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ELS PAILEBOTS. UNS TREBALLADORS DISCRETS

Els pailebots.
Uns treballadors discrets

defineix com 1'adaptació al català i al castellà
del terme anglès irilor's bout (pronlnciaf pailot bout), embalcació del pilot en el sentit de
pr'àctic de port o costa.

Enric Garcia Domingo.

Molt

més problemàtica és Ia descripció del
tipus d'embalcació i, sobletot, determinar si

Museu Maritim de Barcelona

goleta
Soble els pailebots s'ha esclit i pallat poc, i
gailebé sempre des d'un punt de vista anecdòtic o vivencial. Els pailebots de Tollevella o
de les Balears, pel exemple, han tingut en
Huertas Morión i en Pou i Montaner els seus
cronistes; especialment els llibl'es de Hueltas
són el veritable poema èpic de pailebots i
molovelers.
Jo provaré de donal notícia soble els pailebots
a Catalunya, un breu apunt sobre el que
aquestes embarcacions van representar en el
final de la nostra històr'ia mar'ítima, una de les
moltes cares d'aquest fenorren polièdlic que
és el cabotatge en el segle

XX. La meva inten-

ció és donal publicitat a algunes dades i a
algunes opinions pelquè siguin útils, sigui
com a material de treball pel a investigadol o
per generar discussions o refle-

gnomés

Parlalem de pailebots i de motovelers, i no
voldlia caure en el palany de creure que tothom sap quin és 1'objecte de la nostra exposició. Comencem, doncs, per l'ABC del pailebot, si se'm permet l'expressió, uns aclari-

ments etimològics que poden ser tan poc
atractius com necessalis al meu entendre.

1. Goletes
lant?

i

pailebots. De què estem par-

/an. Sobre l'etimologia del mot pailebot
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pailebot són una mateixa

cosa.

lasa y fina". Pel que fa a la llengua catalana,
l'Institut d'Estudis Catalans2 clefrneix goleta
com "nau, la forma clàssica de la qual té dos
arbres de dues peces i va apalellada principalrnent amb veles de tall", mentre descriu el
pailebot com una "goleta, els albles de la qual
tenen tots la mateixa alçàr'ia i nornés va aparellada amb veles de tall".
Els elements que han de tenir'-se en compte en

el moment de dehnil una embarcació

són,

bàsicament, el nombre de pals, el nomble de
peces que formen aquests pals, la seva llalgària i possible inclinació cap a proa o a popa,
els tipus i nombre de veles, etc. Però fora
d'algunes tipologies indiscutibles, encara hi
ha lloc per a l'especulació i la discussió en el
camp de la terminologia marítima, especialment quan hi palticipen palàmetles tan flexibles com la cronologia o la geoglafia. Sigui
com sigui, hi ha alguns punts fora de tota discussió. En plimer lloc, el nombre de pals, dos
o més. Una embalcació d'un sol pal amb apalell cangleu és una balandra. A paltir de dos i
fins arribar als 7 pals (el rècord el té la goleta

nold-americ¿rna Thomas W. Lawsou), ens
movem en el camp de les goletes. L'altle punt
indiscutible és la incorporació de veles can-

Sembla existil un acord total entre lingüistes i
histoliadols marítims sobre l'etimologia del
terme goleta. Així, goleta (en català i en castellà) provindlia del francès goèlette, diminutiu de goèlantl, palaula que vol dil gavina, i
que, a la vegada, prové del tet'me bretó gwe-

pailebote, també hi ha consens,

i

Segons la Real Academia Española de la
Lengua Españolar goleta és una "embalc¿rción hna, de bordas poco elevadas, con dos
palos o tres y rìn canglejo (sic) en cada uno",
i pailebote és una "goleta pequeña, sin gavias,

i

o

tothom el

grees, trapezoïdals, sense 1a plesència de

1
2
1

Diccionario de la Lengua Española, l\4adrid, 1989
Diccionari de Ia Llengua Catalana de i"/EC, Barcelona,

995
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veles quadt'es, ja que donaríem pas a mixtnt.es
del tipus bergantí o pollacr.a goleta, goleta de
velatxo, goleta de dues gàbies, etc.3

pel al fi'ancès, 1868 per al català i l g70 per. al
castellà. No ens podem pr.onr.rnciar. pel cas
fi'ancès i castellà, però pel que fa al català
Coromines anav¿ì enat. La l.efèrència més
antiga que hem tr-obat, â casa nostl.a, soble
nna goleta catalana la tl.obem citada per.
JoaqLrirn Llovets i és la golela Nueitrcr
Senyoro clel Cernte (a) Lcr Matatonense, de

Pel que fa a la difer.enciació entr.e goleta i pai_
lebot, r'esulta com a mínim discutible. podem

tlobal qtri en fä una distinció en funció cle si
els pals són de la rnateixa alçàr.ia, si tot dos són
d'nna o dues peces, si por.ten o no escandalo_
ses (les veles que van pel-sobl.e les cangrees),

