
LA CASA DEL MAR

El dia 12 de juliol de 2014, al Pes Nou, carrer
"Magatzems Nous," el Museu del Mar va retre un home-
natge a la vema Casa del Mar i a la Gent Gran. En aquest
article transcric part de la meva intervenció:

Avui 12 dejuliol de 2014 el museu del mar en la sevaXXII JornadaMarinera

rendeix homenatge a la Casadel Mar i a la Gent Gran amb el consegüent lliu-

rament de metopa, la qual serarebuda pel pescadorjubilat expresident del PO-

sit i actualment President de la Gent Gran el Sr. Pau Pons.

Permeteu-me dir que la Casa del Mar és un edifici ernblemátic que representa

als pescadorsi a la vegada amb la bona voluntat dels pescadorsi de la Genera-

litat també.fa un servici al barri de Baix a Mar i a la nostra ciutat. Per tant, el

Museu del Mar en els seus trenta anys i escaig de vida i en el comencament

d'una nava etapa envers l' Ajuntament per la seva consolidació als Jardins del

Far i per tot el que signifiquen llurs histories l'ha volgut escollir i homenatjar.

Volem valorar el que representa,avui, aquestedifici i la seva organització que

va desde les oficines de l'Instituto Social de la Marina, amb Vicenc Roca i

Garrigó com a primer gerent, fins a la Generalitat, sense oblidar a l'eficient

representant i capdavantera Iolanda una dona compromesa i solidaria envers

els demés i com no amb el Museu del Mar. Les tasques que es realitzen van

des de ser un local d'esbarjo per als pescadorsjubilats fins a la infermeria,

com fer treballs manuals, marqueteria, pintura, cursos de patrons i mecánics

navals, cursos de catalá, conferencies i reunions, taichí, servei de cafeteria etc.
I .

En definitiva, les transforrrtacions que es van portar a cap al seu temps, com a

Pósit de Pescadors.han estat un ~exitde les quals \n podem estar satisfets els

pescadorsactuals i pen;sem,de com n'estarien també, de pagats i satisfets, els

nostres pescadorsavanpassatssi poguessin veure que els seussacrificis per a

edificar el Pósir.de'Pescadorsva valdré la pena.Avui tenim l'ocasió d'honorar

a tots aquells que al seu dia, alla pel 1978 en adonar-se d'un perill imminent

com era J'enderrocament de l'edifici, varen moure's amb contundencia per

aconseguir que' al fer-se les programades obres no s'enderroqués la facana,

cosaque van aconseguir, en el sentit de que era una part important de l'edifici

que substituiria al Pósit de Pescadors,llegat dels seusavantpassatsi que al ,
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passara l'Instituto Social de la Marina"no signifiqués perdre.Ia tan original i .

valuosa facana. Una obra d'art per tot el que representavai representa.

Una altra questió, de font fidedigna, que vull subtaHlar a aquest article és en

referencia, al seu traspás,per demostrar que la Junta dljl Pósit el va acceptar

en les condicions de que si un dia l'Instituto. Social de la Marina deixés

d' existir, la Casa del Mar, passaria una'altra vegada al Pósit de Pescadors.

