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PRESENTACIÓ 

L'exposició Barques a la sorra ha estat una iniciativa de l'Associació Patí Català de Calafell 

Mar Mític, Mar Lúdic per celebrar el bateig de la barca que portarà el nom de Carlos Barral, tot i 

que els seus calafats li diuen La Barrala, un malnom que s'està imposant. L’hem restaurat seguint el 

model i els colors del Capitán Argüello, que va ser la barca del poeta i editor Carlos Barral.  

L'Associació es va fundar per recuperar el malmès patrimoni marítim del nostre poble. És 

un projecte que té el passat com a referent, però centrat en un present que vol tenir un futur: 

estem impulsant els esports de vela amb  el manteniment d'un varador a la Platja de Calafell i amb 

el patrocini d’una Escola de Vela que forma futurs navegants de totes les edats. D'altra banda, a les 

drassanes de la nostra seu  restaurem barques antigues, que naveguen amb vela llatina, perquè 

tornin a la nostra platja les velles barques de pescadors. 

 

 
La Francisca. Arxiu del Museu Marítim de Barcelona. 
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Mentre anem recuperant algunes barques, hem volgut “fer tornar les barques a la sorra” 

reunint una petita mostra de pintures i dibuixos de barques calafellenques. Són obres d'origen 

divers, procedents del fons del Museu Marítim de Barcelona, del Fons d'Art Municipal de Calafell i 

d'algunes col·leccions particulars locals. Les tècniques i els estils també son molt heterogenis però 

el motiu és sempre el mateix: la barca com a figura mítica que sorgeix del passat.  

De què ens parlen aquestes barques, què ens diuen? Hem volgut esbrinar-ho fent parlar els 

pescadors que hi navegaven i les seves dones, perquè pensem que són ells qui poden fer parlar les 

barques. Podreu sentir les seves veus al Museu Casa Barral (Passeig Marítim Sant Joan de Déu, 18) 

on es projecta el complement d'aquesta exposició: un vídeo amb entrevistes als pescadors i a les 

seves dones. El vídeo també inclou una entrevista a la vídua del poeta, que ens parla de la relació 

que tots dos van tenir amb els pescadors de Calafell. 
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LA FRANCISCA 

 

(...) la Francisca, l'última vaca a la vela1 de Catalunya, que encara pescava als anys cinquanta. De 

fet la "Francisca"-―model predilecte de l’aquarel·lista Amat— va pescar fins que un accident nàutic 

va deixar fora de joc el seu patró, el Magí de cal Territ. La barca es va abocar i va baixar de cul per 

amunt fins als rompents. Es va abocar al coll de fora i el Magí va tenir temps de saltar a la mar, 

però no així el Maginet, que va quedar tancat al xollau. El pare el donava per mort, davant 

l'evidència que en aterrar-se la barca abocada ja no podria sortir, 

però el Maginet va destapar el doll i respirava com Jonàs al ventre 

de la balena. D'aquella feta el patró Territ es va ferir i la barca va 

quedar, per sempre més, en terra. Mentre se'n negociava la 

donació al Museu es va anar descomponent a poc a poc, 

entravessada per un altre temporal, just davant de casa meva, 

sota la meva finestra. Van saltar primer les orles i van quedar nus 

els medissos de l'obra morta i altíssims, esvelts, la roda i el gaó.  

Després, a poc a poc, es va anar foradant el folrat sota les cintes. 

Cada vegada era un cadàver més formós. La pintura verda es va 

anar fent transparent i els enquitranats nobles, com pàtina 

d'antiquari. Al final el carenat mig cobert de sorra, els medissos i 

els baus formaven un gran signe de les acaballes.  

 

Carlos Barral, La mar domèstica, Catalunya des del mar, 1982. 

