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CALAFAT 

“La meva vida, sense Calafat, hauria estat diferent”. 
 
És evident que les vivències de la infància són les que determinen la nostra vida adulta i també és 
evident que l'adolescència és un moment de gran transcendència en el cicle de la vida.  
 
Segurament, moltes coses podem oblidar-les, però costaria entendre que algú no tingués cap 
record de la seva infantesa, adolescència i vida adulta. Jo en tinc molts, sobre tot de Calafat, i per 
aquest motiu m'he decidit a escriure aquesta crònica, però per això m'he de remuntar a uns 
quants anys enrere. 
 
Recordo com, a finals dels anys seixanta i primers dels setanta, els meus pares feien un gran 
esforç perquè els tres germans poguéssim passar, durant no més d'una setmana, les vacances a 
la platja. 
 
Recordo amb molta il·lusió aquells dies a la Costa Brava, en aquell petit apartament de Sa Riera, 
o al càmping "El Maset" de Begur. També les excursions a les Illes Medes, com no, els arrossos 
de Pals i aquelles tardes de calor comprant ceràmica a La Bisbal. Van ser estius molt intensos 
gaudint de la brisa marina, d'aquella sorra força granulada, de les seves profundes platges i de la 
seva freda, neta i salada aigua. 
 
Per tot això, els meus pares van voler fer un pas més comprant una segona residència, però no 
s’ho van poder permetre. La Costa Brava estava en plena “efervescència” i els preus de les cases 
estaven fora del seu abast, de manera que van buscar altres alternatives. 
 
Al càmping "El Maset" de Begur hi havia uns veïns campistes que tenien una casa a Calafat, 
(L’Ametlla de Mar, Tarragona) i els meus pares, després de comentar-ho amb ells, s’hi van 
desplaçar per veure com eren aquelles terres. 
 
Passar de la Costa Brava a 
la Costa Daurada era un 
canvi “radical” i és que, a 
més, anar a Calafat a primers 
dels anys setanta era una 
autèntica "excursió". Les 
Costes del Garraf o el Port 
de l'Ordal, eren rutes habi-
tuals mentre, poc a poc, 
anaven allargant les auto-
pistes, les actuals AP2 i AP7. 
 
Tampoc era cap meravella la 
urbanització, amb carrers 
sense asfaltar i amb pocs 
xalets, però deixem a Javier 
Mangrané (un dels promotors 
de la urbanització) que ens 
faci una breu ressenya 
històrica (extreta del programa de festes de 1990 sobre l'origen de Calafat) i més endavant ja 
continuaré jo. 



 
La finca té els seus orígens i es troba documentada des del 24 de setembre de 1201 quan Pere II 
el Catòlic, Rei d'Aragó, dóna a Juan d'Almenara (templer), a Martín Vidal (sotsdiaca) i als seus 
successors, constituïts en l'orde religiosa-militar de Sant Jordi d'Alfama, els terrenys situats entre 
el Coll de Balaguer i l'Ampolla. 
 
El 1399, “Martín el Humano” gestiona la fusió de l'Ordre de Sant Jordi d'Alfama amb la de 
Montesa, fusió que es produeix el 1400 pel "Papa de Avignon”, Benet XIII, i se la denomina Ordre 
de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d'Alfama. 
 
Posteriorment la mateixa Ordre de Montesa fracciona la finca per venda, una de les parts que va 
del Torrent del Pi al Barranc del Codolar i del terme de Tivissa al mar passa a ser propietat el 
1742 de “D. Domingo de Arenys”, arribant pràcticament íntegra als nostres dies, reunificada per 
D. Julián Mangrané Adell, últim propietari, qui la va repartir entre els seus fills, dos dels quals: 
Julián i Antonio Mangrané Ejerique van escometre l'obra d'urbanitzar part de la seva finca el 1963. 
 
El nom prové de la pròpia costa en què hi ha les cales de Calafató i Calafaté, on es creu es 
realitzava el calafatejat de les embarcacions. 
 
La creació material de Calafat, es va escometre a través d'una empresa anomenada 
“Urbanizaciones Costas Españolas”, dirigida originalment per Juan Tarrida, Enrique Bricall i Julián 
Mangrané Roig i de l'equip van formar part els arquitectes: Donato, Rius i Freixas encarregats del 
disseny i planificació de la urbanització. 
 
