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LA FESTA DE LA SAL, la memòria de la mar
SALUTACIÓ

20 ANYS DE LA FESTA DE LA SAL

La Festa de la Sal va ser inclosa, l’any 2015, en el Catàleg del Patrimoni Festiu de la Gene-
ralitat de Catalunya. Aquest reconeixement premia la implicació de la gent del poble amb 
el seu patrimoni històric, material i immaterial. L’Escala és un poble acollidor que estima les 
seves arrels i amb aquesta festa volem recordar els avantpassats, pescadors sardinalers, al 
voltant de la platja de l’Escala, a mitjant segle XVI, portant amb ells l’art de la pesca i la salaó 
d’anxova i sardina, una tradició mil·lenària, ja practicada a Empúries, que ha arribat fins avui, 
esdevenint un dels trets identificatius de l’Escala. En nom del Consistori vull agrair l’esforç i la 
col·laboració de tothom i animar les nombroses persones que ens visiten que gaudeixin del 
nostre poble i de l’amabilitat de la seva gent. Enguany hem inaugurat el nou front marítim de 
la platja, recuperant un espai per als vianants, que permetrà gaudir millor d’aquest paisatge 
excepcional, tan ple d’història, que és l’antic port de l’Escala. El Patrimoni Immaterial que s’ex-
presa a la Festa a travès dels antics oficis, danses, cançons i cuina marinera ens ha esperonat 
a presentar la candidatura a la UNESCO. Esperem arribar-hi!

Víctor Puga López
Alcalde de l’Escala
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LA FESTA DE LA SAL, la memòria de la mar
HISTÒRIA I MEMÒRIA

Fins a principi del segle XX, a l’antic port de l’Es-
cala arribaven grans vaixells de vela carregats 
de sal de les salines de Torrevella (Alacant) i Ei-
vissa i fondejaven davant la platja. Les barques 
transportaven la sal des dels vaixells fins a la 
platja, d’on era distribuïda als magatzems per a 
la salaó d’anxova i sardina.

Més de cent llaguts 
de sardinals a la vela 
omplien la platja que 
era el centre de la 
vida quotidiana del 
poble. Quan tornaven 
de pescar, tothom 
ajudava a desmallar 
el peix de les xarxes 

i a portar-lo als salins on les dones el prepara-
ven per la seva conservació en sal.
La Festa de la sal va néixer l’any 1997 per a 
commemorar el III centenari de l’Alfolí (antic ma-
gatzem de sal) i és una rememoració històrica 
dels orígens de l’antic port de l’Escala, escenifi-
cada per la mateixa gent del poble.

El 2015 la Generali-
tat de Catalunya ha 
inclòs la Festa de la 
Sal en el Catàleg del 
Patrimoni Festiu de 
Catalunya.

Lurdes Boix i Llonch
Directora del Museu 

de l’Anxova i de la Sal

FOTO: JOSEP ESQUIROL. ARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA

HISTORY AND MEMORY

Until the end of the 20th century, large sailing 
ships loaded with salt from the salt mines of 
Torrevieja (Alicante) and Eivissa sailed into 
the old port of l’Escala, where they anchored. 
Boats transported the salt from the ships to 
the beach, from where it was then distributed 
to the warehouses for salting anchovies and 
sardines. 
More than a hundred fishing boats with la-
teen sails would fill the beach, which was the 
centre of the daily life of the village. When 
they returned from fishing, everyone helped 
to take the fish from the nets and take them 
to the salt warehouses where the women got 
them ready to be preserved in salt. 
The Salt Festival started in 1997, to comme-
morate the 3rd centenary of the Alfolí (the old 
salt warehouse) and is a historical recons-
truction of the origins of the old port of l’Es-
cala, which is acted out by the people of the 
village.
In 2015, the Government of Catalonia has a  
entered Festival of Sal in the Heritage Festi-
val Catalog of Catalonia.