 

 

 

Imatge 1- Cartell de La Francisca. 
Carlos Barral,  La mar domèstica, 
Catalunya des del mar. Ed. 62 

                                                 
1 Les “barques del bou” o “vaques” eren barques de pesca que navegaven amb vela llatina i practicaven “l'art del bou”, que és molt similar al de 
l'arrossegament. 
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Imatge 2. Maqueta de “La Francisca” realitzada per l'Ignasi de cal Moreno per encàrrec d'Alexis 
Barral. 
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Imatge 3- Elena Rull Mur (Calafell, 1928 – Barcelona, 2011), La Francisca, 1945, aquarel·la, 28,5 x 
36 cm, col·lecció particular. 
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EL MAR MÍTIC  

La iconografia de la barca és difícil de classificar, no respon a cap dels motius convencionals, no és 

exactament un paisatge, encara que sovint s'inclou en una marina, no és una “natura morta” 

encara que sigui un objecte inanimat, tampoc és un retrat, ni una al·legoria, ni una mitologia ni un 

tema d'història... però potser té un sentit que els inclou tots. Reproduir la imatge d'una barca en 

una pintura o un dibuix és un gest similar al que seria reproduir la d’un camió, o un carro tirat per 

cavalls, o un avió, o un tractor o una locomotora: es tracta de fixar el record d'una eina de treball 

que és també un mitjà de transport, vital per a la supervivència d'un col·lectiu determinat i que 

requereix unes destreses molt específiques per manejar-la. Barques, carros, cotxes, avions, 

locomotores, son enginys amb una aura mítica, artefactes molt grans, els més grans construïts per 

a l’ús humà, de cost elevat i llarga vida útil, i no és estrany que el seu record perduri en les 

mitologies del món del treball. 

De tots aquests artefactes, la barca és la que té una projecció plàstica més rica, probablement 

perquè es relaciona amb la poètica del mar, una de les més antigues de la nostra cultura: la mar 

d'ampla esquena, la mar lluminosa, la mar fosca com vi, la mar per on naveguen les barques 

veloces dels versos d'Homer. 

Més enllà de les pintures de naufragis, tan característiques del període romàntic, la barca com a 

motiu iconogràfic apareix amb el realisme, 

 

  

Gustave Courbet (1819-1887), Barca de pesca, 1865, 65 x 81 cm, Metropolitan 
Museum of Art, Nova York. 
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i és molt present en les obres dels impressionistes i postimpressionistes: 

 

 

Joaquin Sorolla, Pescadores. Barcas Varadas, 1915, oli sobre tela, 
100 x 120 cm, col·lecció particular. 

Albert Marquet, Barques de pescadors, 1906, oli sobre tela, 
Hood Museum of Art, Darmouth, Anglaterra. 

Vincent Van Gogh, Barques a la platja de  
Saintes Maries de la Mer, 1888, oli sobre tela, 
 65 × 81,5 cm, Museu Van Gogh, Amsterdam. 
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Gabriel Amat Pagès (Barcelona 1899-1984),  fou un conegut arquitecte i aquarel·lista molt valorat, 

germà del també pintor Josep Amat. Va pintar preferentment marines i vistes de ports amb 

barques. La seva passió pel mar el va portar a fer un viatge d’ampliació d’estudis en un veler per 

pintar escenes des del vaixell. La seva obra es conserva a moltes col·leccions privades, al Museu 

Marítim de Barcelona i al Cau Ferrat de Sitges. Gabriel Amat va pintar molt a la platja de Calafell als 

anys quaranta. Carlos Barral deia d'ell que gairebé “vivia de La Francisca”, referint-se a l’última 

barca de vela, que quedà abandonada a la platja i es va anar desfent lentament. Les seves 

aquarel·les son un testimoni de gran qualitat d'un temps en què les barques eren les protagonistes 

del paisatge marítim calafellenc. 

 

 

 

Aquarel·les de Gabriel Amat Pagès datades als anys quaranta. Museu Marítim de Barcelona 

 

 

 

Imatge 4- Barca del Camasec. 
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Imatge 5- Barques sense identificar 

 

 

 

Imatge 6- Barca sense identificar 
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Imatge 7- Barca del Grallé 

 

 

Imatge 8- La Francisca 
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Imatge 9- Barques sense identificar 

 

 

Imatge 10- Barca del Tarrit 
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Gravats Los barcos de Calafell d'Esteban Fernández Badeso, pintor i gravador nascut a Lleó l'any 

1951 que als 5 anys vingué a viure a Catalunya, primer a Sant Feliu de Llobregat i després a Molins 

de Rei. Actualment forma part de la Junta Directiva del Cercle Artístic, on imparteix classes de 

gravat. 

