
Els coralladors de Can Florian

A la taverna de can Florian, a sa Riera, s’hi reunien els vells coralladors (com en diuen
a Begur) que havien fet les expedicions al nord d’Àfrica: Melilla, Orà Djidjeli, Bizerta o
la temuda illa de Djerba. Fins i tot, els més agosarats, havien arribat fins a les illes de
Cap Verd, davant del Senegal. Les campanyes, que duraven de sis mesos a un any,
conduïen els coralladors a terres desconegudes i inhòspites, amb mitjans de pesca
rudimentaris i sistemes de navegació que es confiaven al sol durant el dia, i a l’Estrella
Polar i l’Óssa Menor durant la nit. Al llarg de la temporada coralera, Begur quedava
pràcticament desert d’homes i es deia que les dones es podien passejar pel poble amb
enagos.

A la taverna d’en Florian s’hi trobaven els coralladors grecs que veien a sa Tuna i a sa
Riera per extreure el corall des furió de la Creu amb escafandres. Per aquelles taules
sempre hi rondava un vailet, fill de la casa, que escoltava embadalit els relats d’aquells
aventurers  i  veia  com  els  grecs,  després  d’alguns  gots  d’aiguardent  i  de  vi,
començaven a ballar i a cantar en un idioma estrany i d’una manera estrafolària (de
vegades amb trencadissa de plats i gots inclosa).

Però si  hi  havia una història  que mai no es cansava d’escoltar  aquell  nen de can
Florian, que havia perdut la mare de ben menut, era la d’un vell pescador de Begur
que marxava cada any a corallar a les illes de Cap Verd. Explicava que, un vespre,
després d’haver corallat de sol a sol, van parar taula amb la resta de mariners i, tips de
menjar llagosta, que se’ls enganxava a la xarxa encara que no ho volguessin, es van
preparar un suquet amb uns peixos desconeguts que només es trobaven en aquelles
aigües (“semblaven moixons però eren grossos com llobarros,  i  sense trumfes,  els
vam fer!”) De tan fatigats que estaven, es van adormir tot just havent sopat. De sobte,
però, el terra es va començar a moure, com si s’hagués despertat un gran terratrèmol,
els gots, plats i coberts van començar a dringar i, en un no-res, tot era caps per avall i
els mariners en mar. Havien sopat i dormit al cim d’una balena.

Explicava l’aventura, tothom reia i en feia escarni.  Ara bé, si algú gosava posar en
dubte les paraules del vell corallador, ell feia petar la llengua i exclamava:

-Doncs vés a buscar testimonis a Cap Verd!
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La mar salada

Només els pescadors de Tossa saben per què la mar és salada. I així ho han anat
explicant, de generació en generació, als seus descendents.

Durant tot l’any, dia rere dia, tossuts, els vents transporten i disseminen la salabror
arreu,  per  això,  els  pescadors,  encara  que vagin  a  viure  a  la  muntanya  o  al  pla,
s’enyoren de la mar en olorar les sentors de l’aire. Heus aquí per què el pescador que
s’allunya de la mar està condemnat a morir d’enyorança (i d’exemples, no en manquen
pas).

També el sol es menja i absorbeix la sal, per això, els seus cristalls brillen, diminuts,
com escantells de diamants, entre els rajos de l’astre. I llavors la pluja, que s’estima
més els rius i  els llacs, els estanys i les rieres, que no pas la mar, cau enutjosa i
insistent sobre les aigües marines per dissoldre’n la salabror.

I si el vent, el sol i la pluja continuessin entercs amb la seva tasca, la mar es dessalaria
i es corrompria i tots els que hi viuen, peixos i pops, muscles i llobregants, dofins i
roasses, algues i, fins i tot, tortugues i sirenes, moririen sense remei.

És per tot això que Sant Pere, patró de la gent de mar, vetlla pels pescadors, als quals
estima i protegeix. El dia de la seva onomàstica, el mateix sant es confon amb el vent
i, d’una alenada, escampa la sal per les aigües.

