
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CORSARI 
DEL 

RENAIXEMENT 

Joan M. Garcia 



N’estic fart de l’Excel, del Contawin, de factures, d’albarans, de liquidacions 

trimestrals, de l’IVA, de l’IRPF, de pressupostos, d’enviaments, de comandes, de 

reclamacions, de proveïdors, de clients, de morosos, de comercials i del meu cap. 

N’estic fart de la vida que porto, una vida que no és la meua. 

Jo no soc Josep lo comptable, jo soc Pep del Trinquet, i encara no se què hi faig en 

aquest món vostre, vestit amb aquest incòmode vestit, endogalat amb aquesta perillosa 

peça de roba que li dieu corbata, que més que un guarnit,  sembla un presagi de la forca. 

 

Encara que fa massa anys que m’he vist forçat a viure entre vatros, no he acabat 

d’entendre com viviu, presoners dels préstecs bancaris heu acabat acceptant la usura 

com a forma de viure, per molt menys van expulsar als jueus. Encara no entenc com 

s’ho han fet els banquers per controlar-ho tot.  No entenc com heu acabat sent esclaus 

dels cavalls del vostre auto. No entenc com heu pogut arribar a viure amuntegats en 

ruscs de formigó. No entenc perquè produïu per produir, generant excedents sense límit. 

Ni com podeu, a l’entrada de les vostres ciutats, suportar cues com formigues entrant al 

formiguer. En fi, vatros sabreu. 

 

Ara bé, des de fa uns poquets anys, enguany en farà dotze, amb aquesta festa vostra del 

Renaixement, per uns dies em trobo a gust. La ciutat torna a ser la Tortosa del meu 

temps, i durant quatre dies puc treure del bagul, la roba, la meua, la de veritat, penjar-

me l’espasa i calçar-me el ganivet sota el jupetí. La ciutat no és la mateixa, ni de bon 

tros, però s’hi fan esforços perquè cada any s’hi assembli més, encara que serà molt 

difícil, les cases ja no tenen barbades, que mira per on, li donaven als carrers un ambient 

més ombrívol i fresquet, molt d’agrair a l’estiu i acollidor a l’hivern, sobre tot en dies de 

pluja. Ara,  per tot arreu hi han cables, rètols, senyals de trànsit, aparells d’aire 



condicionat, paelles parabòliques, tot plegat un desastre; encara que tinc que dir a favor 

vostre, que abans els carrers no tenien la lluminositat de què gaudeixen avui dia i 

tampoc està gens malament que per fi hagueu pogut convèncer a la gent de no tirar els 

pixats pel balcó. 

 

Però no ens enrotllem i vegeu  qui sóc jo. Jo vaig néixer, ensumant el riu Ebre, a banda 

de dalt del Coll de Sant Joan, a tocar el Sitjar de la ciutat de Tortosa, on s’arrengleraven 

els sitges de gra. Gra que els llaguts i vaixells traginaven amunt i avall del riu. Aquí 

mateix a la vora, hi era el trinquet, on em passava tot el temps que podia, veien com 

hom es jugava els diners en apostes sense límit al joc de pilota o als daus. Aquí vaig 

aprendre el complicat art de les apostes, trampes i matàfules, que ballen al voltant del 

joc. Aquí també vaig poder gaudir de tota mena de contalles, que els homes del riu i del 

mar contaven i repetien al trinquet, a les tavernes i a qualsevol raconada de la vora del 

riu. 

Contalles sobre els pirates sarraïns que malmetien la costa, aprofitant que els reis, ja 

fora Carles V o el seu fill Felip II, estaven més interessats en les seves guerres a Flandes 

o en la conquesta de les Índies, que en protegir la costa de la nostra mar Mediterrània.  

 

-Els catalans ja s’espavilaran sols, -devien pensar, i ja ho crec que ens vam espavilar, a 

la força pengen. De les nostres costes van sortir brillants i valerosos corsaris com: Pere 

Ribalta,  Jaume Castelló,  Guerau de Canyelles, Ferran Assolit, Jaume de Tortosa, 

Guillem de Castellnou, Conrad de Llançà, Roger de Llúria, Galcerà Marquet, Romeu de 

Corbera, Bernat de Villamarí, Gilabert Rovira de Tortosa, Lluís Pontos, Jaume de 

Vilaregut, Joan Torrelles, i molts altres... Alguns d’ells  van arribar a ser distingits 

prohoms a la cort de Barcelona, o als consells de les ciutats i viles del Principat. 



