
En Pere recorda que a l’època hi havia una gran activitat al 
taller. «S’hi comptaven fins a 14 persones treballant, fent 
caixes per a les fàbriques de suro. La fusta s’anava a buscar a 
les Gavarres, a la part de Calonge. En venien carros sencers i 
tot el pati quedava ple de troncs com si fossin pals de telèfon. 
Tot es feia amb fusta de pi, que portaven amb un carro, perquè 
el que aguanta el pi del país no ho aguanta cap altre». A 
l’entrada de la drassana encara hi ha una bàscula, que servia 
per pesar-los, i l’abeurador per a l’animal. Aquesta ocupació, 
es compaginava amb la construcció de barques recreatives: 
xalanes, “dinghys i paltrés”, que esdevindran l’activitat futura 
de l’actual drassana.

En Pere es dol que aquí, als voltants dels 70, s’abandonés la 
fusta «sense adonar-se que les barques de plàstic, alumini 
o goma s’han de llençar al cap de 10 anys; en canvi, les de 
fusta, amb unes feinetes queden com noves». Això no va pas 
suposar la mort de la drassana, ja que l’aparició d’una nova 
tècnica, el contraplacatge, els va permetre de continuar amb 
unes peculiars barques de fusta, conegudes genèricament com 
a “paltrés”. La “paltré” és una embarcació de popa plana, 
al principi semblant a una xalana grossa, amb rems –ara 
totes porten motor– i molt lleugera gràcies al sistema del 
contraplacatge, que consisteix en la superposició de diferents 
làmines de fusta grapades i encolades. Es tracta d’un procés 
totalment artesà elaborat a partir d’una maqueta a escala 1:10 
de mig barco, que després es passava a mida natural per fer 
les plantilles.

Pere Ventura, 
de can Paltré
Un mestre d’aixa que estima la seva feina.

Al carrer de Sant Sebastià, a Palafrugell, trobarem una drassana 
on es continuen fent barques igual que mig segle enrere. 
El seu propietari és en Pere Ventura, mestre d’aixa «de tota la vida» 
perquè hi va començar a treballar fa més de quaranta anys. 
El taller és conegut com a “can Paltré” ja que Miquel Paltré i Artigas, 
el padrí d’en Pere, en fou l’iniciador.

En Pere subratlla que «mai no s’han fet servir plànols, i alguns 
motllos encara són els originals fets pel senyor Paltré. El pas 
següent és posar la quilla, la popa, la roda de proa i les orles. 
S’ha de deixar assecar –tot plegat un parell de setmanes de 
feina– i després s’ha de folrar fent el contraplacatge, que són 
sis capes –cada una necessita un dia per ajustar i un dia per 
encolar–, en total quasi 15 dies més de feina. Finalment, es fa 
l’interior i l’envernissat final. Per acabar una barca es triguen 
dos mesos, com a mínim».

Avui, en Pere ja no fa servir l’aixa i reconeix que «ara es treballa 
amb més comoditat perquè hi ha serres i ribots elèctrics». 

Tampoc no cal anar a buscar la fusta perquè s’utilitzen molt 
les tropicals. Amb tot, no s’està d’assegurar que «una fusta 
tallada a bosc, en la seva bona lluna plena de gener, mai no es 
corcarà. La lluna i l’estació són indispensables: això m’ho va 
ensenyar un senyor de les Gavarres... S’ha d’estar molt alerta 
amb la fusta que treballes. Per exemple, la de la part de sobre, 
la de les orles, és de lledoner, també s’hi feien les rodes de 
carro, les forques... perquè és l’única que es pot corbar en fred».

Sentint-lo parlar amb tant d’entusiasme –es mira les barques 
del taller i fa un cop de cap satisfet–, queda clar que és un 
d’aquells homes que s’estima la feina –«més que els diners», 
puntualitza rient– i que se sap mestre d’un ofici antic i aviat 
rar, del qual se sent legítimament orgullós.

