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Fragata rooguda a fcrca de reros del segle XVII-XVIII. (Iroatge extreta del llLbre "el canvL de dLnastLa L la fragata de vLlanova" d'Albert vLrella).

PIRATES A VILANOVA
1GORSARIS VILANOVINS

Caries García Guinda

La Mediterrónlo. en comparació amb

d'altres rnors. sempre ha estat un espai

més tranquil i pacífic per a navegar. El

domini d'aquest art ha anat creixent i

millorant al lIarg deis temps, pero el cert

és que la practica totalitat de civilitza-

cions que han crescut b la vora de la

Mediterrania han tingut en la navegació

una de les seves millors armes. Fenicis,

grecs, romans, normands, catalans,

espanyols, italians, troncesos o brltónics

han expressat el seu poder ala terra

amb un més que evident i ccldporodor

domini de la mar. Aquest domini volia dir

tornbé que per les rtostres aigües circu-

• laven mercaderies i riqueses de to1lJl

meno que anaven d'aquí a olla rnercés

ols vaixells. Els mercacjers podien inter-

.~

) .

canviar o comprar mercaderies pero

també - cerque no - podien optar per

la solució d'apropiar-se per la toreo del

que fos i acabar-ne traient un benefici

més gran. Tot plegat, aquesta riquesa

que des de la nit deis temps ha generat

el nostre mar, ha atret a molts homes a

aventurar-se a practicar la pirateria.

Els pirates han esdevingut un (paisatge

més corrent del que ens podríem arribar

• a pensar a la Mediterrania, i per des-

cornptot. a la resta de mars i de pivilitza-

cions costaneres d'arreu del planeta.

Potser acostumats a veure o a Ilegir les

~~entures gairebé rornóntiques que els

pirates ens han fet gaudir a través de la

literatura o del cinema, a mars exótlcs i

ind~ets paradisíacs, no ens hem adonat

qué aquí mateix, a casa nostra, els pira-

tes van arribar a ser una me no de po de

cada dio i un motiu de preocupació per

als nostres avantpassats.

La costa vilanovina ha estat víctima de

les malifetes d'aquests vaixells. Fenicis,

grecs, cartaginesos i romans es van

ovoncor als normands en el domini de la

Mediterrania i en la voluntat de treure'n

el rnóxlrn profit. Lino bono mostra d'o-

quest fet és la carta que la reina Violant

va escriure als habitants de Cubelles i de

la Geltrú I'any 1406. En aquesta missiva

es demanava que els homes d'aquests

indrets aixequessin fortaleses i restaures-

sin les velles muralles ja que els vaixells
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barbarescs continuaven piratejant les

costes catalanes.

En el seu lIibre sobre la historia de

Vilanova i la Geltrú, Josep Coroleu ofe-

reix la dada del segle XV quan el Consell

Municipal de la Vila Nova va decidir res-

taurar les muralles vist I'imminent perill

que corria el poble de ser assaltat pels

corsaris. D'aquesta manera Vilanova va

quedar encerclada per un mur,una roso

profunda i vint-i-tres torres de vigilancia,

algunes de les qúals encara podem

contemplar.

No és d'estranyar, dones, que al lIarg del

litoral cotoló trobem diferents pobla-

cions que s'anomenen d'amunt o de

dalt o de baix. Les viles s'establien sem-

pre el més Iluny de la platja possible per

tal de tenir una millor defensa al gaudir

d'un més gran temps de reacció. Així

podem veure com els nuclis antics de

Vilanova, de Cubelles o de Calafell, per

posar tres exemples ben propers, no

estan pos a la vora de la platja, sinó que

mantenen lesdistancies amb el litoral La

ser possible, a sobre d'un turonet. Pero si

bé aquestes mesures preventives tenien

els seus resultats, no era tot una bassa

d'oli. Perexemple, I'agost de 1585,el mas

de l'Esquerra,que es troba situat al Prat

de Cubelles, va ser víctima d'un otee .

deis corsaris tures que van assaltar I'in-

dret i van matar tots els seus habitants .•

Molts anys més tard, el 16 de more de

1696,una fragata de Vilanova va acon-
}

seguir capturar un vaixell de corsaris.

Aquesta fragata va ser armada I'any

1693 i batejada amb el nom de Sant

Antoni i Santa Gertrudis, patrons de

Vilanova de Cubelles i de la Geltrú res-

pectivament. Una fragata era un vaixell

de tres pals. Aparellat amb canons, la

frqgata també portava bancs on. quan

no hi havia vent. es podio remar per

poder perseguir a qualsevol altra nau.