Aquesta condició va ser signada, davant de notari, pel President del Pósit

Eusebi Ferrer, per un representantde la Patronal, Joan Sagarra i un represen-

tant de la Social, Caries Batlle, tots tres, en representació del Pósit,

Posteriorment, a I'interessarse i prendre part també la Generalitat amb tota

la seva transformació i amb tot el que genera la seva organització, aquesta

casa, la podem continuar considerant, de fet, com un deis patrimonis senti-

mentals més importants de la historia dels pescadorsde la nostra platja. Per-

meteu-me que us cónfessi quejo abansd'enamorar-me de la de Vilanova i la

Geltrú, vaig enamorar-me de l'edifici per tot el que significava. Caldria mol-

ta tinta per a explicar tot el que em va impactar, des de l'ornamental facana a

la construcció modernista del café amb aquelles altes columnesde ferro, les

tauletes de marbre, les pintures, de'n Martí Torrents, a la sala d'actes del

primer pis, frescos salvats posteriorment per la Caixa del PenedésdeIs quals

ara podem gaudir-ne d'ells. Recordo als germans Chamorro titolars del ne-

goci del café, especialment al Florencio i al Miguel car al primer i gran no el

vaig aconseguir. Tampoc no vull passarper alt al Joan Nolla, el "Cona" que

quan acabava la feina de "I'arrastrillo", de casa, que portava a cap amb el

seu germá Jaume i son pare, ajudava al Florencio, al café, el qual era cunyat

d'ell. També tinc molt present els tres billars i el futbolins que havien i als

seustres campions de billar, que feien filigranes amb les boles, com eren el

pescadorsMauri Roca Brull, Ricardo Domingo Pastó, conegut popularment

I?eren "Mairal" i en Manuel Roca Brull entre altres .

Guardo a la memoria a alguns pescadors retirats quan molts d' ells amb la

gorra i la pipa al morro mentre jugaven al domino o a les cartes es deixaven

dibuixar pel Rodi, que aleshores encara era, com s'ha demostrat, un jove

artiste amb futur ,

Més a més una altra afició que havia al Café eren els sis taulells d'escacs

que es movien. Pero aprofito l'ocasió per dir que el Pósit va ser el primer

local de café, de Vilanova, que va gaudir d'una televisió, naturalment en
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blanc i negre, a on pie de gom a gom, ja es va poder veure al Barca i els altres

programes de l' epoca.

La subhastadel peix al costat del café també tenia una relació íntima amo el

Pósit perqué li donava vida per tota la gemació que provocava entrant i sortint

al local i fent cua per ser servits. Era un moviment constant de professionals i

curiosos, car les oficines del Pósit també estavenal primer pis. Cal dir, per no

oblidar, que des de fa tres anys ha estatuns bona idea que els membres de la

Setmanadel Mar reprodueixin I'antiga subhastade la mateixa manera i al ma-

teix lloc que aleshores.

A l'estiu un enramat de canyes i rams sortia de la facana des de sota de la llar-

ga balconada la qual havia servit abansde fer el port, entre altres coses,per fer

les senyals a les barques en el sentit de que no embarranquessina la platja per

treure quan el rompent d'aquesta no oferia seguretat. Tot aquest alt enramat

donava qmbra a un agradable espai, a l'aire lliure, i a unes tauletes i cadires a

sota que etdonaven la ventaja de seuredisfrutar d'una fresca consumició i a la

vegada veure arribar els coves deis bastiments portats de má a má en cadena

humana i despréscontemplar aquestesestibes de vímet plenes de peix i alhora

veure i sentir com l' encantador Pepet "Cigala" encantavaels coves a la baixa,

al mateix temps que els peixeters Jaume Boquera, Josep Boquera, Victorino,

Victoria, Prieto, Cisca, Peroneta, Adela, Marina, Toietes, Remei, Consuelo, i

altres que a l'entom de la rotllana, posaven I'orella perque no s'adjudiquessin

els altres el cove de peix que de bell antuvi ja tenien ataüllat.
La Consuelo filla de Vinarós era la muller del pescador Josep Rosés Casamit-
jana, "Tenor", que va morir del tétanos, l'any 1943, al clavar-se-li un clau a la
barca i mare del Cisco, que va ser durant molt anys un estimat empleat del PO-
sit i un gr~n pesador de peix, que malauradament ens ha deixat aquest mes
d'agost de'2014. .