HISTORIA Y MEMORIA

Hasta principios del siglo XX, al antiguo 
puerto de l’Escala llegaban grandes barcos 
de vela cargados de sal de las salinas de 
Torrevieja (Alicante) e Ibiza y fondeaban de-
lante de la playa. Las barcas transportaban 
la sal desde los barcos hasta la playa, donde 
se distribuía a los almacenes para la salazón 
de la anchoa y la sardina. 
Más de cien barcas de sardinales de vela 
latina llenaban la playa que era el centro de 
la vida cotidiana del pueblo. Al regresar de 
pescar, todo el mundo ayudaba a desen-
mallar el pescado de las redes y a llevarlo a 
los salines donde las mujeres lo preparaban 
para su conservación en sal. 
La Fiesta de la Sal nació el año 1997 con la 
finalidad de conmemorar el III centenario del 
Alfolí (antiguo almacén de sal) y se trata de 
una rememoración histórica de los orígenes 
del antiguo puerto de l’Escala, escenificada 
por la misma gente del pueblo.
En 2015 el Gobierno de Cataluña ha incluido 
la Fiesta de la Sal en el Catálogo del Patrimo-
nio Festivo de Cataluña.
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La mostra d’oficis mariners

XX FESTA DE LA SAL  •  La memòria de la mar

1. Sortida dels sardinals

3. Jocs de la mainada

5. Encantar el peix

7. So de corns marins

6. Peixateres

8. Vaixell de la sal

4. Desmallar el peix

2. Venedors de fruits secs
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La mostra d’oficis mariners
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9. Avarada de barques. Esquenapelats

11. Tirar el rall

13. Tavernes i joc de la botifarra

10. Descarregada de sal

12. Estendre i plegar el sardinal

14. Mestre d’aixa i calafat

15. Barriler 16. Nansaire
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La mostra d’oficis mariners

XX FESTA DE LA SAL  •  La memòria de la mar

21. Sardines passades per brou 22. Remenadores

17. Cisteller 18. Corder

19. Enllestir palangre 20. Salant anxoves
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La mostra d’oficis mariners
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23. Puntaires i cosidores 24. Anar a fer tenda

25. Suquet de peix 26. Bot salvavides “Esquenapelat”

27. Il·luminació de les veles

FOTÒGRAFS COL·LABORADORS DE LA
FESTA DE LA SAL

Miquel Bataller, Xavier Bataller, Susanna Batller, 
Robert Carmona, Ildefons Clos, Sergi Corral, 
Carles Domínguez, Laia Domínguez, Pau Do-
mínguez, David Falgàs, Pili Garcia, Foto Gilgo, 
Basili Gironès, Dolors Gibert, Carles Gorbs, Mi-
quel Lavado, Quico Lluch, Ferran Magret, Neri 
Martínez, Joan Parès, Ramon Puig, Reynés, Na-
tàlia Gómez, Jaume Salvat, Tino Soriano, Fran-
cesc Targa, Francesc Tur, Francesc Villegas.
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Per commemorar el 20è aniversari de la Festa de la Sal, s’han preparat dos actes especials 
el divendres i un intercanvi amb la vila de Xàtiva, d’on procedeixen algunes de les famílies 

valencianes que vingueren a plantar l’arròs a l’Escala entre 1940 i 1960.

Divendres, 15 de setembre

18:30h a l’ALFOLÍ DE LA SAL
Inauguració de 3 exposicions: “20 anys de la Festa de la Sal”, “Festa de la Sal, la memòria de 

la gent de mar” i “La gent de la Festa de la Sal”.
Presentació del CD “Cançons, músiques i sons de la Festa de la Sal”

Presentació del documental: “1997-2017. 20è aniversari de la Festa de la Sal”
produït per Canal 10 Empordà i MASLE.

Intervindran: 
Víctor Puga, alcalde de l’Escala

Àngel Morillas, membre d’ICOMOS-UNESCO
Ramon Manent, director musical

Lurdes Boix, directora del Museu de l’Anxova i de la Sal

19:30h CERCABARS
Cercavila musical pels bars i tavernes de la platja amb el COR INDIKA (veure pàg 13 i 14)

22h CONCERT A LA PUNTA
“Cançons de treball i de festa” amb PEP GIMENO “BOTIFARRA” i la seva Rondalla.

Dedicat a Llucià Carbó.

Dissabte, 16 de setembre
MATÍ

A les 10:00 a LA PLATJA
Tallers de tradició local (salaó d’anxoves, nusos mariners, barquetes de suro, danses de

Xàtiva i de l’Escala, taller amb barca de rem).