 

Jo somniava en afegir el meu nom al d’ells, aquest somni l’alimentava Amadeu de 

Sòries, un vell pescador del riu, net de Joan de Sòries que havia estat nostramo a una de 

les naus de l’almirall Bernat de Villamarí amb qui havia navegat, sota patent de cors del 

rei Alfons el Magnànim,  per l’Asia Menor saquejant navilis turcs, egipcis, venecians i 

genovesos, aleshores enemics i rivals de la Confederació. 

 

Una xafogosa tarde d’estiu, del trinquet estant vam veure aparèixer un individu 

d’aspecte  temible. Excepte la camisa vestia de negre de cap a peus: Botes negres de 

mitja canya, calçons negres de llana, jupetí i casaca de cuir negre. 

 

Boca esbiaixada, nas aguilenc, mirada torba i galtes enfonedisses, el seu rostre feia 

tremolar de veure. Les mans grosses i calloses delataven que no era un cavaller, sinó 

algú acostumat al treball dur; en bandolera duia un cinturó del que li penjava una espasa 

embotida en una funda folrada en cuir, i a sota el jupetí, s’endevinava el mànec d’un 

ganivet. L’home no va dir res, ni tan sols va saludar als presents, va seure en un racó i 

va contemplar com uns traginers es jugaven els quartos amb uns raiers. L’home acabat 

d’arribar no separava la ma esquerra de l’empunyadura de la seua espasa.  

 

-El destí està trucant a la teua porta, -em va dir l’Amadeu mentre em colpejava amb el 

colze. 

-Què voleu dir? 

-El qui acaba d’arribar d’aspecte tenebrós i temible és Rafel lo Caparra. 

-De veritat? 

-Veritat de la bona. 



 

Rafel lo Caparra, era al meu temps, el més despietat i efectiu corsari català. Havia 

navegat sota patent de cors d’infinitat de ciutats incloent la mateixa Barcelona, no 

l’importava qui pagava, sols quant pagava. 

 

Amadeu, agafant una gerra d’aiguardent de Prat de Compte, es va seure a la taula del 

Caparra, aquest el va tractar amb respecte, com si el conegués de sempre, al poc em van 

cridar. No vaig gosar seure amb ells, aquell home m’imposava.  

 

Plantat dempeus al davant de la seua taula, l’Amadeu va fer els honors per mi. 

-Del mar no n’entén, però ni falta que li fa, tu tampoc n’entenies quan tenies la seva 

edat i vas marxar, és valerós, treballador, i entén de lletra i la sap escriure. 

 

Sense adonar-me’n, m’havia convertit en un membre de la tripulació de Rafel lo 

Caparra, patró de la sagetia Providència, nau armada de cors pels mercaders de la ciutat 

de Tortosa i autoritzada pel Procurador en Cap de la Ciutat. 

 

A la sagetia, vaig començar fent les feines més ordinàries a bord, netejar cobertes, trenar 

caps, cosir veles, fins que un dia, passats el anys, em va nomenar tinent de la 

Providència a les seves ordres. De vegades a Rafel se li anava la mà i donava orde 

d’assaltar  algun vaixell que navegava amb la nostra mateixa bandera. Ell no s’esverava 

massa, i més si allò que transportava eren queviures. A l’empara del privilegi reial 

Guiatge de vitualles, concedit per Pere III a la ciutat de Barcelona, m’enviava com a 

Caporal de pressa, fins Barcelona a vendre les mercaderies saquejades i a poder ser 

aparaular la venda del vaixell, amb la garantia que donava el dit privilegi als qui 



portessin queviures a la ciutat, foren: delinqüents, corsaris o enemics en temps de 

guerra. 

 

Rafel, el meu patró, era home de poques paraules, esquerp i de mirada trista. D’ell vaig 

aprendre l’art de navegar, a llegir les cartes de marejar, a seguir el camí que ens 

marquen les estrelles, a interpretar els núvols i els vents, i sobre tot em va ensenyar a 

llegir la cara de la gent. Poc a poc, vaig anar esbrinant la seva historia, ajudat de tan en 

tan per l’afecció que sentia per l’aiguardent que era l’única cosa capaç d’amollar-li la 

llengua. 