 

 

 

 

Imatge 11- Litografia  

 

 

 

 

 

Imatge 13- Litografia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12- Litografia   

 

 

 

 

 

Imatge 14- Litografia 
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UN PORT SENSE PORT 

A les parets de moltes de les cases del poble de Calafell hi pengen pintures de barques. Poden ser 

aquarel·les, olis, dibuixos, generalment de petit format i d'autors molt diversos, artistes locals o 

noms de cert prestigi en l'àmbit català del darrer segle. Moltes d'aquestes barques no naveguen 

sinó que estan varades a la sorra. Ara ja no hi ha barques de pesca a la platja de Calafell, però en un 

passat encara no gaire llunyà, barques i estiuejants convivien en aquest sorral que és un dels més 

extensos de la costa catalana. I en un temps una mica més llunyà, les barques ocupaven elles soles 

tot aquest sorral que va ser durant molts anys un port sense port. 

 

 

 

 

Imatge 15- José Nogué (Santa Coloma de Queralt 1880 – Huelva 1973), Arribada de les 
barques, oli sobre tela, 130 × 184 cm, Fons d’Art Municipal de l’Ajuntament de Calafell 
(FAMAC).  

 

 

Calafell. Un port sense port. Els homes han d’empènyer les barques cap al mar sobre fustes untades 

amb greix posades a la sorra, centímetre a centímetre, les espatlles vinclades sota l’estructura de la 

barca. Impossible per a un sol home, però tots a l’hora… 

“Costa Daurada” de vents suaus. El sol es pon, or sobre or. 
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Un testimoni d’homes i dones que treballen, fan broma, netegen peix. Les dones seuen a la sorra 

sota barrets de palla d’ales amplíssimes per sargir les xarxes de cotó tibant-les amb els dits dels 

peus. Xarxes que després apleguen i carreguen dalt d'un carro. Homes que fumen en pipa i porten 

boines negres, amb els pantalons arremangats ben amunt per a què el mar no els mulli. Homes 

amb cames com troncs d’arbres.  

Sortiran de nit a pescar sardines amb la llum blanca dels fanals de querosè. Pobres sardines –és un 

llum? És la lluna? Sardines apilades en caixes rectangulars. Els homes que tornen d’hora al matí les 

carreguen posant-les dalt dels seus caps, amunt cap al pòsit. I després, pas a pas, els homes, amb 

algunes dones i nens, tornaran a empènyer les barques sorral amunt, cap un port que no és port. 

De nit es pesca el peix blau – sardines i anxoves entren a les xarxes atretes per la llum. Reflexes de 

llum violeta. De dia es pesca el peix blanc: rap, lluç, llucets… Les nanses son com gàbies construïdes 

de manera que hi entrin els pops i els calamars, atrets per l’esquer, i no en puguin sortir. Escultures 

dins la mar. 

Hi havia molts perills. Onades immenses al rompent, l’aigua és molt freda a l’hivern. El dia de la 

Verge del Carme, patrona dels pescadors, s’ofereixen garlandes de flors a la mar per honorar els 

companys que la mar es va endur.  

Les veles van ser substituïdes pels motors. Les xarxes d’aquells temps son ara la nostra xarxa 

d’internet. Un munt de botigues per a turistes de cap de setmana plenes de productes barats 

tanquen la platja que ara és la meitat d’ampla del que va ser. 

Tot un món, que va ser. A bord, els homes beuen vi d’un porró i preparen el “ranxo” amb el peix 

recent pescat. El “pregoner” anuncia amb la seva trompeta les notícies del poble i les convocatòries 

properes. El “sereno” canta les hores, el temps, i fa que els homes es llevin per anar a ajudar a 

arrossegar les baques que han de sortir d’aquest port que no és port.  

