa informacions sobre la fructífera activitat que es duia a terme a les cales de
Palafrugell: "Las afueras de Palafrugell son deliciosos, y bajo todos conceptos se prestan al esparcimiento. Las
playas de Calella, Llafranch y Tamariu, en las cuales se pesca con abundancia y se sostiene ventajosamente la
industria de salazones» (El Palafrugellense, 25 de desembre de 1883).
A l'obra de Torroella Història de Palafrugell i la seva comarca s'hi troba un recull del nombre de barqu es
que hi havia a Palafrugell als inicis de 1900 cala per cala . Segons aquest, a Tamariu hi havia 21 barques de pescadors i 4 d'esbarjo. A Aigua Xelida només n'hi havia una d'esbarjo i a cala Pedrosa, dues d'esbarjo. 21 barque s
representen realment una xifra important. Només cal imaginar-les totes a la sorra esperant per sortir a la mar.
Durant la temporada d'hivern, quan el mal temps feia impossible la pesca, les barques es retiraven d'arran d'aigua
i es guardaven terra endins, on els temporals no les poguessin malmetre .
Quan hi havia mal temps, els pescadors no es podien fer a la mar però sovint havien de sortir en auxili
d'altres embarcacions que per descuit o per problemes es veien en situació de perill. El 1921, per exemple, van
prestar ajuda al veler genovès Lipari, de 350 tones, que s'estava a punt d'estavellar a la costa . Els van obsequiar
amb un barril de vi i es van acomiadar. Els rescats eren freqüents, els temporals apropaven vaixells de mercaderies, que encara no anaven amb motor, cap a la costa i els pescadors sortien amb les seves barques per intentar
allunyar-los de les roques.
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Estirant L'art a Tamariu amb La xarxa ja arran de pLatja i La barca amb eL patró indicant La maniobra.
En úLtima posició de La Línia d'estirament, Les dones fent La moLa.
COL ' LECCIÓ FAMíLIA TRI LLA .

Arts de pesca
La pesca a principis de segle era una activitat molt dura, Els pescadors anaven a rem o a vela i depenien sempre
del temps, A Tamariu estaven especialitzats en la pesca del peix blau, tot i que aprofitaven altres arts per capturar
altres tipus de peix, En aquella època es tirava la xàvega, l'art, la sonsera, el sardinal, els palangres i també hi
havia arts menors com l'artó, la nansa o la fitora, A Tamariu hi dominava la pesca tradicional, típica en aquella
època, i se sustentava en petites empreses familiars, Els homes s'encarregaven de pescar i del manteniment de
barques i estris i les dones venien el peix i remendaven les xarxes,
Un dels arts més emprat a l'època era un art d'arrossegament conegut a Tamariu senzillament com l'art
S'utilitzava una xarxa formada per unes tires de malla de diferents mides que acabaven en un cap o corona en
forma de bossa o sac, A les puntes de les malles s'hi posava un cap, que era el que permetia estirar la xarxa, A
la part inferior de la xarxa s'hi posaven els ploms i a la superior, els suros, Per calar-la es deixava un cap a terra
i una petita embarcac ió sortia a rem amb la xarxa, Depenent de la mar i del temps sortia més o menys lluny de
la costa i feia un recorregut en semicercle, Quan l'altre cap arribava a la platja es posava un filera de persones a
cada cap i començaven a estirar, L'operació la guiava el patró des de la barca, ja que des d'allà anava veient si els
dos costats anaven igualats , Quan això no passava cridava «tireu de llevant!» o «tireu de garbí!», i així s'equilibrava
la xarxa, Un cop a terra es recollia la captura, L'art servia per agafar peix blau, principalment bogues, verats,
sardines o bisos, Quan s'obtenia molt peix es deia que s'havia fet março i tothom marxava content cap a casa o
bé cap a la taverna a celebrar la pesquera,
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Tirant ['art a Tamariu.
CO L 'LECC IÓ FAMíLIA TRILLA

A Tamariu també es coneixia amb el nom de xàvega una tècnica de pesca a l'encesa, que requeria la
participació de dues barques. Aquesta tècnica aprofitava les nits fosques per cridar l'atenció del peix amb llum.
Hi havia una primera barca més petita, el llagut de foc, que portava a proa un fester amb escorça de pi cremant
que feia la funció de llum, Una segona barca més gran era l'encarregada de portar i calar la xarxa al voltant del
llagut petit i rodejant el peix que aquest havia atret. La resta del procés de pesca era igual que el sistema anterior:
es portava el cap a la costa i des de la platja s'estirava la xarxa , Moltes vegades, per despertar els estiradors
que s'havien quedat a la platja es feia sonar un corn marí per indicar que la barca tornava i que era l'hora d'anar
a estirar.
La família Esteva conserva un document de la primera meitat de segle en què es detallen les normes per
pescar amb l'art o la xàvega de dia i de nit a la platja de Tamariu. Les bases aplicables i acceptades pels patrons
de les embarcacions de la cala eren les següents:

De día
El 10 saldra a las 10,
Los demas iran correlativamente detras, sin limitación de horas.
El última puede ir a ból por la mañana, siempre que no pase de las 7 y media.
Estas reglas regiran desde IOde noviembre hasta el 31 de marzo,
De noche
El 10 saldra a las dos horas y media después de haberse puesto el sol.
En todos los casos el que le toque salir lo hara enseguida de haber partida el anterior.
El ból rubio solo puede hacer/o el primera de turno.
Las regla s anteriores regiran solo sin luna.
Dos horas y media antes de ponerse la luna ya no podra ir ninguno, a fin de no estorbar
al primera.
Los infractores de estas bases seran castigados a no pescar durante ocho días .
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Els dos arts d'arrossegament i d'estirament des de la platja no s'allunyaven gaire de la costa . Tamariu
sempre va ser una bona cala a per aquest tipus de pesca perquè era arrecerada i tenia el fons sorrenc, on les
xarxes no es malmetien ni es quedaven enganxades.
Segons explicava Ernest Morató, a Tamariu va arribar a haver-hi 14 xàvegues que ocupaven 140 homes
i encara n'hi havia una altra a cala Pedrosa amb 10 homes més . Hi ha constància que tres de les famílies més
arrelades a Tamariu havien tingut xàvega: el Patxei, el Titonc i l'Escot.
Un altre ormeig utilitzat a l'època era el sard inal, també per al peix blau. Era un art de deriva que utilitzava una llarga xarxa amb uns suros a la part superior i uns ploms a la inferior, i que calia mantenir vertical. Es
col·locava la cara a favor del corrent i la sardina hi quedava atrapada en voler travessar la xarxa.
La sonsera també era utilitzada a Tamariu . Es tirava de dia i especialment a l'hivern . Consistia en una
xarxa formada per dues bandes, una mica més curtes que les de l'art o la xàvega, acabades en una bossa de
tramat molt fi per poder agafar el sonso . Era també un sistema d'arrossegament per estirar des de la platja.
Quan aquests ormejos no estaven actius o bé aprofitant les sortides, els pescadors aprofitaven per anar a tirar
palangres. El palangre, fet de fil o cordills, consistia en un fil del qual sortien altres fils amb un ham a la punta amb
l'esquer. Aquest es deixava calat fins que es tornava a recollir-lo més tard .
Les llagostes eren abundants a l'època i els pescadors aprofitaven per anar a tirar llagosteres per capturar-les . A més, es tiraven nanses i es trobaven musclos abundants per les roques i garoines arran de platja.
També hi havia moltes cabres, fins i tot massa. S'enganxaven a les xarxes i sovint els pescadors les mataven
amb l'arjau i les tornaven al mar per no tornar-les a trobar més. Això també passava amb els dofins, que causaven
tantes destrosses a les xarxes que tardaven dies a arreglar-les.
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Tamariu el 1927 amb la platja ocupada per les xarxes i les barques de pesca.
MOISÉS DALMAU COMET. AMP. COL ' LECClÓ XAVIER COLL ROVIRA .

El repartiment del peix era un procés estipulat. Quan es tirava la sonsera i l'art s'anava a terços, una part
per a l'amo i dues a repartir. Per repartir-se el peix es feien uns pilons amb la captura del dia a la platja o al passeig i es repartia entre tothom que havia anat a ajudar. Aquest art permetia que tothom tingués una mica de peix
per poder fer una menjada o, els més espavilats, per anar-lo a vendre.
Quan les barques no estaven en funcionament, els homes agafaven els seus bots i continuaven la pesca.
Tiraven les nanses per agafar llagostes, sortien amb la fitora, buscaven cabres amb un mirall, calaven la moixonera o tiraven l'artó. Es compaginaven tots els arts de pesca per intentar treure del mar tot el profit possible.
Els pescadors anaven calçats de nit i de dia amb esclops i vestits amb els gecs i uns pantalons llargs
impermeables anomenats calçotets. I quan no portaven esclops, corrien descalços per la platja i pel poble. A la
platja tot es posava a eixugar, des de les xarxes a les cordes, les gambines, les nanses i tot l'ormeig quedava
escampat per la sorra de tota la platja.
Cal comentar que hi va haver al litoral de Tamariu i de tota la costa propera el costum de pescar amb petards. Tot i ser il·legal, en aquella època es feien servir uns cartutxos de dinamita que causaven unes explosions
que se sentien a quilòmetres de distància. Amb les explosions, el peix mort acabava surant i els pescadors furtius
el podien recollir fàcilment. Als dinamiteros, com se'ls anomenava llavors, se'ls perseguia, ja que perjudicaven
les famílies que es dedicaven exclusivament a la pesca i destrossaven el fons marí. Tot i això, les protestes per
petards seguien constants a finals del segle XIX i les queixes formals van arribar al comandant de Marina de Palamós, a qui es reclamava més vigilància a la costa.
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Martí Xicoira , que va ser durant molts anys l'alc alde de Tamariu.
El seu fill, Enric Xico i ra, també va ocupar el càrrec després d'e ll.
COL 'L ECC IÓ FAMiLIA XICOIRA.

Personatges i bohemis
Amb l'establiment del nucli poblat a Tamariu van néixer les primeres figures institucionals a la cala , El càrrec
d'alcalde de barri ja estava actiu durant les primeres dècades del s, xx. El primer alcalde de barri de qui es té
constància és Martí Esteva, a principis dels anys deu. Després també ho va ser Josep Frigola, el 1914, i durant
les dècades posteriors les famílies Patxei i especialment la de ca l'Escot anirien ocupant aquesta plaça, Cal assenyalar que el càrrec d'alcalde de barri no representava tenir un control directe sobre els esdevenirs de la cala
sinó que a Tamariu era més un càrrec representatiu, ja que la majoria de conflictes es resolien sense passar per
cap autoritat. Tot i així, era responsabilitat de l'alcalde vetllar pel manteniment i les necessitats de Tamariu.
Hi havia ja en aquesta època el carter de Tamariu. El primer de qui s'ha trobat notícia era en Pepe, que
feia de carter, agutzil i recader i que va morir el 1929. El 1930 va ser agutzil interí Emili Codolà i a partir de 1933
va passar a ocupar el càrrec Pere Ayats Puig, que seguiria fent la funció de carter durant les dècades següents.
Una figura que no es troba mai a Tamariu va ser la del capellà, A la cala no hi havia església i tot i que el
1935 semblava que la construcció d'una capella era imminent -el bisbe havia visitat la cala per veure'n la futura
localització-, aquesta no es va acabar construint. Caldria esperar a la capella d'en Sampere a mitjan segle i a
les misses de campanya per poder tenir culte religiós a Tamariu.
L'aïllament de Tamariu, la vida simple, l'entorn verge i deshabitat atreia a la cala molts bohemis i homes
de vida senzilla i primitiva que trobaven en aquest indret el màxim exponent del seu ideal de vida lliure. Hi havia
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L"avi Nissu davant del seu hotel amb la seva família, unes dècades després de la fundació de l'hotel.
COL "LECCIÓ FAMíLIA TRILLA

personatges com en Gotas o l'Hermós (de qui es parlarà més endavant) i diversos pescadors. També hi havia una
dona, batejada com la Pindoixa, que portava una espècie de vida lliure a Tamariu, Habitava una barraca abans
d'arribar a la Perica ella sola i com tots els altres habitants de Tamariu anava a la platja a estirar l'art i a guanyarse una mica de peix per menjar.
Sota l'actual Hotel Hostalillo hi havia una cova que va estar oberta fins a la remodelació de l'hotel, que va
ser tapiada. Era el lloc on pescadors i aficionats anaven a esperar l'hora de pescar o d'estirar la xarxa i sovint
l'espai era també ocupat per altres bohemis. Ja es deia «bohemi que ve per la costa, bohemi que acaba a la
cova», Fins i tot hi havia famílies que s'instal ·laven allà a l'estiu per la temporada de pesca ,
Josep Pla explicava en els seus escrits que a Tamariu hi havia la gent més pobra de Palafrugell, «les fustes
corcades i naufragades de Palafrugell i rodalies», com els anomenava ell. Tot i que moltes famílies que es van
instal·lar a Tamariu eren famílies de pescadors i treballaven com el que més, sí que és cert que Tamariu tenia un
encant especial que va atreure algun personatge peculiar.

Les primere.s tavernes
La instal,lació de les primeres famílies de pescadors a la cala va propiciar l'aparició de les primeres tavernes en el
primer terç del segle xx. Si fins aquell moment a Tamariu no hi havia habitants fixos, la creació d'establiments no
tenia gaire sentit Amb els primers habitants i la gent que baixava de Palafrugell, les necessitats van canviar i van
aflorar els primers espais d'esbarjo comú i llocs on passar les hores mortes, A les tavernes s'hi traguejava i s'hi
menjava, però era molt més que això , Era el lloc on es jugava a cartes, es cantava i s'organitzaven tertúlies. Eren

46 1Un nucli de pescadors (finals s. XIX - 1935)

Arturo Esteva a Tamariu a mitjan segle XX.
COL' LEC Cló ROSA ESTE VA.

els mateixos pescadors que passaven més estones a la taverna, bé perquè no podien sortir a mar, bé perquè
necessitaven descansar i distreure's de la jornada. A les tavernes es despatxaven els porronets de vi a dojo, però
tot i que sovint acabaven més que contents, els pescadors sempre ho pagaven tot.
Una de les primeres que es van obrir van ser les de Can Nissu o Cal Noi Nissu, fundada per Josep Frigola
i Leonor Teixidor. En una botiga que servia tant per guardar estris de pesca com per viure-hi, la Leonor es va
encarregar d'una incipient taverna de mariners on també es feien menjars per als tapers i les seves famílies que
baixaven de Palafrugell els dies festius . Bàsicament hi bevien vi, s'hi feia algun cafè i la Leonor hi cuinava el peix
que el seu marit pescava amb la barca fent uns arrossos d'allò més deliciosos. Una amanida, unes anxoves i una
mica de vi eren un àpat tradicional i sensacional . També alguns dies hi servien escudella i carn d'olla, un plat molt
menjat en aquelles èpoques.
També al passeig hi havia instal·lats Arturo Esteva i Francisca Pascual, que van muntar pels volts de 1930
una petita taverna coneguda com a Ca l'Arturo o Ca la Francisqueta. La taverna constava d'una sala plena de
bótes de vi que s'omplien amb els vins que portaven els pagesos de les rodalies. S'hi servien porrons i petits, s'hi
jugava a cartes i més endavant la Francisca va començar a fer també arrossos i guisats per als clients. Aquest espai només estava obert durant els mesos d'estiu perquè a l'hivern la família normalment s'instal·lava a Palafrugell .
Pere Esteva de cal Patxei també va muntar ja als anys vint un petit establiment de begudes al passeig.
Allà també s'hi reunien els pescadors abans d'anar a la mar, però seria més endavant quan aquest local agafaria
anomenada i viuria uns anys d'èxit fulgurant.
S'ha trobat mencionada en alguna obra consultada una taverna anomenada Can Domingo de la qual no
s'ha pogut trobar constància en cap document ni a través de cap testimoni entrevistat. Podria ser que en algun
moment durant aquells anys hi hagués encara una altra taverna a Tamariu .
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La família Serra de Palafrugell estiuejant a Tamariu, davant la seva
casa. A la fotografia també hi apareixen Rosa Salabert i estirat a
primera línia el noi de cal Patxei.
COL ·LECCIÓ FAMíLI A 5ALABERT"ALBERTí.

La platja de Tamariu plena de colles i famílies.
AMP. COl ·LE([IÓ ALFRED ALM EDA CO STA .

Les famílies de banyistes i les colles
A més dels habitants fixos instal·lats a Tamariu, a finals del s. XIX ja trobem clares notícies de la gent que hi baixava
a la platja els dies festius: «Oebido al buen tiempo que hizo el día de Santa Lucia, muchas fueron las familias, que
como es costumbre, salieron al campo, viéndose muy concurridos los sitios ermita y faro de San Sebasti¿m y las
pintorescas playas de Calella, L1afranch y Tamariu» (El Palafrugellense, 21 de desembre de 1884). La tendència
dels palafrugellencs sempre ha estat anar a buscar el mar i durant les jornades festives les escapades a la platja
eren freqüents. Si unim aquesta idea amb la cultura de les trobades gastronòmiques típiques també de la gent de
Palafrugell, les colles que es trobaven en barraques per fer xefles en són el resultat.
La gent de Palafrugell va començar a baixar a Tamariu a passar els diumenges i els sants dilluns i s'hi van
començar a construir o llogar botigues. Els diumenges de bon matí baixaven les famílies carregades amb els
estris de cuina i el menjar caminant pel camí vell per anar a fer l'arròs a Tamariu. Alguns s'instal·laven a les botigues, llocs senzills, una sala amb uns fogons en un pedrís, una ombrera per prendre la fresca i ja ho tenien tot per
passar una bona jornada. Altres a la sorra o sota algun pi trobaven un racó perfecte per passar-hi el dia . Els dilluns
era el dia de les colles de tapers. A les barraques s'hi reunien els treballadors de la indústria del suro per gaudir
de la gastronomia i passar l'estona. Algunes eren societàries i calia pagar una quota d'uns quants rals a l'any.
Una de les barraques més famoses i que ha arribat molt ben conservada fins als nostres dies és la barraca
dels Liris, edificada el 1872. Són famosos els àpats que s'hi feien i la gresca que s'hi organitzava.
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La barraca dels Liris
La barraca dels Liris representa un exemple
d'edificació tradicional d'esbarjo de la costa catalana.
Situada a la mateixa platja dels Liris, el nom de la
barraca sempre ha estat motiu de confusió. Hi ha hagut diferents versions, cada una avalada amb la seva
argumentació, que han estat més o menys utilitzades
segons el criteri de cadascú . S'anomenaria Liris en
referència a Baldiri Llosent, un dels membres fundadors, a qui tothom coneixia per Liri i que acabaria donant nom a la resta de companys de colla. Lliris s'ha
utilitzat segurament per la semblança del nom amb la
flor del lliri o per un error en l'articulació de la 11, però
no sembla que ni a la barraca ni a la cala hi hagi hagut
mai exemplars d'aquestes flors . Se'n podria dir L'Iris,
pensant que els seus fundadors pertanyien a corrents
polítics diferents i per indicar que allà qualsevol ideologia hi era benvinguda, l'arc iris amb tots els seus
colors els representava. Aquesta opció no semblaria
gaire certa, ja que des de bon principi va presidir la
barraca una fotografia del general Espartero, indicativa de la tendència política imperant entre els socis .
Finalment s'ha donat com a bo Liris, o sigui, que així
l'hauríem d'anomenar.
L'antiga barraca dels Liris . CO L-LECC IÓ FRAN CESC

RIB AS_

La història de la barraca neix el dia u de març de
1872, quan Ignasi Janover Pannon i Josep Llosent i Gallart, fabricants de taps de suro, compren a Josep Barceló
i Martí un terreny de 50 pams de llarg i 25 d'ample al paratge de la Perica de Tamariu per 60 pessetes. Un cop
comprat el terreny, es va edificar la barraca arran de la platja i es va crear una societat que ja el 6 de gener de
1884 disposava del seu propi reglament de funcionament.
En aquell moment, els 18 propietaris fundadors eren Ignasi Genover Pannon, Josep Llosent i Gallart,
Silvestre Mató i Amir, Pere Rius i Cia, Francesc Llosent Gallart, Sebastià Funayeras Prats, Baudili Llosent Gallart,
Joan Furnet i Bastons, Martí Puig i Avellí, Salvador Llosent i Gallart, Joan Ciarà i Camps, Manuel Massoni i Costart,
Joan Bofill i Deulofeu , Llorenç Ribas i Matas, Joan Francesch i Sagrera, Pere Deulofeu i Prats , Joan Serra i Alsina
i Joan Cortey i Deulofeu. La propietat de la barraca , exceptuant algun cas concret, sempre ha anat passant de
generació en generació.
El reglament de 1884 donava la propietat exclusiva de la casa a tots els socis i regia els seus drets i
deures. La societat disposava també d'una barca de pesca i d'una gossada de la qual es podia disposar per anar
a cacera. Quedava, doncs, ben clar des del principi que aquestes dues activitats formarien part del dia a dia de
la barraca. I així, caçant i pescant s'aconseguien els menjars que tant de renom van donar a la barraca. I també
així de conegudes eren les cantades amb què obligatòriament acabaven els àpats aquests tapers que celebraven
el Sant Dilluns a la barraca.
La vida dels Liris també ha passat, però, per moments complicats. El 1963 la prefectura provincial de
Costes de Catalunya va sol·licitar el desallotjament de la casa al·legant que es trobava dins de la zona mariti-
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La barraca dels Liris actualment, conservada
gairebé idèntica que en els seus inicis .

Detall actual de la barana interior de la barraca
amb la fotografia del genera l Espartero i les inicials
dels membres fundadors gravades a la fusta.

Cantant dins la barraca dels Liris . S'hi reconeixen drets (e/d): en Tomàs de la uralita, el policia de Tamariu,
Eduardo Torroella, ?, ? i Fernando Manlleu. Asseguts: el Ro s set , Narcís Parer, el Ninyu, Salvador i el Maestru.
CO L' LECC IÓ AMADO TORR OELL A.

mocostera segons les noves normatives, per la qual cosa seria posada a disposició de l'administració pública.
Després de múltiples accions i de la participació ciutadana i i de l'administració local, finalment la barraca no va
ser expropiada i ha seguit amb la seva estructura privada i societària fins a l'actualitat.
L'any 2006 es va crear l'Associació Gastronòmica i Cultural Els Liris de la platja dels Liris de Tamariu per
organitzar el funcionament i l'ús de la barraca. En aquells moments els propietaris van ser invitats a formar part
de l'associació tot i que no tots van decidir entrar-hi. Avui en dia hi ha 37 propietaris però només 25 d'aquests
són membres de l'associació i poden utilitzar la barraca. L'associació disposa d'un reglament i uns estatuts i d'una
junta directiva de sis persones que es reuneixen un parell de vegades l'any. D'uns anys ençà també s'organitza
una arrossada corporativa en què tots els socis són convidats a fer un sofregit, portar-lo a la barraca i allà fan una
gran arrossada el dia de les havaneres de Tamariu. Amb aquest acte intenten fer un homenatge als fundadors de
la societat i a les seves tradicionals trobades gastronòmiques.
Hem baixat a la mar blava
pels camins de l'amistat.
El portal quan s'hi trucava
se'ns ha obert de bat a bat.
Sempre tens a la collada
lloc a taula i al porró.
A la taula ben parada,
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a la taula i a la cançó.
Els fogons fan salivera
amb l'arròs tan ben portat
Per refer una havanera
ja flameja un bon cremat.
Cantarem cent deu cantades
i la mar sonora escriu.
Fetes d'ell a tres tonades
amb el deix de Tamariu.
Cor obert miris on miris
aplegat sota aquest nom
Ací hi ha la gent del Liris
i un bon dia per a tothom.
Som hereus de sang molt vella
que tenim sempre al costat,
i volem amb sang novella
la mateixa llibertat.
Hem baixat a la mar blava ...
Bepes;Yiladesau, Que no morin els Liris.
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Famílie s de la co lla de la Xerinola davant de la seva barraca al passeig.
r, LLUís

FERRER VIDAl. AMP. FON S FO TOGRAFIA JAUME FERRER MA 5S AN ET.

Ra có on est a va ubi ca da
l' a nt iga ba rraca de
la Xe rin o la.

A Tamariu també hi fe ien reunió la colla de La Xerino la, formada per gent de Palafrugell i de la qual ja es
té co nstància el 1846. Es reunien en una barraca enmig de la cala, en un raconet on desembocava un corriol
que baixava del puig de les Trones i que actualment és una casa d'estiueig. Allà hi anaven el diumenge les famílies de socis a fer el dinar i passar el dia. El dilluns el panorama canviava i era el dia dels homes. Ells eren qui
cuinaven i dos d'aquests, en Geli i en Grip, es veu que ho feien d'allò més bé . Era una colla feta per caça dors i
pescadors, així que ni el peix ni els conills no hi faltaven mai. El cafè de barretina donava per acabat l'àpat i obri a
pas a la cantarella. Com totes les trobades gastronòmiques de l'època, els àpats acabaven amb una cantada de
sarsueles, òperes, havaneres o cançons catalanes. D'aquesta manera, els tapers gaudien d'una jornada de lleure
i gastronomia només per a homes. Aquestes eren les verdaderes colles que dilluns rere dilluns aprofitaven tot el
plaer que la cala els oferia.
A la Perica, a la barraca original de finals del s. XIX també s'hi reunien palafrugellencs a fer unes arrossade s
espectaculars en un petit espai on no hi havia ni lloc per dormir; tota la barraca l'ocupaven els estris de cuina,
senyal del que allà s'hi anava a fer.
Un altre punt de trobada conegut era la barraca dels Malavinguts, situada també al paratge de la Perica,
a l'entrada de la finca actual. I també hi havia la Quinta Punyeta, molt a prop d'aquesta última i que seria on actualment hi ha ca l'Abril. El paratge de la Perica, plena de garrofers en aquella època, acollia moltes barraques de
colles que hi anaven a preparar un bon dinar i també a ca la Pedrosa s'hi reunia una col la que organitzava àpats
molt animats.
Més allunyades del mar hi havia altres barraques de muntanya, entre horts, pinedes i vinyes, on només
es permetia l'entrada als homes i on també s'anava a menjar, beure i fer gresca. Les col les es passaven el matí
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ELs homes caçadors de La colla de La XerinoLa, preparats per a La cacera.
AMP. COL·LECCIÓ ENRIC RIBA5 .

caçant, pescant o el que fes falta i després d'un bon àpat la feien petar fins que era hora de tornar, tot caminant, a
Palafrugell. Aquestes barraques, amagades entre les frondoses pinedes o enmig de les vinyes, eren en ocasions
amagatall de delinqüents o lloc de reunions clandestines.
Totes aquestes barraques privades representen només una part de la gent que baixava a Tamariu. Però
Tamariu agradava a tothom, i la gent de la vila que no formava part d'aquests col·lectius hi baixava igualment
i s'instal·lava a la platja durant l'estiu, especialment els diumenges. També hi baixaven pagesos que vivien als
masos de l'interior i hi arribaven amb els carros, els cavalls o les haques i s'instal·laven a les pinedes o a la platja
on passaven la jornada.
De llarg és sabut que a Tamariu se l'ha conegut sempre com la platja dels pobres, on baixaven les famílies
més humils de Palafrugell en contraposició a Calella o Llafranc, on estiuejaven les famílies benestants de la vila.
Aquests palafrugellencs s'unien a l'estiu als primers estiuejants que ja arribaven a les platges a finals del s. XIX: ({ Y
lo mismo Calella y Llafranch, que Tamariu y el sinnúmero de calas en donde se levanta la mas pequeña choza,
todo se halla habitado. fn todos los sitios se encuentran veraneantes. Y si esto sucede en los días laborables,
qué no ha de resultar los sabados por la noche y los domingos, cuando medio Palafrugell invade las playas» (fi
Distrito, 6 d'agost de 1899).
Durant els mesos d'estiu era nombrosa la gent que baixava a Tamariu amb l'excusa d'uns banys de salut
que tant estaven de moda al final de la centúria. De fet, hi ha una normativa a Palafrugell que fa referència al bany
ja des de 1863, redactada amb l'objectiu d'intentar normativitzar aquests banys:
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Membres de la colla de la Perica davant de la barraca l'any 1930.
AMP. COL'LECCIÓ MIQUEL AMIR.
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Barraques actuals a cala Pedrosa que conserven l'essència de les antigues edificacions.