7O tones, que I'any 1198 va fer cap

etc. Alguns autors no són partidar.is de fer_ne
una distinció

i fins i tot

tr.oben excessiva l,ex_

coneguda per nosaltres, és Lu lrene (a) lu
Forîuna, ulla nau de 42 tones construîda a
Llolet de Mal per. Joaquim Ribas el 1g246. La
utilització documental rnés antiga del ter.me

tensió del ter.me pailebot davant el tr.adicional
de goleta.a Jo m'inclino per una sohrció a mig

carrí: consider.o que goleta i pailebot són el
mateix, però utiìitzar.é el tenne goleta quan

pailebot l'hem tr-obat en una patent de sanitat
del Masnou, en collcl-et en l,ator.gada al paile_
bot de 55 tones Tir.qcl tlcl Cttrtnen, el l2 d.a_
gost de 18317. Aquestes dates estan sotmeses.

parlem d'un tipus d'aparell, i el ter.me paiÌebot
quan parli d'embarcacions espanyoles amb
apalell de goleta, construlcles a casa nostl.a i
tlipulades pels nostr.es homes rle mar.. És un
cliteri com qualsevol altre, per.ò penso que el
telme pailebot ja s'ha fet un lloc en les nostr.es
llengües i es cor.respon amb la imatge d'un
vaixell el concret, amb una per.sonalitat pròpia
tan clara i alhora tan complexa de descr.iur.e
com si es tlactés d'un ésser viu.

Afol'tunadament, el tel.me lnotovelel. r.esulta
menys ploblernàtic. Amb la incor.por.ació de
motors a les embarcacions (i les necessàries
variacions en l'apar.ell i la distr.ibució inte_
rior'), neix un nou tipus cle nau, el motoveler..
Teòricament es tracta de velel.s amb lnotors
auxiliars, però la pr.opulsió nrecànica acaba
irnposant la seva lògica sobre la vela, rnalgr.at
a estalviar. cotnbustible
navegant a la vela el màxim de temps.

que hom tendeixi

Un últim apunt etimològic. Joan Corominas,
ses Diccion.ari etintològic i cotryilem.entctri
de la llengua cotctkutct, data els primer.s docu_
ments on s'utilitza el ter.me goleta l,any 1752

al

lògicament, a l.evisió en

el curs de nou".

investigacions.

2. El cabotatge a Catalunya. Els primers
pailebots
El pailebot és, en el nostre àmbit, nna elrbar._
cació de tl'anspol-t de mer-caderies, essencial_
ment de cabotatge. Són especialtnent impor._
tants els ser.veis entre les Illes Balears, entr.e
aquestes i els por.ts del litor.al peninsular.
espanyol i entre alguns ports espanyols i els
del sud de Flança o clel nor.d d'Àfi.ica. per.ò
tarnbé tlobem pailebots fent nrtes transoceà_
nrques o en carnpanyes pesquer.es.s Fins i tot

5 J Llovet, La Matrícula de Mar ila província de Marina
de Mataro al

6 A

s.

XVltt,lVlataró, 1980.

Vilà Galí, ,,Vaixells, armadors, capitans, pilots i
parconers masnovins de la marina mercant
de Lloret de
lVlar (1794-1918)",
1

a La

Roca

de Xeix,

Alguns pailebots portaven en el trinquet una vela qua_
dra aux¡liar, el ..., que era més un element accessori
de l,aparell que no una part constituent i, per
tant, no compta.

4

J.M MartÍnez-Hidalgo Terán ldirecloÒEncictotpedia

General del Mar, Barcelona, 195g.
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núm

9, maig

de

995.

7 R Alnuzara./J.

3

a

Veracruz. La goleta (construTda originalment
arnb aquest apareÌl) més antiga a Espanya i

,,La

Balada./J lVl BaladaÆ Anglés._
mar¡na mercant del vu¡t-cents al Masnou Els patrons
mas_
novins a través de les patents de sanitat (segles Xvlll
i XlXl,,
a La Roca de Xeix, núm 4, 5 i 6, juny de 1993 de
1995.

8

Sobre a¡xò es pot veure B. Rodríguez Santamaría,

Diccionario de artes cle pesca de España

y

sus posesiones,

Madrid,1923.
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s'han descrit pailebots vivers, utilitzats pel al
transport de peix viu.e Com a velers purs, eren

dedicats a transport de càrrega genelal. Ja
motovelers, van quedat'relegats al transport
de mercaderies de relativament poc valor:
cirrent, sal, material d'obra, ploductes agríco-

nombre de velels transformats en pailebots i

el nomble de pailebots de nova constl'ucció
entre, per exemple, els anys 1868 i el 1914,
però segularnent les dades mostralien més
una reconvelsió massiva d'apalells que no la
constlucció de molts pailebots de nova planta.

les, adobs, etc.

