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RECORDANTALMEU PARE
( EL VICENTICO):'

Nascut a Tarragona, molt jove, el "Vicentíco", esva quedar sensepare i es va
embarcar.Donada la sevajoventut i falta d'experiéncia liJvan encarregar la
feina de vigia, es pujava al pal i des d'allá albírava. Anaven a Mallorca, on
l' anomenaven"Sa Lot" (el noi ).

Recordo que ens explicava histories i llocs que li van agradar, com Santander,
les i\les Chafarinas i les Balears.

A Vilanova va arribar a la décadadels trenta.

La meya mare tenia molts pretendents, pero no la convencia cap en especial,
fins que va veure al meu pare que sortia del Peixerot. Ella el trobava diferent,
dones de veritat era molt guapo y molt simpátic. Al principi, va pensar que
podia serun estiuejant, dones al' estiu, en aquell temps, els turistes s'avorrien
molt, llevat que fossin pintors o escriptors, i molts demanaven passar el dia
pescant a les barques per experimentar la vida tan intensa deIs mariners i així
passavenels dies de les sevesvacances.

El Peixerot funcionava com una petita pensió, en aquella época, (com molt bé
explica Maria, la filla del Pau Pons, el propietari del Peixerot, a la revista La
Nostra Mar del 1996 ).El meu pare va tenir una gran diversitat de treballs, pero
el que més el defineix és el de pescador i, en arribar a Vilanova ven aviat es
va embarcar en un quillat, propietat del meu avi Rosendo Illa Miró, on el patró
de vaixell també eraun oncle meu.

La meya mare era coixa, dones, de petita, quan tenia quatre anys, va caure en-
redada en unes xarxes quan les remendadores del seu pare hi estaven treba-
llant. En aquell temps, al' hivern es feien les xarxes a la casadel meu avi, on
estava el restaurant Marítim. Cree que el coixejar l'acomplexava una mica,
s'adonavaque li deien "la coixa". Mira per on, que l'home més maco que ella
havia vist per Vilanova, la va veure, li va agradar i no li va donar cap impor-
tancia a aquestdefecte físico

1 el pare amb trenta anys i la mare amb vint-i-un es van casar, i el resultat es
pot deduir d'aquesta fotografia, tan bonica que acompanyaaquesttext.
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En comencar la guerra, els meus pares.ja tenien un fill. Jo vaig neixer en fina-
litzar la guerra, per la setmanade la festa major; ell encara:era presoner en un'..
camp de concentració de Lleó. La presó abansva serun monestir i ara, parado-
xalment, ésun exquisit parador nacional, el Hostaf de SanMarcos.

Com al Vicentico li semblava que no n'hi havia prou ámb la pesca per tirar
endavant la família, recordo que va comprar un'terreny en el que hi va fer un
petit hortet. Si fos avui seria just darrere d' on ara és el Ceferino. Davant, en
aquells anys, hi havia una casa on vivien uns pescadors que es deien Batlle i
que tenien molts fills.

Va aprendre a fer de pagés i teníem la verdura fresca. Recordo quan, pel meu
sant, em va regalar uns bulbs per plantar. Em va ensenyar a regar les nadales,
cuidar-les i les veiem créixer. També em deixava acompanyar-lo a buscar car-
gols desprésde les pluges. Un deIs records més macos que tinc, ésuna vegada

. de las poques que va guanyar molt i em va comprar una bicicleta, jo tenia 7
anys i la vaig triar de color blancoLa botiga estavaa la Placa del Pou, a la Gel-
trú, i cree que era d' un ciclista famós de I'epoca, anomenatAmela.

A vegadesli sortia el geni, tenia un carácter fort i la mare ens deia: "nens, sor-
tim una estonaa fer un tom i j a se l' hi passará", i realment se l' hi passava.Em
va ensenyara nedar amb uns surosa la cintura i ensexplicava que ell, a la Bar-
celoneta, fou un banyista que ensenyavaa nedar a noies de famílies benestants.
Sempretenia histories per explicar.

Va aprendre a fer nansesd'un avi pescador que era molt estimat de la platja,
que vivia a prop de casa,es deia JoanFatgini. Anava a buscar el joncs a Segur
de Calafell amb el seu gran amic pescador, Samuel "el Colas". Agafaven las
bicicletes, pujaven al tren i cap a buscar el material.
De més gran cuidava a les nenesque venien del Grup Escolar a passar l'estiu
aquí, com si fos un campament.Anava amb el seubarret semprecuidant el cap
del soL

Tantes anecdotesque podria explicar... Potser les tinc molt gravadesa la meya
memoria per haver viscut tant de temps tant lluny. 1 ara que sóc avia, en una
etapaque tot es llenca, per sort encarahi ha gent interessadaa fer memoria i es
recullen fets de persones senzilles ibones. Són records que quedaranper es-
crit i seranhistoria per altres.

M'emociono cada vegada que algú se m'acosta i em diu que ho recorda. Com
aquella vegada que en una sardinadaque va organitzar la Confraria de Pesca-
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dors l'any 2006, a la Masia d'en Cabanyes, s' em va apropar un horne i em va
dir: "tu ets la filla del Vicenticu" ? Em va explicar que ell el recordava molt la
primera vegada que s'embarcá de jovenet, a l'hora d'anar a dormir no tenia
com tapar-se, i el meu pare li va passarla seva flassadaperqué no passésfred.
Recentment, com sóc una avia moderna, rn'he ficat a internet ia facebook,
m'he trobat ambpersonescom Antonio CabezasAzuara que m'ha explicat
cosesque el pare li explicava de la pescao el Manel Tetas que també el recor-
da, i jo orgullosa de ser la filla del "Vicenticu" i de la Maria Illa Massana.

Ma. Lourdes López Illa

Aquesta fotografia
del Vicentico, el meu
pare, porta una de-
dicatoria aldors :

Las primeras sardi-
nas de 1963, un ob-
sequio de tu padre
para el día de tu
santo deseandoque
seasmuyfeliz",

¿Como las comerías
verdad?
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Embarcacions "MAGDALENA ILLA" i "ROSA ILLA".
Fotos cedidesper Ma. Loudes López Illa