Vull recordar que ~ls mesos d'h~vem la subhasta ~s realitzava sota coberta

aquí mateix, al Pes V~U, carrer Magatzems Nous, quan encara no s'havia

construit el port pesquer,on ara estem celebrant aquestentranyable acte i gau-
\o

dint de la transformació que ha rebut,aquest local. Volem elogiar el comporta-

ment exemplar de tots els peséadorsque I'organitzen, senseoblidar al Pósit de

Pescadors,i al JosepGámez, al davant, com a capdebrot.També els Carnavals

i els Enterros de'la Sardina em varen..impactar.
~ o

EIs Testaments deis Camestoltes eren llegits amb gracia pel Sr.Morgades on-

cle deis pescadorsgermansDornénech i Albert Bardí de cal "Quiquet"
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escrits pel Sr.Ballester un home empleat del Pósit, caixer, i .l-!nrepublicá de tot

cor solidari i amant de la llibertat. Ara, amb tot el respecte 'in"ha plagut recor-

dar-lo amb uns versos d'ell de l'any "1960, verses .que han estat trobats per..
l'arqueóleg del Museu del Mar Lluís Mormeneo i per un servidor com a aju-

dant seu en la llarga tasca de fer l'inventari al Museu del Mar envers el tras-

pás de la col-lecció a)' Ajuntament.

TESTAMENT D'EN CARNESTOLT~S

llegit al local de la

CONFRARIA DE PESCADORS
de

VILANOV A 1LA GELTRÚ

*

1 de marc del 1960

¡Pescadorsi peixateres!
¡Remitgers i Marmelleres!:
!Bona nit! Us die de veres,
amb tó encésdel més sincers,

com més de plaent l' estada
en aquesttan gran local,
on, cada any, per Carnaval,
amb tanta gracia i soltura
poseu lloses de quaresma,
quan veieu que perdo l'esma,
a la meva sepultura.

L' Acte s'ha fet tradició.
Per aixó us die, amb emoció,
que si a la vida m'aferro
ésper celebrar l'enterro
quan arriba l'ocasió.
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Avui n' és la gran diada.
1ajutjar per lo que veig
mai us embafa el magreix,
la barrila desbocada,
"el fregar l' all" i el festeig.

"

Podria enterrar-me a Nica,
o bé a Rio o a Venecia,
ciutats ahon la facecia

del meu regne, és corredissa
pero no. La benauranca
no la cerco pas a Franca,
ni a cap lloc del gran Brasil
famós pe seusCarnavals.
Tinc fam d'estar a Vilanova
i, com molsa que s'aferra,
sia en pau, amb ansia o guerra,
ric, deixo, o en poca roba,
no em toqueu Vilanova,
qués lo més gran de la terra.

Quan el metge "del seguro"
amb aire un bon xic mofeta,
bo i tornant-me la llibreta,
em diu que perqué m'apuro,
que estic sa,queno tinc res,
jo em die: "Malament. Ja n'ets.
La dinyes, sensecap erro".
1ací vine, pel meu enterro
ben aprop del Llimonet.

Vine a morir en aquestpoble
q~e té un xiquet de sentó '
degoma, de vr i cotó,
peto qués senyor y ésnoble,
quése~mic de raons,
té inteligencia i donaire,
i la tebiesai flaire
d'un rodó paAe crostons

"oi i
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Us diré, i no.us dorfo coba,
que lo millor d'aquest món
és ésserpaisá del Trifón:'
Esser fill de Vilanova. -,:
La qui besala ntar blava .
de la gamba beneida.
La mar que en una "cenyida"
omple el Pesde peixetada.

M'he fitxat que l'estació
estaun bon xic restaurada.
De grans fotos 1'han dotada,
i amb bona il-Iuminació.

També he vist - votu a d'ell-
que sestá solucionat
i esve de ferrn treballant
el famós pas a nivell.

Pero lo de millor fatxa,
que m'ha plagut amb escreix,
ha estatel formós Passeig
que ara teniu a la Platja.
Es un orgull ben legítim
per tots els vilanovins
mostrar a forans i veins
el vostre PasseigMarítim.

Les reformes mésjoioses
que Sitges veurá amb alarma
seranel Passeigdel Carme
com també el de Ribes Roges.
Comfiem, no fa Tanasi
ni visionari ni Tófol,
que'l Passeiga Sant Cristófor
arribara a Sant Gervasi.
Aixó i els modems fanals
donara al PasseigMarítim
un caire d' orgulllegítim
com en poques capitals.
Quan les reformes ja fetes
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s'hauran d'arreglar facanes
i que el "SOL VI" en les aiguades,
no s'ompli tot de bufetes.