Pero Albert Virella i Bloda, al seu magní-

fic-llibre anomenat Elcanvi de dlnostio i

la fragata de Vilanova, assenyala que el

terme fragata, aplicat a les naus <;1uees

constru'ien a la costa cototono era prou

diferent ja que en realitat eren més pro-

peres a una mena de galiotes o galeres

petites que tenien menys de vint rems

per banda, amb un o dos pols. veles 110-

tines,molta eslora i poca rnóneqo. De les

tres fragates costaneres sesap que la de

Mataró tenia 17bancs, la de Vilanova 16

i la de Sitges 13,amb un parell de remers

per banco
:.

Aquestes fragates no van sorgir de cap

caprici sinó de la necessitat de protegir

la costa i també la navegació

Gravat d'una gaLiota segons una cap~aLera de ventaLL. (Imatge extreta deL
LLihre "EL canvi de dinastia i La fragata de viLanovau d'ALhert vireLLa).
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. tranquil·la. En realitat eren la reacció

'Io~ica de la població per tal de defen-"

sar-sede les malifetes áels corsaris turcs i

algerian,~.Si bé a 'la 'platja de Vilcnovo

sernpreju havia algú a les torres de Sant

Cristóforl de Darró, el maig de 1633una

~ nau corsario va intentar posar peu a

terra pero va ~er rebutjada per vilatans

• crrnojs amb tot el que v.an poder. Si bé

aquesta acció va sortir prou bé per als

de Vilanova, val a dir que no en van

quedar massa rE#iátsi van cornencor a

demanar més armes i capacitat defen-

siva dava'nt la gosadia mostrada pels

corsaris. Durant molts anys aquesta dis-

cussió es va limitar a la defensa en terra,

pero el fet que a Sitges es construís el

1685 una fragata va fer que a Vilanova

s'iniciés una certa mobilització i el juliol

del 1687 apareix el primer esment a la

construcció de la fragata de Vilanova.

La primera acció en la 'que va interve-

nir la Sant Antoni i Santa Gertrudis va ser

en la defensa del castell de Roses, el

mate ix 1693, que en aquelles dates

estava assetjat per la flota francesa. La

fragata de Vilanova va participar .en

molts esdeveniments béllics fíns qUE1es

va perdre definitivament durant la gue-

rra de secessió contra Felip V tot qua n

intervenia en la defensa de les lIibertats

catalanes.

Bienve Moya, al seu Ilibre La petita epo-

peia de Vilanovins i Geltrunencs explica

una de les aventures - i potser mai millor

aplicat aquest .terme - que els mariners

de la Sant Antoni i Santa Gertrudis van

passar el 16de maig de 1695.Aquell dio

la mar era plana i des de la platja de

Vilanova es podio veure com feinejaven

unes barques de pescadors. Al voltant

de les nou del matí. i des de la desapa-

reguda torre de vigilancia de Sant

GervasL es van veure els pals de dues

naus que s'aproximaven des de I'horitzó

i que van ser identificades com a pira-

tesoDesde la torre es va donar la senyal

d'alarma i la fragata va ser varada a la

mar a les ordres del seu primer copita,

que es deia Josep Torrentsi que tenia el

sobrenom d'EI Pobre. Elsmariners vilano-

vins, cubellencs i geltrunencs van vogar

a toreo de rems per tal de poder arribar

abans que els pirates a les barques de

pesca, pero no hi van ser a temps. Els

pescadors van ser fets captius per les

dues naus barbaresques. Elshomes de la

fragata, pero, no esvan rendir i van deci-

dir empaitar els pirates fíns passada la



desembocadura del riu Ebre. I davant la

costa de vínorós els vilanovins van atra-

par una de les embarcaclons i la varen

abordar. Aquell combat el van guanyar

els de la Sant Antoni i Santa Gertrudis

pero va ser una victoria amargant ja

que els pescadors vilanovins fets preso-

ners estaven a I'altra nau que, finalment

va poder escapar.

La fragata va portar a remolc la nau

pirata fins la platja de Vilanova junt amb

tots els captius que havia feto

Posteriorment va ser duta a Barcelona i

va ser venuda junt amb els Seus rnorl-

ners. que van passar a ser esclaus. Del

producte d'aquesta captura es van

repartir els diners entre els de casa que

van participar en aquella aventura

corsario. lS)elspescadors atrapats per

I'altra nau ningú no n'esmenta res pero

era toreo comú que els pirates els bes-

canviessin per diners.

Així dones, es pot veure que la qüestió

de la pirateria no era a les nostres con-

trades només una flor d'estiu, sinó que al

lIarg de molts i molts cnvs. va esdevenir

una qüestió fonamental en la vida quo-

tidiana deis nostres rebesavis.

