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Quan la natura s’esvera i ens trobem davant una catàs-
trofe, la primera cosa que se sent a dir és que allò no 
s’havia vist mai. És clar, tenim una memòria tan curta 
i tan poques notícies del que ha anat passant en els 
segles que ens han precedit, que si no haguessin estat 
els capellans o els notaris, que en van deixar constàn-
cia per escrit, encara estaríem més a les fosques.

Fa quatre dies, el 26 de desembre de l’any 2008, per 
Sant Esteve, en aquest país hi va haver un temporal 
de llevant com mai ningú no podia recordar. Doncs 
bé, força anys enrere, en el volum O-5 dels llibres 
parroquials de defuncions de la parròquia de Verges, 
el sagristà Sebastià Miquelet Ros ja hi havia fet cons-
tar:

Sie per memòria. Com los dies entre el 25 i el 26 Janer 
1740 ÿ agué tant gran tempestat de uns llevants, que en la 
terra els rius isqueren tant de mare, demolint motas ÿ apor-
tant-se terrenos i boscos, que de memòria de homens no se 
havie vist maÿ ÿ los pexos treÿa del mar ÿ de molt grossos, 
tirane-los las olas sobre las rocas de la mar. Los danÿs de mar 
i terras són coses de gran consideració.

A continuació, mossèn Joan Fàbrega, que també 
era prevere i domer curat de l’església de la Tallada, 
ho va completar amb la següent nota:

En lo port de la Escala, per causa de la tempestat ÿ demés 
ports de mar, en los sobre calendats dias ÿ any tragué en terra 
molts neros, entre los quals ni hagué un, que pel homen fi-
dedigna digué avia pesat 33 carnisseras i així mateix en los 
demés ports del mar y altres diferents peixos no coneguts per 
estos.

No s’havia vist mai, o ningú no ho recordava, que 
les onades llancessin els peixos, alguns de molt gros-
sos, sobre les roques. Tal com diu mossèn Fàbrega, a 

la banda de l’Escala la tempesta va treure del mar, a 
més d’altres peixos desconeguts, un mero que arribà 
a pesar unes 33 carnisseres, o sigui 39 quilos i 600 
grams. La carnissera, una mesura que es feia servir 
abans per a pesar carn o peix, equivalia a tres terces 
d’uns 400 grams, i cada terça, a 12 unces d’uns 33 
grams.

Sembla, però, que en aquell temps en què els co-
neixements eren bàsics, no es va poder esbrinar mai 
qui podia haver estat el responsable de tanta desgràcia 
i, per tant, la van haver d’atribuir a causes sobrena-
turals. Més o menys com ara, que, després de tants 
anys, no ha canviat gaire res i ens trobem tan inde-
fensos davant la natura com els nostres avantpassats; 
això sí, amb l’única diferència que els peixos que el 
mar pugui llançar sobre les roques cada vegada seran 
més petits.
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