
Des de fa quatre anys, l’Associació

de Barques Tradicionals de Xàbia

(la Marina Alta) celebra una troba-

da que, poc a poc, va consolidant-se

com un referent per als amants de

les velles embarcacions tradicionals.

Es tracta d’una colla de gent d’ofi-

cis diversos sota el denominador

comú de l’amor pel patrimoni

marítim que ha volgut agrupar-se

per fer un poc més serioses les

seues «reunions» i treballs.

Aquest grup de gent es va aglutinar

el 1999 en el Col·lectiu d’Estudis

Maritims, davall l’empara de l’Ins-

titut d’Estudis Comarcals de la

Marina Alta (IECMA). I l’estiu de

2003 se n’eixiren, de l’IECMA, per

crear l’actual Associació de Barques

Tradicionals de Xàbia.

D’activitats, n’organitzen vàries al

llarg de l’any: varades populars,

excursions amb les barques cap al

Portitxol i la Granadella (cales en-

cara idíl·liques de Xàbia), dinars a

bord amb banys a la mar a ran de

penyassegats, dues eixides setma-

nals a vogar, etc., però la Trobada,

l’esdeveniment fort de l’Associa-

ció, és sens dubte l’event més espe-

rat i concorregut.

LA TROBADA

Solen fer-la un cap de setmana

llarg, «de pont», perquè així puguen

arrimar-se fins a Xàbia participants

de Catalunya, les illes Balears, altres

llocs del País Valencià i, fins i tot,

d’Euskadi. Cada any l’afluència és

major i, en concret, la darrera tro-

bada, celebrada el passat pont de

desembre de 2003, ha aplegat dalt

de tres-cents participants.A més de

navegar amb els llaüts i altres bar-

ques, es fan menjars on també s’in-

tenta recuperar la cuina marinera

(arròs a banda, cruets, torrada de

sardines…), passes de diapositives,

«bateig» de barques restaurades…

Durant els tres dies de Trobada, els

participants tornen a coincidir ja

que molts d’ells assisteixen a quasi

la totalitat de Trobades de Vela Lla-

tina celebrades a Catalunya i a les

Illes; d’altres comencen a conèixer

el món de les barques per primera

vegada i intercanvien vivències i

impresions amb la gent més ex-

perimentada, cosa que enriqueix

ambdues parts pels diferents punts

de vista.
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TROBADA DE BARQUES 
TRADICIONALS 

Associació de barques tradicionals de Xàbia

Llaüt eixiut del port

de Xàbia.



LES BARQUES

L’Associació és dipositària d’aque-

lles barques que han estat cedides

pels seus propietaris amb la fina-

litat que no es perden: el mante-

niment d’una embarcació és una

despesa important i l’atenció que

demana una barca és proporcional

a la seua edat.

Quan es construeix una barca

nova passen uns quants anys en

què el manteniment és mínim,

tan sols la pintura de l’obra viva,

però passa el temps i el sol i els

temporals fan que les barques

patisquen, la il·lusió posada pel

propietari minva i ho nota l’em-

barcació. Els associats tenen en el

programa d’activitats el manteni-

ment d’aquelles barques tradicio-

nals que els han cedit i que són

barques construïdes a Xàbia en

els anys setanta i vuitanta del

darrer segle: els últims quatre bots

i llaüts de fusta; l’altra és una

embarcació construïda l’any 1896

a la Gran Bretanya, en molt bon

estat de conservació i aparellada

de vela cangrea.

EL PATRIMONI

Tot allò que s’ha aconseguit con-

servar, ja siguen eines, oficis, ma-

neres de treballar i tota l’experièn-

cia recollida, se’n diu Patrimoni.

Parlant de la mar, dins del Patrimoni

Marítim inclouríem els bastiments

flotants i aquells enfonsats, les

maniobres, les construccions fetes a

terra demandades per a l’activitat

marítima i la cultura, arts de pesca,

ferramentes dels mestres d’aixa i

calafats… Cada component s’ha

conservat millor o pitjor segons les

inclemències ambientals o l’oblit en

què ha pogut caure.

Són objectius de l’Associació la

recuperació d’aquest patrimoni, les

embarcacions, l’experiència de les

persones grans i les seues vivèn-

cies, les eines antigues i la manera

d’usar-les.

LA GASTRONOMIA

Forma part de la cultura d’una

comunitat i és part del patrimoni.

Del ventall de receptes amb nom

propi, a la Marina hi trobem les

mateixes amb uns altres noms, di-

ferents de la resta de comarques

marítimes dels Països Catalans. La

causa no és altra que l’intercanvi i

la mobilitat per la mar de les bar-

ques amb les seues tripulacions,

cap a llevant i cap a garbí.

La cuina d’abord, la cuina senzilla

i l’elaborada, cuinada de sempre al

ranxo de les barques, des del peix

blau rostit fins a les variades recep-

tes de guisats amb la seua base del

sofregit, salses, suquets, sarsueles,

passant pels bollits com els blan-

quets, cruets, llandetes…, per aca-

bar amb els arrossos.

Aquesta cuina és la que s’ofereix

als participants en els diversos àpats

durant la Trobada, una mostra de la

cuina de la comarca, en alguns

casos extensiva a tota la ribera me-

diterrània.

LA MÚSICA

L’expressió musical que alimenta

l’oïda i l’esperit no falta en la Tro-

bada. Procuren convidar a grups

de música tradicional que oferis-

quen el so de la terra o de la mar

a que pertanyen.Tan important és

l’intercanvi d’experiències nàuti-

ques com musicals. Els organitza-

dors de la Trobada estan oberts a

totes les suggeriments que s’hi

puguen apuntar per a millorar l’es-

deveniment per part de músics i

grups de so tradicional i animació

de carrer.

T
R

O
B

A
D

E
S
 I

 F
E
S
T

IV
A

L
S

65

Per contactar amb
l’Associació Barques
Tradicionals de Xàbia:
C/e: tradixabia@wanadoo.es
Telèfon: 608 071 122
(Amadeu)

Aparellant a port 

les històriques 

embarcacions.