Si algú dubta de tot plegat, només cal que parli amb qualsevol pescador tossenc i li
revelarà la manera més fàcil de comprovar-ho.

-Feu un glop d’aigua de mar el dia de Sant Pere i notareu que és molt més salada que
cap altre dia de l’any –us dirà, sense ni moure una cella.
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Les monedes de l’americano

Quan Nicolau Font i Maig va posar els peus a Cuba era tot just un bergantell¹. Després
de l’inacabable viatge, va mirar al seu voltant com si no s’ho acabés de creure: aquella
era l’illa somiada per molts i odiada per tants. Encara no havia fet quatre passes pels
carrers de Jaruco, xafogosos i lents, que ja s’enyorava de Lloret. No hi havia ant per
propi  desig,  a  l’illa  caribenya,  sinó  cridat  pel  seu  oncle,  que  hi  havia  fet  fortuna
treballant al camp.

L’oncle morí i deixà la fortuna al seu nebot. Des de Jaruco i amb només trenta anys,
Nicolau Font va comprar la finca rústica de Sant Pere del Bosc de Lloret, que s’havia
tret  a subhasta el  1860 amb motiu de la  desamortització².  Diuen que en va pagar
200.000 rals i  que va prometre fer-ne “l’enveja de mig món”. Va comprar també la
corbeta  Jaruco amb la  qual  va  augmentar  la  seva  hisenda  gràcies  al  comerç.  Va
invertir  i  va  saber  vendre  i  comprar,  negociar  i  persuadir.  En  poc  temps  va  ser
immensament  ric.  I  de la  riquesa en va emanar  un halo  de triomfador,  de murri  i
fatxenda, d’home mundà i seductor.

Va tornar a Lloret per viure de renda i ostentar la seva fortuna. Diuen que vestia de
vint-i-un botó, que només menjava en plats d’or i que ja no es feia amb els amics de
joventut i infantesa, ni anava al cafè ni es barrejava amb segons qui. Potser per tot
això, li  deien  el conde i  per això casa seva, la casa Font, és coneguda com a cal
conde.

Fos com fos, Nicolau Font va invertir bona part de la seva fortuna a embellir Sant Pere
del  Bosc.  Les  males  llengües  diuen  que  ho va fer  per  expiar  els  seus  pecats,  la
disbauxa de la vida a París, on va dilapidar exorbitants quantitats de diners entre tota
mena d’excessos. I diuen que fou tan gran la seva devoció per la finca de Sant Pere
del Bosc que va voler pavimentar el terra amb monedes d’or. Però ni l’americano més
ric i influent pot fer segons què sense el permís del rei. Envià, doncs, una carta al
monarca,  que  al  cap  d’uns  mesos  li  contestà  afirmativament.  Només  posava  una
condició: que les monedes es col·loquessin de cantell per tal que la gent no trepitgés
la cara encunyada de sa majestat. 

¹bergantell / noi

²desamortització / La desamortització va ser un llarg procés històricoeconòmic iniciat a Espanya a finals del segle XVIII
i tancat ja molt entrat el segle XX, i va consistir a posar al mercat, mitjançant subhasta pública, les terres i béns no
productius en poder de les anomenades "mans mortes" que no les conreaven, gairebé sempre l'Església catòlica o els
ordes religiosos, que els havien acumulats com a habituals beneficiàries de donacions, testaments i abintestats, a fi
d'augmentar la riquesa nacional i crear una burgesia i classe mitjana de llauradors propietaris.
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La creu de les calaveres

Bernat IV de Cabrera, vescomte de Cabrera i  de Bas, baró de Monclús,  comte de
Modica i d’Osona, es va despertar a l’albada, com sempre. Va parpellejar i, per uns
moments, va pensar que encara es trobava en una de les campanyes bèl·liques del
regne de Sicília.  A tocar seu,  però,  va sentir  la respiració compassada de la seva
segona esposa, Cecília d’Urgell.  Decebut,  es va llevar i va passejar per la cambra,
inquiet, com cada matí. Acostumat als rigors de la guerra, les comoditats de la pau se
li feien apelagoses com la mel. Els dies es repetien monòtons. Com si li faltés l’aire, es
va acostar a la finestra i va aspirar amb golafreria mentre tancava els ulls. En obrir-los,
la mar li va tornar un glop de vida i de neguit.