Artículo 22.
No se permitira en las playas del término de esta Villa bañarse juntas a personas de distinta
sexo aunque se manifiesten ser marido y muger, debiendo sujetarse a las reg/as siguientes,
a saber:

1a En la playa de Calella se permitira unicamente a los hombres bañarse en el trecho que
media desde el puerto hasta el punto lIamado Cap Roig, debiendo las mugeres hacerlo
desde la playa del Canadell hasta la punta de la torre.
2 a En la playa de Llafranch deberan bañarse los hombres en la parte de San Sebastian de
dicha playa, y las mugeres en la parte opuesta.

3 a En la playa de Tamariu se bañaran los hombres en la parte dels Comuns de dicha playa
hasta el punto lIamado Aigua Dolsa, y las mugeres se bañaran en la parte de San Sebastian
de la misma,
Los contraventores incurriran en la multa de veinte reales, procediéndose en caso de reincidencia contra el infractor con arreglo a lo dispuesto para los distintos casos respectivamente en el art. 482, caso 1 0 y 495, caso 12 del Código penal.
Ordenanzas municipales de la villa de Palafrugell, 1863 (AMP).

55

Noies de PaLafrugell a punt p er aL banya Tamariu. D'esquerra a dreta : PiLar Serra, Juanita, Rosa SaLab ert i Montserrat Ramon.
CO L ·LECCIÓ FAMíLI A 5 ALABERT-A LBE RTí.

Uns anys després, el 1882, tornen a aparèixer unes ordenances municipals amb més normes relatives al
bany, La número 59 es referia al vestuari: «Todos los que se bañen a la vista del público, deberan llevar calzonzillos los hombres y vestidos o trages de baño las mugeres,» El tercer apartat de l'article 60 també feia referència
al repartiment segons gènere de la cala : «En la playa de Tamariu se bañaran los hombres en la parte els Comuns
de dicha playa hasta el punto llama do Aigua Dolsa; y las mujeres se bañaran en la parte de S, Sebastian de la
misma,» Ordenanzas municipales de la villa de Palafrugell, 1882 (AMP).
Val a dir que la convivència entre pescadors i banyistes no sempre era fàcil. Per als pescadors la platja
i el mar eren zona de feina però per als que baixaven a banyar-se representava una zona d'esbarjo, Es troben
a la premsa de l'època escrits que reflecteixen aquest punt d'encontre entre els habitants fixos de Tamariu i els
que hi anaven quan tenien un dia de festa: «Las pintorescas playas de nuestra costa, y de un modo particular la
concurrida Tamariu, seran objeto de una infección pestilente si la autoridad a quien corresponde no pone coto a
los desmanes de los pescadores prahibiéndoles terminantemente que tiren gran parte de la pesca, cuando es
abundante y tiene bajo precio en la laza, a corta distancia de tierra pues los miasmas putrefactas desarrallados
por la descomposición de los pescados y el arrastre cotidiano de las redes praducen una hediondez pesti/ente
y nauseabunda que a la par de ser poco agradable al noble sentido del olfato, es camino recto y segura para la
peste colérica» (El Nuevo Distrito, 5 de juliol de 1908).

56 1Un nucli de pescadors (finals s. XlX - 1935)

ESCLANYÀ

LA VESSANA

PALAFRUGELL
Camí vell de Tamariu

VILA-SECA

BADIA DE TAMARIU

BRUGUEROL
URBANITZACiÓ
MAS ROQUÉ

GIV-6542
SANTA MARGARIDA

eo

S TA

BRAVA

A
LLAFRA N C

AL
CAP DE
SANT SEBAST /A

Traçat deL camí veLL de Tamariu.
LUPAGRA FICS

Primeres infraestructures
A Tamariu antigament s'hi arribava pel camí vell que sortia de Vila-seca i, passant per l'interior, entrava a Tamariu
segu int la riera. Aquest camí, lleugerament modificat però encara transitable, passava per es Banc des Diputats,
es Partidor des Peix i la font d'en Cruanyes .
Es Banc des Diputats era un lloc de descans i s'hi aprofitava per fumar una cigarreta i fer-la petar intentant arreglar el món . D'aquí venia el nom de diputats, que eren els savis que regien el lloc i arreglaven tots els
problemes.
Es Partidor des Peix era el racó on aquells que havien baixat a estirar l'art o la xàvega aprofitaven per
repartir-se el peix i arreglar-lo una mica abans d'arribar a Palafrugell. Allà també alguns pescadors aprofitaven
per canviar-se els esclops de pesca per les espardenyes per entrar a la vila .
Una parada obligada era sempre la font d'en Cruanyes. Aquesta font, avui patrimoni històric, ha abastit
d'aigua molts palafrugellencs i encara avui s'hi pot trobar gent amb les garrafes fent cua per omplir-les. Abans,
però, també servia d'espai de repòs, s'hi menjava xocolata o s'hi posava a refredar ampolles de vi.
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EL camí vell de Tamariu, avui en dia encara utilitzat per vehicles i caminants.

La font d'en Cruanyes.

Aquest camí quedava sovint malmès per les pluges i resultava intransitable. El 1914 la construcció del
nou camí va donar resposta a les llargues reivindicacions dels veïns, que reclamaven una via de comunicació més
arreglada amb Palafrugell. No només el mal estat del camí en si els preocupava i la perillositat que comportava
sinó també el fet que moltes vegades no arribaven a temps per carregar el peix al primer tren. Aprofitant que
durant la Primera Guerra Mundial hi va haver un bloqueig de mercats europeus que va ocasionar que molts tapers
palafrugellencs es quedessin sense feina, es va decidir crear unes brigades municipals i fer el reclamat nou camí.
A més de la futura connexió amb Llafranc , aquest camí permetia l'accés a Tamariu en carruatges i vehicles i va
permetre el desenvolupament de la cala més enllà de la rutina que hi havia fins aleshores. Tot i que el camí era
històricament demanat, la seva construcció i especialment la definició del traçat va resultar de difícil aplicació. Hi
havia una alternativa a l'opció que finalment es va imposar que proposava arreglar el camí vell ja existent, ampliarlo i modificar-ne els trams més perillosos per tal d'estalviar costos i seguir així amb un traçat amb una llargada
inferior al que finalment es va construir. Les discussions i les propostes van ser acalorades però finalment el nou
camí es va començar de zero passant pel pont d'en Cassaca.
La comunicació des de Tamariu cap a altres punts de la costa propera era també deficient. Si el camí
nou no va ser construït fins al 1914, les vies per anar a les cales i paratges propers encara no arribaven . Fins al
1929 no es va aprovar la construcció de les carreteres de Sant Sebastià a Tamariu i de Tamariu a Aiguablava per
apropar Tamariu a les cales veïnes.
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Colla amb nois i noies de Palafrugell i Barcelona a Tamariu.
COL ' LECCIÓ FAMíLIA 5ALABER T-ALBERTí.

Un turisme incipient
A partir dels anys vint ja es va començar a despertar a Tamariu una primitiva visió del benefici que podia representar el turisme a la cala. El 1926 es va decidir plantar uns arbres al passeig amb l'objectiu d'embellir la primera
línia de mar ja amb un clar fi turístic de fer la cala més bonica i donar sensació de passeig a la primera línia de
mar. Les petites botigues d'aquesta primera línia també van començar a col·locar ombrel·les a tocar de la platja
i a partir de 1931 ja van començar a pagar un impost per poder-ne disposar.
Les famílies de Palafrugell i rodalies seguien omplint les cales els festius. Trobem notícies de la gent que
en diada festiva en ple hivern abandonava la vila i anava a la platja: «Desanimació. En aquests diumenges d'estiu,
és gran la desanimació que es nota en la vila, desfilant la majoria de la gent cap a les nostres platges. Tamariu,
sobretot, els diumenges, es troba animadíssim» (Baix Empordà, 11 de gener de 1925).
Tamariu era un centre de rebuda de tots aquests palafrugellencs a la recerca del mar. Segons es deia, s'hi
trobava l'essència pura del pa/afrugellenquisme. Des de 1931 ja hi ha constància que a l'estiu hi havia un servei
d'autobús que arribava a Tamariu els dies festius i les vigílies. No era un servei gaire freqüent: només circulava
des de Palafrugell, les vigílies a les 20 h i els festius a les 9.40, 14.30, 15.30 i 20.30 i mitja hora més tard des
de Tamariu per fer la tornada .
Veient l'interès que començava a generar la cala, es van començar a gestar els primers equipaments
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Un dia d'esbarjo a Tamariu durant La primera meitat deL segLe XX.
AM P. COL·LECCIÓ MARGUERITE SALVADOR AFLALlO .

turístics d'hostatgeria a Tamariu. AI principi eren habitacions llogades a les mateixes botigues de les famílies de
pescadors però més endavant, i veient la demanda que es generava, els negocis anirien evolucionant fins als
primers hostals o fondes. En aquesta època es llogaven cases i pisos principalment a les famílies de Palafrugell
i rodalies que baixaven a Tamariu a passar els diumenges i algun temps a l'estiu,
A partir dels anys trenta eren un grup considerable els estiuejants il·lustres que passaven o feien estada
a Tamariu, Algunes famílies de Barcelona i d'altres poblacions de Catalunya ja feien estada a Tamariu i també
algun estranger que es perdia i arribava a Tamariu. Els diaris de l'època se'n feien ressò i a final de temporada
publicaven un apartat especial amb un detall de famílies benestants estiuejants a la costa.
Les tavernes van començar a oferir cada vegada més plats i així van començar els primers restaurants,
en aquesta època encara molt senzills i rudimentaris. El 1930 a Can Nissu ja van començar a llogar les primeres
habitacions. AI principi només n'hi havia quatre o cinc que van posar a disposició dels que venien a passar les
vacances. Ajudats pels seus fills, especialment la Càndida i en Josep, anirien tirant endavant el negoci. Progressivament la Fonda o Casa Frigola, com s'anomenava als inicis, aniria incorporant altres propietats i realitzant
ampliacions fins a convertir-se en la Fonda Tamariu i finalment l'Hotel Tamariu ja a mitjan segle.
Un dels primers clients de la casa va ser l'artista i escriptor Jaume Mercader-Miret, que en la seva obra Memòries d'un aprenent vilafranquí descriu una estada a Tamariu el 1934, El seu viatge en tren, autobús i finalment
caminant detalla el camí que seguien els primers turistes de fora per arribar a Tamariu. Les seves sensacions en
descobrir aquest racó encara elemental i genuí es contraposen amb les seves estades després de la Guerra Civil
espanyola, quan Tamariu ja havia despertat interès de més estiuejants i l'encant propi de la cala es començava a
esvair. A la seva obra (p. 111-113) hi apareix un text graciós que Lluís Trilla llegia en una Jornada de Barraques el
2011 que il·lustra el turisme primitiu de l'època i les instal,lacions precàries de què disposaven els establiments:
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PLATJA DE TAMARIU

Aftll[ BOlfl-IUllUllftlllllfKll
Nou

PROPIETARI:

MANUEL ·SUQUET
.

Hcuradlsslm serDel de restaurant t bar
Espaioses habitacions: eonfort : Preus moderats
Anunci promocional de l'Antic HotelSalleras, ja dirigit a l'època per la família Suquet.
BAIX EMPOROÀ, 1935.

Va arribar un moment que vàreig necessitar certs serveis intransferiblement personals i
reservats, A la casa, naturalment, aquestes necessitats peremptòries es podien satisfer
fàcilment, però pel que vaig veure el criteri era un altre quan dels hostes es tractava. Així
almenys ho considerava el personal de la casa: l'avia Càndida, la mare Càndida [per 'Leonor'], el vell Nissu, les filles Càndida, Rosa [per 'Carmen'] i Maria i el Josep encara infant. La
mare Càndida m'informà respecte del que li demanava, i em digué: "Surti a fora al carrer
(en realitat riera seca) i a l'altra banda veurà un tancat de filferro. En el tancat hi trobarà
una porta feta de filat de galliner. Per obrir-la deslligui la veta que la tanca. Hi entri i torni a
tancar des seguida, tornant a fer un llaç amb la veta perquè no s'escapin les gallines, els
conills i les oques. Passi entre els animals. Encara que cridin no tingui pas por; poc que
li faran res. AI fons del pati que fa de corral hi veurà una porta pintada verda. Hi entri, i hi
trobarà el que necessita".
Ho vàreig fer tot el peu de la lletra tal com m'ho indicà, i vaig ésser prou amatent perquè
l'aviram, abundantíssim, no s'escapés. Efectivament, darrera la porta veda hi havia exactament el que necessitava, encara que de summa simplicitat, i sense que hi intervingués
per res l'aigua. El que més em sorprengué fou la mena de paper que havia de completar la
funció del lloc. Es tractava simplement d'una luxosa revista anglesa de modes i decoració,
editada amb bona tipografia i magnígiques fotografies en color sobre paper couché. No cal
dir-ne la difícil eficàcia un cop arribat el moment. Sigui com sigui, vaig sortir del pas aquell
dia i els següents.
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La~ Musclera,

avui en dia.

L'hotel s'abastia des de Palafrugell. Josep Frigola pare disposava d'un carro i una burra i pujava a Palafrugell a vendre el peix que pescava. A la tornada aprofitava per carregar les provisions necessàries per a l'incipient
hotel-restaurant.
Un altre dels precursors de l'hostaleria a Tamariu va ser en Salleres, l'amo de l'Hotel Salleras. Aquest
hoteler ja des de 1927 o abans llogava habitacions i casetes a estiuejants principalment de la Bisbal, on tenia un
altre negoci d'hostaleria. En arribar a Tamariu va llogar una petita caseta de planta i pis a la riera que tothom anomenava El Ranxo. A la planta baixa hi havia la cuina i el menjador i el pati i al pis superior hi havia les habitacions.
Eren cambres molt senzilles amb llits de ferro, alguna cadira, una espelma i un orinal. Més endavant va moure el
negoci a la platja, entre Can Nissu i Cal Titonc.
A partir de 1935 Manel Suquet, que regentava la Fonda l'Estrella de Palafrugell, i la seva esposa Carmen
Cruañas van fer-se càrrec de l'Hotel Salleras, que comptava ja amb deu habitacions arran de platja. L'hotel tenia
un reconegut restaurant i obria durant la temporada d'estiu. Els primers anys l'hotel encara es va anomenar Antic
Hotel-Restaurant Salleras.
Altres petits negocis també començaven a iniciar-se a l'època. Martí Esteva va començar a vendre a la
seva pròpia casa de la Riera quatre aliments de primera necessitat com sucre o grana i també aprofitava per
vendre-hi coses que treia de l'hort. Val a dir que en Martí va cultivar fins ja ben consolidat el turisme un gran
hort a la riera d'on sortien fruites, verdures i hortalisses de tot tipus. Així, doncs, abans de l'esclat de la Guerra
Civil espanyola a Tamariu ja hi havia un nucli assentat amb cases, dos hotels (Hotel Salleras i Casa Frigola), tres
tavernes (Nissu, Patxei i Francisqueta) i una botigueta de comestibles.
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La Musclera, també coneguda com eL Castillo de Tamariu, amb eL camí nou que unia La caLa amb PaLafrugeLL
AMP. COLHCCIÓ RAMIR MEDIR .

L'arribada dels primers anglesos
i els primers xalets
A finals de la dècada dels anys vint es va produir l'arribada dels primers estrangers a la cala de Tamariu, animats
pel paisatge i la tranquil·litat que s'hi respirava. Entre aquests, els pioners que es van establir a la població van ser
de nacionalitat anglesa . El matrimoni Woevodsky, anomenats els russos -tot i que l'esposa, Dorothy Webster,
era irlandesa-, amb experiència ja construint a Calella, van ser els encarregats de dissenyar el 1929 La Musclera, situada als afores del nucli de Tamariu. Ell arquitecte i ella decoradora, van dissenyar una casa gran d'estil
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Vista general de la Perica.
dita també el Castell de
la Perica. Al fons. la Casa
Medir.
PALAFRUCRLL,-Tflm«rin. rutUJodc: Ja Périca

AM P.

tradicional, molt decorada arquitectònicament, situada a la mateixa punta de la Musclera. Aquesta casa pertanyia
a John Dickson-Poyder, sisè baró d'lslington, exgovernador britànic de Nova Zelanda i conegut també com a Lord
Islington. John, seguint la moda aristocràtica de l'època, passava els estius a Escòcia i els hiverns a la seva casa
de Tamariu, canviant així la tradició de passar els estius a la costa i a prop del mar. Sempre va dir que els pin s,
l'aire de mar i la tranquil·litat de Tamariu li havien allargat la vida. El matrimoni va passar els hiverns a la Musclera
fins al 1936, quan va morir Lord Islington. Per aquesta casa hi van passar a l'època personatges tan il ·lustres i
coneguts com Miss Cotton (dama d'honor de la reina d'Anglaterra) o Lady Clementine Churchill.
Quatre anys després de la construcció de La Musclera, el 1933, el mateix matrimoni Woevodsky també va
ser el responsable de la construcció de La Perica , la segona residència de la senyora Greenfeld, Elizabeth Bessie
Walker. Era una casa d'estiueig d'estil mediterrani, pràctica i funcional, molt integrada en el paisatge i l'entorn on
es troba situada . La gran novetat d'aquestes cases era que es disposava de llum elèctrica, un luxe del qual en
aquella època ja es gaudia a Palafrugell però que encara no havia arribat a Tamariu. Als terrenys de la mateixa
finca es va construir una piscina d'aigua salada, que tot i que sempre s'havia pensat que era natural, diversos testimonis han confirmat que es va fer utilitzant dinamita i volant la roca de sobre el mar ja amb la moderna idea de
tenir una falsa piscina natural. Val a dir que aquests personatges no eren gaire donats a la vida social en aquella
època: no freqüentaven ni les tavernes ni les barraques i feien més vida a les seves mansions.
Uns anys després de la construcció d'aquestes cases, la por causada per l'esclat de la Guerra Civil va provocar que els propietaris de les dues cases decidissin el 1937 traslladar el luxós mobiliari que omplia aquestes
cases a Anglaterra per assegurar-se que no serien robats ni malmesos durant els anys que durés el conflicte . Es
va encarregar al gremi de fusters de Palafrugell que s'hi enviés algun dels seus membres a fer la feina . Un fuster
i un aprenent de l'ofici van ser els escollits i es van desplaçar a les finques els mesos de setembre i octubre
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Una fotograf ia de Joan Bonany
apareguda a L'Album Oficial de Gerona
y su provincia, sus bellezas,
indústria y comercio eL 1926.
A La dreta s'aprec ia eL racó on hi havia
La barraca deL nen Pota i on uns anys després
es constru i ria La casa Ram ir Medir.
AMP. COl ' lECCIÓ XAV IER COll ROVIRA .

per embalar i preparar el mobiliari. La demanda de soldats va fer que el fuster fos cridat a files i substitUlt per
un altre en diverses ocasions. L'aprenent, el jove Joaquim Massot Saus, va ser l'únic que va poder començar i
conc loure l'encàrrec. Amb l'ajuda dels guardes de la casa en aquella època (en Pierre de La Perica i en Nemessi
de La Musclera) es van embalar els mobles i uns camàlics els van carregar en uns camions i els va n traslladar a
Palamós per ser carregats en un vaixell anglès. Es va rumorejar que fora el port de Palamós un vaixell de guerra
esperava el vaixell anglès per escortar-lo fins a Anglaterra. Potser aquestes precaucions no haurien estat del tot
necessàries ja que en el cas de La Musclera, el cartell que indicava la nacionalitat anglesa dels propietaris i els
guardes de la casa van ser suficients per impedir que res fos malmès durant aquells anys. Després de la Guerra
Civil la situació a les dues cases i els seus propietaris va canviar substancialment.
En el cas de La Musclera, la vídua de Lord Islington va decidir tornar-hi però l'esclat el 1940 de la Segona
Guerra Mundial li va tornar a impedir poder-ne gaudir. Així, va decidir començar-la a llogar per evitar que La Perica
es malmetés per estar en desús. La casa va ser llogada per les famíl ies Badia primer i Catà després, els quals
van tenir entre altres invitats l'almirall Carrero Blanco. Aquesta última família va protagonitzar un judici amb els
hereus Lord Islington per la propietat de la finca que finalment va guanyar Lady Altrincham, filla única del Lord.
Un episodi curiós va tenir lloc el mes de maig de 1953, quan la casa va ser registrada sota sospita
d'amagar productes de contraban. Després de trobar 700 caixes de tabac en una mina antiga als jardins de la
finca de cap Roig, es van trobar indicis que hi podia haver un altre racó amb més material amagat. Aquests indicis
van apuntar a la casa d'un particular estranger al terme de Palafrugell que va resu ltar ser el Castell de Tamariu.
Així, doncs, es va procedir al registre de la casa en presència de l'encarregat de la casa, que era l'únic habitant
en aquells moments. Tot i que en un primer moment no es va trobar res, en un segon intent es va descobrir un
envà de nova construcció que efectivament amagava més de 500 paquets .
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La Casa Medir.

Actualment, la casa pertany al descendent de Lord Islington Sir Anthony Grigg, que segueix passant llargues temporades a la finca de Tamariu i que ha tingut també visitants tan il· lustres com l'historiador Hugh Thomas
o la novel·lista Iris Murdoch. La Perica va ser estrenada l'abril de 1936, justament uns mesos abans de l'esclat
de la guerra, i la propietària ja no hi va tornar mai més. Després de la guerra va ser llogada i comprada pel barceloní Juan Mata Peón el 1948. Actualment les dues cases dels anglesos es troben protegides pel Pla especial
de protecció i d'intervenció en el patrimoni històric de Palafrugell juntament amb altres elements arquitectònics
com la barraca dels Liris, la casa Medir o la font d'en Cruanyes.
Si fins llavors a Tamariu només hi havia botigues de pescadors i barraques, amb la construcció dels primers xalets dels anglesos la fisonomia de Tamariu va començar a canviar i altra gent va començar a construir-s'hi
xalets ja amb una clara intenció d'estiueig. Un dels primers va ser l'historiador palafrugellenc Ramir Medir, que
el 1929 es va construir una casa coneguda com la Casa Medir o Aigua Dolça, situada sobre la mateixa roca a
l'extrem de tramuntana de la cala. En aquest indret hi havia tingut fins aleshores una barraca senzilla Pere Vergonyós, de Palafrugell, conegut com el nen Pota, però la seva barraca va ser destruïda amb la construcció del nou
xalet. També la família Pintado va construir-se una casa més a l'interior a la zona nord de Tamariu. Altres famílies
seguirien l'exemple i s'hi anirien construint molts xalets durant les dècades següents.
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La festa major de Tamariu
Els inicis de la festa major de Tamariu els trobem ja a finals del segle XIX. Concretament el 1884 ja hi ha constància
que se celebrava una diada. No sembla, però, que en aquests inicis fos organitzada pels mateixos habitants de
la cala sinó per la gent que hi anava a estiuejar: «Los bañistas domingueros de Tamariu han designado este año
el día de hoy para celebrar su fiesta mayor, a cuyo objeto han contratado la orquesta infantil de esta villa para el
baile que tendra lugar en aquella playa esta noche. Es de suponer que habra concurrencia por lo pintoresca del
sitio y la novedad de la fiesta» (El Palafrugellense, 7 de setembre de 1884). L'any següent la festa es tornava a
celebrar i es donava a conèixer a través de la premsa (El Distrito, 8 de setembre de 1895) amb un divertit poema:
Por telégrafo se'm diu
que 'I dia vuyt d'aquest mes
un ball extra de pagès
ab orga 's fa a Tamariu.
Hem llogat cuaranta donas
que ballan dalt d'un punxó,
los homes, tots són com jo,
guapets y de formes bonas.
Noyas y noys, no hi falteu
que aquell que ne vagi a allí
podrà ballar a desdí
y abrassar molt, per poc preu.
Durant els primers anys la celebració de la festa va tenir
una periodicitat bastant irregular. Alguns anys s'organitzava,
però altres -i també el dia de celebració- anava variant. Se
celebrava per Santa Maria, per la Verge del Carme o en dies
solts durant els mesos d'estiu. Tot i així, quan se celebrava, el
programa solia incloure jocs marítims al matí, una orquestra
amb sardanes a la tarda i ball a la nit. Fins i tot s'havien arribat
a engalanar els carrers i fer un concurs.

