La Taberna del Port

Activitats
Gilles Llecha es el mestre d'aixa del Museu Marítim de Barcelona,

7ª Trobada de navegables al Port de Garraf

persona afable, amant de la mar i amic de tots els que el coneixem.
Transcrivim a continuació l'entrevista que El Periódico li ha dedicat. Moltes
gracies i felicitats Gilles.
La seva primera feina?
Amb 16 anys. Com no tenia ni un duro, hem vaig dedicar, amb el meu amic
Philippe, a recuperar un primer vaixell de fusta, un caneton que feia aigües
com un cistell.
I l'ofici, on el va aprendre?
A la Bretanya, on vaig viure gairebé vuit anys. Vaig llogar un gite, una caseta de
camp, i vaig aprendre els secrets de la fusteria grossa. La concepció de les carcasses de les teulades de fusta. Per una serie de
circumstàncies vaig conèixer el meu gran mestre.
Ah si? Qui era?
Es deia Yves Mevel. Era un mestre d'aixa que vivia en una caleta, al costat d'un salador. Aleshores, ja era un senyor gran que s'havia
jubilat, però seguia treballant en negre. Tots els pescadors de la zona recorrien a Yves en cas d'averia.
Ja ho entenc
Parlava gairebé exclusivament en bretó, no sabia llegir i mastegava tabac. Va començar en la navegació com a grumet i encara va
agafar els últims anys del transport comercial de vela. Travessaren l'Atlàntic per anar a carregar guano a Xile.
Quin personatge, que interessant
Increïble. Va estar navegant fins que un accident el va apartar del mar i l'armador el va deixar abandonat en un hospital de Lisboa.
Quan el vaig conèixer, ens havíem de desplaçar fins a ries on no hi havia llum eléctrica, de manera que fèiem tota la feina a mà. El
més difícil? El calafatament, tancar les juntures de les fustes amb estopa i brea.
Quan es va fer a la mar?
Amb el temps, em vaig poder comprar un sardiner fet al 1949 per restaurar-lo i, durant una bona temporada, quan era jove, em
vaig dedicar a navegar amb el meu amic Philippe. Erem més pobres que una rata (riu). Vam recalar a Portvendres i vam treballar
amb l'estiba descarregant fruita, sacs de farina... Si ens faltava menjar agafàvem musclos. I així, de port en port, sobrevivint.
Com es deia el seu vaixell?
Pere Peinard, com el de la cançó de Brassens. El vaig perdre a Menorca durant una rissaga al port de Ciutadella.
El treball manual te el seu què...
No vull semblar pedant, però la mà es l'eina més perfecta de que l'home disposa. Es més, ens hem desenvolupat intel·lectualment
gràcies a elles.
Ja
La técnica ha de estar al servei de l'home, i aquest es el nostre gran problema: ens hem convertit en els seus esclaus.
Ja no navega?
Ara tinc barquetes en un poble de la franja de ponent, a on vaig de tant en tant, saps? El meu pare, exiliat republicà era oriünd
d'allà. Van enfonsar el poble al 1967 per a la construcció dels pantans de Mequinensa i Riba-roja.


Butlleta d'adhesió

D.N.I..................................................Data de naixement.................../................../.....................
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Telèfon...............................................mail....................................................................................
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Oficina

DC

Núm de compte

Quota anual: consulti la nostra web
www.aammb.cat

Varem comptar amb la presencia i participació de les
Associacions de Girona, Pla de Santa Maria, Sabadell i
Tàrrega ,a més dels modelistes de la nostre Associació.
Es van presentar reproduccions d'embarcacions de tots
tipus , des de vaixells de vela de dos canals fins
submarins amb una elevadíssima sofisticació
tecnologia ; A destacar una embarcació propulsada
mitjançant una màquina de vapor en miniatura
alimentada per una caldera de producció de vapor.
Per dinar, una arrossada va complaure a tots els
assistents, rematada amb un cremat de rom
Enguany es va instal·lar una piscina inflable de 30
metres cúbics , a on els mes petits dels assistents van
poder fer el seu baptisme de ràdio-control amb vaixells
de ràdio-control cedides per la nostre Associació.

Calendari
Calendari de trobades de navegables

Data d'alta...................................................

Cognoms........................................../............................................Nom.....................................

Amb 78 inscrits i més d'un centenar d'assistents es va
desenvolupar la Trobada de navegables que cada any
organitzem en col·laboració amb el Museu Marítim i el
Club Nàutic Garraf.

D'acord amb la L.O. 15/999 i la Llei
34/2002, les seves dades seran incloses
en un fitxer automatitzat i el seu correu
electrònic formarà part d'una base de
dades de l'Associació d'Amics del Museu
Marítim de Barcelona i del Museu Marítim,
amb la finalitat d'informar-li de les activitats
de l'A.A.M.M.B. i del Museu Marítim,
atorgant-nos el seu consentiment exprés
per a rebre la citada informació a través del
seu correu electrònic.
El seu consentiment podrà ser revocat a
amics.mmaritim@diba.cat. L'Associació
garanteix els drets d'accés, rectificació i
cancel·lació de les dades, que poden ser
exercits dirigint-se a l'Associació d'Amics
del Museu Marítim de Barcelona, a
l'Avinguda de les Drassanes 1-3, 09001
Barcelona.

• Maig

dia 21

GIRONA, Parc del Migdia

• Juny

dies 3 i 4
dia 4
dia 18
dia 25

PERPINYÀ, Salon du Modelisme
VILASSAR DE MAR, Petit estany
SABADELL, Parc Central
CAMPRODÓN, Petit estany

• Setembre dia 17

TÀRREGA, Piscina municipal

• Octubre

PLA DE SANTA MARIA, Piscina municipal

dia 13