PJÍTENT DE CORS

Enaquells primers anys de vida de la fra-

gata s'actuava de cors pero sense

patent. Pocsanys més tard pero. el 1698,

el virrei Jordi .de Darmstadt va concedir

la patent decors als vilanovins. Eldocu-

ment escrit en un ccstelló que a hores

d'ara no passaria cap examen d'orto-

grafia, esta reprodu'it íntegrament al Ili-

bre El canvi de dinastia i la fragata de

Vilanova d'Albert Virella i Bloda i diu així:

"Don Jorge Landgrave de Hessen,

Ptinctpe de Hirsfeldia, conde de

Caftimilabarca, etc. Etc.,Lugarteniente y

Capitán del Principado de Cafaluña y

Condados de Rosellón, Cerdaña, y

Capitan General del Ejército...

Por cuanto importa al servicio de S.

Magd, que Dic5sguarde, limpiar. estos

mares de corsarios moro~ que tos infes-

tan, haciendo como hasta ahora han ~

acostumbrado hacer diferente!. cauti-

vos, presas i extorsiones fn este

'.Principado y a o1rq~ vasdallos de S.

Magd., que Dios.guarde yanimánd0'i0s

~haber sido representado por parte de'

los jurados y consejo de la villa de

O'entrada: L'ahir i I'avui de la pirateria

Villanueva de Cubellas y la Geltrú el

deseo que tienen de armar una fragata

nombrada San Antonio Abat y Sanfa

Gertrudis para con ella correr las costas

de dicho Principado, limpiándolas de los

Corsarios Moros y que para dicho efec-

to viniésemos a bien en concederles

Patente para que con mayor seguridad

puedan hir en caso que hubiesen de

seguir alguna embarcación de moros

fuera de este Principado o en el que los

Governadores o Ministros de Justícia no

les hicieren algun impedimento y nos

atendiendo cuanto esdel Servicio de S.

Magf limpiar estos mares de corsarios,

venimos bien en conceder las dicha

patente a los dichos jurados y conseje-

ros de dicha villa de Villanueva de

Cubellas y la Geltrú, y en sus nombres a
los patrones por dichos jurados y conse-

jo nombrados pudiendo cualquiera de

ellos hacer en su tiempo cualquier

género de presas de moros, libres del

quinto tocante aS.M.que D.G., en virtut

de la presente se les remite y ordena-

mosa todos los Ministros y Oficiales de

nuestra jurisdicción sujetos de cualquier

estado y condición que sean y rogamos

y pedimos a los señores Capitanes

Generales, oficiales de cualquier escua-

dra que encontrando dicha fragata

dejen seguir libremente su viaje al

Patrón de ella cualquiera que sea de los

nombrados por dicho jurados y consejo

con la gente de armas y presas hayu-

dándole en todo buen tratamiento. Y lo

mismo pedimos a todos los

Governadores de Puertos Castellanos,

Oficiales y Ministros de Su Magestad en

cuya jurisdicción se les ofreciera que en

vos hallarán siempre la misma corres-

pondencia. Mandando a los señores

jurados, consejo y en su nombre a los

Patrones por ellos nombrados que las

presas que huvieren hecho en virtut de

esta facultat que les damos, los ayan de

traer al puerto de esta ciudad de

Barcelona en los Reynosy señorios de su

Magestad pagando los derechos de

contrabando lo tocante a S.M. (q.D.g.)

sopena de quinientas libras lo contrario

haciendo al Fisco Real de la Capitania

General aplicadores y otras que anues-

tro arbitrio nos reservamos; si no esque

al Patrón de dicha fragata con las per-

sonas presas que hubiese hecho por

algun accidente o tempestad huviese

que hir a parar en algun Puerto o en otra

parte de los dominios de Su Magestad

(que Dios guarde) en donde se adjudi-

caren las presas y de testimonio en

dicho puerto de haverse adjudicado y

pagado los derechos, no los hayan de

adjudicar en esta Ciudad de Barna ni

pagar por ella derecho alguno de con-

trabando; para cuyo conocimiento y

cumplimiento mandamos despachar la

presente firmada de nuestra mano y

petlta gaLlota de dotze reros per ~anda segons La cap~aLera d'un roroan~
slscentlsta.(Iroatge extreta deL LLl~re "eL canvl de dlnastla l La fragata de

vlLanovan d'AL~ert vlreLLa).
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con el sello de nuestras armas y refren-

dada del infrascrito secretario de Su

Megestad Catea.

Dado en Barcelona a los siete días del

més de abril del año 1698.

