
__ 25 anys del Muse~del Mar
Museudel Mar. la mainadano rep ni la més lleugera

En aquells dies l' Alexandre Ribó nociódeculturamarinera,carelsplans
arqueolegnaval dedicat a l' estudi de d'estudis la negligeixen".
la terminologia náutica catalana i Pertant la primeraexposicióquees
delegat de Iambit de Navegació i va fer 1'any1979per les festesdeSant
Pesca, deia en una de les seves Pere-Setmanadel Mar tenia corn a
presentacionsfora de Vilanova: "que finalitat varíes expressionsculturals
la cultura marítima catalana tot i que s'havien anat discutint des d'un
essentl'aportació mésnotable que la principi. Per una part fer un recull
cultura catalana ha fet a la cultura important de peces i aglutinar al
universal ha quedat abandonada maxirn aquesta torea tan viva que
d'una maneradeplorable.Tan és així tenim a Vilanova d'artistes,artesansi
que hom la passaper alt tant a les entussiastes,enamoratstotsdelescoses
universitats com a les escoles de marineres i demanar la col·laboració
náutica.Els pocspescadorsi mestres a lesentitatsméso menyslligadesa la
d'aixa catalans que queden, últims platja com la Creu Roja, el Posit de
hereusd'una tradició ancestral,están Pescadors,elsescafrandistesdelSARC,
plegant,i lessevestecníquesacurades, La Gavina, el Club Nautic i sense
així, com llurs 'obresdesapareixeran oblidar enaquellanyala recentcreada
sensedeixarrastre,siaperqueestracta Institució de Governcomerael nostre
d'unsconeixementsdetransmissióoral recent Ajuntament Dernocratic per
siaperque les poquesbarquesde tall donar a conéixerla inquietud queens
catalaque queden,en fer-sevellesen movia.
compted'anaraparar alsmuseus,són Als inicisdelMuseudelMar tampoc
cremadesa lesplatges...... no es pot oblidar la Institució

L'AlexandreRibó digué tambéque Balagueriana,al Centre d'Estudis i a
s'havien realitzat col·loquis sobre lasecciód'Etnologiai alsseusmembres
assumptescom"1'economia marítima MerceDuran, Eduard Muntané,Lluís
catalana", "1'arquitectura de les Cardona, Llursa Garriga, Montse
embarcacionscatalanes","la historia Bardí, Xavier Rafols, Carme Fonts,
de la navegacióper l'Ebre"etc.. i que Neus Parras,PaquitaRoig Galcerani
tambévaren du~ a terrpeun .curset al seu president Xavier Orriols. Cal
de vocabulari marítim catala...j recordar a la directora del Museu
continuava:-Feiagoig de veure com Balaguer senyoreta Basora, la qual
una colla de nois i noies ben joves •sempreremarcavael perill de perdre
apreniaambil-lusió'els nomsde:bocal, el poc que relativamentquedavai de
sotabocal, ernbons, trossa, davant, 'que s'hauria de comencara fer una
orsapop...... recollida d'ormetjos etc.....

Remarcatambéque degut a aquest. Es a partir de llavors que tenint
raonament els catalans viuen:: contactesamb aquestsaleshoresmolt
d'esquenaalamarprecisamentperque jovesparticipantsi valorant el prestigi
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de la Institució Balaguerianacom a recuperar l' embarcació "Arisó II" i
entitat representativaal nostre poble que van fer donacióla tripulació i el
escreucomencarla tascade recollida.~.seu~rmadorsenyorMaldonadova ser

La idea de fer aquellaexposicióva una grar; atracció al situar-la fora al
néixerel dia 22-2-79enel sentitdeque. carrer enfront de la Casadel Mar.
la primera fos per SantPere-Setmana Esvatreballarambmoltail·lusióde
del Mar i siguésfeta per'la Comissió manera foordinada sense
Pro-MuseuMariner,perorepresentant protagpnismesi aixo va ser un gran
al Centred'Estudiscomaentitat legal. estímul perque la primera mostra
Ideapero queesconcretamolt tard el marineraaVilanovai la Geltrúdetota
dia 18-5-79. la historia es .pogués muntar tan