L’horitzó mostrava dues naus sospitoses que s’acostaven a Blanes. Intuint l’atac dels
pirates sarraïns,  Bernat  va alertar  la  vila  i  rodalies  i  va ordenar  disposar  totes les
embarcacions  disponibles.  Després  de  tantes  lluites  com a  almirall,  sabia  que  les
decisions  es  prenien sense vacil·lar  i  que els  dubtes  podien  resultar  mortals.  Així,
diligent i resolt, va fer-se a la mar amb totes les embarcacions. No s’havia equivocat:
dues naus pirates ja venien al seu encontre.

Incitats  pel  seu  cap,  els  blanencs  van  abocar-se  als  pirates  amb fúria  i  gosadia.
Malgrat tot els pirates eren hàbils guerrers, llestos en el cos a cos, inclements en la
lluita i despietats amb les debilitats de l’enemic. (...)

Amb la por, la ira i la venjança acumulades d’antuvi, els blanencs es van lliurar a fer
justícia. Una de les naus pirates, tanmateix,  aconseguí  maniobrar i  escapolir-se de
l’escomesa. L’altra, però, fou abordada sense clemència. La sang esquitxava les veles,
regalimava coll avall i s’embassava a la corbeta. Cridaven els botxins i cridaven les
seves víctimes. Tots els pirates van ser decapitats.

-Recolliu tots els caps i porteu-los en terra –va ordenar Bernat de Cabrera.

Cada home va agafar un cap i, sostenint-lo per la cabellera, el va alçar en senyal de
triomf. Bernat de Cabrera els va fer amuntegar als peus del castell.  Volia oferir  un
càstig exemplar als seus enemics.

-Feu venir un  mestre d’obres –va dir a un dels seus homes.

Un munt de curiosos ja s’havien aplegat  a l’entorn dels  caps dels  pirates.  Tothom
callava i observava. Tothom esperava les ordres de Bernat de Cabrera.

Aleshores, mirant al cel i amb gest cerimoniós, ordenà que els caps fossin incrustats a
la muralla que donava a mar perquè resultessin visibles des de les embarcacions que
s’acostaven a la vila.

Diuen que mai més els pirates s’aproparen a Blanes. Durant molts anys es van poder
veure les calaveres que, tot formant una creu, lluïen amenaçadores en la muralla. Avui
només es pot veure la creu formada per una mena de clots, però la imaginació sap
omplir-los.
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La ventada salvadora de Blanes

El 1607 un vaixell va sortir del port de Blanes. Ningú no ha explicat mai on es dirigia,
qui el governava o què transportava. Sí que se sap, però, que poc després de salpar,
un vent infernal va arrossegar-lo fins a la Vela, una perillosa roca sota el convent, a la
punta de Santa Anna, un escapçall de món franquejat per un vaixell amenaçador.

Els frares caputxins van sentir els laments, els gemecs i les súpliques dels mariners
que  ja  es  veien  condemnats.  Malgrat  el  vent  i  la  tempesta,  van  baixar  per  les
escarpades roques a auxiliar-los. Tanmateix, es van veure impotents davant la fúria de
la natura, que semblava entestada a esmicolar la nau.

Van decidir, doncs, fer l’únic que podien fer i que s’esperava d’ells: tornar al convent i
resar. Congregats a la petita capella de Santa Anna, pregaren per la salvació d’aquells
mariners i, si per cas morien, pregaren també per la salvació de la seva ànima. Tot
d’una, una poderosa ventada, com si Déu mateix hagués bufat, va sortir de la capella i
va allunyar la nau dels esculls, mar enllà. Els mariners van aconseguir adreçar el rumb
i les veles i, doncs, salvar la vida.