A les 11:00 a L’ALFOLÍ
Presentació de l’Associació Amics de Guinea Conakry, de Roses, a càrrec de Fina Puigdomè-
nech i de Núria Marés, autora del llibre “La Gambina” sobre aquest país. Tot seguit actuació del 

músic griot guineà Ansoumane Kouyaté i Núria Domènech (cora i balafón).

1997 – 2017            20è ANIVERSARI DE LA FESTA DE LA SAL 

INFORMACIÓ I RESERVES
Museu de l’Anxova i de la Sal 972 77 68 15 (de 10h a 13h)

Oficina de Turisme (de 9 a 13h i de 16 a 19h)
i al punt d’informació del Museu a la Platja el dia 16 de setembre.

NOTA: En cas de molt de mal temps la festa es traslladarà a la sala Polivalent 
(c/ Rossinyol s/n, entre la piscina municipal i el col·legi públic Empúries).

XX FESTA DE LA SAL  •  La memòria de la mar



Diumenge, 17 de setembre
A les 11:00

Visita guiada gratuïta a l’Alfolí de la Sal i barri vell.

*Les candeles es podran recollir durant tot el dia a la parada del Museu. El donatiu es lliurarà a l’ONG 
“Amics de Guinea Conakry” abans de la trobada de Cançons Vora Mar
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D’ 11 A 13h
Visites guiades a la casa de pescadors Can Cinto Xuà.

A les 12:00 A LA PUNTA
Presentació del CD: “Cançons, músiques i sons de la Festa de la Sal”, amb l’actuació de: Cor 
Indika, Tres de Ronda, Oreig de mar, La Vella Lola, M. Teresa Pellicer, Josep Vilabrú, Enric 

Casassas, Jaume Comas i Josep Tero.
La taverna de la Platja servirà a partir de les 11h pa amb tomata i anxoves i sardines a la 

brasa, aigua i vi de l’Empordà. 
La taverna de la Riba servirà a partir de les 12h: tastets de sépia amb mandonguilles, sépia 

amb pèsols, sardines escabetxades, pop amb ceba, fideuà i fideus negres.

TARDA

1997 – 2017            20è ANIVERSARI DE LA FESTA DE LA SAL 
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A LA PLATJA
A les 17h

Homenatge a Carme Olivé, Francesc
Colomé, Agustí Fornés i Joan Brugués.

Mostra d’oficis mariners.
A les 17:30h

So de corns marins.
Arribada dels vaixells de la sal: pailebot 
Santa Eulàlia i barca de mitjana Rafael.

A les 18h
Accés lliure al recinte de la Platja per veu-

re de prop els oficis.
A les 21h

Arribada de les barques amb les veles 
il·luminades. 

Encesa del foc al Cargol i de fanalets i 
candeles a la Riba. 

Rebuda amb la cançó: “Quan jo en tenia 
4 anys”*.

A LA PUNTA
A les 19h

Ofrena de Sal de Xàtiva.
Intervenció del poeta Josepmiquel Servià
Intercanvi de danses entre l’Escola de 
Danses de Xàtiva i La Farandola de

l’Escala.

20:30h
Danses ancestrals de l’Escala: Ball de 
Nyacres, Ball del Drac, amb la immersió 
dels dansaires a mar i la Farandola, amb 

la participació de tothom.

A LA RIBA VELLA
A les 21:30h

XIII Trobada de Cançons Vora Mar amb 
Ramon Manent, Cor Indika i cantadors 

espontanis.

Dissabte i diumenge al matí a les 10h i a les 12h excursions a la vela amb la 
barca de mitjana Rafael (reserves Tf: 609 307 623).
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Les danses ancestrals de l’Escala

BALL DE NYACRES
Ball de pescadors de la badia de Roses. Es 
ballava al voltant d’una barca, al so d’una gui-
tarra, per celebrar la bona pesca. Els dansai-
res fan sonar curculles (petxines de mar), ano-
menades nyacres, a manera de castanyoles.