TAMARIU

pl/ly~

medI-

tnrAnta y pop.¡Jar barrl.da
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Durant la guerra, la festa es va deixar de celebrar però
ja entrada la dècada dels anys quaranta es va tornar a recuperar. Els testimonis recorden com en aquella època la festa
major era realment una festa i la gent de Tamariu i la de fora
es barrejava per passar un gran dia. La diada s'organitzava
amb els diners recollits pels nens de Tamariu casa per casa
i el programa començava de bon matí amb una cercavila i
s'acabava a la nit amb un ball, omplint tot el dia amb activitats
i danses.
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Malgrat algun altre canvi de data i algun any
d'absència, la festa ha arribat als nostres dies amb tota la
seva essència celebrant-se per la diada de Santa Maria. Sardanes, cercaviles, jocs a la platja i ball han creat un programa
on tothom hi pot participar i celebrar el dia gran de Tamariu.
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Programa de La Festa Major
de Tamariu ceLebrada eL 15
d'agost de 1946.
AMP. FONS IMPREMTA RI8AS.
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La major part dels palafrugellencs d'edat madura recorden amb recança les
anades a Tamariu en els dies llunyans de la seva joventut. A les primeres clarors del dia, la pesca amb volantí, i a les vuit ja cuejaven a la paella els serrans i
les julívies. Després arribaven les respectives dones i criatures, carregats amb
cistells i paquets per a la clàssica arrossada del dinar. Una de les colles més
notables era La Xerinola. Aimants de la pesca en tot temps, a la tardor la cacera, i els cercadors de bolets que obiraven un rovelló dins la pinassa a deu metres de distància, reis de la llosa que no permetien que cap dona intervingués
en el sofregit, ànima i punt essencial d'un bon arròs, foren durant molts anys
els animadors de la platja de Tamariu, juntament amb altres colles no menys
importants. Amb l'entrada del cafè i el roquill es revelaven els bons cantadors
de la costa, tant en els cants populars com en les cadencioses americanes.

Estampes
del vell Tamariu
Arribada la temporada d'estiu tota la joventut que formava el ball d'EI
Fraternal no hi mancava cap diumenge: això fins al tercer diumenge de setembre. Naturalment que si a Tamariu haguessin organitzat balls l'èxit hauria estat
enorme. Però ningú no s'aventurava a llogar cap orquestra, fora de la diada
de la Mare de Déu d'Agost. I a voltes també fallava, perquè els músics estaven
llogats a la festa de la Bisbal. Llavors el futbol i les pel·lícules de la Bertini i
en Gustavo Serena encara no s'havien infiltrat dins la mollera del jovent fins a
fer-ne un tema únic, i es passaven la tarda a la platja jugant al pare carbasser
o al joc dels disbarats.
Per fi, els que tenien més influència, per tenir a Tamariu una caseta o
botiga de la seva propietat on sojornaven des del dissabte a la nit, aconseguiren de la taverna de davant la platja que llogués un manubri, a quaranta
pessetes la sessió, pagades per endavant, naturalment, perquè en cas de pluja
l'organista no hi perdés res. Els balls així organitzats resultaren un èxit, però
com que el jovent no en té mai prou volgueren fer el ball del ram, o sigui, de la
Toia. La comissió organitzadora, amb l'ajuda de l'element femení, confeccionà
unes camèlies de paper blanc o rosat que es venien a 10 cèntims. Per la toia
la cosa ja era més difícil, perquè a Tamariu no hi havia flors, encara que sembli
estrany. Les noies es dedicaven a salar anxova o adobar xarxa, i les dones
cada matí pujaven a peu la costa, carregades amb les cistelles del peix per
vendre a la plaça, així que el cultiu de les flors es reduïa a alguna clavellina
escadussera plantada en una olla foradada i prou. Però com que en aquest
món tot té solució, aviat s'arreglà una toia que resultà força atraient quan es va
treure a subhasta a la mitja part del ball: un magnífic ram de tamarius -naturalment- ornat, a manca de flors, amb típics carquinyolis.
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Van començar oferint un ral, però seguidament anà pujant pujant, fins
-qui s'ho creuria?- a l'exorbitant quantitat d'un duro! Les noies allargaven el
coll quan el seu propietari la va alçar victoriós com un trofeu. A passa segura es
dirigí rectament a l'elegida ... na Maria Patxeia! -qui no l'ha coneguda? Agafà el
ram d'una revolada, se'l ficà dessota el davantal i arrencà a córrer tot el que les
cames li ho permetien.
-Que no ens convides, Maria?
-Au! -féu per tota resposta . Es tancà a casa seva i no en va sortir fins
que se'ls va cruspir tots. Mai més varen posar carquinyolis a la toia.
Quan a la matinada encara continuava la cridòria a la platja, sortia amb
una espelma a la mà i una gorra de dormir en Sebastià Reig, amb un crit estentori que ressonava per tots els àmbits de la platja:
-Voleu fer el fotut favor de callar?
La resposta unànime del mot que ornava tota la família no es feia esperar:
- Tinyooooi!
Seguidament una veu rogallosa:
-Que no hi ha autoritat en aquest poble?
En un cantó de Tamariu hi havia el senyor Josep Bofill, llavors jutge de
Palafrugell.
-A mi no m'hi emboliqueu; jo aquí hi estic per refrescar-me i prou.
I no és que no hi hagués autoritat: hi havia el seu alcalde, que en aquestes petiteses no s'hi ficava mai, i com que tampoc no hi havia problemes de delinqüència, quasi ningú no es recordava que existís. També hi havia un excel·lent
servei de Correus que no fallava mai. El carter era en Pepe, andalús arrelat a
Catalunya, que diàriament feia el trajecte a peu, quasi sempre descalç, fins a
arribar a Vila-seca, que es posava la gorra i les espardenyes per no desdir de
la seva professió.
Engolits pel temps, ja han desaparegut aquests tipus populars que donaven una alegre pinzellada a l'aquarel·la del vell Tamariu.

Engràcia Ferrer Mascort. Programa de la Festa Major de Palafrugell, 1972 (AMPl.

(Fragment) La platja a princ ipis dels quaranta
i le s primeres terra sses com la de can Patxei.
AMP. CO L ·LE CCIÓ FAM íLI A ESTE VA- LLE NAS .

La Guerra Civil espanyola i els anys
de postguerra a Tamariu (193&-1949)
El 18 de juliol de 1936 va esclatar la Guerra Civil espanyola, un conflicte que duraria fins al 1939
i que tantes i tantes vides segaria i canviaria per
sempre. Si els temps de guerra van ser durs, els
anys successius van representar gana i penúries a
tots els indrets, Tamariu inclòs.
Anys de guerra i postguerra
Fins a l'inici del conflicte la vida havia seguit amb normalitat a Tamariu. Uns mesos abans de l'esclat de la guerra,
la primavera de 1936, la Cooperativa d'Obres i Construccions havia sortejat una casa a Tamariu. Es passava
ja per una època de poca feina durant la qual es van constituir unes cooperatives gremials de treballadors que
realitzaven diferents tasques. En aquest cas van construir unes petites cases a Tamariu, a tocar el camí nou . Eren
unes cases modernes per l'època i l'estil de llars que abundava en aquell moment a Tamariu, ja que disposaven
de bany i unes habitacions separades, un luxe en comparació amb les botigues i barraques del moment. A tall
d'anècdota, sembla que l'agraciat del sorteig va ser Emili Estanyol Poch, possel"dor del número premiat, el 659.

71

Niu de metralladores de la Guerra Civil espanyola situat a la zona sud de la cala.

Ja durant els primers mesos de conflicte els canvis van arribar a Tamariu. La preocupació per l'enfrontament
i les notícies que arribaven també es feien patents a la cala. Les famílies que ja en aquella època disposaven de
teranyina o d'una barca gran i tenien mariners al seu càrrec van veure com les seves barques i mitjans de subsistència els eren confiscats. També els materials de pesca van ser requisats: xarxes, peces, nanses, ploms i tot
el que podia ser d'utilitat per a la pesca va desaparèixer i va deixar moltes famílies sense estris per poder seguir
pescant. Quan ho van poder recuperar, uns mesos després, les teranyines i altres bots intentaven sortir a la mar
però els vaixells de guerra controlaven la costa i resultava perillós. Els bombardejos de Palamós se sentien des
de Tamariu i fins i tot les famílies pujaven al puig Gruí per veure'n els estralls des de la distància. Si en un inici a
les zones costeres es va creure que el perill podia arribar per un desembarcament a platges i cales, de seguida
es va veure que el risc estava en els bombardejos. Le s barques feien esforços per sortir a pescar però sovint
tornaven a la cala sense haver pogut ni tirar les xarxes. El risc era massa alt.
El 1937, les autoritats de Marina feien circular per les localitats de la costa un gravat amb les siluetes dels
vaixells Canarias i Cervera, causants de diversos bombardejos costaners, per tal que els pescadors i habitants
els poguessin reconèixer. S'acompanyava amb el següent text: «La flota republicana necessita el teu ajut. Cal
que procuris facilitar informacions, però si són equivocades o en elles influeix el temor, poden ésser perjudicials.
Fixa't en les siluetes dels vaixells rebels. Quan els reconeguis, fixa't en l'hora, el rumb i la velocitat que porten, i
corre a avisar la Delegació Marítima més pròxima, perquè d'aquesta manera combats el feixisme, treballes per
la pàtria i pots evitar la mort de molts dels teus germans de tots els pa¡"sos que aspiren al triomf de la nostra
causa» (El Autonomista, 19 de gener de 1937). Potser el fet que Tamariu fos un nucli petit on no hi havia grans
embarcacions, ni església i tampoc escola possiblement va ajudar que la cala no rebés grans atacs ni que es
generessin problemes greus a la barriada.
La gana no va ser tan cruenta com en zones urbanes. La pesca i l'horta oferien a les famílies una solució
a les restriccions alimentàries que hi va haver durant aquests anys i els posteriors. Un destacament de milicians
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Atenció als vaixells pirates!!!

CANARIAS

ceRVERA

Gravat difós per les autoritats de Marina a ls principals nucl is ma rítims i a través de la premsa de l'època
per alertar dels vaixells de guerra de l bàndo l nac ional que navegaven per la costa pro pera a Tamariu.

es va instal,lar als afores de la població, tot i que es mantenien al marge de la vida diària. Cultivaven un tros de
terreny i posaven els productes a disposició de la Comissió de Proveiments o de la d'Assistència Social i quan
era necessari anaven a trucar a Tamariu per conèixer la situació del conflicte i rebre ordres.
A partir del 25 de juny de 1937 la cala va ser inclosa en el ban publicat pel comandant militar i el comissari
de guerra que designava les platges que des d'aquell moment podien utilitzar-se, Tamariu hi apareixia juntament
amb Llafranc i altres platges de la costa, L'altre nucli costaner de Palafrugell, Calella, en va quedar fora. Tot i el
permís donat, calia seguir unes instruccions que implicaven una greu sanció en cas de no ser complertes:

1. o No se podran llevar aparatos fotograficos, tomar apuntes ni croquis.

2,o No podran aprovecharse antes de la salida del sol, retirandose media hora antes
de la puesta del mismo,

3. o No podran establecerse casetas particulares y cuando los municipios pretendan
establecerlas, necesitaran la autorización expresa y por escrito de esta comandancia,

La gent de Palafrugell seguia baixant a la cala quan pod ia, alguns a treballar en la pesca i alguns altres,
pocs, a passar-hi la jornada com solien fer abans. Hi havia una colla de joves de Mont-ras en edat de ser cridats
a files que anaven a acomiadar amb un àpat els ja futurs soldats a can Terites, la barraca de la famíl ia Aymerich,
on més endavant la família hi muntaria l'Hotel Vora la Mar. Allà hi menjaven i reien per alleugerir el mal tràngol dels
que havien de marxar i gaudir de la cala potser per última vegada ,
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A partir de la publicación del presente Bando, 8010 podran aprovecharse las
siguientea playas, en I.. Costas. 8.uiot6ndo... ~ I.. i~trucciones que a eontinuaeiQn .
se deta))an :

PLAYAS." QU·
E
..

SE e.TAN

Pueblo de Blane•• una playa, la del mi8mopueblo.
..
Lloret'pe .Mar" unà playa. la del mismo p-ueblo.
»
T o~ de-Mar, unjl play., 1.. del mil.UlO pueblo.
»
G\I~ok>:. doa' playas. laa del mis'mo puebJo y )a de San Pol de Mar.
•
Pla)fa..de Aro. dos, la del Rincón del pu~blo y la Conca.
l>
Llevantí de' Mar '(S. Antoni Q~ Çah:mg~) ~una, la de L1evanti a Palamós.
»
Palpós, una playa, la anterior.
,.
Palafrug~l, ~os playas; la de Llafranch y. '~ de Tamariu.
,.
BagtiF.. ~~ pleya~ li! c\~ Aip'~fr~d~.
.
»
Pals. ~.u~ ~ya, la del rio Da,ró al Chalet Coll.
, »
Es~tit,: Ulla. playa, la del mismo pueblo desde el rio Ter al pueblo.
»
La Haoala, una pl.ya, .la de .Ri~lIs.
,.
Empori, (~. Pedro Pesèador), la de éste pueblo hbta Rosas.
lO
Cast~lIÓ dè Ampurias,. úna' plàya, la de élte pueblo hasta Rosas.
»
Rosa~, .la de'l pueblo. ,'.
.
.
»
Puerto de la Selva. la del puebloò
»
Cada.que$, la. de :f~ent~a) ,p~o y U~ret.
•
Uans~, - la de Port Uan" .
,.
Culera, la de, Garhet. li
PorH~~ lét-~~~p.ue~Jp.
1.o
2.0

i

:.

-

. · ·,>:I <N ·S T R U CC I O .N ES
' No se p04r," ij~var ~p~rat.o~·f~togrÍafi~os, tomar apuntes, ~i croquia.

No podrén·aproveçha.:ae· ant~ de la &alida del sol, retirandose media hora
antes de l¡t pUt¡8t~ ~el mismo.
3.° - No podrJil eatableçerse cueta. pàrticulares y cuando 108 municjpio. pretendan es~bLecerlas,. riec.~t.r'n · la eut~riiadÓn. expres8 ' y por et:Icrito de esta
Coman.nOifl~ ..
. '. Los con~.,~tC)l'es. a e.ta~ diapoai~ienes, seran uncionados leve~amente . .
'. , .-' ,,' ,
'.' , .
Gerona, 25 de Junio de 1937.
-

. ' . :- , .

EL COUANDANTS MILlTAR,

. ··. #~1h.~e~

Ban publicat a la premsa durant la guerra (El Autonomista, 17 de juliol de 1937).
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PALAMÓS '
Oficial Ins~ li ta en el Instituto Social de la
Ministerio de Organización y Acción Sindical

VIVA FRA1~C él'~_0I"

-

Credencial d'identitat de Pere Teixidor Pagès del pòsit de pescadors de Palamós,
datada el 24 d'abril de 1939, pocs dies després de la fi de la guerra ,
COLUCCIÓ FAMíLIA ROTLLAN-TEIX IDÓ .

Els anys que van succeir la Guerra Civil van ser durs a Tamariu com a la resta de llocs, La manca de feina i
de menjar va fer que molta gent de Palafrugell, Begur i rodalies baixés a Tamariu a tirar l'art o a ajudar amb el que
es podia per obtenir una mica de menjar, La pesca en aquell moment representava alguna cosa per portar a taula
i si era bona permetia, a més, poder vendre o fer un intercanvi amb algun altre aliment Gent de Tamariu anaven
a Regencós o fins i tot a Flaçà carregats amb el peix a intercanviar-lo per pa, oli o verdures amb els pagesos de
l'interior, Aquest intercanvi va ajudar moltes famílies a tirar endavant La vida va intentar seguir com abans: els
homes pescaven, les dones treballaven a casa i ajudaven i els nens seguien anant a escola cada dia pel camí vell.
La indústria de la salaó feia els seus últims sospirs, De mica en mica, amb la millora de les comunicacions
i la introducció del gel per mantenir fresc més temps el peix, la conservació del peix en sal va començar a perdre
el sentit i els salins, abans espais que donaven feina a tantes dones, van anar desapareixent
L'arribada de l'electricitat a Tamariu, datada d'aquesta època, va resultar un procés llarg i difícil. La línia
elèctrica ja activa no estava gaire lluny de Tamariu, Arribava fins als xalets de La Musclera i La Perica, a només
600 metres de distància fins a la platja , Tot i que era una distància curta, la consecució de la línia s'anava allargant Els veïns havien demanat l'allargament de la línia ja abans de 1936, però les indecisions de la companyia
i l'esclat de la guerra van posposar la prolongació de la línia existent fins a Tamariu, Finalment, a principis dels
anys quaranta i aprofitant unes gestions fetes per Carlos Sampere, que estava edificant la seva casa, l'electricitat
va arribar a Tamariu , L'arribada de la llum va representar un canvi qualitatiu a la cala tant per als estiuejants com
per als mateixos habitants de la cala, els seus negocis i la seva vida diària,
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Alguns mariners i pescadors
de·,Tamariu al passeig ja als
an)'s cinquanta. El primer de
l'esquerra és el Rodondo.
COL"LECCIÓ AMADQ TORROELLA .

La família pescadora de can
Pere de la Rossa: Macrina
Xicoira, Maria Teixidó
i Pere Teixidó.
COL ·LECCIÓ FAMíLIA ROT L LAN -TEIX IDÓ.

,..

La pesca en la postguerra
Després de la guerra la pesca va revifar. A Tamariu només quatre teranyines del gran nombre que hi havia als
principis dels anys trenta van restar en funcionament: la de cal Patxei, la de l'Escot, la d'en Pere de la Rossa o
de ca la Macrina i la del Titonc. El restabliment de la pesca amb la teranyina, ja amb una tripulació fixa i una temporada de pesca llarga, va portar més famíl ies a viure a Tamariu durant una època de penúries i falta de treball.
Molts mariners, però, seguien vivint a Palafrugell i baixaven per feinejar,
A principis dels anys quaranta es va crear a Tamariu una nova teranyina que curiosament seria l'última a
mantenir-se activa, Van arribar procedents de Palafrugell la família Bassols : Salvador Bassols amb la seva dona
Dolors Massaneda (la Lola) i els seus dos fills encara infants Lluís i Josep. En Salvador era conegut com el Rodondo per la seva alçada i gran complexió i era camàlic de professió. Això no li va impedir, però, començar una
nova etapa dedicant-se a la pesca. Es van instal,lar en una casa sobre la pineda de la Tous i van engegar el nou
negoci. Aquells anys se seguia tirant l'art, la sonsera i també s'anaven a calar peces i palangres.
Les teranyines oferien una bona quantitat de peix, tant, que el mercat de la vila no el podia assumir. Així
s'havia de repartir i portar-lo a Palamós o altres ports amb un transport que no sempre resultava fàcil. Si abans
les dones pujaven i baixaven a peu, més endavant va començar a haver-hi carreters professionals que feien el
trajecte , El primer que es recorda va ser en Nyelu de Palafrugell, que feia tragines cap a Tamariu i quan aquest va
plegar el va substituir el Rastre amb la seva veloç haca , Aquests traginers s'encarregaven de transportar el peix
i també feien encàrrecs per a les famílies i els negocis de la cala,
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Colla de joves de PaLafrugeL L i Tamariu a La pLatja eL1943. S'hi reco neixen Pere
Casas , Maria Esteva, Amado Torroella, Victòria Carabús, Rosa Esteva, RafaeL
Rabassa, Maria Domè nech, Maria PascuaL, Josep Rabassa i ELectro Rabassa .

La famí Lia TriL La-FrigoLa davant
L'HoteL Tamariu, ma ig de 1952.
CO L' LECCIÓ FAMíLIA TR ILLA.

COL'LEC[ IÓ AMADO TORROEL LA.

El turisme en la postguerra
De mica en mica els estiuejants van tornar a baixar a Tamariu. Els primers anys el turisme va quedar molt parat.
La guerra havia estroncat el desenvolupament turístic que es començava a iniciar durant els anys trenta i la
situació era molt precària per a tothom, però de mica en mica alguna família hi va tornar a baixar els diumenges,
els festius i a l'estiu ,
Els primers anys els estiuejants que van tornar eren lògicament de Palafrugell, de la Bisbal i d'altres poblacions de Girona, però durant la dècada dels anys quaranta ja hi va haver algunes famílies de Barcelona i rodalies
que anaven a passar l'estiu a Tamariu, Entre aquestes primeres famílies es recorden les nissagues Tous, Ibars,
Vilarnau, Terraza, Sampere, Síscar, Abril, Massuet, de Miquel o Riera , Generalment aquestes famílies descobrien
Tamariu instal,lant-se als incipients hotels de la cala,
El 1949 ja hi havia tres hotels a la ca la: l'Hostali llo, l'Hotel Tamariu-Casa Frigola i l'Hotel Janó (Casa Suquet), que des de 1939 havia canviat de nom. A la Fonda Frigola ja hi treballava la filla, Càndida Frigola, i el seu
marit, Lluís Trilla Bastons. Anteriorment el matrimoni només anava a ajudar els pares durant els mesos d'estiu
però quan l'avi Nissu i la Leonor es van anar fent grans ells van passar a encarregar-se de l'establiment. L'Hotel
Hostalillo havia nascut encara no feia una dècada. La història de l'Hostalillo comença quan Felipe de Miguel i la
seva dona, la senyora Pilar, van arribar a estiuejar a Tamariu abans de la guerra llogant una habitació. Com que el
lloc els va agradar, van decidir construir-se una caseta a tocar del camí nou i a finals dels anys quaranta la parella
va començar a llogar les habitacions de la seva residència de manera fixa,
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La Casa Sam pere actual vista des del mar.

La platja a principis dels quaranta i les primeres terrasses, com la de can Patxei.
AMP. COl·lECCIÓ FAMíliA ESTEVA- llENAS.

Els primers anys, les condicions dels establiments encara eren precàries, l'electricitat no arribava i conservaven els aliments amb barres de gel portades de Palafrugell en carro. Seguien obertes tres tavernes que
de mica en mica anaven evolucionant a bar o restaurant -Can Nissu, Ca la Francisqueta i Cal Patxei- però
aquests establiments també s'acabaven espavilant com podien . Era bàsicament un turisme d'improvisació. Quan
no hi havia lloc als hotels, els turistes llogaven habitacions o petits pisos que la gent de Tamariu posava a la seva
disposició per fer algun duro.
Per a les primeres famílies barcelonines Tamariu era un món a part. Encara primitiu, aillat i sense electricitat, representava un món completament diferent d'aquell a què estaven acostumats. Els nens d'aquella època,
avui ja avis o besavis, recorden amb nostàlgia com a Tamariu tot es podia fer. Els pescadors els portaven en
barca pagant uns rals i anaven d'excursió per Aigua Xelida, cap a Sant Sebastià o cap a l'interior. Tamariu representava la llibertat, la possibilitat de trencar les normes a què estaven acostumats a la ciutat, la vida més primitiva
i la més divertida que recorden. El viatge per arribar-hi en aquella època era dur. Es tardava hores a arribar en uns
cotxes que s'escalfaven i que calia parar a refredar. En tren o autobús el viatge també s'allargava i esperava un
final de trajecte que en moltes ocasions acabava baixant a peu des de Palafrugell. Totes aquestes famílies només
baixaven durant les temporades estiuenques.
L'encant de Tamariu va conquistar moltes d'aquestes famílies que de mica en mica es van anar construint
cases a la cala i es van acabar instal ·lant estiu rere estiu a Tamariu. D'aquests primers anys daten ja les primeres
cases construïdes per les famílies de Barcelona. La casa dels Sampere, feta pel conegut arquitecte Francesc
Mitjans, va ser acabada de construir el 1945. El projecte havia estat començat per Nicolau Woevodsky, tot i que
només es va acabar l'edifici de la porteria a l'entrada sota les seves ordres. La falta d'entesa amb el propietari
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Arturo Mauri Deulofeu, encara infant, passejant una família d'estiuejants amb la barca.
COL'LE(C IÓ 'FAMíLlA MAURI-BATLLE .

va propiciar el canvi d'arquitecte i finalment Mitjans va dissenyar un nou projecte i va acabar l'obra. Les cases
d'altres famílies de Barcelona també daten d'aquesta època. La casa Abril, l'Abelló, la Tous i la Terraza són també
exemples dels primers xalets que aquestes famílies de Barcelona i rodalies van construir a Tamariu.
Aquestes cases també donaven feina a la gent de la cala . Els homes feien de guardes o s'encarregaven
de cuidar la casa o els jardins i les dones cuinaven per a les famílies i ajudaven amb les feines de la casa tan
bon punt les famílies s'instal·laven a Tamariu. Els pescadors també trobaven negoci en aquests turistes. Els que
ja tenien barca amb motor aprofitaven els moments en què no pescaven per portar a passejar els estiuejants.
Aquesta activitat va durar fins que es va aprovar la llei que prohibia als pescadors realitzar aquests viatges. Un
dels personatges més coneguts va ser en Conrado Bisbal, que tenia una barca de considerables dimensions i
aprofitava per fer viatges turístics als estiuejants. Els portava a Aigua Xelida, a la Cova d'en Gispert i els feia una
ruta a canvi de pocs diners.
A més del turisme familiar, també arribaven algunes colles d'homes de Barcelona que venien a experimentar durant uns dies la vida lliure que Tamariu els oferia. Venien a pescar, a beure i a fer soroll. Els habitants
de l'època recorden les diferències que hi havia amb aquests primers barcelonins que arribaven a l'estiu carregats d'objectes nous i moderns, vestits amb vestimentes que ells encara no tenien i acompanyats de minyones
i servei. Les diferències amb els pescadors, caminant sempre descalços i exponents d'una vida senzilla, eren
abismals. Amb tot això i malgrat salvades excepcions, la relació entre els pescadors i els estiuejants acostumava
a ser poc fluida. Tot i la tornada d'estiuejants i el seu progressiu auge, Tamariu seguia essent un poble eminentment pescador.
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Mílio Mauri Bosch fent nanses.
COLLECCl Ó FAM íLI A MA URI- BATLL E.

Can Solves, la casa de pagès del
Tamariu de 1949. S'hi distingeix el
matrimoni Salves davant la casa.
COL'LECC IÓ PERE PUIG .