Un  cop  refets  de l’ensurt,  ja  en alta  mar  i  en  aigües  plàcides,  el  patró  va  manar
disparar una peça d’artilleria per donar les gràcies a la intersecció dels frares. En dies
de tempesta, diuen encara se sent ressonar.
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Les goges i l’Aurora

Tot començava cap al tard, en aquell instant fugaç de bonança i dolcesa que anticipa
la mort del dia i l’entrada de la foscor. Els pescadors de Begur sortien a calar i des de
la mateixa barca avisaven a toc de corn les goges¹ del mas del Pou de ses Garites de
Pals, als peus del Quermany Gros. Les goges es despertaven esverades, volaven a
través de les pinedes i els alzinars de Pals, de Regencós i de Begur. I es reunien amb
l’Aurora².  L’ajudaven  a  filar  un  fil  que  no té  fi.  I  l’anaven  lligant  i  estenent,  subtil,
vaporós, des del Pou de ses Garites fins al cim de Quermany, del puig Brocà fins a les
ruïnes del castell, del puig de son Ric fins a s’Encalladora, de punta Espinuda fins a
l’illa Roja...

Així, a poc a poc, com en un somni, la nit s’anava cobrint d’un tel delicat i lleuger que
meravellava tots els que tinguessin ulls i cor. Diuen que era el regal que l’Aurora volia
fer  al  seu amant,  el  sol  ixent.  Quan els pescadors de Begur  sortien a llevar,  eren
sempre  els  primers  d’advertir-ho.  Per  moltes  vegades  que  ho  contemplessin,  no
deixaven mai d’admirar-se’n.

-Són les goges del Pou de ses Garites –explicaven els més vells als més joves i així la
història anava passant de generació en generació.

Però  el  mantell  mai  no  s’acabava  de  teixir  del  tot,  perquè,  en  trencar  el  dia,
desapareixia  l’encanteri  i  les  goges tornaven  al  mas del  Pou  de ses  Garites.  Allí,
adormides, esperaven la vesprada per començar a filar de nou. Eternament, al compàs
dels astres.

¹goges / fades

²aurora / claror rogent que precedeix la sortida del sol.
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Ses falugues

Antigament, a Begur, des de ses Planasses fins a sa Roncadora, tot eren coves vora
mar on habitaven ses falugues. Els pescadors i en general tota la gent de mar les
temien. Menudes com un gra de sorra, silencioses i bellugadisses eren capaces de fer
embogir el més assenyat dels humans. Sense saber com ni quan, sense ni tan sols
notar-les lliscar per la pell,  s’enfilaven cames amunt i, a milers, com cuques o com
formigues,  anaven  conquerint  els  cossos  de  les  persones.  Un  cop  instal·lades,
mortificaven  la  seva  víctima  tot  sotmetent-la  a  unes  terribles  pessigolles  que  la
desarmaven  per  complet.  Aleshores,  com  un  llamp,  perverses,  entraven  per  les
orelles, pels narius o pels ulls. Un cop a dins, ses falugues es menjaven el cuc de
l’oïda, els globus dels ulls i la pituïtària del nas. Així privaven la gent de sentir-hi, de
veure-hi i de flairar.

Com que no podien fer res per destruir-les, els pescadors de Begur van provar, si més
no, d’allunyar-les d’aquells caus vora mar. I amb el temps i una canya, tot enganyant-
les i oferint-los esquers, ho van aconseguir. Per això avui es concentren totes a la cova
de ses Falugues, terra endins, en un puig proper a Aiguablava, però prou llunyà de la
costa per no destorbar la gent de mar.
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La quilla petrificada

Vivia abocada a la mar. Potser pel seu caràcter somiador, melangiós, assedegat de
llibertat més enllà de les muralles de la Vila Vella de Tossa. Potser per un plaer estètic
o un costum inveterat o, qui sap, potser només per avorriment i hàbit. Sigui com sigui,
tots els tossencs reconeixien el rostre i la figura de la dama del castell a través dels
merlets, dels balcons i balconades, de finestres i finestrals que donaven a la platja.
Així, malgrat que ningú no l’havia vist mai fora de les parets del castell,  tothom era
coneixedor de la seva bellesa. Una bellesa mítica, proverbial, llegendària.