Caldria estudiar

i

quantificar el paper dels

velers en el tràfic de cabotatge entre el darret'
terç del XIX i el primel ter'ç del XX i confrontar-lo amb el que l'epresenta el cabotatge
realitza| per vapors. Per'ò a falta de dades
podr'íem aventurat que va representar un percentatge for'ça alt, potser massa en un moment
en què la rnalina de vela ha estat vençuda i
condemnada ja arreu clet món.r0 El pelquè és
for'ça clar': es tl'acta d'un país petit, amb una

xarxa de comunicacions per carretera molt

i amb una xatxa ferroviària rnés que
limitada. En aquestes cit'cumstàncies el cabotatge necessàriatnent ha de jugar un paper

dolenta

irnportant.
Pel altla banda, hi ha una flota de petits velers

(belgantins, pollacles

i

els apalells mixtos

sobretot) que no té lloc en el comerç intelna-

cional, per'ò que són susceptibles de
reconvertits

ser

i explotats uns anys més en un

tràfic local. Una bona solució és reconvertir

i

aquestes naLls en goletes, encara fer-ne de
noves. És un tema pendent de quantificació el

9

E Roig, Lapesca

a Calalunya,Barcelona,l92T
Segons Eugenio Agacino, en un article publicat a la
revista Vida Marítima lnúm 453, 30 de luliol de 1914), poc

3. Per què el pailebot?

El veler de cabotatge havia de sel petit, àgil i
versàtil, a l'estil dels antics místics, balques
de mitjana, etc. Els velers de creu de tladició
atlàntica feien el seu paper per'ò no treien
totalment el protagonisme a la bat'ca de midana, fins que va apar'èixel el pailebot i va guanyal la partida. Com ja hem vist, el pailebot no
sortia del no-res, però la seva glan difusió i
popularització va ser molt ràpida en el dat't'er
quart del segle XIX i els primels anys del
segle XX. Del pailebot s'ha dit qrre la percepció de les seves possibilitats o l'augment de
l'interès que mostraven els at'tnadot's per
aquest tipus té a vettt'e amb el que veien els
rnalins espanyols en polts nord-americans o
de les Antilles, cosa que té a veure com ja
hem vist amb el nom de "pailout bout" abans
eslnentat. És una teolia, i no veig cap obstacle
per acceptar-la. En les coses de la mar es fàcil
par'lar d'influències per'ò es gairebé sempre
indemostrable. Hi ha altles opinions. Robert

Bataillerr suggeleix que el pailebot és una
evolLrció del xabec, que abandona I'aparell
llatí pel un altre d'àulic important. També és
bona la teolia, i no crec que hom pugui arribar mai a una conclusió definitiva.

10

abans de començar la guerra, la marina mercant espanyola
disposava de 547 vapors de més de 100 t de registre total

o brut, que representaven 826.261 tones de vaixells de
vapor; la flota de vela era de 60 vaixells de vela de més de
100t, amb untotal de 14.734t Les xifres de la Lista Oficial

de Buques aportaven unes dades un xic diferents, ja que
incloìa embarcacions de menys de 100 t, tant en vapors

El que és realment important és el fet que com
a embarcació el pailebot apol'ta grans avantatges davant dels velel's de creu (belgantins,
pollacles, corbetes, etc), tant pel que fa a la

maniobla

(i la reducció de tlipulació

que

comporta) com a la seva bona adaptació als

com en velers Els totals segons aquest document són: 628
236 velers, amb 32 970 t.

vapors, amb 844 327

Ii

lvlalauradament no en podem extreure cap conclusió sense
saber quin tonatge es dedicava a cabotatge, però resulta
raonable pensar que la flota velera es dedicava majorment

1l

a aquest tipus de navegació i no a la d'altura.

2, r99
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vents canvialìts i caplitxosos de

la
Meditelr'ània. EÌ pailebot s'apropava, en certa
fblma, als bastilnents tL'adicionals de vela llatina. En tot cas el pailebot es va anar intposant, i encala més quan lnolts antics velel's de
cl'eLì van podel'sel'reconvertits, alnb un
rníninr esfor'ç i invelsió, en pailebots.

A plincipis del segle XX ja ela laL'a la construcció de velers amb un apalell ditèr'ent del
de goleta. La competència de la vela amb el
vapor era ja una guella pelduda pels velers, i
només es rnantenien en actirì alguns aparells
lodons testimonials, per'ò encara hi havia una
impoltant flota de pailebots. Aquestes naus,
petites

i

arnb una leduïda tlipulació, elen

encara lendibles i podien cornpetil elr la nave-

gació de cabotatge. Així, encala de tant en
[ar]t es constmìa algun pailebot nou.

4. La Gran Guerra i la ressaca del conflicte

El rnoment de glòr'ia dels pailebots va an'ibar'
amb la Plimela Guella Mundial. La dedicació
de la pr'àctica totalitat del tonatge aliat (blità-

nic i francès, i rnés tard italià i nold-arnelicà)

â les necessitats de la guet'l'a, i la tlelnenda
destlucció plovocada per la guella subrnal'ina
sense lestliccions realitzada per Alerranya
van pl'ovocar Lìna gran rnanca de vaixells i una
pr.rja constant del pleu dels nòlits, especialtnent a paltil de 1917. Va sel'un extlaordinari

moment pet als paisos neutrals, i uns anys
daulats pel a la lnarina nteLcant espanyola,
rnalgrat les seves pèrdues.12 A més a més, la
importació i la redistribució mitjançant el tr.àfic de cabotatge va esdevenil fonanental per'

¿ifectava Lambé els neutlals, amb legistles,
detencions, llistes negles, etc. Pel que fa aì
cabotatge espanyol, el control fì'ancès de les
seves aigües, Lant a les costes not'd-africanes
corr en aigües de la metròpoli va ser lnolt
estret. A més a lrés es buscava plessional eÌs
neutlals i dissuadir'-ìos de lealitzar activitats
comelcials pel'illoses. A tot això s'ha d'afegirel pelill de les mines, dels atacs submal'ins, de
les ucr¡sliciolls i tlelencions pcl espionutge. etc.