ELs tamariuencs de L'època
Durant els anys de postguerra a Tamariu hi seguien vivint les famílies de sempre i altres de noves s'hi anaven
instal·lant. El 1940 van arribar a Tamariu la família Mauri, formada per Mílio Mauri (en Mílio Sereno), la seva esposa, Maria Deulofeu; l'avi, Arturo Mauri, i el fill del matrimoni, encara infant, Arturo Mauri Deulofeu . També uns
altres familiars acabarien instal,lats a Tamariu : Pere Mauri , conegut com en Pere de les Ulleres, i la seva esposa
Fernanda. Arturo Mauri Deulofeu uns anys després muntaria una teranyina i seria conegut per la seva traça amb
qualsevol art de pesca. Altres matrimonis estaven instal ·lats també a la cala amb motiu de la pesca. Conrado
Bisbal i Xica Bisbala, en Fermí i l'Angeleta, la Maria i Miquel Porqueli i els de cal Fesol, de cognom Bofill, que
arribarien una mica més endavant per treballar de barbers .
Hi havia personatges molt peculiars. Es recorda en Roman, murri pescador, tot i que a vegades no hi
acabava de ser tot. Feia els seus negocis comprant el peix als altres companys i venent-lo a la vila. S'expliquen
moltes anècdotes d'aquest personatge i de les trapelleries que altres companys li feien dia sí dia també . Com
una vegada, quan mort de gana va arribar de pescar i quan ja tenia la fregida preparada li van tirar una pedra per
la xemeneia que li va arru'lnar l'àpat. O quan li van voler fer creure que el pop que s'havia trobat a la ballesta que
tenia preparada per caçar ocells hi havia arribat caminant tot sol per la riera . Els testimonis també recorden en
Silveri, que també vivia de la pesca però que quan no volia anar a mar sortia per la finestra de casa seva brandant
una barra de pa per indicar que encara tenia alguna cosa per menjar i que no volia anar a feinejar. En Vidreres
(l'avi Palanca), que baixava de Palafrugell un cop a la setmana per afaitar a tothom que ho volia. I també altres
personatges més bohemis que acabaven vivint del que podien. Hi havia en Carabús, habitant d'una barraca sobre
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--~--------~~--------------~----~~-------Teresa i Rosa Suquet a can SaLves
amb La Montserrat.

La Paqui Tous i La Montserrat
a can SaLves L'any 1948.

COL'LECCIÓ PERE PUIG.

COL 'L ECC IÓ PERE PUIG.

la font d'en Cruanyes després d'haver viscut a Aigua Xelida. En Pierre, un exiliat de la Rússia Blanca que feia de
guarda a la Perica, acostumat a beure com el que més. O en Garreta, que es dedicava a torrar pinyons a l'estufa.
Entre tots els personatges de l'època, un de recordat per gairebé tots els entrevistats és Casimiro Pascual. L'avi Miro s'havia instal·lat amb la seva dona en una caseta situada pujant la riera del mas del Llor. Era en
una barraqueta petita a la qual s'arribava passant per unes fustes, amb una ombrel·la al davant i una gran taula
de fusta on es reunia la seva família, amics i coneguts. Moltes anècdotes han arribat d'aquell senyor petitet i bon
home que va fer de pescador durant molts anys. Entre elles algunes d'explicades per Lluís Trilla que fan referència
al seu deficient coneixement del castellà i que li comportava certs problemes en les trobades amb l'autoritat.
Una vegada després d'una tempesta es trobava a la platja buscant el mort de la barca quan va aparèixer la
Guàrdia Civil. «¿Qué esta haciendo?», li van preguntar. I ell, intentant explicar el que feia, va respondre: «¡Buscando
un muerto!». La cara dels agents devia ser digna de ser recordada. En una altra ocasió, reganant amb la fitora
i un llum prop de les roques buscant peix, es va tornar a trobar els guàrdies civils: «¿Quién es usted y qué esta
haciendo?» , I la seva resposta va ser: «¡Say Casimiro Pascual y estoy renegando!»,
El 1939 es van instal·lar a Tamariu, en una caseta situada dalt d'un caminet a la part alta de la riera,
Montserrat i Pep Solves. Aquesta parella, juntament amb el seu nebot, Pere Puig (també conegut com a Pere Solves), es van dedicar al conreu de verdures i llegums i al bestiar. La seva casa era considerada la casa de pagès
de Tamariu. Hi tenien sempre quatre o cinc vaques, gallines, fruiters i hortalisses i llegums, Durant la dècada dels
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L'avi Miro pescant.
COl'lECCIÓ FAMíLIA REGí-AGUSTí.

Portada del llibre Una piragua en l a Costa Brava,
de Paul Fidrmuc.

anys quaranta i fins a finals dels cinquanta van repartir llet, fruita i verdures a la gent de Tamariu, especialment
a l'estiu, quan preparaven els paquetets amb les comandes per a cada família de la cala. Molta gent pujava allà
dalt a comprar aliments o a passar l'estona. Hi havia una colla d'homes de Tamariu que hi pujaven a fer el berenar
dels diumenges. Eren en Mílio Sereno, en Martinet Patxei, l'avi Rodondo i en Miquel Porqueli . Jugaven a cartes i,
acompanyat amb un bon vi, feien una berenada a base pa amb tomàquet, anxoves i llonganissa.
Alguns visitants estrangers també van arribar a Tamariu en aquesta època, com Oie Ludwig, un personatge noruec que segons s'explica era cònsol a Barcelona i anava a passar temporades a Tamariu . El 1945 es va
instal·lar a Tamariu l'austríac Paul Fidrmuc, que més endavant seria molt conegut per la seva obra Una piragua en
la Costa Brava. Molt aficionat al piragüisme, va arribar a Tamariu amb la seva dona Rigmor i es van instal·lar en
una casa al passeig. La parella combinava les seves estades a la cala amb altres a Barcelona. Moltes històries
misterioses han envoltat aquest perso~atge, des de la seva relació amb l'Alemanya nazi als seus inquietants
viatges amb la piragua no se sap si per explorar i fer sondejos o senzillament per delectar-se en el passeig i el
paisatge . Tot i això, el seu pas per Tamariu va ser tranquil i discret. No es deixava veure gaire per la cala. El seu
interès estava en el mar i en les sortides que podia fer amb Don Tanta (Herr Quatschl, la seva piragua . Aventurer
i esportista, si no podia sortir a mar enfilava cap a la muntanya i caminava hores. Després de la seva mort, cap
als anys seixanta, la seva dona continuaria anant a Tamariu encara una bona colla d'anys.
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Aigua Xelida i els seus personatges:
l'Hermós i en Gotas

Grup d'amics a Tamariu als anys vint. Entre ells l'Hermós, el primer dret a la dreta .
FOTO LLUís FERRER VIO AL. AMP. FONS JAUME FE RR ER MASSA NET.

Fins al 1950, Aigua Xelida va ser un punt de reunió aïllat de qualsevol nucli urbà i que només comunicava amb
Tamariu per un camí de terra i uns corriolets pedregosos de difícil accés. Les tres cales conegudes ara com la
de la Font (o d'en Pla, com la va batejar l'Hermós), la platja Gran i la d'en Gotas quedaven amagades, però tot
i la mala comunicació i la dificultat d'accés no impedia que algunes colles i famílies hi arribessin i es reunissin
en barraques, sòtans o sota els pins, La majoria arribaven caminant des de Palafrugell amb tots els trastos i el
menjar mentre que altres s'hi acostaven amb la barca també plens fins a dalt de tot. Aquesta incòmoda comunicació ajudava que la cala i les pinedes es mantinguessin aïllades i verges, amb una bellesa única que recordava
els inicis de la Costa Brava en el seu estat més pur, En parlar d'Aigua Xelida i malgrat que un d'ells ja no vivia en
aquesta època, no es pot obviar dos personatges que exemplifiquen i immortalitzen la vida de l'autèntic bohemi
d'Aigua Xelida: l'Hermós i en Gotas,
Sebastià Puig Barceló, l'Hermós, era nascut en una petita masia anomenada can Cuca de Vila-seca , Ja des
de molt jove anava a feinejar a Calella i va acabar essent mosso a can Batlle, Més endavant va entrar a treballar a

La barraca de l'Hermós a Aigua Xelida.

can Barris i allà servia per a tot: des de tripular la barca familiar a fer encàrrecs o controlar les plantacions de suro
de la família allà on calia, Segons explica Joan Pla a la seva obra Palafrugell: vida i miracles, el motiu l'Hermós
li vindria d'aquesta època, Molt agraciat ja no ho havia estat mai, però un dia, anant a demanar uns papers a la
comandància de Palamós amb l'advocat Enrich Sauch, el comandant de Marina li va etzibar: «¡Qué hombre mas
feo , señor Saú ... !». I per mirar d'arreglar-ho hi va afegir: «¡ ... y qué tipo mas hermoso!». I des de llavors ja tothom
el va anomenar així. Va estar al servei de la família de can Batlle gairebé quaranta anys, fins que en morir la generació que l'havia contractat la situació va canviar. En un d'aquests antics viatges per les plantacions de la família
a Alger va agafar unes febres palúdiques que segons es deia el feien tornar una mica boig de tant en tant. Potser
va ser un d'aquests episodis de bogeria que li va fer abandonar tot, inclosa la família, i anar-se a instal·lar en una
barraqueta a Aigua Xelida cap al 1917.
Joan Ventosa d'Aiguablava li va proposar un dia fer de guarda de la seva propietat i així, a més de la pesca,
estava ben ocupat vigilant els terrenys. Als que no vigilava era als contrabandistes que a l'època voltaven per les
cales d'Aigua Xelida i als quals preferia no veure i romandre a la barraca. Certament Aigua Xelida va ser lloc de
contraban durant segles, ja que el seu aïllament oferia als contrabandistes l'espai ideal per embarcar o desembarcar productes sense ser vistos. Gran amic de Josep Pla, a la cala van tenir nombroses converses i vetllades
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Interior de La barraca de L'Hermós a Aigua XeLida .

entranyables que ben descrites estan a l'obra de Pla, El seu epitafi, col,locat a l'entrada de la barraca que tants
anys va habitar i escrit pel mateix Pla, diu així:

ENTRE 1917 I 1935
VISQUÉ EN AQUESTES SOLITUDS,
ALLUNYAT DELS HOMES I DE LES DONES,
SEBASTIÀ PUIG, CONEGUT PER HERMÓS.
ANALFABET, HOME FELIÇ, HOSPITALARI,
PESCADOR, MARINER, CAÇADOR,
GRAN CUINER,
TU QUE PASSES HAS DE SABER
QUE SI NO HA TORNAT ÉS PERQUÈ NO HA POGUT.
O PERQUÈ L'HAN ENGANYAT COM UN XINO,
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Retrat d'EmiLi Gotas Curet.
CO L 'LECC IÓ FAMíLIA ESTEVA LLENAS .

En Gotas té avui en dia eL seu propi carrer
a Tamariu .

L'Hermós va viure tranquil ,lament a la cala fins que un bon dia, a la platja del costat, hi va aparèixer en
Gotas. Nascut a Begur el 1896, Emili Gotas Curet semblava també bu scar en aquell racó una mica de calma i
una vida senzilla. La gent el descrivia com un home valent que treballava de camàlic, de manobre o de jornaler
als masos i també era un gran pescador, Es va instal·lar en una barraca a la qual va donar el nom de Xalet xalat
i on va viure una gran part de la seva vida. El Xalet xalat era una petita barraca on només hi havia una màrfega
per dormir, quatre estris de pesca i un racó amb una mica de menjar i beure, a més de trastos i ampolles tirades
per tot el terra de l'estança.
Es va fer dir l'alcalde d'Aigua Xelida. La història d'aquest autonomenament l'explica Josep Castelló al llibre
El perfil de la costa quan en una trobada amb un militar d'alt rang li va etzibar: «¡Pues si usted es el general Kindelim, yo say el alcalde de Aigua Xelida!». I allà, a la seva barraca o pescant, s'estava en Gotas fins que al vespre
baixava per una escala feta a la roca i pujava al seu bot Emilia camí cap a Tamariu a fer la ronda a les tavernes.
Segons sembla, la convivència entre els dos personatges no va ser fàcil. L'Hermós creia que en Gotas era un
intrús. Això sí, quan hi havia mala mar i s'havien de salvar les barques, s'ajudaven l'un a l'altre sense potser ni
dirigir-se la paraula.
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La Costa Brava va ser el paisatge guanyador del programa de TV3 El paisatge favorit de Catalunya el 2009 proposat per Josep Cuní.
S'hi destacaven alguns dels racons d'Aigua Xelida i les seves petites platges, com la Platja d'en Gotas .

La mort li va venir a l'Emili una nit de 1949 sortint de can Patxei després d'haver fet la ronda , En Gotas va
agafar la barca i es va intentar endinsar a la mar. Segons sembla, no va arribar gaire lluny. L'endemà al matí uns
pescadors el van trobar dins la barca amb el cap dins l'aigua al costat de la platja, on el mar encara ni el cobria.
Tal com deia la gent, va morir ofegat sense haver provat una gota d'aigua durant la seva vida .
Paul Fidrmuc relatava en la seva obra Una piragua en la Costa Brava una trobada amb en Gotas:
Un día me disponía a atravesar la cala de Aigua Xelida cuando topé con el "Ojo de Oios",
el dueño y señor de estas aguas, el señor Gotas, o el Gotas, simplemente. Se disponía, al
parecer, a salir al mar libre en su embarcación, con la intención, seguramente, de pescar
para el almuerzo algunos peces. Si hay alguien que sepa los nombres de las calas y cuevas
de los alrededores es él, a quien todo el mundo conoce en la Costa Brava.
Yo me detuve y abordamos nuestras embarcaciones respectivas, él con la suya mas pesada de pesca, yo con mi "Don Tonto".
-iHola amigo "piragua"! ¿Qué tal? -me preguntó sonriente-. ¿Aún no se ha ahogado?
-No, prenero esperar todavía algún tiempo -repuse.

87

-

TAMARIU
Probablemente no se puede pedir mas pero tampoco pocIdam08 imaginar --.obre todo la gente del paía-- que Tamariu diera menoe. T amariu es una 'maravilla y probablemente es una de las calas de la . Çosta
Brava que tiene un ·eilcanl9 n?as sabio y ma. profundo. El camino para
llegar contribuye ' li' ') a ilusi6n ': ·tanto si se toma el viejo camino como la
carretera de Palafrugell po~ el pue.nte d ' en Casaca a dicha cala -caminos
altos, fAvorables
I~ ,diaperai6n
al panorama- la llegada a Tamariu
produce la ' inefable senaaci6n de adentrarae en la comba de una nuez,
con aquel regusto de 'paz y de . sosiegCl! que tienen las combaa. Un recodo
en una costa I!bierta. Ea co~o unà galantéría de la Naturaleza. Añadase
. a eato la senaaci6n dé .lejanla que ' produce todavía -Tamariu, a pesar de su
inmelÍ80 bito turísti':o eatival y se pocIra tener quiza. una vaga idea de
lo que puede sentir aUl, con la ayuda si se quiere ' del in.tenso aroma de
los pinoa. una pèraona sensible.
. ,
La ger;¡te' ha in.t uído las reserva~ 'de virgïnidad y de purèZa terrenal
que tiene esta cala y de . aqul au éxito. Claro que esto esta también en
liquidaci6n, debido; a la misma a/luencia de gentes pero todavla la magia
antigua se ' conServa. para los naturales del pals, Tamariu es como un sueño lejano, un 'sueño desprovisto . de relojes, de horarios, de convenciones.
Por esto la gente de aqul, cuando llega a una cierta edad habiendo conservado la ilusi6n de ·Ia vída libre, se le aviva el fondo ancestral de ir a
vivir a Tamariu, ' que para nosotros es siempre sin6nimo .d el vive como
. quieraa . Y por esto aquí, hay todavla tantos tipos raros, tantas personas
que hace'n exactamente lo que les parece y lo que ma. a menudo les
pa.rece ea no hacer nada, conte~plar la. nubes o quedarse .entados en la
tà:bern.'. Son' como dejados de cuenta. Los pintorea y lo. dibujantes los
encuentran tan divertido. y tan poéticos que hacen con el lapiz ejercicios .
con ellos y éote e. el caso de los dibujos de tipos de Tamariu que figuran
en ' e.ta expo.ici6n, dibujos debidos a la extraordinaria maestría de Clapera,
el admirado artista. '
Sobre la belleza intrínseca de la cala, tod08 los autores parecen e8tar
de acuerdò. Yo e8cribí hace muchos añ08 que la 8implicidad del paisaje
y del pequeñ'o núcleo urbano de Tamariu -sobre todo del núcleo adosado a su rinc6n de Levanta- hada recordar por su pureza y gracioso
eaquemati. mo, una vieja pintura china. Luego, lo han estropeado bastante
por esta tendencia ineluetable de la pequeña burguesía y de las personas
agremiadas de este pal. de vivir siempre en sitios como Castelldefels. Sí,
en Tamariu hay una profusión de pequeñas habitaciones castelldefelescas.
Y sin embargo, yo no sé si e. poaible eatropear Tamariu. La gracia que
tiene el recodo, la playa pura, acarminada, de aguas vírgenes, loa grises
platead08 de las rocas de la Musclera y los rojizos calien tes de La Rubia
y la costa de Aigua Xellida, la curva fabulosamente graciosa y elegante
de laa arenas, la arquitectura popula.r de la8 viejaa casa. pintadas de
colores elementales, de> una vivacidad tímida, la abundancia de pinos que
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El1943 es va realitzar a Barcelona una e xposició artística sobre Tamariu amb obres de P. Clapera .
Josep Pla va escriure un text sobre Tamariu per al fullet informatiu de l'exposició.
CO l 'l ECC IÓ FAM íl iA ROTllAN -TEI XIO Ó.
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cubren ia~ !aderas que sobre ella caen, plnos,
nuestra costa, todo esto quim no · puede deal'
I
dono general de la costa y de que los in.tintot
'Iv
no parecen conocer límites.
No. Tamariu no estIÍ todavía destruldo y
Sirva esto de pequeña consolaci6n a las person
ocasi6n de conocer estos encantos, si es que la
lo que con la mineralogia · esta ma. incólume ,
indestructible es el espíritu que el pa.raje tiendo
allí, el gusto por la vida libre, la indestructible
de intervenir en los demas, una cierta tend
Naturaleza es un simple don o si queréia UllO
palabra, el vive como quieras. Claro estIÍ que t
una abertura de com pas bastante reducida y q
si se trene un buen eatómago, un est6mago
productoa naturales de la Naturaleza. Si no
comer setas y si no hay mas que erizos de mil
a la fuerza. A veces la vida es todavía mas sani
y las cena. ligedsimas. Pero todo se resiate en
constante de la playa es éste: quien tenga
cual es de buena filosoHa, y muy consolador,
una vez previamente.
Estos dibujos de Clapera recogen este fondo
de una manera admirable . EStos son tipos mi~.
tienen un ramalazo de señoría en el sentido qUI
del espiritu servil no ya en el sentido. que este
en un criado sino en el ma. general. en el quo
que ha superado ya el yugo de la tenedud a
se tienen o no se tienen -sobre todo si hay e
raleza los favorece. Y si no los favorece no et
t qub En Tamariu la vida es tomada demasi.cJ.
de un deseo.
Por esto, no le extrañara al lector si le diao
hace /lotar siempre en mi imaginación u~ asp"
aspecto del saber de la vida antigua: el de ¡.
acuerdo 'con su fil080Ha , que vivían su fi l
filosofia y se vive como ' se puede. Antes se vi
muy distinta . Por esto, colocado allí, tengo ,I
aparecera bajo los toldos de pinaza o entre la.
de la playa, algo a.í como un Di6gene. el Clnl,
en Tamariu los ha habido y yo lo. he tratado
Ofrecen una ventaja y es que profeaan una fil
casi ya no la tienen y asi se ahorra uno ante ell
incluso los cínicos.
'T odo esto lo. ha visto a mi entender muy .1
aquí esta 'lo que nos ha traldo de T aina.riu. I (
,
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es indestructible.
han tenido aún
n. Y de Tamariu,
Iodo el aire de ser
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a existir sin tratar
, onsiderar que la
propina, en una
liene en definitiva
• posible re8i8tirlo
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P. CLAPERA
TAMARIU
(COSTA BRAVA)
EXP051CION

P. CLAPERA
CEL 4

AL 17 DE DICIEMBRE DE 1943

TAMARIU
I COSTA BRAVA}

Vaig viure i treballar a Tamariu de l'any 1940 al 1943, i això vol dir participar de tota la
diversitat de la pesca, que era l'única cosa que donava vida a la gent de Tamariu i les seves rodalies. A part, doncs, de la teranyina, tirar l'art i la sonsera feia també altre tipus de
pesca, sempre amb el bon amic Josep Titonc, amb qui anàvem a calar peces i palangres.
En aquell temps pescar un nero de 12 o 14 quilos era absolutament normal. Ara en canvi
es pot pescar una rascassa sense ni posar els peus a l'aigua en un espai natural com és
la platja d'Aigua Dolça.

Tamariu
~

L'avi d'en Josep ens explicava què era la pesca en la seva joventut, quan sortien a
rems fins al cap de Begur, que temien molt i poques vegades passaven a l'altre costat a un
lloc que en diuen sa Bassa per por a la tornada, cosa que a voltes ens feia despertar de
la nostra fantasia i ens feia imaginar que ens hi trobàvem, però la realitat és que era una
pesca difícil i escarrassada. La vela, els rems i ells lluitant contra els elements.
La majoria dels pobles costaners vivien de la pesca, i quasi sempre les famílies
estaven enemistades. El Tamariu dels anys 1940-43 no n'era l'excepció. Però haig de dir
que tot i les circumstàncies adverses i difícils que van fer que hi arribés al voltant del 1940
la gent de Tamariu em va acceptar sense reticències, cosa molt d'agrair en aquell temps
de postguerra. He de fer esment especial a la família Roca, cal Titonc, que sempre em va
tractar com un més de la família.

.

,

AI Tamariu de la postguerra es tirava la sonsera, l'art i tota la diversitat de pesca
que oferia el mar, en un temps en què la pesca era el pilar fonamental per fer intercanvi
amb altres productes. Els patrons de la teranyina eren el Titonc, el Patxei , en Pere de la
Rossa i l'Escot. La rivalitat en un espai tan redúlt com és la badia de Tamariu es palpava a
cada moviment del contrari, fins i tot el servei d'espionatge i contraespionatge funcionava
a tot estrop per saber abans de sortir on anirien els altres.
Els pescadors sempre estaven pendents del temps perquè la prudència era la seva
consigna. Eren generosos i solidaris malgrat les enveges pròpies de la pesca i, a part
d'aquests moments, la vida seguia tranquil·la a Tamariu.
Recordo una anada a prop del cap de Begur, al voltant de l'Illa Negra. De sobte
es va formar una gran tempesta amb una negror que feia por i el principi d'una mànega
d'aigua. Vàrem salpar ràpidament i cap a casa s'ha dit. Només en aquesta ocasió i una
altra de molta boira vaig veure perdre els nervis als pescadors d'ofici, que normalment
dominaven les situacions.
Les llums de Petromax eren una camiseta molt fina la representació i venda de la
qualla tenia en Perico de Calella, al bar de davant de la platja de Port Bo. Quan calia anar
a buscar-ne l'avi Titonc feia l'encàrrec a un dels joves que sortia de Tamariu i enfilava la
carretera fins al pont d'en Cassaca, ja després anant per camins i dreceres fins a Calella,
plaça de l'Església fins a can Perico, que era persona amable i sempre mentre preparava
la comanda invitava a un soldat, mescla de cafè i gasosa.
Quan els temporals de llevant i l'embranzida de les aigües deixaven pràcticament
Tamariu sense platja i les aigües mortes arribaven a les portes de les cases i les barques a
dalt del carrer, solia anar a sa Punta des Burro. L'espectacle era únic i la natura durant uns
dies no tenia aturador, i fent volar la imaginació participaves de tot allò que t'envoltava i
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raonant que, després de la tempesta ve la calma, vindria la normalització a tots nivells. Malauradament el somni s'esfumava igual que l'escuma de les aigües en xocar amb les roques.
Aquelles vetlles a l'hivern, llargues, inacabables, sense llum elèctrica, només la del
Petromax, mentre el porró passava de mà en mà, a can Niço, i algú explicava allò que una
vegada havia pescat i sobretot allò que s'havia escapat, i si badaves el porró ja era buit.
L'electricitat va trigar uns anys a arribar a Tamariu, durant la guerra no hi va haver acord
per la seva instal·lació, que es tractava de 2.000 pessetes a repartir.
A Tamariu no hi havia cap signe d'identitat. Només en Peret quan repartia el correu
amb la gorra reglamentària, representava l'autoritat. Si no recordo malament, l'Escot era
l'alcalde de mar, però jo no li vaig veure exercir el càrrec, perquè hi havia una llei no escrita
que, d'alguna manera, a part de les picabaralles, tothom tenia el seny de respectar.
Diu Josep Pla: «A Tamariu no hi havia cap símbol positiu de civilització, ni Església,
ni rellotge públic, ni comunicacions regulars, ni qualsevol forma d'oficina de l'autoritat.
Però a sota del prodigiós paisatge físic de Tamariu hi ha un esperit indefinible, secret,
misteriós, que sembla lligat amb la quinta essència de la Ilibertat.» I deu ser per això que
el sol neix amb color de llibertat, com ens diu la Narcisa Oliver en un dels seus recordats
poemes .
A l'estiu s'hi banyava tothom, a Tamariu: homes, dones, mainada, gossos i fins
i tot els cavalls dels pagesos que venien a passar el dia, banyar-se i menjar arròs a la
cassola, a la platja o a la pineda, tant se val. La platja dels Liris era plena de goma a gom
i es podrien explicar mil anècdotes d'aquelles trobades populars. A la barraca dels Liris
precisament vaig participar en un d'aquells àpats amb cantada al final. Però el més curiós
va ser el primer plat: sopa de peix, faltaria més. En el moment de menjar la sopa, tots
alhora, el silenci era impressionant, com també ho eren els xarrups que se sentien des
d'Aigua Dolça.
Alguna vegada quatre o cinc joves de Tamariu ens reuníem a casa d'en Pierre, un
exiliat de la Rússia Blanca que les agafava testes i a l'estil del seu país, ens deia. Quan la
cosa estava al punt de beure, tirava els esclops a la xemeneia i ens invitava a nosaltres a
fer-ho, cosa que mai va prosperar. Però el més sorprenent venia al final, després de ballar
amb els braços creuats. S'afaitava amb una navalla i en sec i sense remullar la barba de tota la
setmana. Feia posar, i mai més ben dit, els pèls
de punta i era el moment de tocar el dos.

Mariners descarregant Les xarxes
de La barca a La pLatja, entre eLLs
Pere Teixidó i EmiLi Gotas.
COL 'LECCIÓ FAMíLIA ROTLLAN-TEIXroÓ .