Cal dir quedeu dies abansencara extensai en tan pocsdies gracias en-
no havia resmuntat, perodeguta que tre altrespersonesa:
l'última setmana es va treballar Llorenc Andreu, pescador i
intensament va poder-se realitzar taxidermista per excel-lencia, el qual
amb molts nervis, pero aixo sí, amb va donar a conéixerpúblicamentper
un "bon retenidor a proa" per primera vegada la sevacol-lecció de
controlar-los. peixos dissecats, demostrant una

Aquella iniciativa es va exhibir a voluntat i una gran capacitat
diferents llocs donada la gran organitzativa.
participació: Amb l' autorització L'Albert Sanabrapatró i armador
de La CreuRojadel Mar esva treure va ser un gran puntal; el sentiment
de l'Estació de Naufr ags el bot profund per tot el de la mar i de la
salvavides quedant exposatdavant platja unit a l'empenta,allideratge, a
mateix junt amb un canó de bronze la personalitati l'orgull del seuestirp
que servia en casde necessitato de mariner el va fer imprescindible fent
naufragiper llancarunabalaambuna també una aportació nombrosa de
sirgueta amarrada, al vaixell pecesd'ell i delasevafamíliaSanabra-
socorregut. Aquesta sirgueta era Illa d'un gran valor historie i
cobradad'una maneraespecialper a sentimental.Motius pels quals,no és
que no s'emboliqués al disparar, per casualitat que despres fos el
establint-seaixí una conexió des de Presidentdel Museudel Mar.
terra o des del bot salvavides amb En Jaume Bertran, conegut pel
l' auxiliar per facilitar el rescatde la Ferrerde Mar; era un homepopular
tripulació o qualsevol maniobra de amant de l' art que al tenir amples
recuperació,d'ajut, salvamentetc.La vínculacionsa aquestmón aVilanova
d'eines,vestimenta i ormetjos,mini- va conectar amb els quaranta cinc
atures,fotos, dissecació,esculturade pintors vilanovins que van presentar
fusta de Jordi Coll etc.al PesVelloLa les sevesobres,exceptuantl'Armand
depintures i segellsa la CasadelMar. Cardona i Torrandell que no va
Més a més la gran ancora que va participar perque el dia 7 de juliol
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havia d'inaugurar una exposicióa Pie
Galeria.

La de segellsva estarmuntadaper
la PenyaFilatelica i dirigida amb la
cronología ordre i delicadesa que
requereixen aquests temes, pel Sr.
Conzalez,

No podemdeixar-nosaenFrancesc
PujadesAltero que es va incorporar
exposant seixanta pecesde la seva
extensacol-lecció d'etnologia, de les
quals trenta quatre d'elles eren de
calafatsi boters i posant-seal servei
de la mostra amb una contagiosa
animositat.

L'Albert Mauri, fill del conegut
pescadorPeret Mauri, "Marra," del
qual ja se'n ha fet resso més d'una
vegada aquestapublicació,ensva dir
que ell sen havia assabentatde la
intenciódeferun museu,permediació
de l'Armand Cardonai Torrandell.El
gest d'en Mauri descendent d'una
família de pescadorsvilanovins que
haviapescatagairebétotselsoficisde
lamar,va serper no oblidar-lo;va dir
que ens donaria molta part del seu
material.Juntambel-Xavii la Paquita
varern remenar amb tota llibertat
aquellabotiga irepletad'ormeigs,fins
i tot havia un covede vímet d(aquells
plansrodonsde quatre'robesque feia
servir la seva avia quan anava"a
vendrepeix a la placa.Reg:atons,olles .
de ferro amb seu,de varar' a dintre,
paiangres, pec~sde sardinal, ,alls; ~
burnois, tines, etc. fins i tot unes
romanesque portayena "bordo" per
apesar,anantper fora, la sardinaper;';
l'esquerdelspalangresde llus despres'
d'atracarun "llum" a la mar per fer-

ne més avia, així com també va
aportar una amplia col·lecció de
fotografies.