5. La febre constructora (1917-1920)

La Gran Guella va pl'ovocal' ul¿r enolme
dernanda cle vaixells. Qualsevol artefacte
capaç de desplaçar'-se flotant d'un punt ¿ì Lìrr
altle va assolil un desmesulat valor'. Això va
estimulal la constL'ucció naval, una veritable
leble constluctiva a les dlassanes espanyoles
en actiu i la l'eobeltr"rla de moltes que estavelì
talrcades des de feia dècades. Naturallrent,
esterl parlant de constlr.rcció naval en fusta,
tot i que també hi va havel' experiències en
constlucció metàl lica.¡3 L'objectiu plincipal
ela la constlucció de vaixells de tìrsta, petits
veÌels que havien cle substituil els vapols que
abandonaven el cabotatge pel' anal' a tl'àfics
trés lendibles.

A

les dlassanes espanyoles,

i trolt

especiaì-

ment a les de la costa mediterrània. es van
constnÌil majolment pailebots d'entle 200 i

300 t (tot i qr,re es va allibal a tonatges
majors), entle els quals abundaven els de tl'es
pals.ra No puc clonal xifi'es, per'ò cle la seva
abundància en dóna fe, a més a ntés dels nom-

al ploveïrnent de la població.

El cabotatge dr.rlant la guen'a va sel tan lendible com difícil. Les potències en conflicte van
aplicar'-se rnútuament nn bloqueig naval que

12 España va perdre aproximadament un 20% del seu
tonatge per causes directament relacionades amb accions
de guerra

1r4
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Sobre aquest tema veieu

E

García Domingo, "La cons-

trucció naval a Can Tunis", en I Jornades-Col loqui d'Història
Local de Sants Montluib- Sants i la seva Marina al ltarg de la
Història, Barcelona, 1997

14 Tambe hi va haver transformacions, com el cas curiós
de l'antic bricbarca Rafael Pomar, construjt a Blanes I'any
1870 Després d' una profitosa carrera comercial va acabar com un pontó i seu flotant del Real Club de Regates de
València. Durant la guerra fou ressuscitat i reconvertit en
pailebot de 3 pals amb el nom d' Asunción Ferrer, i va continuar en actiu molts anys després d'acabada la guerra
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brosos docutnents fotogr'àfics on es veuen

A les drassanes BBG, també a Can

pailebots de tles pals, una anècdota que relata
Huertas, l'home que va lecollil la històr'ia de
la malina de Tolrevella, i que fa leferència a
una regata implovisada feta per' 14 pailebots
de tles pals de la flota ton'evellenca que sol'tien alhola d'aquell polt. Malaut'adament, no
ens diu ni la data (en tot posteriol a 1919) ni
quin en va set'el resultal.l'

s'havien de constluit'tles goletes de 200
tones, però el tnodel a imitar era un tipus
d'embalcació del nold d'Europa, similal al
que es coneix amb el nom de'Jacht". Només
se'n va fer un, el Benigno Bueno, bota| el
Malgrat que el buc fos sensiblement diferent
de la resta dels pailebots del país, I'hem d'in-

El cas que millot' conec i

. ,, t7
âVIS .

que pot resultar

Tunis,

1920, poc abans del tancament de la dlassana.

cloule, encara que sigui com una

"Lara

exemplar (no dilem que més important per no
conèixer estudis similars d'altres regions) és
el de Catalunya. A casa nostl'a la feble cons-

Fora de la capital, a la comarca del Maresme,

tructora va pujar fins a un grau per:illós.

força sorprenent. Alenys de Mar fou testimo-

Algunes dades ajudalan a comprendre aquesta apoteosi de la construcció de pailebots a les
nostres aigües.

ni de botadura, a les dlassanes Dotras, del pai-

Comencen per Barcelona, que va ser escenari
de la posada en marxa de dues experiències
en aquest sentit. A Can Tunis, les drassanes
Minguell, una empresa que originalment era
importadora de fusta, es va posar en marxa un
pla pel a la construcció de tles sèries fot'mades per dos vaixells bessons: quatle pailebots
de 200 tones i dos de 1.000 tones. De la plimera fase es va botar, el maig de 1918, un pailebot de tres pals i 166 t batejat amb el nom de
Pepe o Pepe Minguell, que seria rebatejat poc
despr'és com Vilasar de Mar. Palal lelament
es construia i botava un vaixell similar, el

de Calella, de 65 tones.re A Cabrera de Mar la
drassana Empresas y Construcciones Navales

la

següent fase només tenim
constància de la construcció d'un pailebot de
tres pals i 200 tones, el Carmen, botat ja el
1919. Sembla que encara es va començar la
construcció d'un altre, per:ò l'empresa va tancar abans que fossin acabats, a principis de