Les primeres edificacions construïdes van ser: la del Dr. Córdoba "el Rancho", "La Svástica" dels 
senyors Mangrané, "Los Porches" dels senyors Mangrané-Ezpeleta, les tres dels senyors Ribera i 
les dels senyors: Mestre, Bernat, Piqué, etc. En els seus orígens l'electricitat es produïa per un 
alternador propi i l'aigua s'obtenia de cisterna, ja que el primer pou que es va fer i que es pot 
veure en baixar a la platja de la Calafate, es va salinitzar, sent substituït anys després pel pou 33. 
 
L'accés a Calafat es tenia que fer llavors a través d'una carretera de 4 km. que es va fer des de la 
nacional que antigament es deia "les corbes 
del Perelló", on es va construir un xalet 
d'informació (actualment en ruïnes). Per 
aquesta carretera s'arribava fins al mar i 
molts dels obrers que la van fer i que 
provenien de la província de Terol van tenir 
el seu baptisme de mar a Calafat. 
 
Posteriorment "Obras Públicas" va esco-
metre la variant del Perelló, que va alliberar 
de les conegudes corbes a tots menys als 
que vivíem a Calafat: doncs havíem de 
seguir per la carretera antiga i després fer els 
4 km. de baixada a Calafat. 
 
No es volia donar accés directe als que 
veníem aquí, així que vam haver de proveir-nos d'una pala que tots portàvem a la maleta del 
cotxe i fer-nos cada vegada el nostre propi accés per la nova carretera, accés que “la brigadilla de 
obras públicas" s'encarregava de tancar. Aquesta història va durar quatre anys fins que aquesta 
carretera es va convertir en autopista i es va construir una carretera nova (la que avui és la N-
340) en la què per fi, després de moltes gestions, es va aconseguir l'accés actual. 
 
L'any 1972 s'inicien els projectes que més nom han donat a Calafat, inagurant-se el 29 de 
setembre de 1974 el Circuit, amb gran emoció i amb el típic vent calafateny. Però a continuació i 



gràcies a la ”inestimable col·laboració de traves legals", va patir durant deu anys diverses 
paralitzacions fins que, cedits els terrenys a l'Ajuntament de l’Ametlla de Mar el 1985, i 
administrant la seva concessió Calafat S.A., el Circuit va tornar a funcionar. El Circuit és el bressol 
de tots els campions catalans de l'era Sito Pons i punt de reunió d'una joventut esportiva i centre 
de treball de no pocs vilatans. 
 
El Port Esportiu, darrera gran promoció de la Urbanització, per exigències de l'Administració, 
múltiples reformes al llarg dels seus més de 10 anys de gestació i el que era en principi un port 
d'hivernada de 404 amarratges, és avui un dels millors al·licients de Calafat. 
 
La nostra presència urbanitzadora durant anys va aconseguir frenar i apagar els incendis que es 
produïen, aconseguint en els vint anys següents un entorn de frondós bosc mediterrani. Però un 

incendi iniciat a Frauques el 12 d'octubre de 
1982 va arrasar tots els terrenys circumdants, 
podent-se controlar a l'entrada de la 
urbanització, però al vespre el foc remet i és 
apagat. 
 
Arran d'aquest incendi es crea a l'Ametlla de 
Mar unes dependències de bombers amb cotxes 
bomba. Es replanten les zones verdes que 
s'havien cremat i avui, si bé el bosc dels voltants 
encara necessita de molt temps per estar en la 
seva esplendor, a la urbanització no es veuen ja 
les petjades del foc. 

 
La nostra urbanització compta amb més de 1000 habitatges, creixent el seu nombre dia a dia. 
Aquesta expansió, juntament amb l'embelliment que va experimentant, fan de Calafat un lloc ideal 
per viure i relaxar-nos del nostre quefer diari. 
 
Aquest és el petit relat del nostre racó. Un racó ple de llum, on la història contínua. 
 
Comparteixo cadascuna de les coses que ha comentat Javier Mangrané, però afegiria algun 
detall. 
 