 

Rafel lo Caparra era nat al despoblat de Fullola, havia crescut a l’ombra de la Torre de 

moros que encara hi ha en aquell indret. Tenia poc més de quinze anys, quan un dia en 

tornar d’abeurar les cabres i ovelles de la bassa de les Collades, va veure a la seua mare 

plorar. Pels seus germans es va assabentar que el veí Peret de Julià, pretenia com a 

pròpia la gaia que tenien banda baix del barranc, on hi havien dues oliveres fargues i un 

arjub.  

 

Aquella nit Rafel, no va pujar a la pallissa, es va passar la nit assegut al pedrís de la 

barraca, esmolant una i altra vegada el ganivet que sempre duia a sobre. Abans del trenc 

d’alba, es va tirar a sobre la manta, i va fer el camí de Tortosa. En arribar a Cova 

Fumada, es va aixoplugar i va passar l’albada embolcallat amb la manta. Encaparrat en 

els seus foscos pensaments, va estar immòbil fins què les ferradures al colpejar el camí 

rocallós,  li van anunciar que algú s’hi atansava. Com bé s’esperava, Peret de Julià al 

davant de dos matxos i una mula, feia el camí de Tortosa amb tres càrregues d’olives. 

Rafel va sortir al camí.  



 

-Bon dia tingueu Peret, m’han  dit que us voleu quedar la gaia de l’arjub. 

-Tot allò que havia de dir,  ja li ho vaig dir al teu pare. A bones o a males la gaia serà 

meua. 

-Pos com vos dieu, a bones o a males, la gaia no serà mai vostra, - i traient de sota la 

manta la mà aferrada al ganivet, li va llençar sobre el cor, i d’una puntada el va ferir de 

mort. Peret de Julià, va caure agenollat al terra, sense alè, sense vida. 

 

Rafel va arrossegar el cos inert de Peret, fins el proper Barranc de les Barcelles, on el va 

abandonar a mercè de voltors i demés rapinyaires de garriga. 

 

-Los voltors, amb los voltors fan lliga, -va dir com a únic respons, i agafant-li la bossa, i 

les bèsties, va dirigir-se cap el Perelló, pel Mas de Bermejo,  vorejant la Moleta de 

Fullola. A l’Hostal d’en Trau, en les proximitats del Coll de Balaguer, es va malvendre 

les bèsties i les olives, i va seguir el camí a peu, cap a Barcelona, on en arribar es va 

embarcar a la galiota Santa Còrdula que anava cap a orient. La Santa Còrdula, una 

galiota armada, com bona part del vaixells de mercaderies de la època, viatjava arreu del 

Mediterrani i és on Rafel va aprendre l’ofici de la mar.  

 

Ambiciós i buscabregues, no va tardar en aconseguir el patronatge del seu propi vaixell, 

una sagetia, a la que li posà el nom de Providència, per l’advocació i gran predicament 

que sentien per la Mare de Deu del mateix nom, tota la gent de mar i riu de l’Ebre i la 

seua costa. 

 



La Providència, era una embarcació d’una sola coberta, arborava dos pals aparellats 

amb vela llatina, podia bastir fins a dotze rems per banda, i al tractar-se d’una nau 

armada de cors, disposava de quinze canons, set per banda i un canó de caça, el canó de 

cossia, a proa. 

 

La Providència, amb un port de 1500 quintars, era ideal com a nau corsària, perfecta per 

abordatges i atacs ràpids. Més gran que una galiota i més petita que una galera, sols era 

superada per aquesta en velocitat, i potencia de foc. 

 

-Colpejar i fugir, - repetia incansable el  Patró. 

 

Des de la nit dels temps, els vaixells dedicats a la pirateria, han fet bons negocis gràcies 

a l’Ebre. És sabut que tot vaixell de cabotatge, a la costa de la Mediterrània, en arribar a 

l’alçada de l’Ebre ha d’allunyar-se de la costa pels perills que li pot suposar topar-se 

amb un banc de sorra i embarrancar, aquest coneixement li permet al pirata assetjar i 

assaltar sense què des de la costa s’apercebin dels atacs. 

 

En una ocasió, ens vam assabentar de la presència a la nostra costa, d’un vaixell que ben 

bé podria tractar-se d’una fusta turca, i que havia saquejat un llagut i apressat una 

pollacra  a la desembocadura del riu. Lo Caparra va ordenar fer proa al sud. En albirar 

les Illes Columbretes, va estar rondinant sense fer-nos l’aigua clara. Coneixent-lo, els 

homes s’ho van prendre en calma. A boqueta de nit, va aparèixer al pont armat amb la 

seva espasa, i el seu ganivet sota el jupetí. Es va fer càrrec de la canya del timó, va 

enfilar l’Illa Grossa,  i va cridar com sols ell sabia fer-ho 

 



- Hisseu lo drap !! 