¨Rosa Maria¨…¨Montserrat¨…¨Francisca.¨ 

Ara les ombres dels pescadors han quedat atrapades a la sorra, desenredant les xarxes. Sortiran a 

pescar ombres y mostraran les captures amb orgull. (Traducció: H.R.) 
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Imatge 16- Autor desconegut, Barques de Calafell, 1945, aquarel·la, 28,5 x 36 cm, 
col·lecció particular. 

 

 

Quan la poeta Linda Ehrlich va escriure aquest poema en prosa, les barques havien desaparegut. 

Ehrlich és professora de cinema a la Case Western University de Cleveland, editora de l'assaig An 

open window, The cinema of victor Erice i de diversos assaigs sobre cinema documental català. Va 

veure els pescadors en el vídeo Mars de records editat amb ocasió de la Fira del Mar de l'any 2009 i 

va quedar fascinada per les imatges dels treballs d'aquells homes que durant anys hagueren 

d’empènyer unes barques que sovint feien més de dotze metres d'eslora, platja avall en sortir a la 

mar, i platja amunt en tornar en terra, matí i vespre, cada dia... Ha estat la desaparició d'aquest 

món singular lligat a la pesca i al mar el que ha propiciat la consciència del valor d'aquest passat 

com a possible eix vertebrador d'un present sense imatge: no hi ha res a la platja, només banyistes 

a l'estiu, l'ampla esquena del mar és buida. Si tota mansió de prestigi ha de tenir un bon fantasma 

per acreditar un passat noble, Calafell construirà el seu fantasma, la imatge d'un passat que es 

resisteix a esborrar-se i malda per reaparèixer ―en un vídeo, en una exposició— per mirar de 

trobar-li un sentit a un futur incert. 
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Imatge 17- Ramon Sanvisens (Barcelona 1917 - 1977), Remendadores sota la vela, oli sobre 
tela, 29 x 37, 5 cm, col·lecció particular. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 18- Exvot, 1892, oli sobre fusta, 22 × 32,5 cm , Museu Casa Barral. 
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Imatge 19- Elena Rull Mur (Calafell 1928 - Barcelona 2011), Barques sardineres, oli sobre 
fusta, col·lecció  particular. 

 

 

EL CAPITÁN ARGÜELLO I ALTRES BARQUES  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 20- Rafel Romeu , El Capitán Argüello navegant “a la 
mala”, litografia, 44 x 29,5 cm, col•lecció família Barral. 
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El Capitán Argüello va ser una de les barques de pesca més singulars de la platja de Calafell. La va 

fer construir el poeta i editor Carlos Barral seguint el model de la que el seu pare, l'editor i 

copropietari de l'empresa d'arts gràfiques Seix Barral, havia adquirit quan l'any 1928 va establir la 

seva residència d'estiu a la platja de Calafell. El pare de Carlos Barral utilitzava el pseudònim de 

“Capitán Argüello” per signar textos de divulgació cultural destinats a escolars que publicava la 

seva editorial.  També era un gran amant de la pesca i a Calafell va trobar el lloc idoni per practicar 

la seva afició. La seva barca potser va ser una de les primeres que no tenia un ús laboral, sinó 

esportiu o lúdic. La barca, retratada pel pintor Gabriel Amat, era més gran que les seves 

successores. Va ser confiscada durant la Guerra Civil i, segons testimoni d'Alexis Barral, va acabar la 

seva vida passejant turistes al port de Barcelona. L'avi Barral va morir d'un infart a Barcelona l’any 

1936 i el seu fill va heretar la passió per la pesca, el mar i la platja de Calafell. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21- Manel Berbis, El Capitán Argüello, 2002, aquarel·la, 58 × 73 cm, FAMAC. 
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Imatge 22- Gabriel Amat, El Capitán Argüello, aquarel·la, 49 x 62,5 cm, col·lecció família 
Barral. 

 

 

L'any 1954 Carlos Barral es va casar amb Yvonne Hortet. La boda es va celebrar a l'església de la 

Platja de Calafell. Els mariners del bot salvavides, una altra barca calafellenca singular, els van 

escortar amb els seus rems i el pescador més gran del poble va presidir el seu banquet de boda... 
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Imatge 23- Manel Berbis, El bot salvavides, 2002, aquarel·la la, 62,5 × 81,5 cm,  FAMAC. 