També cal- voto al dimoni-
que més no s'ens martiritzi.
Ja éshora que s'urbanitzi
la Rambla JosepAntoni.
Fora plets, paper i tinyetes.
Ves si en Degaulle ho sabrá
i una bomba tirara
damunt del casol del Betes".

Bé. Si tinc que ser-vos sincer
voldria encetarun propósit.
Passarrevista del Posit
i fer un xic el tafaner:
S'ha dit que hi ha dos boters
que's podrienjubilar,
que encaresentenpiular
ocellets d'amor sincers.
De diferenta botiga,
fan tots dos el bon minyó:
Es parteixen un pinyó,
i un ranxo de pa de figa.
Si en Palau vol éssercom cal,
com no és xicot dels ineptes,
que'ls hi timbre les receptes
per la JaleaReal.
Així els boters podran dir
que son com la jovenalla
i sentir com revifalla
l'estiuet de SantMartí.

Sempreen progressives fases
el 'lCabildo"i els jerarques
us han donat noves barques
i un bonic grup de nous cases.
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Ara cal que bé ho tntcteu;
que no per éssercomunals
confoneu en orinals .
els pisos en que habiteu, ". :

'No feu nois, actesterribles;
sigueu ben pulcres i néts,
no embruteu pas les parets,
i no requiseu fussibles.

Seque heu fet ball de casats,
reunions i Comparsa,
i que no haveu fet el garca
i els petaconsheu gastat.

Séque ballant heu vist senyes
més bones que les d' en mar;
de "pechuga" us heu fet fart
i senspensar gensen feines.
Amb la má vora "La Clota",
heu sentit créixer "El Més Alt",
i "El Rodó" l'heu vist com cal,
contemplant una xicota.
Mirant per dintre els escots,
per la "Barbada de Fora"
haveu vist i en molt bona hora,
la blancor deis "Cogullots".

Visqui, dones, la "La Mar de Nit",
com "El Fum" i "La Trencada";
més quan és l'hora ..passada,
empenta,magreig,.. bullit ...

Les balladores son flors.
Vivillones molleretes
que volen penetrar, inquietes,
dins la nanca de l' amor.
Caleu bé els tons prop del cor,
que amb bon "enfás, mata i molses,
i l'esquer de paraules dolces,
capturareupescadors,

.'.-.
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una hermosa sirena
per alegrar-vos la vida,
ja que ací, a la Cofradía,
la Sala ri'está ben plena.
No espereufer la piu-piu
que mansatingueu la sang
com el Llorens de l 'Estanc
o cobreu del Montepiu.
Allavors ja tot son bosses,
pellotes i flaciment,
i ni els fets ni el pensaments,
ja no van ni en carrosses.
Que fareu, us tinc de dir,
si veieu "bolles"d'aimada,
si, ja vell, la peixetada..
la veus... i no pots cenyir.

¡Ah! M'havia descuidad,
de dir-vos que ésun encert
haver pintat tot de vert
el Café [Está millorat!
Només passaque'l pintat
de bancs és de prim "no miro",
i ara, aquell que fa "el ramiro"
queda,pel cul, enganxat"!

1els del "Berkel" - ¡poquespenes!-
que ignoren, perdent les cebes,
que "nunca segundaspruebas
fueron,.en futbol, muy buenas!?

¡I ara, babaus!- Ho veieu!
[Res d;anar a la Regional!

; '~Ben mirat, per aixo, és igual.
., [Tan de bé vos ha fet Déu!

En';Flor~n'cino és don manyes
de canviar l'entoldat
i ja veieu que ha passat:
S'han pq:4i"ittotes les canyes.
Resulta, ara, que al Café
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?i ent~ael sol a I'eitiu, .
1a l'hivern es fret l ombnu
quan si hauria d'estar bé,

En Florenci no yS capfica;:
la qüestió es ompli el coba,
convencut qu Vilanova
encaraes l 'Havana Xica.
¡No hi ha estufa ni braser,
com si tothom, gran quimera,
tingués una cafetera
que escalfi amb el paner!