Sotgull. De

lg20.t6

15 J. Huertas Morión, Los últimos veleros

del

Mediterráneo, vol. l, pàg 276-777, Alacant, 1981 Els altres
el segÙents: Alejos, Saiinero, Sebastián

pailebots eren

Roca, Pascual Flores, Galicia, Parodis, Alegria, Ursi, Pérez,
Mariege, Gelmírez, Esperanza i Caridad
16 E García Domingo, Enric - oP cit
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la constlucció naval va ressorgir amb una
lebot de 2 pals, Carlitos, el setembre de
l9l8.r8 Calella va construit'el darrer vaixell
de la seva història també I'any 1918, el Villa
S. A. va ser la responsable de la construcció

del pailebot de tres pals

i

500

T,

Burriach,

a prop, a Vilassar de Mar, a
les drassanes Almera es va botar la primavera

l'any 1919. Molt

del 1919 el pailebot Llobregat, de dos pals i
200 tones.20 Finalment a la capital comarcal,
Matar'ó, les drassanes Pellicer van posar a
l'aigua a f,rnals del l9l9 el pailebot Rosalina,
de 1.240 tones, que va ser un dels primels a
portar un motor auxiliar de 225 CY.2l
També a les comarques de Girona s'hi van
posal alguns pailebots en servei. El cas més
culiós és el dels tallers de Joan Sesera, Pau
Pujol i els germans Guitalt, a Roses' Entt'e
hnals del 191 8 i principis del 1919 es va construil el pailebo t Vitla de rRosas, de 350 t, amb
un motor de 80 CV.22 En aquest cas es tractava, pel que sabem fins at'a, de la plimera vega-

17 I García Dom¡ngo, Enric-oP cit
18 AlVllVlB Cedulari
19 AMMB Cedulari

20

L. Guardiola Prim, L.- Sant Joan de Vrlassar Vilassar
de Mar, 1955.
pàg' 494
Catalunya Marítima, Barcelona, 1919,

2r
22

Catalunya Mari[tma, Barcelona, 1979'
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da que a la pìada de Roses es feia una errbar'-

cació d'aquestes caractel'ístiques. Ben difelent és el cas dels Astillelos Mallol, de Sant
Feliu de Guíxols, ciutat on la tladició de cons-

trucció naval era rnolt llarga. Ací es va
començal la constlucció l'any l9l8 d'un pailebot de tles pals i 400 t, el Sonr Jordi, però
I'aventr¡la va resultal un fì'acàs absolut.23
Finalment hem de fer esment del cas de
Blanes, on

el

1920 es va instal.lar l'ernpresa
Astillelos Burell y Pesquer'ías de Cataluña,
d'on va soltil el pailebot de tres pals Sabanell,
d'unes 300 t, el buc del qual volia sel una imitació de les goletes de pesca del bacallà noldameflcânes.

A Tarragona el fet més destacat és la findació, el genel del

I9I

8, de la societat Astil leros

4., que tenia grans ambicions
i no va entlar en el joc de la construcció de
velers de fusta, tot i que s'hi van fèr'dos petits
vapors amb buc de fusta pel al cabotatge, el
Montsant, i el Montseny. La resta de petites
dlassanes de la plovíncia va continuar amb
l'activitat normal de pleguerra, i pel que
sabem no s'hi van clear noves empreses en
aquest sector. Tot i això, hem de dir que la
flota catalana de pailebots va ser ampliada
anb el Verge del Remei, amb dos pals i 200 t,
de Tarragona S.

botat a les dlassaneS Calceller de les Cases
d'Alcanar Iany l9l9.2a

incorpolava un motor de 100 CV La quilla
d'aquesta errbarcació es va posar el mar'ç de
1918, i plobablement es tracta de la dalrela
nan de vela qnadla constluida a Catalunya.25

6. La crisi de la postguerra. El motoveler

L'any 1921 marca el final del boom navilier a
Espanya, talìt pel que fa a la constlucció naval
corn a la resta d'activitats marítimes. A paltir'
de la clisi de postguen'a la malina mercant
espanyola a vela va desapar'èixel com a tal, a
excepció de la flota o flotilla dedicada al
cabotatge. Els pocs velers purs construïts a
paltil de 1921 seran anecdòtics, inclosos els
construïts a Mallolca els anys quaranta. Els
supervivents sí que allargaran la seva vida
activa dulant dècades.

A corrençament dels anys vint el cabotatge

a

l'

Espanya rnediterr'ània conlinuava etì mans
dels pailebots, tot i que molts vapols havien
retol'nat a les seves antigues funcions. Però el
que és més impol'tant és l'aparició d'un nou

pefsonatge, el motoveler'. Com hem vist,
dulant la guerra es varl començar a instal.lar'
motols auxiliars en alguns pailebots, per'ò va
sel'

ja entrats els anys vint quan els motors

es

van generalitzar, tant pel les seves milloles
tècniques con per l'ampliació de I'ofelta. Els
al motoveler,
una veritable mutació dels pailebots, on
motol i motorista passen a sel plotagonistes.
La nau pateix transforrnacions, pot perdre un
pal, l'aparell es ledueix (desapaleixen mastelels i escandaloses), i es tolna més segura i
frable, almenys sobre el paper.

velers motolitzats donen pas

Dit això, no volem deixal passar l'opoltunitat
de lecol'dal que no tot van sel pailebots. A
Catalunya també es van fer vapols de fèr'r'o

i el Cervera als
Astillelos del Meditel'r'áneo, a Barcelona) i
fins i tot un veler "a l' antiga", Ia pollacra
pel al cabotatge (|'Olesa

gole|'a María del Cornren, constlr¡ïda a les
drassanes Baguer de Blanes i que també

La incorporació del motol suposa una pròrroga en la vida dels antics velers, una flota que
estava destinada al desballestament. Llavors

es produeix un fenomen curiós. El polt de

23

Sobre aquesta empresa uegeu Arjau, núm 32, Sant
I9I9, pàg

Feliu de Guíxols, 1998 A Catalunya Marítina,
15, es parla del pailebot Cariltos, de tres pals.