La meva presència a Calafat data de 
l'any 1974, tenia 13 anys. Recordo 
perfectament els meus primers 
passejos (sense carnet) per la 
urbanització, amb la Sherpa del meu 
germà, a la “recerca i captura” d'algun 
amic (o amiga) amb qui poder 
entaular conversa, les zones havien 
passat a segon terme, jajaja... 
 
Aviat els vaig trobar a la platja, però 
sobretot al bar del Roberto, lloc ideal 
per això i en breu, juntament amb el 
meu cosí Jaume, ja vaig fer amics 
amb el grup dels nois i també de les 
noies.  
 
Però en el grup de les noies, hi havia una que, amb els ulls de color mel, rossa, un ampli 
somriure, molt parladora i circulant amb un Vespino vermell, em va enlluernar. Era ni més ni 
menys que la Mercè. 



Ella ja portava un parell d’anys 
estiuejant a Calafat. Va ser la primera 
a la qual “vaig tenir l’honor” de portar 
de paquet a la Sherpa i va ser a la 
primera que "vaig enganyar" (encara 
que crec que ho va saber sempre), en 
dir-li que m'havia quedat sense 
gasolina, quan el que havia fet era 

tancar l'aixeta per poder tornar al bar del Roberto caminant i poder estar amb ella una estona 
més, també jugant a la màquina de boles (pinball) que hi havia en el mateix Bar. 
 
El pinball ja ha deixat enrere l'època de l’olor de tabac enganxat a 
les parets, de les rotllanes al voltant de la partida més intensa del 
Bar del Roberto, on dotzenes de bandes sonores barrejades 
formaven una melodia caòtica i on el moviment de malucs davant 
de la màquina per fer que aquella bola platejada colpegés un 
“bumper” sense fer falta, donés una partida de premi, però també 
va deixar enrere el lloc on tantes confidències vàrem comentar al 
seu voltant. 
 
Sense saber-ho gaire, aquí va començar una història d’amor que 
continua fins avui. Una història que em va canviar la vida, que em 
va formar com a persona i que per aquests mateixos motius vull 
comentar. 
 
Feia un parell d’anys d’aquella primera trobada amb la Mercè. Ella 
amb 15 anys i jo a punt de fer-los, el 17 d’octubre de 1976, vam 
començar a “festejar”.  



Els inicis de la nostra relació, a l’entorn de Calafat, van ser meravellosos, plens de passió, amb 
moments romàntics, rialles i llargues converses. Les primeres passejades agafats de la mà es 
prolongaven durant hores, ens apassionava conèixer detalls un de l'altre, els nostres gustos, les 
nostres famílies o les nostres infàncies i aficions. 

Ens anàvem coneixent i sens dubte vam tenir les 
primeres discussions, de vegades per culpa meva i de 
vegades per culpa de les motos, però ambdues coses, 
sempre les vam saber solucionar amb enteniment, 
respecte i sobretot... amb molta paciència per part dels 
dos, de fet, com fins ara. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dels 13 als 21 anys us podria explicar mil anècdotes de Calafat, i si a això li afegeixo els 35 anys 
que porto casat amb la Mercè, no acabaria mai.  
 
Però sí que puc explicar-vos algunes que, per a mi, són les més boniques, divertides i 
significatives, també alguna de trista, i el què he après de cadascuna d'elles: 
 
No puc oblidar els dos cotxes que ens varen portar a Calafat en els primers anys: aquell Simca 
1200 que tenien els meus pares i el Mini vermell del meu germà.  
 
Xerrant, menjant pipes o escoltant acudits del César al 
mur de davant del bar del Roberto, també jugant a fet i 
amagar. 
 
Escoltant i veien les primeres “coreografies” de les 
noies al so de la música de la màquina de discos que 
amb un “duro” sonàven dues cançons. Recordo 
perfectament la de Barry White “The firts, my last, my 
everything”, amb una lletra molt adient pel que seria la 
meva propera relació amb la Mercè.  
 
Aquelles trobades a la platja Calafate, jugant a pales, esquitxant a les noies o fent-me el “xulo” 

saltant dels “acantilats”. També les 
“travesses” nedant de la Calafate a Les Tres 
Cales. 