Amb l’arribada del turisme, el mar, a mes d’una font de 
recursos, esdevingué el marc ideal per als joves benestants 
que, influits per les noves modes europees, s’iniciaven en 
la pràctica de la vela. Va ser aixi com, a la nostra costa, 
aparegueren unes petites embarcacions de fusta i vela 
batejades amb el curiós nom de “dinghy” (bot, en anglès). 

Aquests velers es van començar a armar a la fi dels anys 40 
a partir d’un disseny anglès, el 12 pams, ideal per a regates. 
A la drassana del senyor Paltré, n’hi ha d’enregistrats des del 
45, tot i que en Pere no recorda haver-los vist fabricar. Aquest 
model genuïnament català va ser el protagonista de les 
nombroses regates de vela lleugera que s’organitzaren durant 
les dècades dels 50 i els 60, i tenia l’avantatge que també 
servia per anar a pescar, fer submarinisme o senzillament 
passejar. Els dinghy no va poder competir amb els velers de 
fibra de vidre perquè era molt pesant i allò va provocar la 
seva progressiva desaparició. Sortosament, encara queda 
un petit però efectiu grup de nostàlgics que s’han proposat 
recuperar-lo.

En Pere Ventura treballa pràcticament sol i fa una mitjana 
de 4 barques a l’any. També fa altres activitats, com són 
el pupil·latge, un servei de manteniment –«mínim, ja que 
nomes els cal una neteja i l’aplicacio d’un antialgues»– i 
de reparació «perquè, de “paltrés” no se’n llença cap, totes 
s’arreglen!» La majoria de “paltrés” es concentren des de Sa 
Riera fins a Calella de Palafrugell. I a Palamós, com a molt. 
«La rao és que son barques per costejar, molt adients al 
nostre litoral, ple de cales i esculls».

En diuen dinghy...

Durant aquest estiu Revista Guaita us mostrarà el procés de fabricació d’una “paltré” Pas a pas anirem descobrint la feina d’un mestre d’aixa i l’art de fer barques de fusta

També us avançem que aquest estiu podrem seguir la feina d’un mestre d’aixa pas a pas...
Revista Guaita fa ja mesos va començar el seguiment fotogràfic de la construcció d’un “paltré”
Amb en Pere Ventura, explicarem pam a pam la construcció d’aquests esplèndits vaixells

Revista Guaita! té el plaer de presentar-vos una nova secció de la nostra publicació: 

 dedicat als artistes i oficis artesans de la comarca
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Tal i com havíem promès als nostres lectors, aquest mes la revista Guaita! 
continua un reportatge que fa ja sis mesos va començar. 
Volem donar-vos a conèixer el procés artesanal d’un mestre d’aixa de la nostra 
comarca, un professional d’un ofici antic i avui dia quasi bé desaparegut. 

Es tracta de la construcció de barques de fusta. Explicarem la feina 
d’en Pere Ventura amb les Paltré, i volem presentar-vos la “105”, 
una llanxa de fusta feta amb les mans i amb el cor.

Pere Ventura 
i les “Paltré”

l’historia de la “105”

Tot parlant amb en Pere, và-
rem decidir de començar par-
lant de les fustes, les prime-
res matèries que s’utilitzen 
per construir una Paltré. Ell 
les va anomenant una a una 
i m’explica per què serveixen 
i on s’apliquen. Sorgeixen 
noms estranys d’aroma tropi-
cal com sapel·li, samanguila 
i abebai, i d’altres que sonen 
més a la nostra terra, com 
l’om, el freixe i el lledoner. 

En Pere ens parla del procés 
per obtenir aquestes fustes, 
tallant els arbres per la lluna 
plena de gener, per evitar que 
es corqui. Després es deixa 
que suï durant set setmanes, 
cosa que vol dir que ha de 
perdre la saba. Finalment, 
s’esporguen les branques per 
fer feixines i es porta a la ser-
radora.