Moltes vegades anàvem a Palafrugell, Aiguablava , Calella, etc., sempre a peu. Recordo que jo mateix, per exemple, jugava un partit de futbol al
camp del Casal un diumenge al matí, després del partit tornava a Tamariu i al
capvespre altra volta a Palafrugell al cine, al ball i a les dues de la matinada a
dormir a Tamariu.
A l'estiu Tamariu tenia més animació. Les colles de gent que venien de
la Vila a passar el dia feien que per un dia semblés un altre poble . El turisme
pràcticament no existia , a part d'unes quantes famílies que venien de Barcelona. Però els autèntics animadors, sempre a cal Patxei, eren el trio AbelardoNiño-Hermoso o alguna vegada, mentre embarcàvem coincidia que el trio cantava l'havanera que diu: <<Vamos a la mar, vamonos, con su dulce vaivén .. .".
La cultura de trobades gastronòmiques ens ve de lluny i de la mà de
l'esperit progressista de l'època, mentre el teixit associatiu anava creixent.
I per entendre aquestes definicions no podem oblidar el que ha significat la
indústria del suro, que és la gran història de Palafrugell. Això va representar
el desvetllament social i econòmic de la vila que ens ha portat fins on som i
com som.
Diu que l'inici de qualsevol cultura popular té el seu origen en la capacitat de festeig i trobades gastronòmiques que adopti el mateix poble, i és el
seu principal element d'alliberació que li permet expressar-se tal com és. Els
artesans tapers, que treballaven amb un càntir d'aigua fresca al costat, mentre
un llegia el diari, que el dilluns feia festa perquè el diumenge també ho era, fins
i tot tenien uns pantalons especials per anar a fer àpats.
I aquí comença la història de les barraques, entre les quals la dels Liris
- anomenada així perquè hi havia membres de diferents tendències polítiques,
que van batejar-la amb el mot iris, és a dir, 'de tots colors', en relació amb l'arc
de Sant Martí i en la qual avui ens reunim- sempre ha sigut l'exemple per a
la resta de barraques, per la gent que s'hi reunia, per l'ordre que hi mantenien i que els seus descendents encara conserven. Deien ells que una reunió
d'aquest tipus serveix perquè siguem més tolerants a l'hora de canviar impressions i res millor que al vo ltant d'una bona taula ben servida i millor regada .
Podria escriure hores les vivències d'aquells tres anys viscuts a Tamariu. Va ser una experiència irrepetible que d'alguna manera em va fer conèixer
la realitat d'una gent que lluitava per sobreviure en aquella dura postguerra
producte d'unes circumstàncies històriques que no cal repetir. Potser per això,
per tot plegat i perquè abans vaig conèixer una cultura més plural i participativa
a França, vaig aprendre a valorar l'esforç que representava el dia a dia a Tamariu. O potser perquè, tal com deia Josep Pla, el palafrugellenc transporta tota
la vida un somni flotant en el pensament: el de la meravellosa vida de l'home
lliure en el mar. I sens dubte el Tamariu que vaig conèixer permetia fer realitat
aquest somni.
En les nits de tardor, en lluna plena, la badia en calma i la lluna reflectida en el mar com si fos un mirall, als que estimen Tamariu els semblava que
només era per a nosaltres. En qualsevol cas, la lluna continua tenint la seva
màgia i potser ha estat el progrés que ha fet que Tamariu hagi perdut el seu
encant. Sempre, però, ens quedarà el seu record.
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I La Guerra Civil espanyola i els anys de postguerra a Tamariu (1936-1949)

L'any 1940 Aigua Xelida encara no havia perdut la seva virginitat ecològica . En
aquells anys , anys de penúries, s'hi van caçar molts conills sense tirar ni un
tret. A Aigua Xelida en Gotas hi feia una vida solitària i bohèmia amb escapades
a Tamariu a repostar a tots nivells sempre per mar, el seu amic inseparable,
fins que el mar li va jugar una mala passada i s'hi va quedar... Li deien l'alcalde
d'Aigua Xelida.

Aigua Xe/ida és molt bonic
tant si és de dia com si és de nit

Així diu la cançó, però aquesta lletra va ser composta abans de la seva
desfeta. Ara ja no és actual encara que de vegades es canti, i quan l'escolto
no puc evitar sentir melangia d'aquell paradís anomenat Aigua Xelida. Queda
l'Àvia Catalana vigilant sempre de cara l'horitzó. Afortunadament la roca no pot
girar-se i contemplar com ha canviat Aigua Xelida. I queda també la Roncadora,
on dia i nit les seves aigües ploren en veure el que s'ha fet en nom del turisme
i el progrés.
Jaume Guasch

.(Fragment) Vista de Tamariu i algun dels seus hotels.
FOTO JOS EP GRAN ÉS HOSTEN CH. COL ' LECCIÓ FAMiLIA TRILLA

La consolidació del model turístic (1950-1975)
Els anys que van de 1950 a 1975 van representar la lluita entre els dos models que convivien a
Tamariu: el de la pesca i el del turisme. D'un poble
eminentment pescador on tot girava al voltant del
peix es va passar a un nucli turístic on el centre era
l'estiuejant. Les barques de pesca van anar desapareixent i amb elles els pescadors i les xarxes
que tants anys havien cobert la sorra de la platja
de Tamariu per deixar el lloc a les ombre/·/es i els
banyistes. El model turístic s'havia imposat.

El 'boom' turístic
A principis dels anys cinquanta van començar a arribar els primers estrangers, especialment els de nacionalitat
anglesa, que arribaven en els autobusos de l'agència Europa Touring. Algun ja havia arribat a Tamariu durant la segona meitat de la dècada anterior però va ser a partir de 1950 i sobretot a partir dels anys seixanta que l'arribada
de turistes estrangers va representar un flux més constant coincidint amb l'augment del turisme nacional. Tamariu
s'anava convertint en un nucli turístic important.
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La platja dels Liris, on s 'observen els patins i el petit establiment regentat per en Fe s ol (BofilL)
i en Bastons, molt apreciat pels turistes de l'època.
FOTO JOSEP GRANÉS HOSTENC H. AMP .

Periodistes anglesos i d'altres nacionalitats feien recorreguts per la Costa Brava convidats per empreses
turístiques d'aquí i de fora per conèixer la zona i recomanar-la com a lloc d'estiueig. Tamariu ja era considerada
«antiguo típico lugar de pescadores, hoy lujosa playa preferida por los extranjeros» (Los Sitios, 4 d'agost de
1960). A finals dels anys seixanta estava clar que la situació ja havia canviat: «Tamariu es un antañoso poblado
de pescadores convertido ahora en bullicioso bazar del turismo internacional» (La Vanguardia Española , 2 de
setembre de 1969). Són els anys de les rosses a la platja i dels rosegadors que les perseguien intentant-les
conquistar. I d'algun estranger nudista que es banyava sense pudor. El règim , però, no ho permetia i tres parelles
de turistes anglesos que ho van intentar l'agost de 1968 a Tamariu van acabar arrestats per la Guàrdia Civil i van
passar quatre dies a la presó.
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being served on a saucer (tapa
means ¡¡tera lly " Iid" ) which
covered the glass. Today,
sadly, the custom of giving the
tapa is all but dead, though
(he idea of selling it is stronger
than ever. Some bars specialize
in tapas, so instead of dining
form ally in a restaurant, you
can fill up in a bar by eating
your way down a lang cOlin ter
crammed with lastily prepa red
dishes. (Vocabula ry: una tapa
is the bite-sized portion ; una
ració" is half a plateful; and
una porción is a large helping.)
But beware : you cOllld end up
spending more for a feast of
/apas than for a conventlOoal
meal.
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Fishermen 1I111oad their day 's hauI,
meaning lresh seafood al the table.

Andalusian town or Jerez de la
Frontera. There are five mai o
types: manzallilla , very pale,
light to the taste aod dry ;fillo ,
also very pale but slightly
heavier; arnall/illada , ambercolo ured, medium-dry ; oloroso, dark gold in colour aod
with a fuller body; cream,
sweet, smooth and the most
popular of all sherries.
Spaoish table wines range
from adequate to excellent.
For cheaper wines, try those
from Valdepeñas io central
Spain. Many towns io Gerona
Province produce vino co.
Wines and Spirits
The most ramous or all Spao- rriente (ordioary wine), as do
ish winss is sherry, a wine some of the resort towns
fortified with brandy, which is (L1ansà 's wines are highly conmatured a nd botlled in the sidered). Perhaps tbe best ofall

Guia BerLitz de la Costa Brava on apareix una imatge dels pescadors de la teranyina
dels Rodondo, Salvador, descarregant el peix a l'embarcador. Entre els mariners s'hi
distingeix Craig Clark, que es va descobrir a la guia a l'aeroport de Londres abans
d'embarcar en un avió amb destinació a Barcelona quan anava cap a Tamariu.
COL UC[IÓ [RAIG [LARK .

L'arribada d'estrangers va representar un canvi en els costums de la cala, Si fins aquells moments els
estiuejants de Barcelona eren els més abundants, ara hi havia un nou grup que a més disposava de més diners
per gastar a Tamariu, Així, doncs, es va començar a cuidar i beneficiar la gent de fora i el turisme nacional es
va mantenir en alguns casos en un segon pla, Era natural, les propines i la despesa al bar d'uns i altres no tenia
res a veure, Un testimoni d'aquells anys publicava a La Vanguardia Española del 19 de desembre de 1974: «Por
aquellos tiempos en Tamariu, y pese a que encargaba la habitación de un año para otro, jamas obtuve una con
vista s a la playa, El dueño, que llegó a ser amigo mío me lo confesó: "Mire, es que ustedes los de aquí, gastan
lo normal. Só lo piden vino en las comidas, mientras los extranjeros se pasan la vida derrochando en el bar, Es
lógico que los cuide"» .
Joan Boix, que uns anys després obriria el Càmping Tamariu, recorda com un estiu de mitjan anys cinquanta, baixant a Tamariu a repartir publicitat de la bolera on treballava es va trobar amb la platja plena de colles
d'estrangers menjant gambes i bevent xampany, El nivell de vida era molt diferent al dels barcelonins, fins i tot al
dels més acomodats, L'arribada de turistes d'arreu va fer que moltes famílies veiessin la possibilitat de negoci
que se'ls obria davant seu i van començar a adaptar-se al turisme , Els hotels existents s'ampliaven i modernitzaven i els negocis de tot tipus començaven a aflorar,
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, ALs inicis, La pesca va conviure amb eLs hoteLs i eLs estiuejants. De mica en mica Le s barques i eLs pescadors anirien desapareixent
de La sorra .
• FOTO JOSE P GRANÉS HOSTENCH. AMP.

És interessant ressaltar el fet que en aquella època es donava per inaugurada la temporada estiuenca
amb la Pasqua i s'allargava fins als mesos de setembre i octubre. I ja des de principis d'any començaven a arribar
cartes de l'estranger amb reserves per a l'estiu i també es despertava l'interès per llogar cases d'estiueig. Els
empleats que anaven a fer temporada comptaven ben bé amb tres mesos de feina, des de mitjan juny fins a mitjan
setembre en els casos que la temporada no s'allargava encara unes setmanes més. Les últimes setmanes en els
mesos d'abril o maig, segons l'any, s'havien d'accelerar les obres per tenir-ho tot a punt per a la data d'obertura.
L'any 1958 apareixia al diari una notícia referent al problema que generaven les obres d'última hora: «Son tantas
las obras en construcción que esperan terminarse en la próxima temporada veraniega, que los empresarios no
pueden atender a tanta demanda, quedando muchas obras por hacer, dada la escasez de albañi/es» (Los Sitios,
8 de maig de 1958).
Però aquells primers anys, en un Tamariu ja ple de turistes, ni les infraestructures ni molts serveis encara
no estaven a l'altura del que es requeria. Un petit exemple és el fet que no hi havia servei autoritzat de venda de
segells per a la correspondència. Aquesta manca de segells al nucli turístic generava dificultats als estiuejants
que volien enviar correu des d'allà i que a l'època eren molt nombrosos. Només Palafrugell i Calella disposaven
d'oficines i la de la vila solia quedar-se desproveïda per la gran demanda que hi havia durant els mesos d'estiu.
AI diari Los Sitios del 25 d'agost de 1959 es publicava la xifra de la correspondència que sortia diàriament de
Tamariu: unes 600 postals i 400 cartes. A Tamariu encara hi havia el carter rural que s'encarregava d'entregar i
recollir a Palafrugell tota correspondència i repartir-la per Tamariu. Si abans de l'any 1936 hi havia poca feina, la
correspondència era bàsicament d'algun fill de Tamariu que estava fent el servei militar o d'assumptes comercials
de pesca, als anys seixanta la situació ja era bastant diferent. El carter, Pere Ayats, guanyava un sou de 1.200
pessetes mensuals més un complement de 4.000 pessetes en total per a la temporada d'estiu, quan havia de
treballar fins a 10 hores diàries. Representava un sou baix per l'època, ja que a més no disposava de cap vehicle
per fer la seva feina.
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La colla del Cargol
FAMíLIA I CULTURA COM A RES ISTÈNCIA

~oteu ~angoe

l3oot.cel.onn

Els papers de la Colla Cargol
Presentació d'uns testimonis desconeguis, secrets j fins a un cert punt clandestins

d'una activitat lúdica, cultural i patriòtica
desenvolupada en un cercle familíar, en el context de In postguerra

1952 - 1961
SO(IETAT

-.lT,ll.a.HISTÒRICS

FAMíLIA I CULTURA COM A RESISTÈNCIA

R~H.'ans

Els papers de la Colla Cargol
Barcelona, 1952-1961
Del 30 de novembre al 20 de desembre 2006
Pali de la Casa de Convalescència
Institut d'Estudis Catalans

Carrer del Carme. 47 - Barcelona

Acte inaugural: 30 de novembre, a les 19 h
Horari: de 9 a 20 hores. de dilluns a divendres
Realització:
ARXIU ALBERT BASTARDES (AAB)

Detall del fullet informatiu de
l'ex po s ició que es va fer a Barcelona
el2DD6 sobre la Colla del Cargol.

IECentanys19072007

COL ' LECC 1Ó ALFR ED PÉ REZ- 8A5TARDA5 .

Una font testimonial del Tamariu dels anys cinquanta la trobem en la revista familiar El Cargolí, editada pels Bastardas-Parera, que entre el 1951 i el 1961 van plasmar les seves vivències en paper amb el nom de la Colla del
Cargol. Sota el format d'una publicació clandestina en català de la qual s'editaven set exemplars, aquesta família
va aconseguir crear, a la seva manera, una expressió cultural poc usual en l'època. No va ser fins al 1951 , quan
va morir l'àvia de la família, Lola Parera i Bisbal, vídua d'Albert Bastardas i Sampere, que la família Bastardas-Parera va crear aquesta agrupació familiar. Però per aquelles dates la família ja feia anys que estiuejava a Tamariu.
Per descobrir la història de la Colla del Cargol en aquesta cala ens hem de situar en els anys de la postguerra. En aquesta època Sales Permanyer va arribar a Tamariu, un indret encara tranquil i arraconat, i es va
instal·lar a la Fonda Suquet. Uns anys més tard, Alfred Pérez-Iborra, de la mateixa família, va llogar la meitat de
can Manyó, on ell, la seva família i la família de Rafael Bastardas Parera hi passaven unes setmanes durant els
mesos d'estiu. Més endavant es van traslladar a La Casa de les Boles, també dita can Didot, i van seguir allà els
mesos d'estiu durant uns quants anys. I és durant aquestes estades estivals i coincidint amb els anys de publicació d'EI Cargolí que van plasmar la vida de Tamariu en la seva publicació. En els exemplars d'EI Cargolí de l'època
hi trobem dibuixos, poesies i històries que passaven durant els mesos d'estiueig d'aquesta família a Tamariu.
La Revista de Palafrugell va publicar en diversos números durant els anys 2006 i 2007 un recull d'articles
escrits per Alfred Pérez-Bastardas referents a la Colla del Cargol i als seus records de les estades a la cala de
Tamariu.
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'La pLatja de Tamariu, p Lena de bany istes, barques, i deLs Cru ceros Costa Brava.
COl ·lECCIÓ FAMiliA REGi-AGUSTí.

Nombroses són les notícies que ajuden a fer-se una idea de la situació del moment:

En Tamariu y en Llafranc nos dicen -en Calella ocurriría lo mismo-, el domingo y el
lunes aparcaron mas automóviles que en cualquier día de verano; los hoteles han trabajado
estos días como en el fuerte de la temporada, que por la presencia actual de los extranjeros en gran número, alemanes, belgas, suizos, ingleses y franceses, puede darse ya por
inaugurada. (Los Sitios, 25 de maig de 1961).
En la segunda quincena de mayo se nota en la población y barrios marítimos de
Calella, Llafranch y Tamaríu un aumento en el movimiento turístico. Diariamente se producen
lIegadas de extranjeros y a la hora del baño las playas ofrecen animado aspecto. En cuanto
a las perspectivas para la alta temporada, se presentan óptimas. El número de reservas
de habitaciones es muy considerable y todo hace suponer que durante el verano próximo
este litoral registrara la visita de un número de turistas superior al de años anteriores. (La
Vanguardia Española, 23 de maig de 1967).
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Espai habilitat per a les misses de campanya, anomenat Teresa de Calcuta l'any 2011.

Durant els mesos d'estiu l'ocupació era plena i als restaurants es feien torns a l'hora de dinar per poder
servir tota la gent que hi havia allotjada o de pas a la cala . Els autobusos d'excursió omplien la ja de per si plena
cala i els transatlàntics que paraven a Palamós portaven més gent de visita a Tamariu en més autobusos que no
sabien ni on aparcar. A Tamariu i a la vila tot s'acabava; fins i tot el 1963 hi ha constància que es va acabar la
gasolina tant a Palafrugell com a Regencós.
L'lI de setembre de 1961 es va celebrar el Dia del turista per honrar tota la gent que arribava a la costa.
Tal com anunciava la publicitat feta per a l'ocasió es realitzarien «agasajos y festivales en honor de nuestros visitantes en todo el ambito provincial». Hi havia degustació de vins, activitats, regals i sortejos per als que passaven
les vacances a la província de Girona. Com que no hi havia església a can Sampere s'obria la capella els diumenges i festius perquè tothom pogués assistir a missa . La gent, que des de bon matí ja estava a la platja, tornava
a casa a vestir-se adequadament per pujar tot caminant a la finca dels Sampere. També es van organitzar més
endavant misses de campanya en diferents idiomes en un tros de la pineda de la Tous, a la riera .
Personatges coneguts estiuejaven a Tamariu cridats per la seva fama: Carrero Blanco, Sara Churchill i
molts altres van passar uns dies a Tamariu durant els anys cinquanta i seixanta. Entre aquests personatges destaca també Dionisio Ridruejo, que va passar llargues estades a Tamariu. El poeta havia estat desterrat al Maresme
i allà tenia fixada la residència, tot i que a temporades llogava una casa a la riera de Tamariu i s'hi instal·lava
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Postal de Tamariu 1970-75.
AMP.

a passar uns dies. El seu comportament era el que s'esperaria d'una persona que estava passant per la seva
situació. Preocupat i una mica distant, intentava passar inadvertit per la cala. De la seva àmplia obra poètica es
pot destacar un poema dedicat a la mateixa cala de Tamariu:

Un poca de arena curva
al pie del granito rosa
altísimo de pinares,
agua azul y verde sambra.
Tamariu, cala pequeña,
bravía y amansadora.
Barracas de cal, toldillas
de cañizo; pescadora
de pocas barcas varadas
con sus lucernas a popa.
Tamariu, cala perdida,
¡quién te ha vista y no te llora!
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Els turistes aviat van passar a ser amics. En aquella època els estiuejants repetien any rere any la seva
estada a Tamariu i poques vegades canviaven d'hotel sinó que seguien fidels a les famílies que els allotjaven,
Durant els mesos d'hivern alguns fins i tot enviaven cartes als propietaris dels hotels comentant-los novetats i
aprofitant per reservar per a l'estiu següent. La temporada era llarga i les estades també, les famílies podien
estar d'estiueig dues o tres setmanes i alguns arribaven a quedar-se a Tamariu un mes sencer,
A l'altre costat de la sorra ocupada per banyistes, al mar, a finals dels anys seixanta ja havien desaparegut
moltes teranyines i la conversió de la pesca al turisme era gairebé total. Tot i que a molta gent aquest canvi cap
al turisme li resultava profitós i moltes famílies començaven a viure pròsperament, també sorgien veus crítiques
amb el nou desenvolupament urbanístic que s'estava portant a terme a terme a Tamariu i descrivien el nucli com
un «tremendo fracaso urbanístic o» (La Vanguardia Española, 1 setembre de 1968). També sorgien crítiques a
aquest model urbanístic que s'estava imposant: «En cuanto a Tamariu, antaño receptor de artesanado de sura,
que bajaban de Palafrugell, de comilona y honesta juerga a los pinares, fue barbaramente asesinado por el milagra económico nacional y sólo conserva la pureza y c/aridad de sus aguas» (La Vanguardia Española, 29 d'agost
de 1974). Altres, però, creien que «las ca/as de Palafrugell-Calella, Llafranc y Tamariu- habían sido las menos
destruidas de la costa» (Los Sitios de Gerana, 11 de setembre de 1979).
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, Publicitat de l'Hotel Hostalillo de 1952.
'AMP. FONS BIBLIOTECA PÚBLICA OE PALAFRUGELL.

Descobrint el negoci del turisme
Hotels i allotjaments
Els tres hotels de la cala, el Tamariu, el Janó i l'Hostalillo, s'anaven modificant per adaptar-se al nou turisme que
anava arribant a Tamariu mes rere mes i any rere any, Uns dels primers llocs que va apostar pel turisme estranger
a Tamariu va ser precisament l'Hotel Hostalillo, L'establiment s'havia anat fent gran i acollia nombrosos turistes
que arribaven a Tamariu durant els anys cinquanta, El 1956 l'hotel va canviar de mans i va passar a ser propietat
d'un grup d'empresaris de Barcelona que també van construir altres hotels per la Costa Brava i que a la dècada
dels setanta crearien la cadena Hotels Hesperia, Aquest nou grup propietari va construir el nou Hotel Hostalillo
als anys seixanta, situat sota l'antic, més a prop de la platja, més gran i amb més comoditats, La societat va
incorporar el salí que tenien a prop, que va ser adaptat en un principi com a sala de festes, La Goleta, i no gaires
anys més tard es va acabar convertint en un restaurant-bar, La Brasa. Una de les persones més recordades que
va treballar en aquest hotel va ser en Quimet de la Mel, que durant anys va fer de guarda, encarregat i recader,
A l'Hotel Tamariu es produïa l'entrada d'una nova generació, la tercera de la nissaga. La Fina i en Lluís, que
des de sempre havien estat ajudants i aprenents a l'hotel, cada vegada van anar assumint més responsabilitats
fins que uns anys més tard es posarien al davant de l'hotel juntament amb les seves parelles Salvador Pellicer
i Carmen Juncà. L'Hotel Janó també havia incorporat noves propietats i anava creixent i les noves generacions
ocupaven la direcció de l'hotel.
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El Salí, reconvertit avui
en restaurant-bar.

L'Hotel Tamariu,
encara Fonda Tamariu,
el1951.
COL ' LEcci ó LLUís TRILLA .

Durant aquestes dècades va néixer també més competència en temes d'hostatgeria. Tenia lloc la inauguració de l'Hotel Vora la Mar, conegut en els seus inicis com la Fonda o Hostal Vora la Mar. Lluís Aymerich Bassa,
de can Terites de Mont-ras, juntament amb la seva família, va adaptar la barraca familiar com a establiment hoteler i hi va afegir també un restaurant.
Josep Trias i Pujol també va obrir un establiment amb 21 habitacions el 1961 que tres anys més tard va
ser batejat com a Hotel La Pedrera. L'hoteler ja disposava des d'un any abans del Restaurant El Floc a la riera. La
Pedrera era un hotel familiar, hi treballava en Josep, la seva dona, Rafaela Calderón, i el seu fill Joan Lluís ajudats
per una plantilla de cinc treballadors. La família també disposava de les Habitacions Calderón, que més endavant,
el 1969, van passar a dir-se Habitacions Bellavista. L'any 1964 es va inaugurar la Residència Sol d'Or, regentada
per Miquel Ribas Oriol i el seu cosí i més endavant va esdevenir-ne gerent Josep Biarnés Roig, que amb la seva
dona Pilar López s'encarregava de tirar endavant el negoci,
Altres negocis relacionats amb l'allotjament van ser creats durant aquesta època, especialment residències i apartaments. Daten d'aquests anys els Apartaments BB, els Apartaments Cala d'Or, els Tamarintos, la
Residència Victòria, les Habitacions Rosa, les urbanitzacions Solimar i Sanimar i molts més espais que acollien
els nombrosos turistes que passaven al llarg de l'estiu per Tamariu. La construcció de 15 habitacions en dos
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Montserrat i Santi
Roc a Suquet d avant
L'HoteLJanó.
COL' LECCIÓ FAMíLIA
ROCA-S UQUET.

EL càmping Tamariu
en els seus inicis.
CO L 'LECC IÓ FAMíLIA

BOI X- CARA BÚS.

hotels i 10 apartaments complets eren les llicències d'obres donades en només tres mesos la tardor de 1962
sense comptar les ampliacions d'habitatges en forma de pisos. Aquestes dades mostren el volum d'obra nova
que s'estava duent a terme en aquella dècada a Tamariu.
Gent de Palafrugell, de la província i fins i tot de fora de la zona venien a fer temporada als establiments
de Tamariu . S'instal·laven a la mateixa cala durant uns mesos i els mateixos hotels els oferien allotjament i menjar.
Cambrers, cuiners, serenos i recepcionistes, s'obrien un seguit d'oferta de llocs de treball que tothom volia aprofitar i que generaven unes plantilles fixes de desenes de persones, Les mateixes dones i joves del poble acabaven
treballant en els negocis dels seus veïns els mesos d'estiu. Als establiments s'oferia un servei molt acurat i els
treballadors vestien l'uniforme corresponent durant tota la jornada. Per als clients tot eren avantatges . Als hotels
hi havia servei de restaurant amb un menú fix de tres plats i més endavant s'oferiria també el servei a la carta.
L'Hotel Janó oferia un servei de mecànica per a les famílies que arribaven en automòbil i també per a les seves
embarcacions.
Juntament amb la construcció de nous establiments hotelers, el 1961 va néixer el Càmping Tamariu , primer i únic càmping de la cala Tamariu, constrüit per Victòria Carabús Rabassa i Joan Boix Galceran. El càmping
va ser edificat en uns terrenys amb una difícil orografia que va caldre adaptar, al final de la riera, al costat del
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Els prop ietaris
i treballadors de
l'Hotel Tamariu
el1955.
[O L'LE [[ IÓ FAMíLIA TR ILLA.