24

Aquest vaixell va ser un dels que van tenir una vida
més llarga i, a més a més, sempre va mantenir el nom en

25

català; mai va ser Vkgen del Remedio.

Marítima, Barcelona, 1919, pàg 272 p.
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Tol'r'evella es couverteix en el leducte principal de la flota de pailebots i tnotovelers espanyols (deixant de banda els ports baleals), frns
al punt que va at'r'ibar a tenir la flota velera
més glan d' Espanya. Pel altra banda, la pr'àctica totalitat de la marina velet'a catalana va

trobar en aquell indret el seu darrel refugi.
Salvant totes les distàncies possibles, sembla
un equivalent en velsió tnodesta del que va
passar amb la flota velera de Gustav Ericsson
a Marienhanm.

El papel dels motovelers a Catalunya queda,
al meu entendle, ben diferenciat en tt'es períodes clars. El plimer, que és el que intentem
il.lustrar en aquesta ponència, és l'anteriol a
la Guerra Civil, una etapa de joventut en la
qual van jugar un papel impoltant en un país
encara retardat des del punt de vista estructulal i pr'àcticament sense una malina mercant
de vapol digna de tal nom. El segon és la
mateixa guerla i una llarga postguerra, un
període durant el qual els motovelels van sel
insubstituibles, vitals per al manteniment del
tràfic marítim del país. I finalment ariba un
per'íode d'agonia, una lenta caiguda en els tràf,rcs més bluts, durs pocs rendibles, una

i

decadència que va acabar en la gran majoria
dels casos en una mena de sacrifici en la pira
funer'àr'ia per a jubilats improductius.

A les dècades dels vint i dels tlenta els motovelers són una silueta habitual als notres
ports. El territoli que queda emmarcat per un
triangle imaginari que té els seus vèrtexs a
Torevella, a Sèta i a les costes més orientals
de les Balears és l'àrea on pailebots i motove-

és el principal punt de trobada, encara que no és 1'únic.
Sense una flota pròpia digna d'aquest nom,
cal destacat'en aquesta pel'lícula el nom del
català Enric Formiga Clapés, armador i consignatali íntimament lligat al cabotatge i a l'a-

A Catalunya el polt de Barcelona

ventura dels motovelet's de Tot'l'evella i de les
Baleals. Forrniga va estar en actiu fìns a la
seva molt, cap al 1969 o 70.
De no ser per la Guerra Civil potsel la dècada
dels anys qualanta hauria vist la desaparició
total dels motovelers. Però el conflicte i la

immediata postguerra, amb

la minva del

tonatge mercant espanyol, les lestriccions de
combustible i la Segona Guerla Mundial en
marxa van allalgar novament la vida d'aquest
velels. Però això és una història que s'explicar'à millor, amb un altre estil, en una altra
ponència. Només vull dir que els motovelers
van tenir un final semblant al que tenien
temps enrere els cavalls vells, malvivint a les
places de toros amb un picador a sobre o sim-

a I'escorxador'. Entle
finals dels anys seixanta i principis dels setanta la major palt dels supelvivents van ser
exterminats, i només en van sobreviule uns
pocs: el MigueL Calclentey (avú Principat de
Catalunya), el ...(avui To-¡tttghct), el Pascual
plement sacrificats

Flores,

el Cala Milló i potser algun

més.

Entre tots ells destaca, per la seva t'esun'ecció,
el Carnten Flores (avut Santa Eulàlia)'

7. Un relat en primera persona: el Carmen

Flores

literali del que he

lels tenen el seu hàbitat; en una segona línia la

Podem fel un lesum gairebé

lianes. Els motovelers fan rutes força regulars,
portânt mercaderies de poc valot', en condicions de duresa i misèria inaudita. Com els

pailebots abans, feien un treball discret i
callat, però vital pel a un país cotn el nostre'
Pailebots i motovelers són, com ho havien

Cannen Flores, una embarcació que el MMB
està restaurant per tal de recuperar una part
impoltant de la nostra històr'ia marítitna. La
biografia del Carmen Flores és un bon reflex
de I'aventura de pailebots i motovelers, tot i
que el seu hnal sigui totalment extraordinari'

estat abans les barques de mitjana, les autèntiques bèsties de càrrega dornèstiques, els ases
de la mal.