Una bellesa que, tal com la lluna atrau marees, atreia mirades furtives i pretendents
altius, vaixells i viatgers remots. I de la mateixa manera que els atreia, els rebutjava
llavors, amb delicadesa, si es vol, però també amb fermesa. Fins i tot va atraure un
pirata  barbaresc que,  oblidant  les  seves intencions  rapinyaires,  va  fondejat  la  nau
davant del castell per poder contemplar la bellesa d’aquella dama misteriosa. I com no
podia ser d’altra manera, perquè algunes coses no poden ser-ho, se n’enamorà. Se
n’enamorà amb follia,  que és l’única forma genuïna d’enamorament.  Obsedit,  restà
immòbil, nit i dia, amb la mirada fixa en el castell, amatent a qualsevol gest de la seva
estimada. La tripulació li fugí, les veles es marciren, s’assecà la fusta, li creixeren els
cabells i la barba, el seu cos s’aprimà i la seva pell semblava pergamí... Però els ulls
continuaven espurnejant, cercant sense fi els ulls de la dama, que no li retornava mai
la mirada.

Un dia, tip d’esperar la resposta que mai no arribava, el pirata va prendre una decisió.
Per no allunyar-se jamai de la seva estimada, va enfonsar la nau en aquella platja,
davant mateix del castell. El vaixell féu una tombarella, com una gran balena ferida, i
quedà amb la quilla  enlaire.  Per un encanteri  que ningú no us explicarà però que
tothom intueix, la quilla es va convertí en roca. I allà la tenim, entre la Mar Menuda i la
platja Gran, com a testimoni i símbol d’un amor insubornable.

La gent de Tossa sap que, en les nits de lluna plena, es pot atalaiar la silueta del pirata
damunt la quilla i la de la dama abocada a la torre d’en Jonàs, la primera de la muralla.
La gent de Tossa ho sap, però no ho explica. Només la lluna i ells saben el perquè.
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Sa Palomera

Fa molt, molt de temps, tant de temps que ni tan sols se'n recorda la data, Blanes era
un  petit  poble  governat  per  un  rei.  Era  un  poble  tranquil,  amb  habitants  humils,
ciutadans treballadors. Era un gran poble, gran en tots els sentits. Envoltat per un gran
mar, emmurallat per un enorme castell i, per desgràcia, dominat per un drac gegant.
Tothom temia la horrible i  perillosa bèstia.  Varen intentar combatre contra ell,  però
l'animal matava centenars d'habitants. Varen intentar atacar-lo per mar: rius d'homes
van abalançar-se contra ell per derrotar-lo però, un cop més, l'intent va ser fallit. 

Un dia va aparèixer un jove vailet, en Palomer, que deia tenir la solució als turments
que tant els preocupaven. Ell combatria el drac. Però com en tots els tractes, rebria
quelcom a canvi: la mà de la princesa.

Va arribar el dia esperat i el noi es disposava a guanyar. Va conduir el monstre fins la
badia ja que era un terreny fàcil per a ell. Va cansar-lo, fent-lo anar amunt i avall de la
platja fins que es va esgotar. El drac, més furiós que mai però a penes sense energia,
va començar la batalla. Amb un cop de cua va tombar el valent contrincant a terra,
però aquest es va aixecar amb un rebuf i va clavar la llança al cor del maligne monstre.
La bèstia va caure lentament al mar. 

Any rere any,  el  drac es va anar petrificant fins a convertir-se en la roca que avui
podem contemplar a la nostra vila. 

Però aneu amb compte, es diu que el seu cor encara batega, i que qualsevol dia pot
tornar a despertar.
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