BALL DEL DRAC
Ball de pescadors que es feia a la platja per a 
propiciar la pesca. Segons el folklorista Joan 
Amades és oriünd de l’Escala i l’escriptora 
Víctor Català també el va documentar. El fet 
que el capdanser portés una teia de foc a la 
boca per cremar el cuer el va fer perdurar 
com a ball de gresca de carnaval. Un dels 
moments més màgics és l’apagada del foc, 
com a ofrena a la mar, amb la immersió dels 
dansaires.

LA FARANDOLA
Ball de participació que es balla a l’Escala 
des de temps immemorial per Carnaval. Se-
gons la mitologia grega, és la dansa que va-
ren ballar els mariners que acompanyaven a 
Teseu, quan va sortir del laberint gràcies al fil 
d’Ariadna. Un nombre il·limitat de dansaires 
agafats de les mans fan una tirallonga, sal-
tant i seguint les giragonses del capdanser. 
Una de les figures més espectaculars és la 
del Cargol, quan els balladors s’apinyen es-
tretament sense deixar-se anar de les mans 
amb un esclat d’alegria. Prohibit els primers 
anys de la dictadura franquista, el mestre de 
danses Josep Clos el va recuperar dels úl-
tims testimonis i el va incorporar en el reper-
tori del Grup de Danses La Farandola.
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Intercanvi de danses
GRUPS CONVIDATS:

ESCOLA DE DANSES DE XÀTIVA

L’Escola de Danses de Xàtiva va nèixer el 1978 per defensar els valors antropològics tradi-
cionals de les danses del País Valencià. En aquest sentit han fet recerca oral i han recuperat 
verdaderes joies musicals en vies de desaparició. Cada any ensenyen als escolars de Xàtiva 
les danses del Corpus i han actuat dins i fora de la geografia del País Valencià. Compta amb 
uns vuitanta membres de totes les edats entre Rondalla, cantadors i balladors i incorporen 
Cant d’Estil, Cant de Ronda (albaes), concerts de música i cant tradicional, grup folklòric de 
Cant i Ball i Dansaes pel carrer. Les peces que conformen el seu repertori són: boleros, jo-
tes, fandangos, masurques, peteneres, sevillanes, vetllatoris, valencianes entre d’altres. L’any 
2015 va rebre el cinqué premi Amics de la Costera de la ciutat de Xàtiva per la defensa i 
difusió del folklore valencià.

Actualment estan treballant en la gravació de un nou disc amb peces inèdites recuperades 
per Sebastià Garrido.
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RUTA MARINERA FINS A LA COVA DE LA SAL, AMB EL VAIXELL DE VELA 
LLATINA RAFAEL, PER REVIURE L’EXPERIÈNCIA DE LA NAVEGACIÓ

TRADICIONAL A VELA

SORTIDES
Veure la localització a la pàg. 13

Dissabte 16 i Diumenge 17
a les 10:00 h i a les 12:00 h

RESERVES
Tela Marinera

Tel. 609 307 623
joan@telamarinera.es

Museu de l’Anxova i de la Sal
Tel. 972 77 68 15

museu@lescala.cat

MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL
La història de la pesca i de la salaó de peix blau,

des del segle XVI fins a l’actualitat.
De Setembre a Juny

De dimarts a dissabte de 10 a 13h 
Juliol i Agost

De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 17h a 20h
diumenge de 10h a 13h

www.anxova-sal.cat  ·   museu@lescala.cat  ·  Tf: 0034 972 776 815

CASA DE PESCADORS
CAN CINTO XUÀ

Casa de pescadors dels segles XVII-XVIII, 
ambientada amb el mobiliari, estris de pesca i 

objectes de vida quotidiana
Visites guiades el dia de la Festa d’11 a 12:30h

al carrer de la Torre, 35.
Visites guiades per a grups,

tot l’any a hores convingudes

XX FESTA DE LA SAL  •  La memòria de la mar
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PLÀNOL DEL PORT DE LA CLOTA
RUTA MARINERA AMB EL VAIXELL DE VELA LLATINA RAFAEL

S’arriba en cotxe al punt de sortida
Consulteu horaris a la pàgina 12

1 2 3

4 5 6

7

8 9 10

12

13

14

15
16
17

11

Taverna de la Riba

Punt d’Informació

Taverna de la Platja

Alfolí
de la Sal

Casa de Pescadors
Can “Cinto Xuà”
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L’ESCENARI DE LA FESTA DE LA SAL
consulteu bars de la platja a la pàg. 14