Actualment, la Paltré es fa 
amb uns motllos, construïts 
entre 1955 i 1965, però en 
l’inici de la fundació de la 
drassana, el 1945, el senyor 
Paltré utilitzava tècniques 
de l’època i feia dinghys per 
navegar a rem o a vela, fetes 
amb quadernes vistes i folre 
de llistons, però a partir del 

Sapel·li: Fusta tropical utilitzada per 
als laminats.
Samanguila: Originària de Guinea 
equatorial, és una de les fustes més 
utilitzades en el procés de laminat.
Abebai: La seva procedència també 
és de l’Àfrica tropical, i es troba a 
les selves de Camerun. És també 
emprada, com totes les fustes de-
nominades vermelles, en el laminat.

1955 s’inicia la tècnica del 
contraplacat i la construcció 
de barques de planatge. Les 
eslores van des de 3,60 m 
fins a l’actual barca insígnia 
de 6 m.

L’any 2005, enyorats del vell 
dinghy —són uns romàn-
tics—, van actualitzar el vell 
disseny de fusta laminada, 
millorant les línies d’aigua 
i aconseguint un comporta-
ment incomparablement mi-
llor que l’antic. El model de 
5,20 m, el fórmula u dels 
clàssics i l’èxit més palpable 
de la drassana, té més de 
vint anys d’existència, i és el 
que hem triat per mostrar-vos 
la construcció d’una Paltré. 

Aquesta és, doncs, la història 
i el naixement de la “105”, 
la darrera barca d’en Pere —
per ara— i la que fa 310 de 
la drassana.

Us anirem mostrant la cons-
trucció de la “105” pas a 
pas dins d’un reportatge fo-
togràfic que vàrem començar 
al mes de novembre passat i 
que ha finalitzat aquesta pri-
mavera, amb l’avarada de la 
llanxa.

Om: Avui pràcticament desaparegut 
a causa d’una epidèmia de fongs 
denominada grafiosi. La població 
actual d’oms als nostres boscos 
s’ha reduït fins al deu per cent de la 
que existia a principis del segle XX.
Freixe: Aquesta fusta és, per la 
seva duresa, utilitzada en aquelles 
parts d’una Paltré que requereixen 
una gran resistència. A les orles, 
per exemple, on després d’uns dies 
submergides en aigua, es bullen per 
poder donar-los la curvatura.
Lledoner: Igual que el freixe, és una 
fusta de gran resistència i qualitat. 
El lledoner també s’utilitza per les 
orles perquè és l’única fusta que es 
pot corbar en fred.

Fins a la seva independència 
al 68, Guinea equatorial fou 
l’orígen de moltes  fustes 
emprades pels mestre d’aixa

Exemplar de lledoner 
ubicat als Metges, dalt els 
boscos de les Gavarres

Al taller d’en Pere sempre hi trobem activitat amb llanxes en construcció o mante-
niment i restauració. perquè de paltrés no se’n llença cap, totes s’arreglen...



Les orles, on tot comença. 

La nostra primera sessió va 
començar amb la col·locació 
de les orles i la seva fixació al 
motllo per mitjà de serjants. 
S’utilitzen tres peces per ban-
da, de sis metres de llargada. 
L’orla exterior és de lledoner 
sense bullir, ja que es pot cor-
bar en fred, i l’interior de frei-
xe, fusta que, un cop bullida, 
ens permet donar-li forma. La 
col·locació d’aquestes peces 
és delicada i requereix mol-
ta experiència i una acurada 
tècnica perquè no es trenqui. 
(fotos 1-4) Un cop muntades 
i dominades pels serjants du-
rant cinc o sis dies, es tornaran 
a desmuntar per procedir a la 
instal·lació de la roda, la quilla 
i la popa.

Aquestes tres peces (fotos 
5-6) s’han construït prèvia-
ment mitjançant els correspo-
nents motllos. Roda de proa 
amb motllo i laminada, quilla 
en dues parts encolades i popa 
amb premsa i deu peces enco-
lades.