Vingui el notari un moment
amb "folio"i paper sellar,
perqueja estic espantat
i vull fer el meu testament.

Vull deixar per "Sigroner"
per ajupir més als amos,
dos fiscals ben "mal hermanos"
i un tribunal ben sever.
Al "Besito un morteret
perque ell i el "pata de llamp"facin
pesqueresen gran,
i no a rems en un botet.

Al "Sapet" ja tip de llum,
deixo un molí del més bons
per fer puré de cigrons
per qui li agradi elllegum.
Deixaria pel Sendrós
una gorra virolada,
pero, nois, com que s'enfada,
no li deixo res, ni un os.
Vull deixar per "L'Estisora"
perqué veig queja no talla,
per tenir la gent a ratUa,
una pedra esmoladora.

Reservo pel Teixidor,
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que no han cobrat els coets,
caliquenyos; dos paquets,
i pel pél, un fixador.
Per fer-li passarla rabia
a Regina del "Besito"
deixo un inspector "Ilorita"
ben tancat dintre una gábia.

Al Victorino, i no erro,
un parell de calcat fi,
perque si esmore un vehí,
pugui així assistir al' enterro.

A Francisca Peixera
canvi, ibalancescromades,
que, a la Llotja, per pesades,
li vindrán bé. De primera.

Per la "Niña de los Peines"
castanyoles i guitarra.
Pels vigilants una parra.
Pel Morató molt menys feines,
quan faci d'entrenador.
Xerrameca pel noi Tetes,
Per la Victoria un Coletes
i pel Má, un bon mocador.

Per "Jaume" i la "Rosa Ila"
dos millonets d"'anticipo".
Per la barca deIs "bon tipo",
"EIs Guapos,una cotilla.

Pel "Pedruell" i "La Blava'
" '
. C¡Uevan a toc de "Trompetes",

\m bon tip de fer pessetes
fins ~ue no puguin dir fava.

A 1"'AtáIaya", bon ranxo,
un motor qu,eno s'espalla,
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forces noveles pel ~atlle
i un ea.... ea:.. .liquenyo pel Pa!lx,?-

Pella "Moncho" que "trepita"
com un Vesubi inflamat,' <

l'hi deixo un ou remenat;
i .. que s'embarqui Rita,

Pel "Xerif" de la "Montseny",
que procuri xutar a gol,
que'l Pin sapanar sol
i amb fet fitxatge s'empeny.

Perqueels Llums arrenquin sella
els hi escriuré a tots plegats
els catorze resultants
que va endevinar el "Botella".

Pel "Cabildo", vull deixar
bons auguris i -¡ esben cert¡
el desig de que l' encert
no els deixi d'acompanyar.
igual anhel també rebi,
de part d'aquest servidor,
nostre bon Patró Major,
benvolgut company Eusebi.

Pel "Conserje de los Mares"
l'Estrada, alies "Campanero".
un retrat ben "postimero"
del gran "Luisito" Suárez

Deixo pel Jaumejoguets
per si no vol molleretes;
podrá així passarestonetes
entretingut amb els néts.

1pel Joan "El Manila",
"Mandamás" de Calafell,
una cartera de pell
i una galleda de tila
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pel gran dia de I'estrena
deis seusfilms "Varar con pena"
i "Haznos un Puerto Monina".

Al "Camassec" I'hi he dut
guants de boxeig deis més bons,
per quan I'hi robin els ploms
comencar a fer ulls de vellut
Per I'Enric, un coll planxat;
Pels "Gallegos" una gaita;
i per L' Arinyo, si es faita,
un massatgeperfumat.

-, '.

Pel "Matalasser", una boina,
d' aquelles que ell ja sap;
pel "Federico" en peca, un nap,
perqué no sembli un rampoina.

Per tothom de Calafell
i de Sitges, en Climent,
1"'Americano", el valent,
l'Estevet i el "Passarell",
a tots els hi he deixat
un bon record que conhorta,
amistad acrissolada,
i una sincera abracada
del nostre Pósit, ben forta.