Victòria Carabús
i Joan Boix darrere
la barra del bar del
Càmping Tamariu .
COL'LE[[lÓ FAM í LIA
BO IX-[ARABÚ5.

camí vell de Tamariu (des del qual s'entrava al càmping els primers anys) i des dels seus inicis va disposar d'un
bar i d'una botigueta però no d'electricitat. La llum va arribar amb una gran festa un parell d'anys després. Fins
a la creació del càmping, els campistes que arribaven a Tamariu muntaven les tendes a la pineda de la Tous o a
Aigua Xelida, però des d'aquell moment hi va haver un espai adequat per acampar. Els primers anys molta part de
la clientela era estrangera: molts anglesos, holandesos, algun alemany i també alguna família de Barcelona. Tot
i que al principi només es disposava del servei de bar, un bon dia unes noies van demanar una sopa i una truita
i des d'aquell moment també van començar a servir menjar. Conquistaven els clients venent Tamariu com una
playa de ensueño i oferint-los un tracte familiar. Molts eren les famílies que any rere any repetien la seva estada
al càmping. A finals de la mateixa dècada, els anys 1~69 i 1970 van fer dues ampliacions fins a arribar a la mida
actual del càmping, 12 vessanes, i es va modificar la recepció i les instal·lacions del bar i de la botiga fins al seu
emplaçament actual.
Per més establiments que es creessin en aquella època tot acabava ple . Des del Càmping Tamariu recorden com en algunes ocasions que no disposaven de places per acampar, alguns estiuejants de nacionalitat belga
havien esperat instal·lats a la sureda de davant del càmping que algú deixés lliure una plaça. Els negocis dedicats
al turisme aprofitaven els hiverns per arreglar els locals, pintar, fe r reformes o ampliacions mentre que els que es
dedicaven a la pesca seguien treballant al mar.
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1.
CaL Patxei i eL Bambi fora de temporada,
buits de turistes . 1954.
FOTO JOSEP GRANÉ S H05TENCH . AM P.

2.
EL senyor i La senyora Martín, promotors deLs
apartaments CaLa d'Or, acompanyats deL matrimoni
Mauri-Batlle de Tamariu a La Raqueta.
FOTO RAMON HERNANDE Z. COL "LEC CIÓ FAMíLI A MAU RI -BAT LLE .

Altres negocis i establiments
No només la indústria hotelera vivia el seu màxim apogeu; molts negocis d'altres sectors es van crear en aquesta
època a Tamariu afavorits pel turisme. Amb el gran nombre de turistes que passaven per Tamariu era lògic que
es creés un gran nombre de bars i restaurants. Daten d'aquesta època, entre d'altres, el bar de Cal Rodondo,
Can Masas, el Coral, el Royal; el Bambi, Can Patxei de la riera, el Mossec i una mica més endavant El got de vi,
establiments que al llarg dels anys han anat canviant de mans, de nom o que han anat obrint i tancant.
La vida nocturna de Tamariu també s'animava i el 1957 es va inaugurar el club La Raqueta a mans de la
família de Cal Titonc. La Raqueta va ser un espai de festa de referència a Tamariu i a la Costa Brava durant molts
anys. Molts i molt cèlebres són els artistes que van actuar a la sala al llarg dels anys que va estar oberta. Durant
els mesos d'estiu famílies nacionals i estrangeres gaudien de l'espai juntament amb estiuejants de localitats properes que seguint la fama del lloc acudien a la sala a veure alguns dels noms més importants de l'època i a gaudir
del ball amb la música dels artistes d'èxit d'aleshores. L'espai era decorat seguint la moda i a la pista, circular,
s'hi arribava per un passadís recte que s'acabava obrint agafant talment la forma d'una raqueta.
Grans noms del panorama artístic com Sara Montiel el 1960, la Chunga el 1962 i el 1973, Joan Manuel
Serrat el 1968 i el 1969 i Antonio Gades el 1973 van passar per La Raqueta. També altres grups com Digno
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Montserrat Roca i Mane l
Ortiz, preparats per
entrega r uns obsequis
a l'artista que hav ia
actuat aque lla nit a
La Raqueta.

Nens a l costat de l supermercat
de Cal Titonc l'any 1955.

COL'LECCIÓ CRAIG CLARK .

L'escola d'esquí aquàtic el 1965.

COL ' LECCIÓ FAMíLIA RO CA- SUQUET.

FOTO CASANOVAS. CO LHCCIÓ
FAMíLIA ROCA - SUQUET.

García y sus Carios van actuar al local fins ben entrada la dècada dels setanta, quan per diferents problemes La
Raqueta es va veure obligada a tancar després de passar per diverses mans. Tothom recorda encara avui les
vetllades en aquest espai, tant els estiuejants que hi acudien a veure els espectacles i al ball com el personal que
feia temporada als hotels i restaurants, que acabada la jornada s'afanyaven a anar-hi per acabar la nit. Seguint
l'èxit iniciat per La Raqueta es van inaugurar a Tamariu altres sales de festa o night clubs, com s'anomenaven a
l'època. Es va obrir el Tamari i un local sota el Restaurant Got de vi, el Night Club Tamariu. Mentre que el primer
va restar obert fins a la dècada dels vuitanta, el segon només va funcionar unes poques temporades.
A la mateixa platja també afloraven les activitats amb què els turistes es podien divertir. Van començar els
coneguts Cruceros Costa Brava, que es dedicaven al transport marítim de turistes. Ja des de fi nals dels cinquanta
es podia anar de Blanes a Tamariu amb escales a les platges de pas. El recorregut va tenir èxit durant molts anys
i eren freqüents les entrades i sortides dels vaixells de la cala i les pujades i baixades de turistes que anaven a
passar el dia a Tamariu o sortien amb el pícnic de l'hotel a passar la jornada en una altra cala, La instal·lació de
patins a la platja també va ser un nou servei ofert als estiuejants. El negoci va ser muntat per la família de Cal
Titonc juntament amb el senyor Bastons i després va ser seguit pel senyor Vidal. Així mateix, és l'època de l'esquí
aquàtic, amb esquiadors que sortien directament des de la sorra de la platja cap al mar.
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La discoteca Tamari el1955, lloc
de festes i vetllades nocturnes.
Davant del local, Miquel Ramos,
un dels propietaris, i dues turistes.
[OUE [ [I Ó [RAIG [LARK

L'autoservei La Riera,
més conegut com a Can Patxei.

Amb el pas de tants turistes i la necessitat d'abastiment de productes que es va generar, es van començar
a crear els primers establiments de queviures i productes de primera necessitat a Tamariu. Els dos primers
d'obrir van ser els de can Patxei de la Riera i el de cal Titonc ja als inicis dels anys cinquanta. Les dues antigues
famílies de pescadors van trobar en el comerç un substitut de la pesca. A can Patxei van aprofitar l'establiment
on ja des d'abans de la guerra venien productes i el van ampliar fins a tenir un petit supermercat. A cal Titonc
el negoci es va crear des de zero. Altres botigues de comestibles van obrir també durant els anys següents i
especialment durant els anys seixanta. La família Xicoira, també d'origen pescador, en va obrir una en una antiga
barraca prop de la platja al carrer del Foraió, Pere Mauri també en va tenir una al mateix carrer i Enric Corredor
n'obria una de situada més cap a l'interior. La llicència per a un estanc no va arribar fins al 1961 i va recaure en
el supermercat de cal Titonc.
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ReC01'dant el passat i també als bons amics i estimats clients, descansa
dessota i enfront del que ha creat, vostre servidor En Pere Patx ei.
En Pere Patxei al seu local en una postal editada per e ll mateix.

FOTO PUIGNAU. CO L·LECCIÓ FAMí LIA ESTEVA-LLENAS.

Can Patxei
Un dels llocs més emblemàtics de Tamariu de la dècada de 1950 i durant les dues dècades posteriors va ser
l'antiga taverna de Can Patxei. El local, convertit en bar de platja, va viure els anys de màxim esplendor als cinquanta acompanyat pel famós trio d'havaneres Abelardo-Ninyu-Hermós que animaven les nits de Tamariu amb
el seu cant. Tot i no ser un grup professional, la seva gràcia feia que cada nit a Can Patxei s'omplís fins a l'ú ltim
forat. L'Abelardo, amb veu de baix, vivia al puig Gruí i cantava sempre amb una boina posada fins a les celles. El
Ninyu, que feia de segon, era un taper de Palafrugell que segons sembla cantava prou bé. Josep Puig, l'Hermós,
era fill de Sebastià Puig i va heretar del seu pare el motiu. Era barber de professió, però anys abans ja havia
participat en altres colles a Calella i també cantava en alguns pobles de la costa. Un dels moments més esperats
de la vetllada era la rifa d'una ampolla de licor que en Pere posava a la disposició del trio i que se sortejava amb
números entre el públic assistent.
Aquells anys a Can Patxei no hi havia horaris. Encara es desconeix com s'ho va empescar en Pere per
obtenir un permís per poder obrir més hores. Calia aprofitar qualsevol client i amb l'excusa de refugiar els pescadors abans d'anar a la mar va aconseguir un permís de l'ajudant militar de Marina el 1950 per tenir obert tota la
nit. Abans d'això circula l'anècdota que una vegada, ben entrada la matinada, una parella de la Guàrdia Civil es van
presentar al local exigint que tanquessin. En Pere va demanar-los a quina hora podia tornar a obrir i els agents van
afirmar que per obrir no hi havia hora. Així, doncs, en Pere va demanar que ningú es mogués, va tancar el local i
el va tornar a obrir cridant «bon dia a tothom!".

111

'.

La famosa terrassa del Bar'- Restaurant Can Patxei.
CO LU CCIÓ FAM íLI A ESTEVA-L LEN AS,

A Can Patxei, com en altres locals de l'època, hi havia una terrassa col ·locada sobre la sorra de la platja,
plena de geranis i coberta per una ombrel·la de branques de pi . De mica en mica les cadires anaven sortint de la
terrassa i acabaven instal·lades al bell mig de la sorra . Des d'allà s'escoltaven les havaneres, els espectacles de
sevillanes o els jocs de mans i es prenia un cremat. Perquè Tamariu durant molts anys va ser un lloc de cremats.
Cada nit les taules s'omplien de cassoles flamejants i l'olor del cremat es flairava per tota la cala.
A l'establiment hi havia també un altre personatge que va arribar a ser gairebé tan famós com el seu amo.
Es tractava del cambrer, en Lauro, que va estar mitja vida treballant a Can Patxei. El pare d'en Laura era Silveri
Solés, conegut pescador i germà de Marieta Solés, casada amb Mateu Dalmau i que vivia en una caseta al carrer
del Foraió. En Lauro era alt i ben plantat i en aquella època encara era conegut amb el sobrenom el duro pegador,
en record de la seva etapa de boxejador. Va acompanyar la vida del bar fins al final. Era un rosegador de mena
que anava darrere totes les estrangeres que passaven pel local, i més d'una va acabar rendida als seus encants.
I si famosos van ser en Pere i el seu cambrer, igual de coneguts van acabar essent també els cartells que
el mateix Pere ideava i que omplien el seu local. Entre aquests es recorden els que deien:
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Però li faltava una cosa: un cremat que es va prendre n
Tamariu, n can Patxei, mentre uns cantaires enardits re filaven
les sentides notes de "L'Empordà". En acabant els va convidar a
tots, i allò més que un Hc remat" fo u un If incendi".

Laura SoLés, cambrer de Can Patxei, amb Jesús Gómez.
[O L·LE [[ IÓ [RA IG [LARK.

Pàgina deL conte El Pa tufe t en Vespa
en què en Patufet va a Tamariu a fer
un cremat a Can Patxei .

Després de la mort d'en Pere, el 1957, els seus fills, en Joan i la Pilar, i les seves parelles, Remei Plaja i
Jesús Gómez, van seguir els negocis del pare. Ja hi havia un bar i un restaurant engegats i els fills s'ho van acabar repartint: en Joan es va quedar el bar i la Pilar, el restaurant. AI restaurant hi van acabar posant una mica de
botigueta que es va anar fent gran. Finalment el restaurant va tancar i s'hi va quedar només la botiga on venien
articles de platja. En Joan va acabar passant el bar al seu fill Liberto, que juntament amb la seva dona , Rosa
L1enas, el van seguir tirant endavant fins que el 1977 el propietari del local el va reclamar i van haver de tancar.
Després es quedarien la botigueta de la tia, que avui encara es troba en funcionament al passeig de Tamariu.
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L'època de les teranyines: la Lilia del Patxei i el llum del Titonc, la Rosalia.
COL'LECC IÓ FAMíLIA CORREDOR-MATÓ.

Les últimes hores de la pesca
Tamariu va mantenir aquestes dècades una doble cara: per una banda hi havia el Tamariu dels mesos d'estiu,
quan el turisme era el centre de l'activitat, i per l'altra la resta de l'any, quan la pesca encara era el mitjà de vida
de moltes famílies. La pesca encara va seguir endavant fins ben entrada la dècada dels anys seixanta. Quan era
l'hora d'anar a mar es pescava i el temps restant es dedicava a adobar les xarxes, preparar les coses i esperar
l'hora de tornar al mar. Les teranyines seguien feinejant quan era l'època i durant l'hivern encara moltes famílies
de pescadors seguien vivint a la cala i dedicant-se a altres arts,
Aleshores encara se seguia pescant molt i a cada barca hi anaven embarcats uns deu homes, habitants
de Tamariu, Begur, Calella o Palafrugell. Les teranyines sortien de març a octubre i es dedicaven a la pesca de
peix blau: la sardina i l'anxova. Segons explica Enric Xicoira, en una nit una sola teranyina podia arribar a pescar
quatre tones de peix. Durant els altres mesos es tirava l'art i la sonsera. Hi havia dies que baixaven més de 200
homes per ajudar a estirar. En una mateixa jornada es podien tirar cinc o sis arts, cada propietari tenia el seu
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Les teranyines arran de la sorra:
la Macrina d'en Pere de la Ro ssa,
la ¡uana de l'Escot i la Carmen
del Rodondo.
COL-LECCIÓ FAM íLIA CORREDOR-MATÓ.

Macrina Xicoira posant
el peix al cove.
FAMíLIA ROTLLAN - T EIX IO Ó.

torn i quan un acabava, començava el següent. La pesca mai no parava, ni dissabtes, ni diumenges, ni dilluns.
Paral·lelament encara s'utilitzaven altres arts a Tamariu complementant la pesca major i durant els mesos que
les barques no sortien. Igual com havien fet les generacions anteriors, es tirava l'artó, el tremall, els palangres
i tot el que es podia, Les llagostes encara eren molt abundants i hi havia un viver situat a les roques de sota la
casa Sampere on es guardaven les captures fins que eren demanades dels mercats propers o des de Barcelona.
S'explica l'anècdota que un bon dia els vivers es van obrir i tota la cala va quedar plena de llagostes. Tothom que
en aquell moment es trobava a la platja va ajudar a repescar les llagostes i tornar-les als pescadors,
Fins a l'època van arribar encara tres espais per tenyir les xarxes de cotó: a ca la Macrina, a ca l'Escot
i a cal Titonc . A ca l'Escot la tina estava en una de les barraquetes que tenien al carrer del Foraió actual on
guardaven els estris de pesca i on també vivien alguns mariners, A ca la Macrina hi havia una perola d'obra al
pati de casa seva on podien anar a tenyir altres teranyinaires que no tenien en propietat un espai on fer-ho. A cal
Titonc la perola d'obra estava al costat de casa seva i era gairebé tan gran com la de can Pere de la Rossa. Les
peroles disposaven d'un desguàs que anava al carrer o a la platja i sovint la sorra i l'aigua quedava tenyida de
color d'escorça de pi.
La pesca amb teranyina va viure molts canvis des dels seus inicis i ja durant les dècades inicials. Primer
va ser l'abandonament de la vela i l'aparició de les primeres barques de motor. A la província de Girona el primer
motor d'explosió es va instal·lar poc abans de 1925. Les mateixes embarcacions també sofrien canvis i van co-
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Mariners amb La xarxa a La pLatja . AL fons, aLguns deLs bars i restaurants de L·època a Tamariu.
COL ·LECCIÓ FAMiLIA XICOIRA.

mençar a ser més robustes i quillades. Amb l'aparició de les teranyines s'instaurava un nou sistema de pesca que
ja no es feia des de la platja sinó que s'anava a mar obert tot i que el sistema de la captura de peix es basava en
els ja existents: encerclar el peix i recollir-lo. AI principi aquest nou sistema de pesca va despertar molts recels,
especialment en pescadors tradicionals, que creien que podia malmetre el fons marí i moltes espècies de peixos.
La pesca de la teranyina es feia amb dues embarcacions. Primer sortia el llum, que com indica el seu nom
portava un llum que atreia els peixos. Aquest sistema per fer llum també va anar canviant segons les èpoques. Als
inicis eren estelles de pi que es cremaven a la mateixa barca per passar després a ser llums de benzina i de gas.
Quan els peixos atrets pel llum eren a prop del llaüt, l'altra embarcació rodejava la primera, s'estirava la sàgola
(una corda que estava a la part inferior) i així es recollia el peix.
La teranyina permetia capturar molts quilos de peix en una nit. AI matí les furgonetes s'esperaven a la
platja i si no, les mateixes embarcacions portaven el peix al port. Sovint també es feia alguna petita venda al
mateix passeig aprofitant els estiuejants que hi havia i que volien comprar peix fresc acabat d'arribar de la barca.
Les barques es varaven a la sorra i allà s'estaven fins l'endemà. Quan s'acabava la temporada eren tretes de la
platja i es portaven a lloc segur.
De mica en mica les teranyines, últims exponents del llegat històric pesquer a Tamariu, van anar desapareixent de la cala. Els pescadors de tota la vida s'anaven jubilant i abandonaven la professió i les noves generacions
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Els germans Rodondo,
Josep i Lluís, a la barca.

Llagostes pescades
pels germans Rodondo.

COL 'L E[[IÓ FAMíLIA REGí- AGUSTí.

COLU[[IÓ FAMíLIA REGí- AGUSTí.

L'Ampurdanesa, carregada
de peix, a punt de descarregar-lo
a l'embarcador e11966.
[OL ' LE[[IÓ [RAIG [LARK .

ja no estaven tan interessades per la pesca. Hi ha també altres motius que van influir en el final de la pesca:
l'entrada del turisme que obria noves possibilitats de negocis a les noves generacions i alguns canvis en el món
pesquer que van provocar que les teranyines ja no fossin tan rendibles com abans.
Amb el canvi d'era es va iniciar un canvi en les professions de les famílies típicament pescadores, que
van passar a convertir-se en empresàries dedicades a diferents vessants del turisme. Així, de les cinc teranyines
que hi havia durant els anys quaranta, a final de la dècada dels seixanta ja només en va quedar una. Durant els
anys cinquanta i principis dels seixanta en van plegar tres. A cal Titonc, amb la jubilació de Josep Roca pare es
va acabar la pesca. El fill ja estava casat amb Teresa Suquet i treballava a l'Hotel Janó i la família va canviar de
sector muntant el supermercat que portaria la filla, Maria, amb el seu marit, Jeroni Ortiz. A can Pere de la Rossa
també s'abandonava la teranyina fruit d'un canvi de generació familiar, tot i que durant uns anys encara van seguir
pescant ar:nb xarxa. El 1962 muntarien una botiga de records i articles de platja a l'espai que abans ocupava el
magatzem de xarxes i estris de pesca. El mateix passava a can Patxei, on a mitjan anys cinquanta van muntar
el supermercat i el 1957, el bar. La localització inicial dels negocis era la inversa que l'actual, és a dir, el supermercat es trobava al lloc del bar i el bar, al del supermercat, i els dos eren regentats per en Martí i els seus fills
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Pere Teixidó remendantxarxes davant
de casa seva. AL fons Les terrasses
deLs hoteLs pLenes de turistes.
COL'LECCIÓ FAMíLIA ROTLLAN-TEIXIOÓ.

Enric Xicoira i uns mariners recollint
Les xarxes de La pLatja.
COLLECCIÓ FAMíLIA XICOIRA .

Jaume i Lluís. A ca l'Escot la pesca amb la teranyina duraria una mica més, fins a finals dels anys seixanta, però
finalment l'ofici també es va acabar abandonant com a professió.
En aquesta època es van crear un parell de noves teranyines que per diferents motius van durar pocs
anys. El pescador Conrado en va tenir una amb uns socis però va funcionar poc temps, i Arturo Mauri també en
va posar una que el va acabar portant a viure a Palamós amb tota la família el 1970. A la primeria de la dècada
dels 70 ja només quedava una teranyina a Tamariu, la dels Rodondo i els seus socis. En aquesta època el negoci
de la pesca ja estava portat pels fills de Salvador Bassols, Josep i Lluís, que juntament amb dos propietaris més
eren els amos de la teranyina Salvador. La història d'aquesta colla de socis comença en una trobada al mateix bar
dels Rodondo, quan els dos germans juntament amb Pere Casas, que feia de guarda en un xalet, i Josep Castells,
que era un dels recaders de Tamariu, es van animar a comprar la barca. Es dedicaven al peix blau i van seguir
amb base a Tamariu fins que el 1972 van canviar d'embarcació i van adquirir la Costa Brava 11, una gran teranyina
de gairebé 16 metres d'eslora que tenia la base a Palamós. Enrere quedava el moment màgic d'encendre el llum
de les barques quan tothom esperava que fos l'hora i s'aplegava al seu voltant fins que les teranyines sortien de la
cala. Era una feina mecànica però també un moment especial que unia la gent del poble amb tots els estiuejants.
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En Roman, pescador de Tamariu .
COL·LEC CIÓ LLUí s TR ILLA .

Aquella gent d'abans i els nouvinguts
L'any 1950 la població de Tamariu ja havia augmentat considerablement en comparació amb les dècades anteriors fins a gairebé doblar el nombre de persones amb residència a Tamariu. D'una cinquantena d'habitants es
va passar a més d'un centenar. A més de les famílies més antigues, altres havien arribat ja a Tamariu amb un
establiment a la cala que va variar molt en funció de cada família, des d'uns pocs anys fins a dècades. Algunes
persones van instal·lar-se a la cala amb motiu de la pesca, altres per fer de guardes en cases o locals i un últim
grup van arribar amb la intenció de dedicar-se a diferents àmbits del turisme. Durant les dècades dels anys
seixanta i setanta la població es va mantenir estable en un centenar de persones.
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Phryne Mundy davant deL
Mossec eL 1972. Personatge moLt
recordat entre eLs tamariuencs,
sobretot peLs infants de L'època,
ja que La Mundy decorava un
arbre per NadaL i hi posava un
petit regaL per a cada nen de La
caLa. COL ·LE CCIÓ CRAIG CLARK.

En MiqueL deL RoyaL,
en Justo l'urbana
i Jo aquim RotLLan amb un
deLs seus fills en braços.
COL ·LECClÓ FAMíLIA ROTL LAN -TEIXIO Ó.

Entre tots aquests nouvinguts, alguns són recordats pels habitants d'aquell temps a Tamariu ja que per un
o altre motiu van deixar més petjada. Els testimonis consultats recorden Joan Pla, guarda i jardiner; Pitu Serra,
guarda forestal; en Justo, l'urbana, tot i que només treballava a Tamariu els estius, en Manolo, en Sildu i altres
famílies que van establir-se a Tamariu aquells anys. També es recorda Phryne-Mundy, una senyora anglesa que va
arribar el 1952 a Tamariu i que s'hi va instal·lar l'any següent. La Mundy, com la coneixien en aquells anys, viuria a
Tamariu gairebé dues dècades i va integrar-se plenament a la vida de la cala. Va arribar a muntar-hi algun negoci
sola o amb altres socis, com el Night Club Tamariu i el Bar Mossec. A través d'ella va arribar en Mike, un home
de gairebé dos metres que durant unes temporades va estar darrere la barra del Mossec.
Les professions es van anar diversificant. Si el 1910 la pesca representava gairebé el 90% de les persones treballadores, l'hostaleria i el comerç van anar guanyant participació. Quedaven encara uns pocs pescadors
que seguien guanyant-se la vida exclusivament de la pesca però ja només representaven un 16% del total de
treballadors . L'arribada de turistes també va tenir un preu, i dins aquest, que els bohemis que donaven a la cala
el seu aire pintoresc es van anar fent grans i aquest tipus de personatge ja no va interessar tant al poble i possiblement a ells també els va deixar d'interessar viure a Tamariu.
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Can Patxei fora de temporada,
l'any 1960, amb la terra ss a
e ncara arran de s orra i e l
passeig de terra. Al fons, el nou
Hotel Hostalillo en construcció.
CO L·LEC CIÓ CRAIG CLA RK .

La zona interior de Tamariu,
nevat, als anys 60.
COL ·LE CC IÓ RO SA SALABE RT CA RRE RAS .