A aquella botiga de'n Mauri se't
desenvolupavael sentit de la recercai
de la valoracióde toteslespecesdegut
a linteres que el Xavi i la Paquita
posaven a tot el que anavaa parar a
les sevesmans,sensedeixar-seportar
pel nou,bonic i benpresentat,sinópel
sentit que tenia allo que trobavenper
insignificantquesemblés,puix queper
a ells tot era nou. De vegades, fins i
tot, aguantant els desprendiments
d'aquells prestatgesen alt, d'alguna
cofade palangreplenade pols, al cap
i als ulls, quan intentavem tocar
qualsevolormeig en desúspelsanysi
anys emmagatzenatsallí. Al contrari
delspescadorsque "tot ho fem anara
patadesper cuberta",ellss'homiraven
i remir aven amb paciencia i
perseverancia, des d'un pinzell
d'alquitranar, un fileret de la clau de
coberta, fragments de botxes, una
cadenetade xarxa, o sigui les malles
del contrafort dels arts, peces de
sardinal etc.

Amb l' angúnia de que "no
arribariem al gall" vaig petrolejar un
arjau i algunespeces més de fusta
pensantenalloquediemelspescadors,
de que el petroli quan tocala fusta fa
miracles i ja no es podris mai més.
Aixo no va tenir acceptacióperque
aquells joves portaven una cera que
s'havien estat preparant amb molta
curaquetambéla conservai no li altera
el color, amb la qual, els nois i noies
del Centre d'Estudis es varen passar
hores i hores imprimint-la frega que
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frega amb un drap. Cal dir, que les
botxes de fusta deIs arts
d'arrosegamentcansadesde bolejar; -
amb tota la il-Iu sió, quedaven
preparadesper a la posteritat.

Esva presentarper primera vegada
un planol de la plataforma pesquera
vilanovina escala 1:14.200 elaborat
amb tres centesescandalladesi amb
lesmateixesenfilacions,senyes,de les
muntanyes,masies,campanars,arbres
etc. que fem servir els pescadorsa la
mar.

La sogra de qui subscriu aquest
article, Ana Iberia, va fer donació
d'unes balancesantigues, quan junt
amb la sevamare venia peix, aquelles
en que algunespeixeteresfent-ne ús
de la picarescaposaven el ditet petit
amb tota la gracia per fer caure la
balancamés aviat. Havien pesatpeix
per als dosgermansPepito i Salvador
propietarisde1"'HotelIdeal" a laPlaca
de la Vila, després"Clínica Magriñá",
per al [aume de eaLa Fitorra i també
per a la Magdalena, la mestressade
"I'Hotel Carril" del carrer Padua,
posteriorment "Clínica Echevarría".

El Josepet Font el "Llebra" i la
família Sanabra van exposar dos
morters grossos per a picar sardina
barrejada amb sorra i fer pasta per
l' esquer de les nances de la boga.
Aleshoresencarahi havia homesque
recordaven i deien que a la
temporada,la bogaera l'esmorzarde
la platja, donesdonesi homesal matí
esperavenalsnancersper comprar-ne
un grapadetben vivetes acabadesde
pescar. Una altra pesquera
desapareguda.

La família Roig-Galceranva exhibir
u vestit de metgeque pertanyia a:un
avantpassatseudelanissagademetges
Galceran,coma responsablede sanitat
a la riostra platja quanVilanova encara
.estavaen ple moviment de carrega i
descarregaper mar. Constavadel cos,
de la"gorra i d'una funda blanca que
sela posavenquanhavia infecció,pesta
etc.així comel documenton constaven
els noms de la plantilla de Sanitat.