 
Els partits de futbol amb els “pijos” de Sant Jordi i la 
ràbia que feien cada vegada que els vèiem aparèixer 
amb els seus patins de vela a les nostres platges. 
 
Ràbia i “enveja” que també feien els estrangers que 
s’apropaven a les “nostres” noies amb no gaires “bones 
intencions” i lluint tipet a la piscina del restaurant. 
 
Aquelles vegades que li vaig demanar a la Mercè 
festejar. Dues propostes amb “carbassa” com a 
resposta i la tercera ja el sí! 
 
Aquell 1 de novembre, en plena castanyada de 1976, 
que ens vàrem fer el primer petó en aquells carrers de 
Calafat amb poca llum. 
 
 



Les nits de ball al restaurant de La Piscina i la nostra cançó de Chicago “If you leave me now”. 

Aquelles excursions a la “roca quadrada”, sardinades 
i costellades amb tota la colla d’amics.  

 
També les incursions al “Jabalí 
Enamorado” una espècie de bar 
que més tard vam esbrinar que era 
un local de cites. 
 
Les primeres festes majors en que 
el jovent de Calafat érem els 
encarregats de, casa per casa i 
porta per porta, demanar donatius 
als veïns per finançar-les. També 
aquells jocs a la piscina o els 

concursos de disfresses amb aquell xai que li va tocar al 
pare de la Mercè, que no va poder sacrificar i que va passar 
la nit al garatge de casa seva. 

 
 
 
 

 
 



Les meves primeres trobades amb el Box, aquell gos tan gran de la Mercè al que li encantava 
banyar-se al barranc o a la platja Cala Llobeta i que no em mirava gaire bé cada vegada que 
m’acostava a ella per fer-li un petó. 

El Seat Coupé del pare de la Mercè, 
el 600 i les diferents motos que tenia: 
Bultaco Mercurio, Vespa, etc. 

La trompada que vam tenir amb el Vespino 
de la Mercè, per una discussió nostra i una 
imprudència de ella. 
 
Aquella Montesa Enduro 75L que ens 
vàrem comprar a mitges i amb la que ens 
desplaçàvem a “robar” ametlles a les 
finques de la carretera vella. 

La Vespa que tothom em demanava per fer les 
pràctiques per treure’s el carnet de conduir moto. 

 
Aquell anell de compromís que la Mercè em va 
“rebotar” per una discussió absurda i que em va costar 
trobar entre la grava dels engronxadors de la zona 
infantil. 
 



Les estones que vàrem passar al Circuit amb bicicleta, moto o cotxe, fent-lo del dret i del revés i 
també les estones que vam compartir amb els seus responsables: Carmelo Ezpeleta, Juan 
Celada o Javier Tort i totes les curses que vam poder veure, tant de cotxes com de motos, i que 
no ens calia pagar entrada al Circuit perquè els controls de l’entrada eren amics nostres i feien la 
vista grossa. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Poques piscines hi havia a Calafat aleshores i les animalades que fèiem a la del Jaume Llena van 
ser d’escàndol. 

Ja amb 18 anys, em vaig comprar una Montesa Enduro 250 H6 que no es va moure de Calafat, 
fent excursions amb l’amic Jaume i amb la colla de L’Ametlla de Mar, pels voltants del Baix Ebre i 

de Tivissa. Recordo córrer el primer i únic Tot Terreny 
de Calafat l’any 1980. 

 
 
 
 
 
 



Abans de marxar a fer el servei militar, el meu pas per la Unitat Moto Alpina de la Creu Roja i els 
serveis prestats al Circuit de Calafat amb el “Superprestigio” del Solo Moto. 

Vàrem ser els primers de la colla que ens vam casar, més 
concretament el 2 de juny de 1983, i a partir d’aleshores 
vaig canviar de casa quan estàvem de vacances, passant 
de la dels meus pares a la dels meus sogres. 
 

 
 

Em vaig comprar (de segona mà) la primera Sherpa i la 
vaig estrenar a Calafat on a més la guardaria i on faria les 
primeres sortides trialeres.  

 
També vaig 
córrer el meu 
primer trial al 
Perelló (a 
escassos 15 
Km de Cala-
fat) i del que 
no guardo 
molt bon re-
cord. 



