
4 de març del 2011 DIARI DE VILANOVA

Després de l’èxit del tor-
neig d’Scrabble organitzat 
per l’Associació Cultural 
Desperta! l’octubre passat, 
en el març de l’homenatge 
a Avel·lí Artís Gener, Tísner, 
l’entitat ha organitzat la pri-
mera Lliga Tísner d’Scrabble. 
La competició començarà el 
diumenge 13 de març i les 
inscripcions són obertes fins 
al dia 11.

El sistema de lliga en-
frontarà tots els inscrits 
entre ells, de manera que 
el guanyador absolut de la 

competició serà qui més 
partides hagi guanyat. En cas 
d’empat, es decidirà el gua-
nyador pel nombre de punts 
acumulats en el conjunt de 
les partides.

S’han establert dos pre-
mis més, un per al jugador 
que faci punts durant la 
competició i un altre per a 
qui aconsegueixi més punts 
en una sola partida.

Els jugadors s’enfronta-
ran els diumenges de set a 
nou de la tarda, a l’Ateneu Vi-
lanoví, tot i que, d’acord amb 
l’organització, es pot canviar 
l’horari si hi ha acord entre 
els dos participants. El temps 
màxim per a cada partida és 
de 60 minuts.

Les inscripcions, gratuï-
tes, es poden fer directament 
a l’Ateneu o a través del cor-

reu despertavilanova@
gmail.com. Tant les bases del 
torneig com el reglament del 
joc es poden trobar la web 
www.despertavilanova.cat.

Entre les múltiples feines 
que va exercir Avel·lí Artís-
Gener (escriptor, caricatu-
rista, publicista, traductor, 
periodista...), Tísner va ser 
un dels precursors dels mots 
encreuats en català i va ser 
un dels qui va introduir el 
joc de l’Scrabble a Catalunya. 
D’aquí el torneig de l’octubre 
i la lliga que ara Desperta! or-
ganitza amb el seu nom.

L’Scrabble és un joc lin-
güístic que té com a objectiu 
aconseguir la màxima pun-
tuació formant paraules 
sobre amb lletres aleatòries, 
sobre una graella amb algu-
nes caselles bonificades.

Dins dels actes del 8 de 
Març, Dia de la Dona, la Bibli-
oteca-Museu Víctor Balaguer 
ofereix la conferència Victò-
ria González Somón: una dona 
a l’ombra d’un col·leccionista, a 
càrrec de la historiadora de 
l’art Esther Alsina. Victòria 
González va aplegar, gràcies 
a la seva relació amb un dels 
més grans col·leccionistes 
d’art català del segle XX, una 
important col·lecció de peti-
tes obres de grans mestres, 
que avui es conserva al Mu-
seu Víctor Balaguer. L’acte 
tindrà lloc dijous vienent, dia 
11, a les set de la tarda.

D’altra banda, també dins 
dels actes del 8 de març, dime-
cres es van lliurar, al centre 
cívic de Sant Joan, els premis 

del 14è concurs fotogràfic 
Objectiu Igualtat. El premi 
va ser per a Emilio Comba-
lia, amb la foto Buscant el final 
del límit. El segon premi va ser 
per a Jorge Llorca i el tercer 

per Andreu Noguero, i el pre-
mi especial a l’autora local ha 
estat per a Isabel Herrera. El 
concurs és organitzat per Fo-
toítaca i l’Espai d’Equitat de 
Vilanova.

La gent de mar prepara els 125 anys de l’Any dels Negats

Ens hem reunit a la Casa del Mar: 
Miquel Illa, patró major del Pòsit de 
Pescadors; Pau Pons, ex president del 
Pòsit de Pescadors; Carles Batlle, pre-
sident de l’Ass.Gent Gran de la Mar; 
Domènech Bardí, armador i ex pre-
sident del Pòsit de Pescadors; Eduard 
Escolar, president de l’A.E. Llaguts 
Vilanova; Josep Ayza, president del 
Museu del Mar; Regina Domènech, 
secretària del Museu del Mar; Carles 
Andreu, president de l’Institut Setma-
na del Mar, i Albert Tubau historiador, 
amb la finalitat de començar a comme-
morar el 125 aniversari de l’Any dels 
Negats o Any de les Desgràcies.