Aquesta vestimenta estava ben
presentada dintre d'una vitrina. Al
damunt mateix hi havia un quadre
fotografíe de gransdimensionsque va
exposar Manuel Pinyol de cal
"Fabaro". Digne de veure, hi ha un
cetacimort de setmetresde llarg auna
platgetadel port de l'Atmella de Mar.
Amb lescasesal fondo, tota una gran
expectació d'homesdonesi nensl'estan
contemplant i sobredel mateix peix
estanquatrenensdrets,un deIsquals,
és el seuparequanteniaunsonzeanys
amb la vestimentade l'epocai la seva
gorreta. El seu pare va tenir el goig
d'ampliar aquesta meravellosa
fotografia tants anys curosament
guardada i regalar-neuna a cada fill.

L'Angel Olivé aleshorespresident
del Centre d'Estudis va oferir
desinteressadamentmil- fotografiesdel
Positde l'any 1922, quanencaraestava
en construcció.Venudes a vint-i-cinc
pessetesesvan treure 20.123 pessetes,
donant aixo una idea del molt visitada
quevaestarl'exposicióconsiderantque
noméslesvanadquirir un tant per cent
dels visitants.

Una pe<;ad'artesania, d' espart, ja
única, fou el pallet de la família
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Sanabra,el qual, s'estirava com una
estoraasobredelpallol deIsbastiments,
resguardant lesmantesi elscossosde
lhumitat.. Quan un pescador es
desembarcavad'una barca solia dir:-
" [a he plegat el pallet."

Al costatdel pallet i aportat per la
Rosade cal Xerina,penjavendos arts
en miniatura d' arrossegament
construíts pel seupareel Ton, i també
un gecde xubasquero deIsde tota la
vida fet a casa, de lona, amb
l'impermeabilització i l' empesa
aconseguit a base de capesd'oli de
pintura amb llapis plom i pols secant
tot secatal sol. Aquesta pe<;ajunt a
una garibaldina i a una marinera de
pescador que la Celia Llambrich
guardava amb molta estima del seu
maritva serpenjataun penjarobesque
amb molta il·lusio va portar la Sta.
Basora.La muller de l'Albert, la Núria
va aportar uns calcotets llargs de
pescadori unspeücs posatsambcura
dintre deIs seus esclops que havia
aguardat com un record d' aquells
temps.

La família Salvadori [osep Guash,
"Manyes" van presentar un
extraordinaricorndegairebédospa~s,
un caragol de~mar d'aquells-que els
pescadorsfeiem servir com a senyal
d'avísencasdeboira.Tot i quealguns
delsnois i noies del Centre-d'Estudis,
tocaven instrumentsde bufera com la
grallaningú d'ells'va sercapa<;de fer- ~
lo sonar com e( Jaume, fill del jbsep.
Amb la bonacaixa quedisposava fer
retronar lesparetsdel PesVello . :.~

El Dolfo de cal Cuíxa i la Tona de;
calMiquel de la Viuda, famíliaRovira-

Mas, van mostrar un barornetre
gairebécentenari.Tots dosde carácter
franc, cada dia de bon matí tenien
l' entrada de casa seva oberta i els
pescadors passavena guaitar-lo per
assabentar-sedel temps,desi leslletres
pujaven cap al bo o baixaven cap al
dolent,i decidir-sellavorssi caliavarar
elsbastimentsper sortir a pescar,sent
durant molts anys el barometrede la
platja.CuriosamentaCalafellho diuen
al revésque a Vilanova: L'anar capal
dolent per a ells éspujar i capal bo és
baixar.