Érem pocs, però molt ben avinguts. Vam fer sortides estiuenques des de Calafat amb en Jaume i 
la Maribel, i el Javi i la Mari Carmen, però la lleidatana Mari Carmen ens va deixar molt aviat i 
aquestes sortides ja no les vàrem poder fer més, trobant-les a faltar molt i encara més a la Mari 
Carmen. 

La Mercè va quedar embarassada i vam comprar el 
“millor” vehicle que hem tingut mai i que anava 
perfecte per baixar a la platja, un Citroën Mehari. 

L’1 de gener de 1987 va néixer la 
Marta i Calafat va agafar més força. 

Encara que les estones que passàvem a 
la platja, fent castells de sorra i saltant 
onades agafats de la mà de la “Marteta” 
eren de molta alegria i satisfacció, les 
nits de calor eren insuportables i vàrem 
fer construir una piscina a casa. 
 
A l’any 91 els meus sogres van marxar 
de Barcelona a viure a Calafat i vam 

començar una sèrie de reformes a la casa, construint una planta superior. També va ser l’any en 
que una nova mascota es va incorporar en les nostres vides, el MAX, un Yorkshire molt intel·ligent 
al que li feia pànic la piscina i encara no entenem perquè. 



La Marta, igual que va fer la seva mare de 
nena, estava els tres mesos d’estiu a Calafat 

(jo de jovenet no ho 
vaig poder fer perquè 
sempre havia d’estudiar 
per recuperar al se-
tembre (esnifff, snifff...) i 
juntament amb en Jordi 
i la Mª Antònia, va anar 
formant-se amb els 
valors que comporta 
passar tants dies amb 
els avis. 
 
 



 

 
A Calafat, la Marta va aprendre a nadar, a anar amb bicicleta i moto, i amb la seva cosina, amb 

les veïnes i amigues de la mateixa edat,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
varen compartir aquells estius dels anys 90 que tantes satisfaccions em provoca recordar. Ja de 
més gran, també aquells cap de setmana amb tots els amics del Safa: Ane Miren, Carla, Raquel, 
Jeli, Christian, etc. 

 



 
 
El Port Esportiu de Calafat estava creixent molt i van arribar les etapes de les barques.  

Estius de sortides, primer amb la Larson i 
després amb la Maxum: L’Hospitalet de l’Infant, 
el Delta de l’Ebre, l’Ampolla, Cala Mé, hores de 
navegació saltant onades, esquiant, banys en 
alta mar, etc. van fer d’aquells dies, unes 
jornades per no oblidar.  

Amb la Bombardier See Doo, vaig tenir els 
moments més divertits a la mar, ja que no 
m’ha pujat mai tant l’adrenalina com amb 
aquesta moto d’aigua. 

 
 
 

 
 



 
Recordo veure a L’Ametlla de Mar el terra de la 
llotja com s'omplia de caixes de peix que es venien 
després d'anunciar, amb una cantarella molt 
especial, els preus en forma descendent fins que 
algú adquiria el lot. Avui dia el sistema està molt 
modernitzat i informatitzat i encara que l'esperit de 

la subhasta és el mateix, era molt més divertit 
abans. També a la mateixa vila hem menjat  
paelles, calamars o musclos de l’Alguer, Bella 
Cala, Avenida i Marina, restaurants que solem 



visitar amb freqüència i aquelles tardes d’estiu a la "Jijonenca" per degustar els gelats o 
granissats, no pas de taronja (*) que, seguts a la terrassa del carrer, preníem els mesos de més 
calor veient passar els “guiris”. 
 
(*) Sempre em demanava un granissat de taronja, quan ja sabia que no el feien. Va haver un any que el noi que els 
servia em va dir tot decidit que aquell estiu sí que tindrien granissat de taronja i jo, amb tota la mala llet del mon, li 
vaig contestar que ara ja no el volia. 

Coses de la vida, aquell Tros de la carretera 
vella on anàvem a “robar” ametlles va passar a 
ser de la nostra propietat. Vam restaurar la 
caseta i vàrem fer reviure tots aquells ametllers, 
oliveres i garrofers que durant tants anys havien 
estat perduts.  
 