Infraestructures i reformes urbanístiques
Els anys seixanta i posteriors representen un rentat de cara a la imatge de Tamariu. Les obres públiques es van
anar succeint una rere l'altra per tal d'adaptar la petita cala a la demanda turística que s'estava produint i per a
la qual cosa es requerien molts canvis . Tamariu havia quedat desfasat en comparació amb les altres cale s de
Palafrugell i amb moltes de la Costa Brava. La modernitat havia anat arribant a poc a poc als altres llocs però
els canvis s'alentien molt quan es tractava de Tamariu . Els problemes arribaven de tot arreu: les comunicacions,
l'enllumenat, l'aigua o el sanejament. L'augment del nombre de turistes estava desbordant la capacitat de la cala
en molts aspectes.
La mateixa carretera de Palafrugell a Tamariu estava sempre en mal estat, especialment el tram final.
S'arreglava constantment, però no era suficient per al volum d'automòbils que circulaven pel traçat els mesos
d'estiu. Finalment el 1967 es va ampliar i asfaltar per a goig de tots els conductors que hi circulaven. Les comunicacions amb les cales properes era molt deficitària tant cap a Calella i Llafranc com a Aigua Xel ida i Begur, i de
mica en mica es van anar construint carreteres per afavorir la comunicació amb els punts propers de la costa .
Primer va ser amb Llafranc. El 1957 s'obria el camí de Tamariu a Llafranc passant per la Font d'en Xecu i el 1968
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L'embarcador de Tamariu, avui. EL 2011 s'hi va instaL'Lar una escuLtura de L'artista ALbert CruseLLs que representa una escórpora.
L'obra va ser adquirida per un grup de veïns i cedida aL mun.icipi.

es va fer la prolongació del camí de Tamariu a Palafrugell fins al barri de Calella passant per Llafranc, La connexió
amb les dues cales palafrugellenques resultava ja per fi més fàcil.
La urbanització d'Aigua Xelida va propiciar també que s'obrissin carreteres o es milloressin els camins
existents de Tamariu cap a les cales del nord, El 1972 es va asfaltar el camí des de Tamariu fins a l'inici de la
urbanització d'Aigua Xelida i el mateix any va entrar en servei la nova carretera entre Tamariu i Aiguablava, Fins
llavors només hi existia un camí i si es volia arribar a Aiguablava en cotxe calia fer la volta per Palafrugell. Cada
vegada, doncs, resultava més fàcil moure's per la zona, No només van ser les vies de comunicació que van
veure's alterades sinó que Tamariu mateix també va viure uns anys de convulsió urbanística.
Primer de tot es va aconseguir aprovar definitivament la urbanització del passeig. Es van obrir regues, es
va distribuir l'aigua i finalment es va pavimentar. Fins als anys cinquanta la disposició del passeig havia estat molt
diferent de l'actual. El camí, per on passejava la gent dia i nit, amunt i avall, era de terra batuda i estava situat
entre els edificis i les terrasses dels bars. Aquest camí de sorra aixecava molta pols i cada dia els propietaris remullaven la zona perquè la gent estigués més fresca en les hores centrals del dia, quan el sol picava de ple . Amb
les obres, les terrasses dels bars es van col·locar a l'emplaçament actual a tocar dels establiments, deixant el
passeig arran de platja. Amb aquesta urbanització es creava també un mur per protegir els edificis de la primera
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EL passeig deL mar actual.

línia de mar dels temporals i deixar a resguard les cases i locals. Per la mateixa època es constrüla l'embarcador
a Tamariu per facilitar l'ús de les embarcacions a la cala i evitar el pas d'aquestes per espais perillosos o compartits amb els banyistes. El projecte inicial va ser aprovat el 1958 i promogut per l'Associació d'Amics de Tamariu,
igual que altres obres de l'època. L'embarcador s'acabaria construint uns anys més tard, ja que l'obra es va
posposar per fer-la coincidir amb les obres de sanejament de Tamariu.
L'enllumenat públic també va arribar durant la dècada dels seixanta. Es va estrenar el 1968 no sense
polèmica . Tamariu ja era l'última cala de Palafrugell que faltava per il ·luminar i tot i que des de l'any anterior la línia
estava a punt, es va tardar més d'un any a activar-la. La premsa de l'època es feia ressò d'aquest abandonament
que patia Tamariu en matèria lumínica (La Vanguardia Española, 21 de juny de 1967):

La playa de Tamariu, sin i1uminación pública
Tamariu ha sida siempre la meno s iluminada de las p/ayas palafrugellenses, la última en beneficiarse del fluida eléctrico, la mas rezagada en la instalación de faralas públicas. El Ayuntamiento, deseoso de paner fin a esta desfavorable situación, acordó recientemente con
caracter de urgencia dotar de diez patentes puntos de luz que fueran encendidos, como
prueba, hac e algún tiempo y demostraran responder plenamente a los fines prapuestos.
Pera he aquí que entramos en la temporada turística y la red de iluminación pública
de Tamariu sigue pendiente del empalme definitiva con la línea de alta tensión, o sea, que
no puede ser utilizada todavía. Los habitantes del caserío, conocedores de los retrasos
que se praducen en cualquier obra durante la temporada turística, se preguntan si la playa
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La riera de Tamariu un dia de primavera.

debera permanecer sin alumbrado en las calles un verano mas. Es de esperar que sea así
que dentro de pocos días sea puesta en servicio la nueva instalación destinada a situar a
Tamariu a la altura de las demas playas del litoral palafrugellense en materia de iluminación.

Progressivament es van anar urbanitzant altres carrers i es van anar dotant d'enllumenat públic altres
zones del nucli urbà. Els carrers principals s'asfaltaven i també es va asfaltar la plaça arran de mar que servia
d'aparcament. Això, però, no va solucionar la zona destinada a places d'aparcament. El poc espai existent quedava ràpidament ocupat per automòbils i autobusos que sovint es veien obligats a descarregar el passatge lluny de
la platja. El 1965 es va presentar el primer projecte per al cobriment de la riera, que seria modificat i substituït
per un nou document el 1968 i que acabaria essent una realitat un temps després. La falta d'aigua potable va
passar factura a la població. Palafrugell, Begur i les seves platges patien a l'època un excés de demanda que
causava problemes d'abastiment als seus nuclis turístics. El 1964 van començar les obres per abastir la vila amb
més aigua des d'uns aqüífers situats prop de Pals. Juntament amb totes aquestes obres es va acabar el projecte
per als emissaris de clavegueram. La platja era plena, els hotels també i els restaurants no donaven l'abast. Amb
tot això, els residus generats tant pels negocis com per la població començaven a ser un problema seriós. La
solució obtinguda, però, no era la ideal i el 1975 es van realitzar les obres de l'emissari que havia d'abocar les
aigües residuals al mar a una distància de tres o quatre quilòmetres de la platja per mitjà d'unes bombes. Però la
infraestructura sanitària era un problema a tota la costa per la falta de sanejament. Peixos morts apareixien per
les platges per l'abocament d'aigües contaminades. La depuració seria l'única opció possible uns anys més tard.
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EL rodatge de La peL·LícuLa 50mbras acusadoras a Tamariu eL 1957.

ELs protagonistes deL fiLm, a punt per rodar.

FOTO JOSEP GRANÉS HOSTENCH. AMP.

FOTO JOSEP GRANÉS HOSTENCH . AMP.

Tamariu, pLató de cinema
Tamariu, igual que altres platges de la Costa Brava, va ser escenari del rodatge de pel·lícules a mitjan segle xx.
En aquella època es buscaven escenaris pintorescos i Tamariu, amb els seus racons esplèndids, reunia tots els
requisits. Unes de les filmacions més destacades va ser En un rincón de España (1948), dirigida per Jerónimo
Mihura i protagonitzada per Adriano Rimoldi, Blanca de Silos, Mery Martín i Conrado San Martín i El última verana
(1961), d'Arturo Fernandez, Jeanne Valerie, Maria Asquerina i Jorge Rigaud.
El 1957 es va rodar la pel·lícula que probablement va despertar més expectació a la cala: Sambras acusadaras. Es tractava d'un film anglès protagonitzat per Anne Baxter, Richard Todd, Herbert Lom i Alexander Knox.
Tot i que poques escenes es van gravar a la cala, al principi de la pel·lícula es mencionava el nom de Tamariu,
fet que va representar un bon reclam per a la cala. Aquesta gravació va donar publicitat al lloc i feina de figurant
a molta gent de Tamariu i de Palafrugell. Fins i tot la senyora Rosa Suquet, de l'Hotel Janó, hi va tenir un petit
paper de serventa.
Alguns actors i el servei tècnic solien quedar-se a dormir als hotels de la cala durant els dies de rodatge i
això donava encara més animació a la ja prou animada nit de Tamariu. Hi ha molts records i anècdotes d'aquelles
estades que els hostalers encara recorden amb vivesa avui en dia.
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Un racó d'Aigua Xelida abans de la urbanització de la zona . FOTO JOSEP GRANÉS
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La urbanització d'Aigua Xelida
Aigua Xelida va viure aïllada de les massificacions i del boom constructiu que s'estava desenvolupant a la Costa
Brava i a Tamariu fins ben entrada la dècada dels anys seixanta, Només hi havia petites barraques i algunes cases
arran de mar com les de la família Gich-Estrabau o Rosa, que havien estat construïdes durant els anys cinquanta,
Als seixanta la història d'Aigua Xelida va fer un gir cap a un destí que pocs havien previst. La naturalesa especial
dels terrenys d'Aigua Xelida, que van ser durant segles uns terrenys comunals, i les conseqüències que aquest
fet va provocar fan necessari un repàs a la seva història per intentar explicar com es va arribar a la situació que
desencadenaria finalment l'explotació urbanística dels terrenys,
El municipi de Palafrugell possel'a a la zona des del segle XIII una extensió de terreny d'unes 500 vessanes
de boscos de pins en concepte de béns comunals, Els terrenys, anomenats els Comuns, estaven situats una part
a la parròquia de Palafrugell i una altra a la d'Esclanyà, A començaments del segle XIX el poble de Palafrugell va
decidir sortejar la zona comunal ja que donada la seva naturalesa de terreny forestal, la mala comunicació i la
distància a la vila feia dels terrenys un lloc poc freqüentat.
El 21 de gener de 1821 es va realitzar el sorteig a la plaça de l'Església i el IOde març es va cedir la
propietat dels terrenys comunals a cada un dels veïns de Palafrugell i Esclanyà , En total es van repartir 540
porcions numerades de terreny que van suposar per a cada família més o menys una vessana de terreny, Amb
aquest sorteig va desaparèixer el concepte de béns comunals que tenia la zona i va passar a ser una zona de
terrenys privats dels quals l'ajuntament pretenia treure un benefici econòmic en forma de taxes, La majoria de
famílies de Palafrugell, noves propietàries del terreny, no va fer mai ús d'aquest terreny que li havia estat entregat
i no va pagar la contribució corresponent. Unes poques, no obstant, van decidir mantenir-la pagant els impostos
sol,licitats i realitzant la corresponent inscripció al Registre de la Propietat.
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ALguns racons d'Aigua XeLida encara conserven L'essència
deL que va ser aquest racó de La costa.

EI1919 es va produir una denúncia d'un veí de Palafrugell que posava de manifest que molts dels terrenys
estaven abandonats. Com a resposta, l'Estat va decidir catalogar com a zona de propietat estatal els terrenys de
Comuns, puig de la Trona i cala de Cabras, que constaven sense propietari, i el 1929 es va produir la delimitació
de la zona sense que es produís cap queixa. Set anys més tard l'Ajuntament va demanar al ministre d'Hisenda
la cessió dels terrenys al ·legant raons d'ordre moral, ja que els terrenys havien estat de la seva propietat fins
al s. XIX i defensant que podien ajudar a solucionar dos problemes que patia en aquell moment la població de
Palafrugell. Per una banda, la falta d'espai on podia estiuejar la gent humil de Palafrugell -hi havia la intenció
d'edificar casetes d'estiueig per a la població local- i per l'altra banda la bancarrota de les arques municipals
que els impostos sobre les noves edificacions podia ajudar a millorar. El 1958 es va reiterar aquesta demanda i
la conseqüent cessió dels Comuns però la demanda no va prosperar.
El 1961 ja circulaven els rumors sobre la intenció de l'Estat de subhastar els terrenys tot i que l'opinió pública reclamava la necessitat de conservar-los com a paisatge d'interès. El 1962, i enmig de la febre constructora
incitada pel l'auge del turisme, els terrenys van ser subhastats i adquirits per una empresa que tres anys més tard
presentava el nou projecte d'urbanització de la zona. El projecte finalment va ser aprovat el 1970, però el que en
uns inicis havia de ser un complex de luxe amb xalets i grans parcel·les va acabar amb la urbanització descontrolada dels Comuns. Una de les urbanitzacions que va aixecar més polèmica va ser la dels Metges a finals dels
anys setanta. Les pintades Salvem Aigua Xe/ida i Metges assassins van ser freqüents al Palafrugell de l'època.
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L·Associació d·Amics de Tamariu
L'Associació d'Amics de Tamariu (ATA) té els seus inicis l'any 1957, quan es va decidir crear l'associació, constituïda com a tal l'any següent. L'objectiu de l'Associació, tal com apareix en els seus estatuts fundacionals de
1958, era «recoger iniciativas, estudiar, preparar y presentar proyectos las autoridades, organismos competentes, interesimdose y colaborando cuanto sea necesario en el desarroffo de los mismos, velar por el embelfecimiento, conservación y mejoras que permitan a la Playa de Tamariu mantener la destacada posición que ocupa en
la Costa Brava por sus beffezas naturales». Els hotelers de Tamariu i algunes de les primeres famílies estiuejants
de Barcelona, juntament amb Ramir Medir, van ser les principals sustentadores de l'ATA en els seus inicis. La seu
de l'agrupació es dividia al principi en dos espais: per una banda a la finca Els Tamarius, al carrer Santa Maria de
Tamariu, i per l'altra a Barcelona, al carrer d'Anglí número 16 eren els llocs on els interessats es podien adreçar
per associar-se o rebre informació.
Des del 1958 es van començar a fixar objectius concrets pels quals l'organització havia de vetllar. En la
primera reunió celebrada l'agost de 1958 al Foment del Treball Nacional de Barcelona es tractaven entre altres
assumptes un servei regular de recollida d'escombraries, la dotació d'enllumenat públic, la senyalització de
revolts de la carretera i la col·locació de papereres i una bústia. No va ser fins al 20 d'agost de 1960 que es
va realitzar al local de La Raqueta la primera assemblea ordinària de l'ATA i es va escollir la primera junta directiva, que substituïa la comissió gestora inicial i que va estar formada per Carlos Sanpere (president), José Tous
(vicepresident), Vicente Massuet (secretari), Isidra Abelló (tresorer), i els vocals Agustí Abril, J. Castellà, Joaquín
Janoher, Miguellbars, Ramir Medir i Francisco Terraza.
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ASSOCIACiÓ DE VBNS I AMICS DE TAMARIU
Programació de Festes de l'Estiu del 1.983
~. Programa de la Festa Major de Tamariu de 1983
editat amb el suport de l'Associació de Veïns
i Amics de Tamariu.

Caravana ambulant de l'Associació d'Amics de Tamariu.
AMP

AMP.

El sanejament de la platja, l'edificació d'un embarcador, juntament amb altres necessitats que anaven
sorgint amb el pas dels anys, van ser motiu de debat dins l'associació per tal de poder presentar després les demandes a l'Ajuntament de Palafrugell o a l'entitat corresponent. També l'organització d'actes a Tamariu va entrar
dins les seves prioritats, AI llarg dels més de 50 anys d'història són moltes les reformes i millores que s'han fet a
Tamariu iniciades o promogudes per aquesta associació. Actualment l'Associació d'Amics de Tamariu segueix activa sota el nom d'Associació de Veïns i Amics de Tamariu i, sustentada per l'aportació dels socis i simpatitzants,
continua vetllant per la cala i el seu entorn.

El Club Nàutic Tamariu
El Club Nàutic Tamariu (CNTA), una entitat esportiva d'àmbit privat, es va fundar l'any 1975 quan una colla d'amics
i coneguts van decidir organitzar-se per posar a Tamariu la primera organització d'aquest tipus. Com a resultat
de les primeres eleccions Fernando Abril va ser escollit president durant sis anys, fins que el 1982 el va rellevar
Antonio Montolio. Després de tres anys de mandat, es van succeir uns anys amb una junta gestora i amb un
president canviant que dirigia el club fins que el 1992 Antonio Montolio va tornar a la presidència fins a l'any
2000. Des d'aleshores fins al 2012 hi ha hagut quatre presidents en la direcció del club, ocupada actualment per
Joaquim de Miquel.
Durant els deu primers anys el local social del club va estar a La Raqueta, on hi havia les oficines, un
billar, ping-pong i també en ocasions s'hi organitzava ball per als més joves. El 1985 el club es va moure al seu
emplaçament actual, al passeig del Mar número 11. El CNTA va adquirir la concessió de boies que fins aleshores
havia tingut l'Associació d'Amics de Tamariu i fins avui en dia s'encarrega d'aquest servei a la cala.
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Pr ime r Lli stat de socis
del Club Nàutic Tamariu
en què apareixen en les set
primeres posicions el s soci s
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Detall d'un dels primers
butlletins socials del Club
Nàutic Tamariu,
datat el juny de 1982.
COL' LECCIÓ ANTONI O MONTOLl O.

Detall del passe ig del Mar. A la dreta s'hi veu el local social del Club Nàut ic de Tamariu.

Durant les dècades dels anys vuitanta i noranta l'activitat del club va ser molt visible a tot Tamariu.
S'organitzaven partits de futbol a la platja, cursets, campionats de pesca, vela i patinet i moltes activitats per
a grans i petits. Durant la festa major també organitzaven una jornada plena d'activitats: una prova de natació,
llançament d'ànecs, síndries i pilotes, partits de futbol i fins i tot una cursa Tamariu-Palafrugell-Tamariu d'allò més
concorreguda. Durant més d'una dècada el club va organitzar una cantada d'havaneres a la Rostisseria La Pineda
que anava acompanyada d'un sopar i d'una entrega de regals als socis. Avui en dia encara se segueix organitzant
un sopar social que es realitza en diferents restaurants de Tamariu.
El Club Nàutic Tamariu se sustenta amb la quota que paguen els soèis, el cànon d'entrada i el servei de
boies. Amb aquests ingressos es mantenen el local social, el servei de bar i totes les activitats que es realitzen ,
El local social del Club Nàutic Tamariu és avui un lloc de trobada per a molta gent que, disposant de barca o no,
hi troba un lloc de reunió i d'esbarjo,
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Els pioners de l'hostaleria a Tamariu
A més de ser un gran plaer, conversar amb els pioners de l'hostaleria a Tamariu, els seus fills, amics i primers
empleats és una experiència molt enriquidora. És una immersió en un passat no excessivament llunyà però molt
diferent de l'època actual. De bell antuvi, donem el nostre sincer agraiment als fundadors i la filla del Càmping
Tamariu, els fills, el personal i els clients de l'Hotel Janó i de l'Hotel Tamariu, que ens han explicat tantes coses,
així com a Jordi Frigola i Arpa i Josep Negra Escuder, que han donat testimoniatges de primera mà rela!ius als
creadors de la Fonda Salle ras i de l'Hotel Hostalillo.
Els establiments hotelers més antics i encara en activitat són l'Hotel Es Furió -antigament Fonda Janó i
després Hotel Janó- i l'Hotel Tamariu -primitivament Casa Frigola, després Fonda Frigola i Fonda Tamariu. Tots
dos continuen avui dia en mans dels descendents dels seus fundadors, que van condicionar cases o barraques
de pescadors per convertir-les en tavernes i fondes. El primer té el seu origen en el lloguer per part de l'amo de
l'Hotel Salleras de la Bisbal de casetes amb dret a cuina. Ben aviat, Manel Suquet Martinell, que havia regentat la
• fonda L'Estrella de Palafrugell, hi va desenvolupar l'activitat hotelera amb l'ajuda de la seva esposa, Carmen Crua•
" ñas, i les seves filles. Una d'elles es va casar amb el pescador tamariuenc Josep Roca, que també va integrar-se
a l'hotel. El segon va ser fundat per Leonor Teixidor, esposa de l'avi Nisso -o sigui, Josep Frigola-, que era un
dels set patrons de barcos de pesca de la platja de Tamariu. Va obrir una taverna a la barraca de mariners que
tenien arran de mar, que els fills, la Càndida i en Josep, amb l'ajuda dels pares, van convertir en fonda. Van anar
adquirint noves propietats de característiques marineres i es va anar ampliant l'hotel. Quan Lluís Trilla Bastons es
va casar amb la Càndida, va encarregar-se de la direcció i dels temes administratius.

t

En canvi, el Càmping Tamariu i l'Hotel Hostalillo són posteriors a la Guerra Civil, no tenen relació amb el
món de la pesca i s'inscriuen ja en l'època en què el turisme estava adquirint més força. El palsenc Joan Boix
Galceran, que portava la balera de Llafranc, va decidir llançar-se a la gran aventura que representava muntar un
càmping a Tamariu l'any 1959 amb la seva dona Victòria Carabús Rabassa, secretària trilingüe. El camí va ser
difícil, amb força maldecaps per obtenir el permís d'obres i una certa reticència dels ve·ins, que temien que un
càmping els faria perdre la tranquil·litat tan preuada del poble. La perseverança va guanyar la batalla, la parella
va anar ampliant la superfície de la finca i la Marina continua actualment la tasca engegada pels seus pares. Molt
diferent va ser la trajectòria de l'Hotel Hostalillo, que va néixer en condicions favorables però que va viure vicissituds rocambolesques. Tal com explica en Josep Negra en el seu article de la Revista de Palafrugell (juliol 2008,
p. 25-26) "Un hoteler de Tamariu, més tard el senyor Miquel", el fundador de l'Hotel Hostalillo, Felip de Miguel i
de Guzman, havia estat director general de la casa Ford a Barcelona. Després de la guerra es va fer construir un
xalet a la baixada de Tamariu que, més tard, va convertir en «un dels primers i millors hotels del moment». Ben
aviat faria edificar-ne un de nou sobre les roques del mar que encara continua en actiu. Quan va fundar l'hotel,
estava pendent de ser jutjat perquè havia fet estraperlo en la postguerra i va decidir posar l'establiment a nom de
la seva esposa. Va ser condemnat a un any de presó i, quan va tornar a Tamariu, l'hotel havia sigut venut als creadors de la futura cadena hotelera Hesperia a iniciativa de la seva muller, que havia marxat amb un ballarí flamenc!
Els inicis de l'Hotel Tamariu, de l'Hotel Janó i del càmping van estar marcats per les condicions precàries
del Tamariu de l'època, amb infraestructures molt deficients, per no dir inexistents. No hi havia electricitat i la
conservació dels aliments es feia amb grans barres de gel que calia anar a comprar a Palafrugell. Una imatge
ben present en els records de Jordi Comas, fill de can Janó, és la cantina d'aglomerat de suro i ferro que es feia
servir per als gelats. AI càmping, els clients podien tornar de nit a les seves tendes gràcies a ampolles de butà
col·locades als llocs més estratègics i es feia servir l'aigua del pou.
La feina diària requeria grans esforços, una dedicació absoluta, en cos i ànima, i la capacitat, més exactament el do, d'adaptar-se a un context nou en evolució permanent i al cosmopolitisme. La polivalència era una
qualitat imprescindible en els amos d'aquests establiments turístics que assumien tasques tan diverses com la
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gestió de l'empresa, la formació del personal i el servei al client. S'ha de remarcar la fidelitat de molts clients.
Probablement havien vingut per trobar sol, platja i exotisme i, de fet, van trobar una gent espontània, generosa
i un ambient genuí que potser són el secret de l'èxit de l'hostaleria a Tamariu i de l'estima mútua que va néixer
entre tots. El cas és que nombrosos són els que continuen acudint al seu hotel de tota la vida, des de tres o
quatre generacions. El personal també solia repetir al mateix hotel fins a crear a vegades el seu propi establiment
a Olot, Palafrugell o Llafranc, cosa que encara avui és viscut amb satisfacció pels amos que en dedueixen, amb
raó, que l'hotel era una bona escola.

•

Fer petar la xerrada amb tots els que van participar d'una manera o altra en la vida dels primers anys
d'existència de tots aquests establiments tamariuencs sempre resulta divertit perquè la història està farcida
d'anècdotes que mostren que, tot i que la feina era esgotadora, hi havia molta alegria. Siguin els records emocionants, burlescs o un xic nostàlgics, tothom els rememora sempre de molt bon grat. A tall d'exemple, esmentarem
la gran amistat que va unir Marina Boix Carabús amb la filla d'una família anglesa o l'època heroica dels rodatges
de pel·lícules i el tarannà gens comú dels membres de l'equip que en Lluís Trilla comenta amb entusiasme. I com
que Lluís Maimí, que va treballar a l'Hotel Janó durant molts anys, raja com una font d'aigua espurnejant tan bon
punt evoca aquells temps, li deixem la ploma.
Annie Unland. Autora del llibre Hostes i hostals. Un segle d'hostatgeria a Palafrugell, Calella, Llafranc, Sant Sebastià i Tamariu
(1875-1975). Palafrugell: Edicions Baix Empordà, 2008.

Històries de cambrers: el bany
Una vegada que teníem festa a la tarda, Toni Sanchez, el Xal/o, i jo, vam anar a la platja. Era ple agost i la platja
estava a rebotir de banyistes. Jo portava posat un frac que un client m'havia donat per portar-lo a la bugaderia,
un bastó molt elegant i un bombí com el d'en Charlot. Darrere meu, en Toni, un altre cambrer amic meu, amb un
penjador de peu, una tovallola gran i uns calçotets a la mà, em seguia a dues passes de mi, talment com si fos el
meu majordom . Quan em vaig aturar, en Toni va clavar el penjador a terra, i sempre amb la tovallola i els calçotets
a la mà m'anava agafant la roba i me l'anava col·locant al penjador. Molt ben posada, això sí.
Quan em vaig quedar només amb el banyador em vaig acostar a l'aigua. En Toni ja hi havia arribat abans
per comprovar si l'aigua estava freda. Quan, ostentosament, em va donar l'aprovació, llavors jo, parsimoniosament, vaig prendre el bany.
AI cap d'uns minuts, vaig sortir de l'aigua. En Toni no s'havia mogut del costat del penjador, seriós com un
cagarro. En veure que m'hi acostava, va venir cap a mi i va començar a eixugar-me l'esquena i la resta del cos.
Tot seguit em va posar la tovallola de manera que jo em pogués treure el banyador i posar-me els calçotets amb
decòrum, i em va anar donant la roba. Em vaig posar el frac i, finalment, em va donar el bombí i el bastó.
Després vam anar tornant a l'hotel, tal com havíem arribat. Sempre sense dir-nos ni una paraula. De cop
vam sentir com les persones de la platja, que no eren poques, ens van aplaudir d'allò més. Nosaltres, com si no
sentíssim res.
Aquella nit ho vam anar a celebrar amb altres companys al Salí amb un àpat de gambes regat amb un
Federico Paternina-banda blava, que ens agradava molt. Treballàvem molt, i teníem bones propines, llavors. A
més, ens sabíem divertir amb enginy i imaginació. Eren els anys seixanta i nosaltres encara érem teenagers.