No podia mancar la famosabarca
de vela en miniatura construida per
l' avi de cal Botella, la qual tots els
homes de la platja de Vilanova i la
Geltrú recordenquedenens,n'estaven
enamorats i sempre badaven a la
botiga.L'AnselmGrauva presentarun
vaixell modern d' arrossegament
d' altura impropi de Catalunya.
FrancescAyza un bastimentquillat de
vela, un de platja i un paquebot,tots
tres de fusta de caobade perfectes
proporcionsi artesanalmenttreballats.
Pere Dalmau va fer una valuosa
demostracióambel galió "SanFelipe",
una verdadera joia del miniaturisme
vilanoví. 1 també va ser presentat el
gran pailebot dun metre i mig, amb
dos pals i tot el velam construit per
Salvador Lleó. L' Albert Borras es
presentavacoma un nou miniaturista
navalambun altrevaixell devela,pero
l' originalitat va ser aportada per
l'Angel Luna amb el "Juan Sebastián
Elcano"construit pegant un cordó al
costat de l' altre de l' anima de les
estatxescompradesal desballestament
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de vaixells del nostre port: L'Alvar
Tubau ho va fer amb un Ilaüt,
presentatcom "La barcade la sal", un -
treball fi propi d'un ebanista.

N o podia mancarel CisquetVaque
mestre de l' art del jonc' amb els seus
porronsfolrats,nancetesi una copade
jonc dedicadaals "homes de la mar".
1 tambéel famós "Moisés" el qual va
ser enviat el primer dia de juny des
del bastiment"Manyes" dels germans
Salvador i [osep Guash i pel mateix
Cisquet amb un missatgedintre d'un
tub d'aspirinesi quedespresde45dies

"denavegarva sertrobat a la Farola de
les.Coles, CapdeTortosa,i recollit per
uns nens d'una Iamília que s'estava
banyarít .

Tot-aquest article és una petita
'demost'ració del que va ser i
representar1a primera exposició del
;Museu del Mar en record i memoria
delespersonesquevan col·laborar,les
quals no estan totes reflexades, així
com tambénomésuna petita part de
les aportacions fetes per la manca
despaí.

Josep Ayza Rosales
Vilanova; la Geltrú 17de juny de 2006

MUSEU DEL MAR 25 ANYS O/HISTORIA
A la junta directiva actual, en

compensacióa totes aquellespersonesque
van treballar als inicis del Museu del Mar,
com ens han recordat en els seus escrits,
FrancescRoig-Toquési JosepAyza Rosales
i que van contribuir amb les seves
iniciatives i idees a que el museu anés
creixent, ens agradaria per tot l' esforc
realitzat, que el Museu del Mar fos aviat
una realitat. Estemtreballant devalent, amb
molta il·lusió, per que la memoria histórica
no es perdi, i contribuir així al que varen
iniciar aquells primers homes, dones, i
institucions, amb aquella fe quevan posar
enaquestprojecte.

El nostre projecte, el Projecte
Museológíc del Museu del Mar, esmodest i
a la vegada ambiciós.El millor premi a tota
la feina feta,seriaque lespersonesqueenca-
ra queden d' aquelles que ho varen iniciar,
ho poguessin gaudir en un futur no massa
llunya. Volem recordar, desprésde vint-i-
cinc anys, a aquells que es van organitzar
per tirar endevant elmuseu.

La primera Comissió del Museu, es

va nornena l' any 1979 amb els carrecs
següents:

President, Doménec Bardí. Secretari,
XavierCarcía.Tresorer,[osepAyza. Respon-
sables d'Art, [oan Matas i [aume Bertrán.
Conservaciói Fitxatgede Material, Francesc
Roigi Calceráni XavierOrriols. Responsable
de recollida d'ormeigos,Dídac Santos.Res-
ponsablesde miniatures, Llorenc Andreu i
FrancescVaqué. Representants del Posit,
EusebiFerreri Antoni Sanabra.Responsable
difusió, J.F.Huguet Prats. Responsablede
qüestionseconomiques,Albert Sanabra.
L'any 1981:

- El 26de marc s'acorda que el nom
de l' entitat sigui el de "Museu del Mar",
pel seuampli significat.

- El 29 de juny de 1981,es signa l'
Acta Constitucional, per legalitzar-lo
oficialment.

- El 23dejuliol s'elegeix l' anagrama,
de l' entitat.

- El dia 20 de juliol, els Estatuts són
aprovatsoficialment.
Sent el Museu del Mar una Associació
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