Un cop muntades orles, proa, 
quilla i popa, és a dir, l’es-
tructura principal de la barca, 
l’esquelet, ja podem començar 
el procés de laminat. Us l’ex-
pliquem. (fotos 7-10) Primer 
hem de girar la barca. Aquest 
pas és delicat, ja que per mitjà 
d’unes grapes posteriors colla-
des a popa i una politja tomba-
rem la barca i començarem a 
laminar-la.

Laminat: creació del folre exterior. 

Es comença sempre pel mig de 
la barca. Com que és la part 
més ampla i es va treballant 
des del centre fins a proa i 
popa, les làmines de fusta es 
van col·locant per tal d’apro-

fitar millor el material i tenir 
menys minva.

En la primera i segona capes, 
les làmines es van fixant amb 
grapes sobre el motllo i s’en-
colen sobre les peces estructu-
rals, orles, quilla, etc. A partir 
d’aquí ja es van agafant sobre 
les diferents capes fins a la si-
sena. S’utilitzen més de deu 
mil grapes per cada capa de 
laminat, que després s’han de 
llevar a mà una a una, en una 
tasca molt lenta i feixuga. Ja 
us ho podeu imaginar.

Totes aquestes feines, les fa 
manualment en Pere. Cap de 
les tasques té un procés meca-
nitzat, i només rep l’ajuda de 
la seva esposa, la Paquita, o 
el seu cunyat, en Josep, quan 
inevitablement calen dues per-
sones. Com veieu, és un ambi-
ent molt familiar.

En aquest procés es fan servir 
coles de resorcina i poliure-
tà —antigament urea formol i 
àcid fòrmic—, perquè aques-
tes coles suporten la humitat i 
escupen l’aigua. Cada capa de 
laminat s’ha de deixar assecar 
com a mínim vint-i-quatre ho-
res. L’endemà caldrà treure les 
grapes. (fotos 11-12).

Fins aquí hem arribat al final 
d’aquest capítol de la història 
de la “105”. Esperem que us 
hagi interessat. Continuarem.

Per als qui vulgueu veure amb 
més detall aquests procedi-
ments, hem penjat una galeria 
de fotografies a:

www.revistaguiata.com/paltre 

Visiteu-la i podreu gaudir de 
més de sis-centes imatges amb 
tots els processos de construc-
ció d’una Paltré.
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Aquest motllos han servit
per construir les paltré
durant més de cinquanta anys

Els serjants ajuden a donar
forma a les orles mantenint-les
fixades al motllo durant dies

Milers i milers de grapes
fixen les làmines de fusta
i s’han de llevar després una a una



Segon reportatge del procés artesanal 
d’un mestre d’aixa de la nostra comarca, 
Pere Ventura, un professional d’un ofici 
antic i avui dia quasi bé desaparegut: 
la construcció de barques de fusta. 
Explicarem la feina de contrucció de les 
Paltré, i vorem avarar la 105, una llanxa 
de fusta feta amb les mans i amb el cor...

Pere Ventura 
i les Paltré

la història de la 105...

Vàrem decidir sopar a Peratallada al 
restaurant La Roca, a la terrasseta, que 
aquest dies fa molta xafugor i a la fresca 
les idees surten més fàcil. I així en Pere 
m’explica que encara l’hi queda força feina 
després de laminar les sis capes del casc...

Entre capa i capa de laminat hi ha un procés 
intermig, posterior al desgrapat, que és el lijat 
de les superfícies per tal de acabar de polir 
i igualar les alçades de les làmines de fusta. 
Després es presenta el seguent gruix i s’ajusta 
per líneas transversals de centre a popa i a 
proa. Un cop peresentades es desmonten 
i es marquen le posicions i es pot procedir 
a començar l’encolat, recordeu que es fan 
servir coles de resorcina i poliuretà perquè 
suporten l’humitat i escupen l’aigua. Un altre 
cop es van fixant les planxes amb grapes, 
recordeu que en Pere n’utilitza unes deu mil 
per capa, i un cop deixat assecar, tornar a 
desgrapar. La primera i la segona capes es 
fixen sobre el motllo, i a partir de llavors ja 
queden fixades sobre les primeres capes.