 

 

 

Yvonne guardava el record nostàlgic 

d'un pare mort prematurament que 

també era un apassionat de la vela i el 

mar. Per això, no li va costar gaire 

compartir amb el seu marit 

l'entusiasme per Calafell i els seus 

pescadors: va ser ella qui li va regalar 

la barca de pesca que el poeta va fer 

construir seguint el model de la que 

fou del seu pare. La va batejar amb el 

mateix nom, Capitán Argüello, i la va fer pintar amb els colors de la ceràmica àtica: el roig de la 

terrissa i el negre de la tinta de calamar.  

El gran amic i traductor de la poesia de Carlos Barral, Dario Puccini (Roma, 1921-1997), va passar 

algun estiu a Calafell i descriu amb molta gràcia els treballs del poeta per tenir cura de les seves 

barques: el Physis, una barca petita de rems, i el Capitán Argüello... Des del punt de vista de 

l'habitant de la ciutat, tenir cura d'una barca és una feina feixuga! 
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LES DUES BARQUES DE CARLOS BARRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment Calafell és una de tantes platges espanyoles inundades de ciment i de gratacels 

horribles que s'estiren amunt per treure el cap sobre el mar, però fins als anys seixanta era un 

poblet de pescadors, entre Barcelona i Tarragona, que conservava tot l’encant del seu origen humil. 

Llavors la platja era plena de barques de gran eslora que es dedicaven a la pesca de la sardina: amb 

un cabrestant les traginaven del mar a la platja o sovint eren els mateixos pescadors els que les 

empenyien, a la llum de les torxes, de la platja al mar, com aquells homes de la família dels 

Malavoglia de Giovanni Verga, quan partien per les seves arriscades nits de pesca. Allí, en aquell 

poble, en aquell mar, Carlos Barral hi tenia una casa amb un gran balcó de rústiques taules de 

fusta, i allí, en aquell mar –com ell mateix va demanar– van llançar les seves cendres després de la 

seva mort prematura, quan tan sols tenia 61 anys.  

Érem molts els que ens consideràvem amics de Barral, home de vasta cultura i d’extraordinari 

talent d’editor, poeta i prosista, i cadascun de nosaltres (catalans, espanyols, italians, francesos, 

sud-americans) en podem tenir un record diferent: el seu cos àgil i prim, gairebé esculpit en fusta 

d’olivera, la seva barba excèntrica de vell mariner, la seva conversa àgil i sempre esquitxada de 
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records i de citacions exquisides, els seus judicis mordaços i savis, les seves rareses i el seu 

histrionisme, el seu compromís polític i humà, la seva innata vocació de ser i esdevenir personatge 

fabulós, esclau de la seva pròpia llegenda.  

Les cròniques dels dies successius a la seva mort han rendit homenatge a la seva meritòria tasca 

d’editor, de creador d’aquell Premi Internacional dels Editors i del Premi Formentor, que va 

permetre que la literatura espanyola sortís de l’enclaustrament de la dictadura franquista i del seu 

aïllament provincial; o al poeta rigorós, capaç d'inserir en la  història i en l’actualitat palpitant les 

seves memòries privades però reals i les seves memòries llibresques, o al prosista irònic i agut, 

capaç d’elevar els tres densos llibres de records de la seva pròpia autobiografia a la categoria de 

“novel·la exemplar”.  

(...) 

De totes les seves virtuts –públiques i privades, literàries i culturals– no sabria avui quina 

commemorar amb més intensitat i calor i precisió: potser aquella de poeta, perquè recordo, com a 

traductor dels seus versos, com d’impregnades de matisos i de significats secundaris són les seves 

frases poètiques, com la lliçó de Jorge Guillén, de Vicente Aleixandre i de Luis Cernuda havia incidit 

en la seva experiència lírica, de substància evocativa i figurativa. Encara que en el record que tinc 

d’ell, i segons la imatge que d’ell millor conservo, prefereixo sempre pensar-lo i “veure'l” a través 

dels ulls dels meus fills, que el van admirar com a patró extraordinari i nadador fabulós, com una 

mena de numen marí sortit dels abismes més profunds, estriat d’algues i de salobre. No és per 

casualitat que en els seus llibres autobiogràfics i recordant la dificultat de mantenir a l’aigua dues 

barques en època de mala mar i tempestes, Barral es refereixi dues vegades all meu fill Andrea, i 

citi en italià una frase seva de nen estupefacte: “Ma che fatica avere due barche!” 