El dia 9 de novembre de 1886 es va 
produir a la nostra ciutat la tragèdia 
més gran de la nostra història mari-
nera produïda pels efectes devastadors 
d’un mai no vist temporal de migjorn, 
amb mar, vent i aigua del cel.

No hi ha cap pescador o persona 
vinculada a la platja o a la vila que no 
hagi sentit parlar de l’Any dels Negats 
o Any de les Desgràcies, que són els 
noms pels quals se’l recorda, i a la ve-
gada escoltar la versió dels fets d’un 
dramatisme  excepcional. De com 
aquells avantpassats nostres, veient 
amb els seus ulls  com la furiosa tem-
pesta i el rompent de la mar, embogi-
da, una i una altra vegada colpejava 
salvatgement les barques abocades al 
través, estavellant-les contra les ro-
ques i tots els esforços per salvar els 
pescadors que lluitaven desesperats 
entre la vida i la mort eren inútils, 22 
dels quals van perdre la vida, i entre 

ells un nen de deu anys. Durant molt 
anys la platja i Vilanova va ser envaï-
da pel dol. Famílies senceres desfetes 
que ja no van poder veure més els seus 
éssers estimats, deixant 32 orfes i 14  
vídues.

Cent anys i un quart de segle des-
prés, a pesar de tots els canvis socials, 
tecnològics etc. viscuts dia a dia, no 
han estat capaços d’esborrar el record 
i el sentiment de la gran desfeta que va 

significar aquell any 1886.
I si molts dels que encara estem amb 

vida vàrem conèixer Sebastià Massó, 
Rovira, el vell Xarina, que fou l’últim 
supervivent, vol dir que aquells dies no 
estan tan lluny com sembla. La mostra 
la tenim en el fet que el record d’aquell 
drama, avui, encara ens commou.

L’avi Xarina, fins que va tenir forces 
,va seguir la prometença de pujar cada 
any per aquella data a l’ermita de Sant 

Cristòfol com un acte de fe. I fins al 
darrer moment de la seva vida aquesta 
trista efemèride, seria inseparable del 
seu destí. 

Morí als 95 anys, precisament el 9 
de novembre de 1958, el mateix dia de 
Sant Teodor que ell sempre esmenta-
va i que 72 anys abans, clavats, havia 
tornat a néixer. 

Quedem amb el compromís que en 
aquest 2011, tots els actes que es facin 
públicament a la platja portin els segell 
de l’Any dels Negats, i entre altres com-
memoracions fer una taula rodona a 
la Casa del Mar el dia 14 de maig, com 
també sol·licitar a l’alcalde de la nos-
tra ciutat erigir un monument amb els 
noms de tots els 22 pescadors i que la 
seva ubicació fos a la part de llevant del 
nostre passeig Marítim, perquè no s’es-
borri mai més aquell nefast temporal 
i les seves conseqüències i honrar així 
mateix tots els que ens han precedit al 
llarg de la nostra història marinera. 

Ens volem també solidaritzar amb 
la commemoració del centenari d’un 
altre temporal igualment conegut 
arreu de Catalunya com l’Any de les 
Desgràcies, produït pel temporal de 
llevant del 31 de gener de 1911 i que 
aquests dies companys pescadors nos-
tres l’estan commemorant gairebé a 
tots els pobles de la costa catalana. La 
magnitud de la tragèdia ens la dóna 
el nombre total de morts que se-
gons la Vanguardia va ser el següent: 
Barcelona, 28, Badalona, 11, Caldetes, 
8, Vilassar, 8, Cambrils, 15 i Tarragona, 
7,  fins a un total de 84 víctimes.