Així fins a sis gruixos. Una jornada per fixar 
cada capa, deixar assecar vint-i-quatre 
hores, polir i ajustar les superfícies, i un 
altre jornada per desgrapar. Una feina 
laboriosa, que requereix una gran tècnica i 
paciència, pero que les mans d’en Pere fan 
semblar fàcil. No us enganyeu, no ho és.

Bé, per fí em arribat a tenir el casc totalment 
laminat. Cal ara procedir a muntar la 
contraquilla i les escoues (Foto 1), típiques 
de les barques catalanes, pero que no es 
fan servir per exemple a les illes balears ni 
a llevant. Aquestes peçes laterals de l’obra 
viva del casc tenen una doble utilitat (per 
aquells que no dominin la terminología 
nàutica, l’obra viva és aquella que treballa, 
és a dir la que resulta a la part d’abaix de 
l’embarcació per sota de la línea de flotació, 
per contra es denomina obra morta a la part 
del casc per sobre de la línea de flotació), 
bé, com deiem, les escoues serveixen a 
una doble utilitat, per un costat equilibrar 
la barca en navegació i, de l’altre, per 
ajudar en la varada de la barca a platja.

Les fustes empreades per a questes peçes 
són: sapel·li per a la contraquilla i freixe 
o roure per les escoues, degut a que és 
necessiten fustes de gran duressa i que 
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Fotomuntatge panoràmic del taller de Can Paltré amb barques en diferents processos d’acabat.

Probant la 105 a Aiguafreda. Ara ja té nom propi, els seus propietaris l’han batejat com: “Jo et Lette”

suportin bé el desgast i l’esforç que la seva 
posició a la barca requereix, penseu en 
l’efecte abrasiu de la sorra, roques i pedres.

Per sobre de les escoues van fixades a un 
terç de popa a proa unes franges laterals, 
ales de popa (Foto 2), que fan la tasca 
d’estabilitzadors de navegació en les girades.

També, sobre la línea de flotació es fixaràn 
un petites peçes denominades escupidors 
i que tal i com el seu nom indica serveixen 
per escopir l’aigua quan es navega, així, 
fan vía i faciliten el rumb al patró.

Bé, ja tenim totes les peçes de l’obra viva 
col·locades i ajustades, recordem: contraquilla 
i escoues per facilitar navegació i avarament, 
estabilitzadors de popa que ajuden en 

les girades i també s’utilitzen per pujar a 
l’embarcació en alguns casos. Escupidors que 
apartaràn l’aigua i facilitaràn el planeig de la 
barca. Ja ho tenim tot. Caldrà retirar-les per 
tal de donar la volta a la barca i seguim...

Desmotllat

En aquest procés separarem “la mare”, el 
motllo original (Foto 3) que hem aprofitat per 
anar construïnt la barca, de l’embarcació ja 
laminada. Mitjançant els ternals aixecarem 
poc a poc i desclavarem la barca començant 
per la proa i anar llevant suaument fins que la 
barca quedi amunt. Separem i desplaçem ja el 
motllo, que ha acabat per ara la seva feina. El 
guardarem per a la propera 106. Caldrà però 

20 21



Fins aquí la història de la 105. Esperem que us hagi interessat. Ens 
agradaria que com a nosaltres, viure aquest procés artesanal d’en Pere 
Ventura i les seves Paltré us hagi resultat una grata experiència.

Per als qui vulgueu veure amb més detall aquests procediments, hem 
penjat una galeria de fotografies a: www.revistaguaita.com/paltre 

Visiteu-la i podreu gaudir de més de sis-centes imatges amb tots els 
processos de construcció d’una Paltré.
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netejar les restes de cola i petites deixalles lijant lleugerament 
per mirar de no minvar-lo i procedir al seu magatzematge. Cal 
recordar que alguns d’aquests motllos tenen més de cinquanta 
anys i el seu estat de conservació és excel·lent! Un altre cop 
aixó es degut a les mans màgiques d’en Pere, n’estem segurs!