 

Dario Puccini, Le due barque di Carlos Barral, Florència 1991, traducció de Margarida Almirall. 
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Imatge 24- Elena Rull Mur (Calafell,1928 - Barcelona, 2011), Nena a la platja amb el Capitán 
Argüello i el Physis, oli sobre fusta, 24 x 18 cm, col·lecció particular. 

 

 

Imatge 25- Xavier Blanch (Barcelona,1918 - Madrid, 1999,) El Capitán Argüello, 1996, 
aiguatinta, 53,5 × 68 cm,  Museu Casa Barral. 
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Imatge 26- Doctor Olivé, El Capitán Argüello davant del Pòsit de Pescadors, 30,5 x 25 cm, 
col·lecció família Barral. 

 

 

 

 

EL MAR LÚDIC 

 

 

 

Imatge 27- Ramon Moscardó (Barcelona 1953), Mar Lúdic, litografia, 117,5 x 44 cm, col·lecció 
família Barral. 
 



29 

 

 

Els anys del segon Capitán Argüello (1960-1990 aprox.) van ser els de l'inici d'un procés que va 

portar a la desaparició de la pesca a la platja de Calafell. Durant els anys seixanta i setanta 

pescadors i turistes compartien la platja... A poc a poc els turistes ho van ocupar tot i els pocs 

pescadors que quedaven van portar les barques al port de Vilanova. És el temps del Mar Lúdic, dels 

esports de vela i de la reconversió de moltes famílies de pescadors al sector de l'hostaleria. Carlos 

Barral va ser testimoni de l'inici d'aquesta transformació i va intentar frenar els seus efectes 

destructius sobre el paisatge que tan estimava amb la seva intervenció, com a senador per la 

província de Tarragona, en la redacció de la Llei de Costes (1988). La seva mort prematura l'any 

1989 li va estalviar l'espectacle de la destrucció definitiva del poble mariner que havia estat la seva 

segona casa i la seva referència identitària més persistent. 

 

 

 

 

 

Interior i exterior d’una arca de fusta pintada per Carlos Barral Agesta, Museu Casa Barral. 
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Imatge 28- Elena Rull Mur (Calafell 1928 – Barcelona 2011), Barques velles al costat del Pòsit de 
Pescadors i del Bar La Marina, 1996, 24 x 18 cm, col·lecció particular. 
 
 

 

Imatge 29- Autor desconegut, Botigues de mar i barca vella a la platja, cera sobre paper, 38 
x 31,5 cm, col·lecció particular. 
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Les barques a la sorra es van fer velles i van anar desapareixent, les que van quedar es van 

convertir en un souvenir nostàlgic d'un temps que ja no és el nostre. 

 

 

 

 

Imatge 30 -J. Ll. Rovira, Vela Llatina, aquarel·la, 40 × 50 cm, FAMAC. 

 

 

Probablement, aquest ha estat el canvi més radical que s'ha produït a la costa des de molt antic, 

des dels inicis de la història, potser. La vida urbana i la industrialització no havien afectat la costa, 

ha estat la societat de l'oci i el turisme de masses els que han destrossat un paisatge en principi tan 

cobejat (H.R, De la finestra al balcó, 2005). 
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Imatge 32- M. Socias, Dues barques varades a la platja, 1998, oli sobre tela, 57 × 66 cm. 
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ELS HOMES DE LES BARQUES  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria interessant d'aclarir per quina convergència de condicions nàutiques i climàtiques, la platja 

seca de Calafell es va convertir en un port pesquer tan important al llarg de poc més d'un segle. Hi 

té molt a veure la batimetria. Molt a prop d'aquestes platges es troben fons rics, com la Planaceta 

o la Trencada; o indrets particulars, coneguts per la seva riquesa en peix, com els Farallons, el Fons 

de Santa Oliva, les Monges o la Dent, al dret del cim de Momell. (...) Però no és només això sinó que 

els vents regulars fan molt abordables els caladors de llevant, propis dels vilanovins i la mar de 

Sitges.(...) Fons propers i vents propicis van fer créixer la marina velera de Calafell, van fundar 

llinatges de patrons experts i afortunats, de perícia envejada de punta a punta de les costes del 

país.   