",

"

1a vosaltres, amics tots,
que heu tingut la paciencia
d'escoltar la poca ciencia
i lo banal deis meus mots

. .us die: Merces.- Ja em fa mal,
, ae xerrar, la-garganella,

'que ja dec tenir vermella
con ~errodins la fornal.
Ja s'acaba el Carnaval.
Ara¡ a tieballar amb dalit!
i a mirar.011;poseuels peus.
¡Molt agraít. amics meus.
Fins I'any vinent.Bona nit!

51



Historia ------------~----------------~---------

Recordo també al Josep de l'estanc per tota la\iivertida xerinola 'que muntava

amb "l'Enterro de la Sardina". El ball i les disfressesal primer pis i al café del

Pósit que foren a Vilanova l'atracció mes important.dels primers anys del car-

naval vilanoví de la posguerra etc. Festa esperadaper la joventut de la platja i

de la vila. La guarda-roba estava al cárrec del pescadof i expresident de la

Gent Gran Caries Batlle BadeIl.

També vull fer memoria de la Festa de la VeIlesa a les voltes de Nadal, al

local del Café quan Joan Lloveras el Bullo, l'any 1980, des,de dalt d'una

tribuna va recitar la poesia en record del temporal del Joaní, de I'any

1915, a la mar deis Ganxets en el que es van perdre el Joaní, el Coco, el

Petarrer i el Peret de la Mundeta fets els quals no hauríem d' oblidar que

l'any qué ve 2015 fará cent anys.

A la Festa de la Vellesa també vaig veure i sentir cantar quatre anys després

del pare, al fill, al tenor JoanLloveras.

Per finalitzar no puc deixar-me el que molts de vosaltres ja ho sabeu millor

que jo: tot el que fa referencia al Pósit de Pescadorsque fou l'embrió del nai-

xement de la Casadel Mar.

Al principi del primer quart de segle, XX, quan el cornerc de la nostta platja ja

va anar a la baixa i el Gremi de Marejants estava tocat de mort augmentá la

pescai el cooperativisme. Aleshores, degut a que l'altre Pósit, avui Associació

de Veíns, ja quedava petit els pescadors varen creure fer un edifici nou. A

l'any 1.921 va caldre enderrocar dos magatzems vells, un del peixater Massa-

na, l'altre era del Pallufando. Amb tot el sacrifici que comportava, els pesca-

dors van haver de demanar dos préstecs al govern de 70.000 pessetescadas-

cun.L'arquitecte va ser el de l' Ajuntament, Miró Guibernau, i el mestre

d'obres era conegut per Nando. L'edifici esva inaugurar el dia de SantPere de

l'any 1.925 amb un cost de 30.000 duros.

Les estancesvaren ser destinadesa oficines agafant tota la llargada del balcó.

Recordó quan la meya vinguda a Vilanova, a l'any 1954, als empleats

Sr.Palau, la Sra. Rosalia, l'Esther, el Sr.Ballester, el Sr.Pere Gutiérrez, Cisco

Rosés i Vicenc Roca aleshoresmolt jove. En principi, segonsla historia, quan

es va inaugurar, la sala de reunions i el cine van ser destinats al primer pis. El

cine va arrendar-lo el pintor Martí Torrents autor deIs maravillosos frescos

abansmencionats, home escardalenc,pero gran d'estatura fisica i humana que

aleshoresja tenia arrendat el Teatre Bosc. El café abarcavagairebé tota la



planta baixa amb una vivenda al fons.

Només em resta dir que les relacions entre la Casadel Mar el Museu del Mar i

el que sera en el futur l'Associació dels amics del Museu del Mar cada .dia

haurien de ser més fortes, car tenen, tenim, un denominador comú com és la

mar, la sevagent i la sevahistoria.

JosepAyza Rosales

Vilanova i la Geltrú 23 de febrer de 2014

"..1 ¡

Casadel Mar. Vilanova i la Geltrú
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