L'any 1977 un comerciant de València,
Pascual Flores Benavent, va encarregar al

seva influència alriba a les costes del
Cantàbric, al nol'd d'Àfrica i a les costes ita-
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rrrestle d'aixa de Tol'¡'evella, Antonio Mal.í
Aguin'e, la constlucció de dues nans bessones, dos paiÌebots de tles pals, que havien de

poltal els notns de Carmen Flores i

de
de l'ar.ma-

PuscuaL Flores, en honor deìs fills
dor'. El colstructor', Antonio Marí Aguine, va

constluil', a lnés dels Flr¡rcs, laus de molta
anomenâda, com ara els pallebots Parotli
Herntanos o Julio Casciano, i el pailebot
EntiLe, que va tenil' l'honol' de ser el darr-el.
veler pul'mercant de la marina espanyola.26
El Cornten Flores va ser insclit al foli 28 de la

Alcúrdia, Mallolca, i es pel aquestes dates que
se li va posar un tnotot', va peldle un dels seus

pals i quedà com a lnotoveler de dos pals.
L any 193 I el Cttrnten Florcs va canviar ofìcialment el seu nolr pel de Puerto de Palnta i
el 1933 va causar baixa a la Matr'ícula de
Tollevelìa i va sel insclit a la Lìista 2a de
Paìma.

L'any 19321'errplesa plopietàr'ia de la nau va
constituil'-se cotr a societat mercantil,OliverS.4., i Jaurne Olivel va apoltar el vaixell, que
e¡a de la seva plopietat. A plincipis de 1936 la

Llista 2a de Torrevella, matliculat i abanderat
amb data 27 de gener de 1919 i la seva activi-

nau va ser cornplada pel la Navier-a
Mallolquina S. 4.27 L'abril de 1936 es va

ta[ com a veler dulant els seus plimers anys

pot selvir d'exemple del que era

autol'itzar el canvi de norr, que ser'à ar.a el de
Cala San Vicens. Anb aquest bateig l'empre-

Flores va visitar els següents

havia lluït a la popa d'un altre rrotoveler que,
feia poc, havia desaparegut en tràgiques cir.curnstàncies, en incendiar-se i nauflagar l'any

pràctica
con'ent pel als pailebots del tnoment. Tenim
constància que, el 1919 i 1923, el Cannen
pol-ts:

Ton'evella, Melilla, València, Alacant, Sèta

(Flança), Águilas, Caltagena, Almer.ia,
Màlaga, Motril, Balcelona, Pahna, Faro

(Poltugal), Mazalrón, Olà (AlgèLia),
Chafalinas, San Pedlo de Pinatar i Castelló.
Com a fet excepcional s'han de destacar-dos
viatges a Cuba, entle l'octubre de 1920 i el
feblel de 1921, amb una tripulació de 12
homes. Diu la tladició olal que en el primerviatge a Cuba els benehcis van permette
arroltitzal el cost del vaixell i encaLa van
sobrar uns quants "duros".
Corn es pot veure, la majol palt de viatges són
de cabotatge arnb polts de la costa meditel.¡ània espanyola i del nold d'Àfi'ica. Pel que fã a
les mercadel'ies, tl'obem tl'ansport de sal, ìlenya, fusta, vi i conselves, civada, miner.al de
plom, palla, botes i sacs vuit, espart, ter-r.issa,

sa rnallolquina recupelava un nom que ja

1935, davant

el cap Toltosa,

arnb

pèr.dua

total.28

La històr'ia del ara Calo Scut Vicens també ser-

veix pel il.lustlaf el papel dels motoveler-s
dulant ìa Guen'a Civil. En escìatar aquesta,
aìguns rrotovelels de la Naviera Mallor.quina
van quedat' a Mallorca, en mans dels nacionals: Cala Milló, Calo Mondragó, Cala Satt

Vicens, CaLa Morlattelo t Cala Contesa.
Alrnenys els tres printers van ser ar.tillats i,
amb una tripulació plobablement mixta (gent
de I'almada i civils), van pl'estar.ser-vei com a
transports o com a patlullels als ports de
PaLra, Pollença, Sóller', etc.; entre altr.es funcions tenien les de ser punts d'alarma pr.èvia
antiaèria, fèr el dragat dels canals d'entr.ada

etc.

Llavols alliben uns anys de canvis. L'any
1928 el Carnten Flores va ser adquirit per.
Jaurne Olivel Moner', armador amb seu a

26

llB

AAW,- Torrevella, la sal de su gente, Tonevella, 1990

27 LaNaviera lVìallorquina S A té els seus antecedents
en una empresa fundada l'any 1924, lol i que es va constituir amb aquest nom I'any 1932 amb quatre motovelers, i
a partir d'aquell moment va anar ampliant la seva flota amb
aquest tipus de nau, i es dedicà principalment al cabotatge

28

J. Huertas lVìorión.
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i selveis logístics.2e El Cala San
Vicens va ser altillat amb un canó de tir ràpid
Nordenfelt de 57 mrn,30 una arma llavors ja
molt antiquada però sufìcient pel a un vaixell
d' aquestes calacterístiques.
als ports

En maig ijuny de 1938 el Cala SanVicens va

formal part d'una flotilla dedicada al

que

1'histoliador Gónzalez Echegalay va qualificar de "cabotatge suïcida": el tr'àhc mar'ítim

entre Palma

i

Vinarós, port on les tropes

nacionals havien arribat al Meditellani dividint el bloc republicà en dues palts. A partird'aquell moment es va establir una línia regttlar de tr'àfic mar'ítim entre Mallorca i les posicions nacionals a la península. Es tractava
d'una ruta molt perillosa, molt a plop de la
base naval de Caltagena, on hi havia l'esquadra republicana, i a I'abast dels atacs aelis.