Jorge Landgrave de Hessen n

La tant desitjada i necessório patent de

cors va ser concedida als corsaris vila-

novins gracies a les influéncles d'un

mataroní, Pau Feu. ~eu va adquirir I'any

1693 una peco de terra a prop de la

parroquia de Santa Maria de la Geltrú. a

la part de lIevant del camí Nou d'ales-

hores i avui de la Fassina.Precisament

Pau Feu va fundar en aquest indret una
\

fassina d'aiguardent i un magatzem de

vins d'importació i d'exportoció. Val a dir

que Feuva rebre un cert tracte de favor

del Consell de Jurats i aquests van apro-

fitar la seva influencia prop del virrei

Jordi de Darmstadt que acabava de

jurar el seu nou correo pocs mesos

abans que concedís la patent de cors a

la Sant Antoni i Santa Gertrudis.

La fragata va estar activa fins I'agost de

1714. data en que va ser decomisada

per ordre del I'intendent general José

Patiño i lIiurada al mataroní Francesc
I

Pinatell. Elsvilanovins es van veure obll-

gats a tripular la galiota S.Antonio y la

Piedad de només onze bancs. molt infe-

rior a la Sant Antoni i Santa Gertrudis

que. com ja hem dit. en tenia setze. El

1716 es va 9ferir als vilanovins una "fra-

gata de moros" que I'armada de FelipV

va capturar a Sardenya. pero era tant

petita que només podia portar un canó

que disparava boles de pedra. En reali-

tat tot era una estudiada maniobra per

tal que els mariners no s'enrolessina les

fragates sinó a la marina de guerra tell-

pista ja que el servei a les primeres no

eximia de lleves i quintes, amb la qual

cosa la marineria podia fef un servei

O'entrada: L'ahir i I'avui de la pirateria

duplicat que a ningú venia de gust. I

sense mariners disponibles, els projectes

de tenir una nova fragata a Vilanova es

van anar diluint i ja no se'n va parlar

més.

Pero el fet que la fragata de Vilanova

desaparegués no significa que les nos-

tres platges i costes no seguissin sent

assaltades pels pirates. Fra Garí, que al

seu llibre també dóna notícies sobre les

activitats deis pirates, ofereix un lIistat de

captius, els anys que tenien i els anys

que van passar captius, a més del valor

del seu rescato Aixó era entre els anys

1768 i 1769. molt després que la singla-

dura de la Sant Antoni i Santa Gertrudis

es donés per acabada. En aquest Ilistat

hi figuren mariners capturats davant les

costes del Garraf. de la Marvella, de

Torredembarra i a la vista de Vilanova.

Alguns van passar fins a divuit anys de

captiveri fins a ser intercanviats per pre-

soners barbarescs. D'altres captius eren

moneda de canvi - mai millor dit - i des-

prés de pagar un rescat eren deixats

anar en llibertat no sense haver passat

períodes d'entre dos i vuit anys en mans

deis pirates.

DOS LLlBRES

Per tal de poder fer aquest escrit ens

hem basat essencialment en dos lIibres.

Elprimer és La petita epopeia de vllono-

vins i geltrunencs, de Bienve Moya. Es

tracta d'uno recent reedició, desembre

de 1996, que I'editorial ElCep i la Nansa,

dins la Blblíoteco An'tina, ha fet de la

Petitq epopelo deis vilanovins que va

apareixe;~ publicada I'any 1983." Movo.

que fa un didóctlc i aclaridor repós per

la historia de la ciutat. dedica dos capí-

tols del seu lIibre al món de la pirateria i

deis corsaris vilanovins i dóna la pista del

segon text que hem fet servir.

Estracta de El canvi de dinastia i la fra-

gata de Vilanova (segles XVII i XVIII)del

prolífic historiador vilanoví Albert Virella i

Bloda. Aquest lIibre va ser editat. amb la

col-loborocíó de la Fundáció Caixa

Penedes, el juny de 1995 a Vilanova i la

Geltrú. Albert Virélla realitza un exhaustiu

}reball d'investigació sobre elsprígens, la

peripecia vital i la fi de la fragata de

Vilanova i la seva relació amb una

~poca tant terrible pels interessoscata-

lans com va ser I'arribada de Felip V al

tro espanyol.

obús de bronze deL segLe XVIII trobat
enfront de La costa cataLana. (Iroatge extre-
ta deL LLLbre "eL canvL de dLnastLa L La
fragata de vLLanova" d'ALbert vLreLLa).

P.ETITA EPOPEIA
DELS VILANOVINS

Bienve Moya

¡J/MlradoltI de Pilarín Bayil

lLihre "petita epopeia deLs viLanovins·
de oienve Moya. (tdició de 1983)

lLibre "tL canvi de dinastia i La
fragata de viLanova" d'ALbert vireLLa.
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