18
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 1 LOUNGE BAR ÀPATS MEDUSA C/ Cargol, 3 
 2 EIVISSA TAPES COMBINAT I CAFÈ C/ Joan Massanet, 2
 3 BAR RESTAURANT CASABLANCA C/ Enric Serra, 2
 4 BAR RESTAURANT SET DE TAPES Plaça de la Sardana, 2
 5 BAR RESTAURANT FRONT DE MAR Plaça de la Sardana, 1
 6 GELATERIA ARTESANAL LA JIJONENCA C/ Santa Màxima, 2
 7 REST. GRILL LA TAVERNA DE LA SAL C/ Santa Màxima, 7
 8 RESTAURANT BAR LA CARAVEL·LA La Platja
 9 BAR RESTAURANT CAFÈ DEL MAR C/ Alfolí, 2
 10 BAR RESTAURANT LA PUNXA La Platja 
 11 ANXOVES SOLÉS, TAPES C/ del Port, 2 
 12 RESTAURANT BAR EL GROP C/ del Port, 21
 13 RESTAURANT BAR, 1966 CAL GALAN Corriol de l’Usach
 14 GELATERIA ARTESANAL ZUCCHERO C/ del Port, 13
 15 BAR RESTAURANT 1869 C/ del Port, 11
 16 ORÍGENS PLATJA C/ del Port, 9
 17 RESTAURANT MENÚ TAPES LA RIBA C/ del Port, 5
 18 ULTRAMAR C/ de la Torre, 1

* veure situació i recorregut en el plànol pàgina 13

Cercavila de cançons

19:30h    CERCABARS AMB COR INDIKA
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Quan jo en tenia quatre anys
el pare em duia a la barca
i em deia quan siguis gran
no et fiïs mai de la calma.
Bufa Mestral, bufa ben fort

hissem la vela i anem a port!
Mentre ‘navem navegant
el pare mai no en callava

mira lo que estem passant
que ho passarem més vegades.



15

16 de setembre 2017  •  Platja de l’Escala (Alt Empordà - Catalunya)

Les candeles solidàries
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Adaptació escalenca de la cançó popular La calma de la mar 
de Nicolau Guañabens i Giralt (Mataró, 1826 - Palma de Mallorca, 1889).

Bufa Mestral, bufa ben fort
mentre la barca fa rumb al 

port!
Quan arribàrem a port

allà hi trobàrem la mare
ella n’estava plorant

sense saber on paràvem.
Bufa Mestral, bufa ben fort
mareta meva ja som a port! 

Quan jo en tenia quatre anys
el pare em duia a la barca
i em deia quan siguis gran
no et fiïs mai de la calma.
Bufa Mestral, bufa ben fort

hissem la vela i anem a port!
Mentre ‘navem navegant
el pare mai no en callava

mira lo que estem passant
que ho passarem més vegades.

Un dels moments més esperats de la Festa de la Sal és l’arribada de les barques amb les veles 
il·luminades, acompanyades per la llum de les candeles que es reparteixen des de la parada 
d’informació del Museu durant tot el dia. Podeu col·laborar fent una aportació en el moment de 
recollir la candela. Enguany es destinarà a l’associació “Amics de Guinea Conakry” de Roses 
que treballa per les necessitats bàsiques dels infants orfes de Guinea Conakry.
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Museu de l’Anxova i de la Sal
Avinguda Francesc Macià, 1 | 17130 - L’Escala | Tel. 972 77 68 15 | museu@lescala.cat | www.anxova-sal.cat

Oficina de Turisme
Plaça Escoles s/n. | 17130 - L’Escala | Tel. 972 77 06 03 | turisme@lescala.cat | www.lescala.cat

Policia Local
Carrer Garbí s/n. | 17130 - L’Escala | Tel. 972 77 48 48 | policia@lescala.cat | www.lescala.cat

PATROCINEN COL·LABOREN

PALAMÓS
COSTA BRAVA

L’Escala
Empúries

GRATUÏT

MUSEU DE
L’ANXOVA
I DE LA SAL

FESTA DE
LA SAL

GRATUÏT
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L’ESCALA

XX FESTA
DE LA SAL

“CaixaBank”