 
 
Les primeres 
collites “d’Oli 
del Tros” les 
vàrem repartir 

entre la família i amics 
i era un oli de color, 
textura i sabor deliciós. 
 
 
 
 
 
 



 
Port Aventura va ser un dels llocs fitxes que visitàvem cada estiu, però també és cert que la calor i 
sobretot les cues, vàren fer que cada vegada hi anéssim menys. 
 
També cal recordar aquells Nadals que, al voltant de la llar de foc, gaudíem en companyia de la 
resta de família i més encara aquells anys que, disfressat de Pare Noel els portava caramels als 
meus nebots i als fills d’amics de joventut. 

I van començar els pitjors anys.  
 
El 2005, els meus sogres Jordi i Mª Antònia, 
estaven bastant malament de salut. Ell operat del 
cor dues vegades i amb la mobilitat reduïda i ella 
operada també del cor, no veient-se capaços de 
continuar vivint sols a Calafat.  
 
L’estat de salut dels avis empitjorà i amb gran 
pena decideixen tornar a viure a Barcelona, 
proposant la venda de la casa per cobrir 
despeses. 
 
La Mercè i jo no ho podíem permetre doncs, tal com he anat explicant, els records i bons 
moments viscuts a Calafat pesaven massa, ja que, a més, és on es vam conèixer, on passàvem 
els estius i on va “créixer” la nostra filla Marta, per tant, vam fer tot el possible per aconseguir-los 
una vivenda a Barcelona, però això ja és una altra història. 
 
El 2 de juny del 2008, al restaurant de La Piscina que tantes hores havíem passat de joves, vam 
celebrar els nostres 25 anys de noces amb els amics més propers. Festa molt emotiva per ser 
“presentada en societat” la Vespa del anys 80 i el Mini dels 70 com havia tingut el meu germà i 

que jo no havia pogut conduir mai, però 
sobretot perquè la Mercè estava en ple 
procés de tractament de la seva malaltia. 



A partir d’aquí, les nostres vacances i caps de setmana a Calafat passen a segon terme i potser 
serien els anys més foscos amb el mal final de la mort dels avis, primer en Jordi el 6 de juny de 
2012 i tres mesos més tard, la mort de la Mª Antonia (la Bibi) l’11 de setembre del mateix any. 
 
De sobte, una part de la nostra història a Calafat quedava trencada. Lluny quedaven aquells 
records, aquells anys de riures i situacions quotidianes que ens feien estar alegres i contents, 
però la vida continuava i els nous reptes que ens trobaríem ens tornarien a il·lusionar com mai ho 
haguéssim pogut esperar.  

 
 

 
 



La Marta és va casar amb l’Asier i amb 
ells va arribar l’Aimar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A la que la Marta va quedar embarassada, igual que quan va quedar en estat la Mercè, vam 
tornar a repetir la compra del “millor” vehicle que hem tingut mai i que aniria perfecte per baixar a 

la platja amb el nostre net. Tornem a 
comprar un Citroën Mehari.  

Altre cop els estius serien especials, altre 
cop tornarien per esmorzar les sardines 
escabetxades que tan bones feia la Bibi i 

que la Mercè ha sabut mantenir i les nits tornarien a 
ser moments únics amb alguns petits detalls tal com 
les barbacoes, gintònics, sopars a la fresca amb la 
família, trobades amb els amics més propers, etc. 

 
 

 
 
 
 



El primer estiu a Calafat de l’Aimar, tot i que era molt petit, ja que havia nascut el 24 de juny de 
2017, i aquest segon estiu que hem passat, tornant a la 

platja, a fer castells de sorra, jugar a pilota... tot plegat m’ha fet remoure tots aquells records dels 
anys 90 en que la nostra filla Marta va passar tan alegrement totes les vacances i, encara que és 
cert que enyoro tots aquells anys que passejant per la Urbanització et trobaves amb coneguts i 
que ara no conec a ningú, Calafat s’ha convertit en el meu “racó” d’esbarjo i on em sento més 
feliç. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I  per això vull acabar aquesta crònica dient el mateix que he comentat al principi: 
 
“La meva vida, sense Calafat, hauria estat diferent” 
 

 

 

 

 
 
 



 



 