Carlos Barral, La mar domèstica, Catalunya des del mar, 1982. 

 

.
  
 

Pierre Puvis de Chavannes (1824 - 1881), El pobre pescador, 
1881, oli sobre tela, 155,5 x 192,5 cm, Musée d'Orsay, París 
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Imatge 33- Elisa Barral Agesta, Retrat 
de Ramon Moreno, ”Ramonet”, oli 
sobre tela, 120 × 60 cm, col·lecció 
Casa Museu Barral. 
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Imatge 34- Carlos Barral Agesta, El Ramonet assegut al mur davant la barca, 30 x 23,5 cm, 
col·lecció família Barral. 

 

 

 

 

Imatge 35- Pescadors al Bar La Marina, 30 x 23,5 cm, col·lecció família Barral. 
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Imatge 37- Virginia C. Ríos, El Pep del Trias i altres, 2003, 60 × 73 cm, FAMAC. 

Imatge 36- Plaza, La barca del 
Ramonet, oli sobre fusta, 44 x 51 
cm, col·lecció família Barral. 
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FINAL 

 
Lo sé. Desaparecerán los últimos, 
sus barcazas 
demasiado pesadas envejecen, 
y esta vez para siempre, en la dorada 
hoz de arena finísima 
que ahora 
pueblan parasoles de bañistas. 
Ya no veo 
desde el jardín la loma en que el velero 
plantaba sus mojones, ni el ruinoso 
toldo del calafate sobre remos 
grises y con avispas, sino muros 
orgullosos henchidos de ventanas. 
 
Las bellas herramientas, 
los instrumentos de la mar, más nobles 
según los muerde el tiempo, 
se arruinan en el patio de la casa alquilada 
por piezas, que las lunas 
adversas ya no cercan como antes. 
Y cada vez son menos 
los mástiles y menos 
marineros los hombres que se embarcan. 
 
Implacable, 
crece aprisa un suburbio 
de hoteles y terrazas donde estaba 
la silla del recuerdo.... 
Ya no veo 
desde el jardín la loma en que el velero 
plantaba sus mojones, ni el ruinoso 
toldo del calafate sobre remos  
grises y con avispas, sino muros 
orgullosos y henchidos de ventanas.” 
    
Mirándolos, a veces, 
converso con los viejos 
torcidos por la mar como ya nunca 
se torcerán los hijos de sus hijos, 
y un poco nos mentimos y otro poco 
repetimos historias, revivimos 
cosas que ya recuerdo vagamente 
o mal, y, sobre todo, 
por haberlas hablado ya tantas veces... 
 
(...) 
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Cierto, parece poco importante, 
superfluo que me duela haber querido 
detener unas ruinas que, en el fondo, 
eran sin duda más hermosas. Pero ¿cómo  
corregir el recuerdo sino en este 
acto de contrición y ver en el mundo, 
el más íntimo mundo que conozco, 
sin quererme contar en su leyenda? 

 

Carlos Barral, fragment de Hombre en la mar IV, Diecinueve figuras de mi historia civil.  

 

 

 

Imatge 38- Rosa Llansa 
Álvarez (Santiago de Cuba 
1873- Barcelona 1966), El 
mar de Calafell “pintat als 
90 anys”, 1963, aquarel·la, 
25,5 x 18 cm. Col·lecció 
particular. 
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Enriqueta Mur Llansa (Calafell 1902-Barcelona 1970), La platja de Calafell als anys 60 amb el Nelo i el bot 
salvavides, mides originals 40 x 40 cm, ampliacions fotogràficaques de Gràfiques Raventós Suau. 
 
 

 

 