Aquesta mena de coredor per abastir els
nacionals des de Mallorca, que ela la polta
d'entlada dels matelials pt'ocedents d'Itàlia va
continual sense interrupció fins al final de la
guerra. A finals de 1938 el Cala San Vicens
tornava a la seva tasca de neteja i vigilància
del port de Palma, i finalment entre tnarç i
abril de 1939 van ser desmobilitzats la major
part dels bous i motovelers que havien estat
incorporats a la flota nacional. El Cala Satt
Vicens en conctet va tornar a la vida civil el I 0
de mar'ç, alguns dies per a l'acabament ofìcial
de la guera amb el famós comunicat de 1'1
d'abril.
Després de la guerra el Cala San Vicens va
continuar amb el tràfic de cabotatge habitual

29

Sobre el perÍode del conflicte civil les principals fonts

són F y S. Moreno de Alborán y de Reyna, La guerra silenciosa y silenciada Historia de la campaña naval durante la

guerra

de

1936-1939. Madrid, 1998;

R.

González

Echegaray, R.- La marina mercante y eltráfico marítimo en
Ia Guerra Civil, Madrid, 1977. Pou lVìontaner Huertas

i

el Cala San Vicens va ser
artillat, però la resta de la informació sobre aquests fets
30 Així consta a un annex inclòs per l'Almirall Cervera a
lVlorión només assenyalen que

les Memòries (l\4adrid, 1966)

El

transport marít¡m de cabotatge a la lvlediterrània

"rs
tìns que l'any 1961 va ser venut a l'empresa
Mateliales para Edificaciones, S.4., empresa
de Mallolca que li va canviar el motor, li va
eliminar el pal rnajor, i quedà només el trinquet com a puntal. Tot i això, i segons consta
a la documentació consultad a, "los eLem.entos
que se conservan en la arbolatl.ura y velamen
son suflcientes para que el buque pueda realizar singlcduras a vela". Segurament durant
aquests anys el vaixell va palticipal en el
transport de ciment i matel'ial d'obra que alimentava e\ bot¡m turístic a les Balears.

L agost de 1913 el Cala San Vicens va ser
venut a l'empresa Saylemar (Salvamento y
Recupelaciones Marítimas S. A.). L'any 1975
es va autoritzar el canvi de nom, que passà a
ser ara Scryremar Primero, modificat alguns
mesos despr'és i quedant com a Sayremor
(Jtto. Llavors va patir importants modificacions, pel tal de ser dedicat, a paltir d'aquell
moment, a vaixell de suport a treballs submalins i de salvament, uns anys durs pel al vaixell per'ò que en van pelmetre la conselvació,

ja que les seves bones qualitats matineres i la
seva fortalesa el feien molt estimat pels seus
armadors. L'any 1980 es dissol Salvamentos
y Recuperaciones Marítimas S. A, i pren el
relleu de les seves activitats una nova empresa, Kilón S.A, que el setembre de 1980 compra el Sayremar Uno. L any 1986 la nau va
causar baixa a la Llista de Palma de Mallorca

i passà

I

a

la de Cartagena.

arribem al final de la història. Pel diversos

ploblemes amb la Seguretat Social, el
Scryremar (Jno va ser embatgat preventivament i Tt'esoreria General de la Seguretat
Social a Múrcia el va treut'e a subhasta. El 15
de genel de 1997 va passar a trans del Museu
Marítim de Barcelona per adjudicació directa.
Alguns mesos després s'iniciaven els treballs
de restaulació que havien de retornarli el seu
aspecte original. L aposta del MMB ela la de

recuperar el vaixell tal com ela en el moment
de la seva constt'ucció, per la qual cosa va caldre un complicat treball de recerca, el lesultat
del qual va sel tlna proposta de restaut'ació i
van començar els treballs.
119
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Es tracta d'un tleball pioner-, valent en el sentit que acceptava el r.epte de cometre errors i

d'esdevenir un banc de ptoves que apor.tés
una experiència útil per a futurs tr.eballs similars. També s'acceptava una aposta encara
més complicada: reconstruir un vaixell històric, però que alhora fos un vaixell oper.atiu,
capaç de navegar. Això implicava fer.compatible moltes coses que són incompatibles i trobar un equilibri que mai satisfaria completament tothom.

Els treballs estan acabant, i el resultat és ben
visible. Els qui hem par-ticipat en la restaura-
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ció som els nostres principals i més implacables cr'ítics, de folma que assumim conscientment la responsabilitat del bo i dolent del projecte . I, malgrat tot, estem orgullosos del que
hem fet. Però molt per sobre de la nostr.a opinió i sentiments hi ha un fet indiscutible: quan
acabi la recuperació del Santa Eulàlia el nostre país haur'à recuperat una paft fonamental
del seu passat, de la seva història marítima. El
vell Carmen Flores, rebatejat ara amb el nom

de Santa Eulòlict, és un testimoni viu d'aquells tleballadors discrets i incansables que
havien estat la columna ver-tebral del cabotatge a les nostres aigües. !
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