- Bastiu los rems !! 

-Vogueu amb ganes, que us va la vida !!   

 

L’Illa Grossa, té forma de mitja lluna, aquest devia ser el motiu pel que tots els sarraïns 

es guarien a la seva badia. Era de matinada, quan entre ombres, al reflex de la Lluna, 

vam veure clarament la fusta turca fondejada al bell mig de la badia de l’illa Grossa amb 

la pollacra catalana abarloada pel seu costat d’estribord.  

 

Com si fos la sageta d’un ballester, la Providència, a tot drap, anava directa cap el 

vaixell dels sicaris de Barbaroja. A la fusta sarraïna, feien festa pels darrers vaixells 

saquejats i no s’esperaven allò que se’ls hi venia a sobre. 

 

En Rafel va ordenar preparar el canó de cossia, una vegada destrincat i aparellat, el va 

fer carregar amb un tram de cadena, va apuntar al  pal de la fusta, es va fer enrera, va 

esmunyir amb força el mànec del ganivet, i amb ràbia, temps continguda, va 

desenfundar, llençant una puntada cap endavant, al temps que cridava:  

 

-FOC !! 

 

I com si de nou ferís de mort a Peret de Julià, va apretar les dents, i va escopir a coberta, 

en el mateix instant que el pal de la nau mora cruixia i es desplomava sobre la coberta, 

que ja era plena dels sarraïns disposats a la lluita cos a cos. La Providència que anava 

directa cap a la nau turca va  descarregar la bateria d’estribord amb claus i metralla que 

va escombrar la coberta otomana. Al temps que arriàvem les antenes de les veles,  



arborarem  els rems d’estribord  i els de babord es clavaren a l’aigua confrontant el 

costat d’estribord contra el babord dels sarraïns. Tot havia ocorregut en un instant i ja hi 

érem a la coberta dels infidels enviant-los al paradís. Ganivetades, cops d’espasa, 

destralades, cossos mutilats, sang, sang, sang.  

 

Tot plegat va ser molt ràpid. Apressada la fusta i quan tornàvem a la Providència, en 

posar el peu a la tapa de regala de la sagetia, vaig relliscar, colpejant-me el cap amb un 

quadernal i vaig perdre la consciència. 

 

Em vaig despertar al Servei d’Urgències de l’Hospital Verge de la Cinta. Em van dir 

que m’havia colpejat, amb el cantó d’una taula en caure d’una cadira, quan intentava 

agafar un arxivador amb els expedients de morosos del 2003, que dormia a sobre d’un 

armari. 

Sé que en porteu alguna de cap, sé que m’heu furtat la meua vida, la de debò, la 

d’aprenent de corsari, i fins i tot us heu pres la molèstia d’esborrar de tot arreu les 

proves. En lloc apareixen les gestes de Rafel lo Caparra, en lloc es troben referències de 

la sagetia Providència, ni de la galiota Santa Còrdula. De l’Arxiu de la Ciutat ha 

desaparegut la cèdula signada pel Procurador en Cap autoritzant a la Providència a fer el 

cors, fins i tot als arxius del Consolat del Mar no apareixen registres de quan la Santa 

Còrdula i la Providència van servir a les ordes del Consell barceloní. 

 

Jo que somniava en afegir el meu nom a la llista de corsaris catalans, i poder igualar-me 

als meus ídols el tortosí Gilabert Rovira, cors al servei de Joan II;  l’almirall Bernat de 

Villamarí, que fins i tot fortificà l’Illa de Castellroig, a tocar la costa turca, convertint-la 

en cau dels corsaris catalans contra el vaixells turcs, i per suposat al meu admirat capità 



Rafel lo Caparra.  Jo que somniava, us deia,  sense saber ben bé com, he acabat assegut 

a una oficina tortosina del segle XXI, cinc segles després, del meu estimat i benvolgut 

segle XVI, i sols durant quatre dies puc ser jo mateix i durant tres-cents seixanta-un he 

de representar, a desgrat, un altre paper. Molt paregut a la resta de la gent que són ells 

mateixos, a desgrat, tres-cents seixanta-un dies; i durant quatre dies, de bon grat, 

representen un paper. 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 