El seguent pas és abaixar la barca i un cop assegurada i 
col·locada a coberta vista lijarem l’interior per netejar les 
restes que han quedat. Hem de tornar a tombar quilla amunt 
la barca i col·locar les escoues presentades i ajustades 
prèviament, els escupidors i les ales de popa que s’encolen 
i es fixen mitjançant uns perns que travessen la coberta. Tot 
el conjunt resta estanc gràcies a les coles hidròfugues. 

Tornar a tombar coberta amunt 
i procedir a situar les peçes 
de l’interior. Començarem 
per la bancada central (Foto 
7)i la de proa, seguint pels 
bancs laterals. Aquestes peçes 
s’han construït amb freixe 
o roure. Arriba el punt de 
col·locar la coberta, única peça 
mecanitzada a resultes del seu 
embelliment de marqueteria.

Les darreres peçes que 
ens queda per instal·lar 
son els payols, que son els 
terres de l’embarcació, son 
desmuntables per poder 
procedir a netejar el fons. 
Faciliten els desplaçaments un 
cop amunt la barca ja que fan 
el terra planer. Així guanyem 
seguretat i evitem humitats. Els 
payols son fabricats de fusta 
de pi, donat que s’hauràn de 
canviar varios cops al llarg de la 
vida de l’embarcació i la fusta 
de pi resulta més econòmica.

Només ens resta la 
popa. A la sentina de 
popa anirà fixat el motor, de 50 CV o més per aquest 
model, i fixarem el suport d’aquest i de l’escala de bany. 
En el cas de la 105, a més a més, els propietaris han 
decidit instal·lar una dutxa d’aigua dolça, que junt amb 
el seu dipòsit també son col·locats a la sentina.

Tornem a girar la barca per començar els processos 
d’envernissat i pintat. En Pere s’han fa un munt de girades 
en tot el procés de construcció (Foto 5-6), en detallem aquest 
procés en les imatges. S’ajuda d’una viga instal·lada al 
sostre del taller i dotada de politges o ternals i també d’una 
peça de ferro, disseny d’en Pere (Foto 4), que fixada a la 

popa ajuda a tombar la barca amb una suavitat sorprenent. 
(Hi podeu veure un video a youtube, cerqueu Paltre)

L’envernissat

Abans de res hem d’aplicar un protector hidroalcoholic 
i una part de tint protector UV aplicat en dues capes 
amb una lleugera polida intermitja. Deixarem assecar 
i aplicarem una suau lijada. Ja podem començar a 
aplicar les cinc capes de vernís (Foto 11). S’han de 
deixar assecar vint-i-quatre hores entre capa i capa.

També a l’obra viva aplicarem dues capes de brea 
impermeabilitzant (Foto 
10), la primera lijada, la 
segona es deixa assecar.

Aquí començem a veure la 
barca ja en els darrers passos i 
amb l’aplicació dels vernissos 
desperta la bellesa amagada 
d’una Paltré (Foto 12), on les 
seves fustes vermelles ens 
mostren la seva qualitat.

Queda la feina de col·locar 
els embelliments, cornamuses 
i la placa Paltré que dona 
fé de la feina d’en Pere, 
un mestre d’aixa com els 
d’abans, feliç amb la seva 
feina i les seves barques. 

La resta ja és historia. Hem 
acompanyat en Pere al taller 
on s’han instal·lat motor i 
els tapissats i els estris de 
navegació, i amb ell, tot 
seguint l’ultim pas, hem 
assistit a l’entrega de la barca 
als seus nous propietaris, el 
patró de la qual, aquell dia, era 
l’home més feliç del món...

Salut Pere i a per la 106...

La 105 en la seva 
primera sortida a mar...
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