
PROJECTE PER RECONSTRUIR LA 
BARCA FRANCISCA 
L’última barca de pesca de vela llatina de Catalunya 

 

 

La Francisca 

(...) la Francisca, l'última vaca a la vela 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 
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Justificació 
La Platja de Calafell va tenir la flota pesquera a vela més important de tot el litoral català, motivat 
per les seves platges, els seus fonts pesquers propers i els vents favorables. 

A mitjans de segle XX va haver el major número de barques a la sorra. Com diu en Carlos Barral 
en el seu llibre "Años de penitencia. Memorias I", "En la playa de Calafell había habido, como 
dicen los pescadores, mucha madera (...) Entre treinta y cuarenta y cinco parejas de bou; más de 
ochenta veleros de arrastre de sesenta a setenta palmos de eslora. Su mantenimiento ocupaba 
todo el año a varios calafates y a una familia de veleros (...) Las distintas embarcaciones, cuando 
estaban todas varadas, cubrían en dos hileras trescientos metros de playa (...) Antes de que 
instalasen el varadero mecánico, cuando las sacaban a tierra con troncos de caballo y parejas de 
bueyes, ocupaban más espacio, estaban más desparramadas”. 

La manca d'un port pesquer i la duresa de les feines relacionades amb la mar, juntament amb la 
pressió turística, van provocar que l'activitat pesquera desaparegués de les nostres platges. 

La Francisca va ser la darrera embarcació de pesca de vela llatina de Calafell, que va morir a la 
sorra als anys 50. Era una de les embarcacions més ràpides de tot Calafell, dedicada a la pesca 
d'arrossegament. 

Des de fa uns anys, però, ha anat creixent la consciència entre la població de Calafell que aquest 
passat no ha de caure en l’oblit i que cal recuperar-lo per poder-lo explicar a les generacions 
futures.Fruit d’aquesta inquietud l’any 1989 es va recuperar el Bot Salvavides, el 2010 es va 
fundar l’associació del Patí Català de Calafell i el 2016 es va in augurar la Confraria centre 
d'interpretació del Calafell pescador. 

Amb aquest projecte es pretén assolir els objectius de recuperar la cultura marinera i la d'aportar 
un valor diferenciador a la nostra platja, afegint l'etiqueta de “cultura” al costat de la de “sol i 
platja”al nostre municipi. I obre moltes i noves possibilitats... 

 

  



Projecte 
L'objectiu principal del projecte és la reconstrucció de la barca de vela llatina Francisca. 

Aquesta barca permetrà recuperar una part vital del patrimoni marítim de Calafell, un símbol de la 
generació dels fills dels últims pescadors. 

Això permetrà donar un salt qualitat important al museu de la Confraria i estendre'l cap a la 
platja i la mar. Cap a la platja, per que el museu disposarà, apart de l'estimat Bot Salvavides, 
d'una barca de pesca real i per que part dels treballs de reconstrucció poden realitzar-se a un 
ecomuseu a l'exterior, com antigament. Cap a la mar, per que la barca ha de popularitzar la 
navegació tradicional còmodament en una embarcació de 12 metres d’eslora. 

Per la reconstrucció cal contractar el millor calafat d’Espanya i comptar amb els voluntaris 
amants de la mar. És la manera d'apropar realment el patrimoni a la gent. 

La barca seria propietat municipal, un element de patrimoni cultural i històric. Però la seva gestió 
i manteniment ha de recaure en una entitat del poble oberta i sense ànim de lucre, que permeti 
un estret vincle entre la barca i la gent. En aquest sentit, la secció de Vela Llatina Carlos Barral 
de l'associació del Patí Català de Calafell té una àmplia experiència en restauració 
d'embarcacions tradicionals i en navegació a través d'un nombrós grup de voluntaris amants de 
la mar i les tradicions. L'entitat treballa en xarxa amb la resta de les catorze entitats relacionades 
amb el patrimoni marítim a través de la federació FCCPMF. 

Un referent proper d'aquest projecte és el sardinal Sant Pau, agermanada amb el nostre Bot 
Salvavides el 2012. Es tracta d'una barca de vela llatina construïda l'any 2008 amb la seva 
estructura de fibra de vidre i que està gestionada per l'associació A Tot Drap de Sant Pol de Mar, 
entitat sense ànim de lucre associada també a la FCCPMF i constituïda amb la finalitat de 
promoure la conservació i difusió del patrimoni marítim, i molt especialment la platja de les 
barques amb la caseta del motor, també molt similar a la nostre maquinilla. 

  



Plànols 
Plànols d’una barca de bou de parella de principis de segle XX, idèntica a la Francisca. 

 

Casc: estructura, forma i plantes. 

 

Vela i aparell. 



Fotos, pintures i maquetes de la Francisca 
La Francisca, per al seva bellesa, va ser pintada per diferents artistes, com Gabriel Amat o Elena 
Mur. 

 

 

 



   

   

 

   

   



Fotos de la Santa Espina, barca molt similar a la Francisca i que navega a Calella de Palafrugell. 
La Francisca tenia, a més, vela de messana. 

 

 

  



Pressupost 
 

Pressupost aproximat de la reconstrucció, subjecte a possibles plantejaments diferents. 

 

1600 hores del Fuster de ribera professional ........................... 32.000€ 

800 hores calafat  ..................................................................... 16.000€ 

Manutenció Calafat 12 mesos .................................................... 6.000€ 

4800 hores de voluntariat .................................................................. 0€ 

Instal·lacions Ecomuseu-drassanes l'aire lliure a la sorra ......... 6.000€ 

5 m3 de fusta de pi  a 900 € ....................................................... 4.500€ 

5 m3 de fusta iroco  a 1300€ ...................................................... 6.500€ 

1 m3 pi oregon ........................................................................... 2.200€ 

Ferratges i cargols de inox ......................................................... 3.000€ 

Veles  ......................................................................................... 7.000€ 

Ormetjos ..................................................................................... 3.500€ 

Motor intraborda de 110 kw...................................................... 22.000€ 

Muntatge motor per voluntaris ........................................................... 0€ 

Pintura ........................................................................................ 3.500€ 

Ma d’obra pintar barca per voluntaris ................................................ 0€ 

Mitjans auxiliars .......................................................................... 6.000€ 

Varis e imprevistos ..................................................................... 8.000€ 

 

SUBTOTAL ............................................................................ 126.200€ 

IVA ........................................................................................... 26.502€ 

TOTAL .................................................................................... 152.702€ 
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