Lluís Maimí i Casanovas. Cambrer a l'Hotel Janó de Tamariu, 1959-1970
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El mocador d'autògrafs de la Teresa
Teresa Suquet i Cruañas estava casada amb Josep Roca, i eren la filla i el gendre, o una de les tres filles i un dels
tres gendres, de Manuel Suquet i Carme Cruañas, propietaris de l'Hotel Janó de Tamariu des de l'any 1934. La
Teresa tenia una fal·lera -entre d'altres, suposo jo-, i era la de col·leccionar els autògrafs de la gent important
que passava per l'hotel, sigui com a clients o com a passavolants, al restaurant que tenien sota la pèrgola, just
davant la platja. En aquella època, entre els anys 50 i fins als 70, a la Costa Brava s'hi rodaven una infinitat de
pel·lícules: espanyoles, angleses, americanes, franceses i fins i tot alguna d'alemanya. A Tamariu, Calella i Llafranc també se'n van filmar diverses.
A causa d'aquesta efervescència d'actors i actrius d'aquells moments, Teresa Suquet es va empescar de
recollir els autògrafs d'aquells personatges que anaven i venien per tota la Costa Brava, i que sovint passaven
per Tamariu i per l'Hotel Janó. En el meu record, em semblava que ho feia en un mocador, però ara, un cop l'he
tornat a tenir a les mans, em sembla més un retall de roba.
A Tamariu també hi havia un night club, La Raqueta, els primers anys amb pista descoberta, que uns anys
; més tard es va reconvertir en un local cobert i va ser uns dels més famosos de la Costa Brava, en la dècada dels
anys 60. La Raqueta ve a tomb perquè el flamenc, a Tamariu, estava a l'ordre del dia i els ballarins i ballarines,
els més importants, també van passar per l'hotel.
En la recollida de la majoria d'aquelles signatures jo hi vaig participar directament, o bé recordo el moment
. en què aquells personatges les van signar. En algunes d'aquelles signatures tinc clar que jo encara no treballava
a l'hotel. Per exemple, les de Richard Todd i Anne Baxter, que la primavera de l'any 1957 van rodar algunes escenes de la pel·lícula Sombras acusadoras, del director britànic Michael Anderson, a la finca de la Musclera i a la
• terrassa del mateix hotel. Jo hi vaig començar la primavera de l'any 1959.
!

Tampoc recordo les signatures de Lawrence Olivier i Elisabeth Taylor, que en algun moment del rodatge
de la pel·lícula De repente el última verano, del director americà Joseph L. Mankiewicz, algú afí a la Teresa, que
ara mateix no recordo, va anar a Begur i les hi va recollir.
De les que recordo i són llegibles, ja que alguns d'aquells autògrafs són il·legibles per a mi, podríem començar aleatòriament, ja que no recordo les dates de la recollida, per la de la controvertida Sarah Churchill , filla
de l'exprimer ministre britànic Winston Churchill.
Continuem amb les signatures dels ballarins i ballarines de flamenc: La Greca, Pedro de Córdoba, La
Chunga, Antonio Amaya i Antoñita Barrera, primera figura del ballet del Liceu de Barcelona .
Més actors, els de la pel·lícula El últim o verano, rodada per Juan Bosch l'any 1961. Moltes de les escenes
es van rodar dins mateix de l'hotel. Fins i tot, jo mateix hi vaig sortir com a extra. Recordo que em van posar
una samarreta de ratlles blaves i blanques. En una, Arturo Fernandez sortia d'una habitació amb una torradeta
amb melmelada a la mà, anava al replà de l'escala i cridava «¡Maria, Maria!», i en no sentir cap contesta tornava
a entrar a l'habitació i tancava la porta. Mentre ell cridava la Maria al replà de l'escala, jo passava per davant de
la càmera i continuava passadís avall, amb un grapat de plànols sota l'aixella. Per filmar aquesta escena hi vam
estar gairebé tot el matí. Arturo Fernandez es va recordar de la mare del director diverses vegades, recordo. Em
vaig guanyar 500 pessetes per aquella mínima actuació. La mar venia de Tossa. Els autògrafs del mocador eren
d'Arturo Fernandez, de Maria Asquerino, a qui Arturo anomenava Maruja, la de Jeanne Valerie, una jove actriu
francesa, protagonista principal de la pel·lícula, i també la de Jorge Rigaud.
La firma de Paco Moran la va obtenir quan l'any 1965 va rodar amb el director Miguellglesias la pel·lícula
Muerte en primavera. Diverses escenes van tenir lloc a Madame Zozo, de Mont-ras i a les platges de Castell i la
Fosca. De tant en tant venien al restaurant. Era lleig, però divertit. Més que tot, ocurrent.
També trobo l'autògraf de Patricia Loran, una actriu que va intervenir a la pel·lícula de German Lorente Su
nombre es Daphne, de 1965, amb escenes rodades a l'Hotel Llafranc.
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EL mocador conservat amb totes Les signatures de famosos que van passar per Tamariu.
COL'LECCIÓ LLUís MAIMí.

L'actriu María Martín també recordo que va signar al mocador, però no sé exactament l'any. Aquesta
actriu tenia un germà que tenia un apartament a Tamariu i ambdós eren molt amics de la família Suquet-Cruañas.
Amparo Soler Leal també va ser una de les actrius que va formalitzar el seu autògraf al mocador en una de les
seves estades a l'hotel.
Rock Hudson va venir una tarda al bar de l'Hotel Janó acompanyat de Manel Bisbe, anomenat el gitano de
la Costa Brava.
M'agradaria posar punt final a aquest relat amb les dues últimes signatures: la de Xavier Cugat i la de la
seva esposa, l'exuberant Abbe Lane, cantant i actriu. Recordo que van arribar en una llanxa ràpida a Tamariu. Era
ple estiu . Venien amb unes quantes persones que ara mateix no recordo. Sí que recordo la simpatia de Cugat,
amb la seva parla catalana amb un deix d'accent americà i, sobretot, les seves continuades bromes.
Doncs bé, la Teresa ens ha deixat. Però jo en tinc un record inesborrable. El seu mocador, o més ben dit,
un retall de roba amb flors, amb aquells autògrafs, per a mi ha representat una bella història de cambrers.
Lluís Maimí i Casanovas. Cambrer a l'Hotel Janó de Tamariu, 1959-1970
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Apunts: el Tamariu turístic (1976-5. XXI)
El Tamariu de finals dels anys setanta representa
l'inici del Tamariu que coneixem avui en dia, un nucli centrat en el turisme i on la pesca ja és gairebé
inexistent si no és com a activitat d'esbarjo. Les
diferències entre la vida del poble durant l'agitada
temporada d'estiu i la tranquil·/a soledat de d'hivern
són abismals, però Tamariu segueix mantenint un
encant que fa que any rere any els visitants segueixin acudint a la cala.
La fi del franquisme va obrir les portes a un nou model turístic que oferia moltes oportunitats que Tamariu
va saber aprofitar. El nucli va créixer any rere any i els establiments i serveis van anar augmentant fins a satisfer
la demanda que s'exigia. La construcció de nous edificis, pisos, cases i apartaments va seguir durant la dècada
dels vuitanta, noranta i fins ben entrat el segle XXI. També nous establiments d'hostaleria i restauració han obert
les seves portes i altres, dels de tota la vida com l'Hotel Janó (que segueix en part viu gràcies a l'Hotel Es Furió)
o el Vora la Mar, les han tancat per sempre.
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Amb el pas dels anys la temporada d'estiu s'ha anat reduint fins a concentrar-se en els mesos de juliol i
agost. Amb aquesta reducció dels mesos d'activitat cada vegada menys gent es queda a viure a Tamariu tot l'any
ja que els negocis s'han estacionalitzat. Només unes dècades abans els hotels podien obrir sis mesos i els propietaris dels establiments es quedaven a viure a Tamariu una bona part de l'any. Les segones residències ajuden
que durant els caps de setmana d'hivern encara es puguin obrir els establiments i tenir oberts alguns negocis,
tot i que només es mantenen oberts els dies festius. Els dies feiners el moviment a la cala és pràcticament nul i
poca és ja la gent que viu durant tot l'any a Tamariu. Moltes de les famílies que abans hi vivien sempre han anat
marxant i han acabat instal·lades a Palafrugell o en altres poblacions properes on se'ls ofereix tots els serveis que
una família necessita: escola, botigues, farmàcia o servei mèdic.
Aquestes famílies de sempre han viscut tota l'evolució que ha patit Tamariu i resulta difícil no trobar en elles
un rastre de nostàlgia pel Tamariu perdut. És clar que els canvis a Tamariu han portat prosperitat perquè aquests
canvis van ser el negoci de tots però la vida anterior a Tamariu i el caliu de poble, tot i les lògiques desavinences
que el tracte diari podia causar, encara es troben a faltar. Però aquest ja és el Tamariu d'avui en dia, que podria
donar per a un altre llibre.
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Jordi i Salvador Bassols de cal Rodondo,
els últims pescadors professionals
de Tamariu, a la seva barca, el Tau.

La pesca avui en dia
Fins al 1970 la família Bassols, els Rodondo i els seus socis encara mantenien la teranyina i es dedicaven a la
pesca de l'anxova i la sardina. L'última barca que van tenir, i per tant, l'última teranyina que es va veure a Tamariu
va ser la Costa Brava 11, on anaven els dos germans Rodondo i una tripulació considerable amb gent bàsicament
de Palafrugell.
La pesca professional actual es limita als fills de Josep Bassols, Salvador i Jordi, que es dediquen al tresmall i van a la llagosta, al lluç i al peix en general. El Tau, la seva barca, es troba entre Tamariu els mesos d'estiu,
Llafranc els d'hivern i Palamós quan a Llafranc no s'hi cap. Segueixen pescant a prop de Tamariu tot i que tota
la seva pesca s'ha de vendre a Palamós perquè tot ha de passar per la llotja. A l'estiu encara es pot veure com
descarreguen la pesca a l'embarcador de Tamariu sota la mirada curiosa dels estiuejants que queden embadalits
davant l'última mostra viva de la vida de pescadors a Tamariu. Potser ells seran els dos últims pescadors de
Tamariu ja que darrere seu de moment no hi ha ningú que continuï la pesca. Si la cosa no canvia d'aquí uns anys
podem ser testimonis de la mort de la tradició pesquera de Tamariu .
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Notes sobre urbanisme i patrimoni
EvoLució urbanística de La caLa de Tamariu
Com tantes cales habitades de la nostra costa, Tamariu és el resultat de l'orografia de la zona, que crea llocs
amables per a la construcció de cases i l'obtenció de recursos, bàsicament aigua i menjar. Es tracta d'una cala
entre el puig de les Trones i el puig Gruí, entre els quals discorre la riera de Tamariu. El trobament d'aquesta riera
amb el mar proporciona un indret resguardat amb aigua dolça i a una curta distància dels recursos pesquers
abans tan abundants. El treball de la riera esgarrapant els dos puigs que l'envolten provoca una sedimentació a la
part baixa que proporciona a aquesta zona propera al mar un pla que fa que encara resulti més idoni per a la construcció. És per això que Tamariu constava inicialment de construccions senzilles que servien per als habitants que
vivien dels recursos de la zona i que principalment es trobaven ubicats en el que avui anomenaríem primera línia
de mar. La tendència de creixement urbanístic general segueix un patró equivalent a la facilitat de construcció
i a la disponibilitat de recursos. Una excepció són els casos de cases promogudes per personatges de l'època
amb alt poder adquisitiu. En aquests casos es prioritza no el creixement seguint el pla i la riera i allunyant-se
progressivament, sinó la localització emblemàtica de la construcció. És a dir, si hi havia poder adquisitiu no calia
apropar-se als recursos sinó que eren els recursos que s'acostarien a la casa, fos on fos.
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Posteriorment, amb el desenvolupament del turisme la construcció esdevingué un motor econòmic per
si mateix. Fou durant els anys cinquanta que es redactà el pla d'ordenació, que pretenia precisament realitzar un
creixement articulat de la massa construïda dins de la cala . El 1952, probablement preveient la possibilitat d'una
explosió constructiva, apareix una norma de protecció al paisatge de la Costa Brava segons la qual s'obligava a
deixar un jardí de tres metres d'amplada davant de les noves edificacions. Curiosament, tant Tamariu com Llafranc queden fora d'aquesta norma. Es troben més excepcions que avui en dia ens semblarien contràries al bé
públic. És el cas de les sol·licituds de concessió administrativa per a l'ocupació de terrenys de domini nacional
i ús públic de les zones maritimoterrestres del Portió i la Perica, ambdues per tal de construir-hi una caseta per
guardar-hi les barques.
El passeig marítim es considera un element d'atracció turística necessari ja des d'abans de 1961. Per
aquest motiu aquell any l'Ajuntament encarrega la redacció d'un projecte que no serà aprovat definitivament fins
al novembre de 1963. Però els problemes que suposà aquest passeig no eren merament de lentitud. El mateix
1963 i a causa de «l'augment dels preus en el ram de la construcció» va ser necessari actualitzar el pressupost
de 800.255,66 pessetes a 1.286.910,43 pessetes . Els hotelers i bars de Tamariu hi afegirien 150.000 pessetes
per les possibles pèrdues en què pogués incórrer el contractista durant les obres, i la meitat del pressupost actualitzat seria sufragat mitjançant «/a imposición de contribuciones especia/es de mejoras», fet que el periodista
de Los Sitios el 17 de setembre de 1965 resumeix amb un «como no hay rosa s sin espinas, no hay mejoras sin
contribución». La realitat és que no és fins que es publiquen les obres finalitzades entre 18 de juliol de 1965 i 18
de juliol de 1966 quan trobem el passeig finalitzat. És interessant mencionar que el18 de juliol és una data de re-
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ferència temporal per multitud d'escrits oficials. En definitiva, passa més d'un lustre des que l'Ajuntament planteja
les obres fins que aquestes foren executades, tot un rècord en la història de les obres públiques a Tamariu. Des
de llavors el passeig ha hagut de ser arreglat èn nombroses ocasions. En la majoria de casos la intervenció era
necessària pels desperfectes causats pels temporals i s'aprofitava per renovar el mobiliari urbà.
De finals de la dècada dels cinquanta consta el primer pla d'ordenació del puig Gruí, que ha estat fins ben
entrat el segle XXI un cavall de batalla (finalment guanyat) per part de grups i associacions veïnals. També, va ser
igualo més conflictiva la urbanització d'Aigua Xelida als anys seixanta. Aquests fets són una mostra del dilema
etern entre la gent del nostre territori que pretén obtenir-ne un profit directe i ràpid i la que prefereix mantenir la
nostra costa verge, inalterada, brava i treure'n un profit de manera indirecta, per la bellesa de l'entorn i el turisme
que pot atraure. El que és evident és que quan es construeix en un lloc són pocs els casos en què es fa marxa
enrere i es recupera el paratge tal com era abans de l'actuació -una excepció seria la demolició de les antigues
instal·lacions del Club Med al nord del cap de Creus. En qualsevol cas, una mostra d'unió de les dues voluntats,
la de millora constructiva i la de manteniment de l'entorn, són els camins de ronda. Però com que sovint el que
convé es fa a poc a poc i el que no convé s'executa ràpid, la reconversió dels corriols que havien servit per fer la
ronda i evitar l'estraperlo ha estat llarga i feixuga. De fet, s'ha trigat molts anys des que es va manifestar la voluntat de millora fins que s'han executat aquestes millores. L'últim enllestit (que es començà la tardor de 2010) és el
que uneix Tamariu amb la cala Pedrosa, tot i que encara falta acabar el tram que arriba al cim de Sant Sebastià.
S'ha de reconèixer que, tot i la lentitud, aquest tipus d'actuacions són les que donen valor afegit al territori i que
apropen als ciutadans, tamariuencs i visitants, aquesta meravella de costa de què disposem.
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Elements del patrimoni construït
Es poden diferenciar dos grans grups d'elements construïts a Tamariu segons el tipus de persones que els utilitzaven. Per una banda trobem els destinats a l'ús de la població autòctona, que podien servir tant per viure-hi, per
treballar-hi o per a les dues coses. També s'inclouria en aquest primer grup el conjunt de fonts i altres elements
d'ús quotidià com el safareig o la cantera. Per altra banda es troben les construccions que principalment servien
de segona residència als forans, que foren pioners del turisme a la Costa Brava i que aportaren al patrimoni
construït elements emblemàtics sense els quals l'arquitectura de Tamariu potser es podria classificar com a
estrictament popular.
Dins del primer grup trobem com a element més repetit les cases que servien als pescadors per passar
les estones quan no eren a mar feinejant i que alhora podien servir de magatzem per guardar-hi els diferents arts.
Potser les construccions reconegudes amb més afecte avui en dia són les barraques, els sòtans i les botigues.
Aquestes, en funció de si han estat de titularitat pública o privada, han gaudit de diferent grau de manteniment
o recuperació. Es tracta d'un tipus de construcció molt generalitzat a la nostra costa, des de Tossa de Mar fins
al cap de Creus. El que abans es considerava una construcció principalment per protegir-se dels efectes adversos del mal temps i que alhora servia per varar-hi les barques durant els temporals, ha acabat convertint-se en
molts casos en senzilles però idíl·liques construccions els amos de les quals pretenen reviure el romanticisme
d'una època ja passada. Les que corresponen a titularitat pública no han tingut tanta consideració, tot i que en
alguns casos s'han recuperat i fins i tot els ajuntaments en treuen un rendiment llogant-les com a cases rurals
(és l'exemple de l'Ajuntament de Cadaqués, que conserva, també gràcies a col·laboracions desinteressades
dels usuaris, les barraques de la seva titularitat). Casualment, les que són de propietat privada, com les dues
barraques a cala Pedrosa, la de la cala del Cau, dues d'Aigua Xelida, o bé de propietat comunal, com la dels Liris
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La font d'Aigua Xelida.

a la mateixa platja de Tamariu, són les més ben conservades, Totes, tant les públiques com les privades, estan
incloses al Pla especial de protecció i d'intervenció en el patrimoni històric de l'Ajuntament de Palafrugell. El denominador comú d'aquestes edificacions és l'ús de materials que la mateixa cala oferia i teulades construïdes amb
la tècnica de la volta de maó pla, Posteriorment se solien recobrir amb calç per tapar el material constructiu, la
qual cosa els dóna aquest aire mediterrani tan característic,
Pel que fa a les fonts en trobem diverses, totes actualment en diferent estat de conservació tot i estar totes les que es mencionaran a continuació incloses en el Pla de protecció. Potser la més coneguda és la font d'en
Cruanyes, actualment -com tot el seu entorn- en un estat de deixadesa important. Aquesta font eclipsa la de
l'Orgue, més allunyada del camí vell i per tant, no tan utilitzada com l'anterior per reposar del trajecte de Tamariu
a Palafrugell (o viceversa), Alhora proveïen d'aigua els peladors de suro o la gent de les barraques de la zona.
La font d'Aigua Xe lida estalviava caminades en el temps en què les barraques de la mateixa cala no disposaven
d'accés a la xarxa. Aquesta font fou restaurada per l'Associació Excursionista de Palafrugell. La mateixa funció
tindria la font a cala Pedrosa si bé aquesta, actualment, no és més que una munió d'esbarzers i romegueres.
També es pot trobar algun pou com el dels Veïns, Es tracta d'un pou comunal, cobert, dins d'una construcció de
planta rectangular. La teulada és la ja esmentada volta de maó pla que es recolza sobre tres parets i l'ampit de
la porta que permet l'accés per pouar. A l'ampit s'hi troba una inscripció amb la suposada data de construcció
de la caseta: 1878. Per últim, dins del primer grup hi trobem les edificacions corresponents a la indústria de la
zona amb un únic referent que ha arribat fins als nostres dies: el salí. Es tracta d'un edifici de planta baixa i pis,
actualment reconvertit en restaurant, situat a l'extrem sud de la platja i que s'utilitzava per a la salaó del peix,
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Dins d'un segon gran grup destaquen les següents cases residencials o, més ben dit, de segona residència. Potser la més coneguda és La Musclera (inclosa al pla de protecció), que promogué Lord Islington i
avui propietat dels seus hereus. Tant aquesta edificació, anomenada el Castell de Tamariu, com La Perica foren
dissenyades pel coronel rus Nicolau Woevodsky, que s'establí al seu castell de cap Roig. La construcció s'inicià
per la insistència d'E. Walker d'establir amistats del seu país d'origen a la zona. La casa es localitza a la part
superior de la finca, que comprèn un tram del litoral. Presenta una volumetria complexa que s'estructura d'acord
amb le"s irregularitats del terrenyen forma de feixes esglaonades. Consta d'un cos principal al centre, de tres
plantes, teulat a quatre vents, terrasses i mirador d'arcades a llevant. A ponent s'hi afegeixen dos cossos laterals
de dues plantes que deixen al centre un espai ocupat per un pati quadrangular amb galeries d'arcades de mig
punt, accessible des del portal d'entrada. Les façanes presenten un acabat encalcinat amb sòcols de pedra a les
finestres i ràfecs sortints. Com s'ha dit, aquesta edificació té una certa relació, més social que arquitectònica,
amb una altra coneguda casa de Tamariu, La Perica, inclosa al pla de protecció. Es tracta d'una casa senyorial,
tot i que amb marcat caràcter mediterrani, de grans dimensions. Té dues altures a la major part de la planta i tres
a la torre quadrangular. L'estil és lleugerament eclèctic, perquè ni l'arquitecte ni el promotor eren de la zona. S'hi
barregen, per tant, el requeriment del futur resident de sentir-se com a casa amb la intenció de l'arquitecte de
plasmar-hi el seu estil i la voluntat d'ambdós de dotar l'edificació d'un aire propi de l'entorn on es troba. El resultat
és una de les cases més emblemàtiques i ben conservades del poble que, tot i haver pertangut, fins a la Guerra
Civil, sempre a personalitats estrangeres, recull també curioses històries de diversos habitants de la zona.
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Un punt a part mereix la Casa Medir o Aigua Dolça (també protegida), un dels últims punts que el sol banya
cada dia. Es tracta d'un petit xalet construït per a l'historiador Ramir Medir com a segona residència . Té un dels
millors emplaçaments a la cala de Tamariu i està localitzada a la banda de tramuntana sobre una penya rocosa.
L'edifici té dues plantes, teulada a dues aigües, finestres rectangu lars i portes d'arc. Destaca una terrassa porxada d'obra, amb obertures arcades de mig punt a les tres cares, i que dóna al mar a la banda de llevant. El pis
superior d'aquest porxo serveix de terrassa oberta amb barana d'obra a tot el perímetre .
Finalment trobem a Tamariu tres cases no incloses en el pla de protecció que presenten prou entitat per
ser esmentades. En primer lloc la Roca Rúbia o casa Sampere, una casa que en uns inicis va ser projectada per
l'arquitecte de La Musclera, que va presentar un disseny inspirat en el castell de cap Roig incloent-hi una capella.
La casa va acabar essent construïda finalment sota les ordres de l'arquitecte Francesc Mitjans i Miró, que mantingué la porteria original ja executada per Woedvosky. Mitjans, reconegut posteriorment pels seus dissenys del
Camp Nou i el gratacel del Banc Sabadell a Barcelona, projectà el 1947 també la casa Dubler. Aquest projecte a
la banda de tramuntana de la cala presenta una edificació de dues plantes amb vistes privilegiades sobre la platja.
Destaca també la casa Abril, d'estil eminentment mediterrani, que es troba a tocar del camí de ronda, propera
a la Perica i que fou projectada per l'arquitecte Raimundo Duran Reynals, fundador i membre actiu del GATCPAC
(Grup d'Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània).
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Projectes al calaix
En la història recent de Tamariu són diversos els projectes que es podrien haver fet realitat i no s'han portat a
terme per diferents motius. Molts s'han quedat al calaix amb un canvi de govern o bé s'han anat modificant en diverses ocasions, de manera que no han passat del paper a la realitat. Si tots o algun d'aquests projectes s'hagués
dut a terme, l'aparença actual de Tamariu seria molt diferent de la que coneixem.
Relacionat amb la creació de vies de comunicació es pot trobar un projecte del vial d'entrada de Tamariu
que aniria fins al càmping, projectat fa gairebé 50 anys i que fou reformat el 1978 però que encara no ha estat
realitzat. També els camins de ronda de la costa han sofert més d'un pas enrere en diversos trams. A Tamariu
hi havia un projecte de 1982 que plantejava l'execució d'un camí de ronda des d'Aigua Dolça fins a sa Rúbia,
incloent-hi un pas per arribar a l'esmentada illa.
La riera és una de les zones sobre la qual s'han redactat més projectes. El 1983 apareixia un projecte que
pretenia reordenar tota la zona de la riera i el seu entorn construint una zona de passeig per als vianants propera
a la primera línia, la qual s'aniria convertint, progressivament, en pàrquing a mesura que la riera s'allunyava del
passeig marítim. Sense voluntat d'analitzar la bona o mala intenció i la necessitat dels projectes esmentats, és
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cert que un projecte, un cop s'executa, marca un precedent que és de difícil tornada enrere. En algunes ocasions,
com per exemple amb el polígon Entre Rieres, es pretenien urbanitzar extensions importants de Tamariu (14 hectàrees de terrenyen aquest cas) però tot i aprovar-se el 1976, vuit anys després la previsió constructiva inicial
es va reduir pràcticament tres quartes parts.
El cas de la defensa del puig Gruí, que va aconseguir parar la urbanització a través de la pressió veïnal,
és un fet que, a part de ser el més recent, va tenir lloc en un moment en què la construcció encara semblava la
solució a la majoria dels problemes dels ciutadans. Amb tot, ja sigui per millorar la connectivitat, ampliar l'oferta
turística o augmentar el parc construü, la cala de Tamariu ha aguantat relativament bé les grans onades constructores per les quals ha passat tota la Costa Brava. Esperem que en el futur el bon criteri dels governants i la
consciència social conflueixin en la voluntat de modernitzar i millorar Tamariu sense malmetre el seu patrimoni
natural i paisatgístic.
Jaume Albertí i Bueno. Enginyer industrial i arquitecte tècnic
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Tamariu i la seva gent
La història de Tamariu, l'última de les cales de Palafrugell a ser habitada, està estretament
lligada a la seva gent. Des dels primers pescadors als turistes actuals, tothom a poc a poc hi
ha anat deixant la seva empremta. En aquest llibre es transita per la història de més de 100
anys de Tamariu amb anècdotes i fets que n'han anat configurant la imatge actual. Basant-se
en documents escrits i testimonis orals, Bibiana Pous ens presenta la vida de Tamariu des de
les primeres notícies fins als esdeveniments de les últimes dècades. 11·lustren el text imatges
actuals i antigues, algunes extretes d'àlbums familiars. A més, hi trobem col·laboracions
d'especialistes i de testimonis que aporten la seva visió personal d'episodis viscuts .
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