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l llarg i nmplt' de la fítüíímfia huniiina du Catalunya i
en el mosaic hecerogeni,
bi<ííiTr;ir i mes o menys
coinpacce que formen i:ls
seus pobles, pcxiem trobarne alffuns que han sorgit a l'impuLs d'una
cxplosiú deraugráfica. altrcs que lian
nascut després d'una gestació de segles, o
fins i toT aquells que aparcixen com a
crcació histórica i real. I entre tnts ells,
uns creixen, akres simplement perviuen,
i nlyuns híin sucLimhit ja a l'emhat de
noLis sistemes de vida.
Sinrecitzar el prncés historie de qiiallíevol d'ells és un repte que en aquest cas
assiimeixo. toe i que sóe conscient del
perill que aixñ supnsa.
L'Escala
L'Escala és un pohle fruit d'una llarga i gens fácil LiestacKi alimentada per
l'esperit de Iluita que, des de sempre, ha
empapat el viiire deis escalencs i escalenques. La llavoi- que li dona vida fecunda, pero, amb dificultáis,
Dificultáis que s'inicien per raons de
la seva ubicació en una de les ZíHies uics
pobres de la franja litoral de l'Alt Hnipordíi. zona de sol salobre, reíistent al
cultiu, i que, com din A. Conipte, marca
«Lina condició impropia per a l'aprofitament agro-pecuari» (1), Dificultats que
continúen amb una dependijncia de seniles respecte al comte d'Einpúries, que la

sortir d'un estancament de! qual donen
fe els 58 «fogatges» que es coraptabilitzen en aqiiell segie entre el poblé d'Empúries i el seu «barrí i port" de l'Escala.
Es a dir, uns 240 habitants (3}.
Peró arribem al segle XVII. La mar
sembla ser generosa i el segle esbossa per
a Catalunya un primer renovellament de
prosperitat. Aixó suposará per al «barri i
port" de TEscala, que al final d'aquell
sefrle només té 18 cases, l'inici d'una primera etapa d'independencia, almenys
parroquial, respecte d'Empúries. I és que
l'any 1682 els escalencs o escalenques
acullen «el Sant Sagrament que li iransmet Sant Martí d'Empúries, hereva medieval d'Emporium» (4)- Han creat,
kloncs, la seva propia parroquia, encara
que durant quasi cent anys mes continuaran essent considerats com a habitants del «lluc de l'Escala i vila d'Empúries" en la Uista deis 29 pobles que formen rhistíiric comtat.
La segona i decisiva etapa en aquella
lUirga gestació de dos segles li arribara
Tany 1766, data en qué l'Escala talla el
cordi'i umbilical que la Iligava a Empúries i adquireix el rang de terme municipal. S'ba\'ia parit a si mateixa gracies a la
seva voluntar de ser i a una activitat
principalment marinera que, d'una manera o altra, no deixara iiiai. Com ho
havia aconseguit és el Lpie provareui
d'esbrtnar.
Entre aquelles dues signiticatives i
importants dates de 1682 i 1766, el
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considera, segons Pella i Forgas, com a
«barri i port» del seu cumtat almenys
des de 1539 (2). 1 dificultats que s'allarguen i es mantenen amb la conscant i
adversa presencia de tot tipus de vents,
deis quals la tramuntana és el mes representatiu pero no pas eí pitjur.
Aterrada principalment a les tasques
de la mar, i mentre inolts municipis empordanesos experimenta ven durant el
segle XVI un cert auge demografic, el
«barri i port» de l'Escala no acabava de
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transcurs de nous e.sdeveniments locáis
comenta a anar de pressa, molt de pressa. I és que el vene sembla bufar de popa
per a l'econtimia del futur municipi. Els
beneficia deis fruits de la mar, el peix
fidel i el corall esporádic, i de la térra,
blar i aiguardent sobretot, donen fe del
que dicm.
Vegeu-ne uns exemples significatius.
El 16S5 el Consel! de la vila d'Empúries, reunit en "la casa tiel Concell de
dita Universitat situada en lo port de la
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Quadre cronológic
S. XVI. Part mes antiga de l'edifici.
S. XVII (1697} Modificació de la
fa^ana i construcció de les
plantes superiors.
1728. la data coneguda de la creació d'un dipnsit de grans o sai
—Alfolí—. (Arxiu parrü'
quial).
1762, Conversió de Tedifici en
duana. (Arxiu parroquial).
1916. Últim any en qué es té referencia d'activicat duanera.
1975, Es crea la Comissió de Defensa de ['Arquitectura Popular.
La Comissió sol-licita la declaraciü de monumencs per al
Cementiri Mari i rAífolí de
la Sal.
1976, juny. Ban del Ministeri de
Cultura en que s'afirma que
Tedifici «no té gaire interés
ni historie ni artfstic».
1977, desembre. La Comissió Provincial de Patrimoni Artíscic
rectifica el primer informe i
soMicita la declaració de monument amb carácter local.
1979-83. L'Ajuntament de l'Escala
no dona suport a la petició de
la Comissió de Defensa, i es
desentén del tema.
1983, gener. Jordi Jacas i Joaquim
Vilanova compren l'edifici
quan ja s'ha incoat Pexpedient per declarar-lo moniiment historico-artfstic.
Els propietaris sol-liciten
l'ordre d'enderroc.
Í984, 20 de julio!. Es declarar monumenr historico-artfstic
ainb carácter nacional.
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Escala», ctímpeteix per l'arrendamcnt
del cobrament deis iuipostos que paj^a
«la treta del peix y coral» a un particular. L'un oferei.x 150 Iliures i l'altre 160,
•<no acostumantse arrendar a mes de
cent y trenta Ihuras» (5), La disputa es
significativa perqué reflecteix el despertar d'un interés ecnnomic possiblemcnt
nou per al «lloc-, i acabara deixant en
mans del Consell la faculcat de ciibrar
aquells impostos. Pero l'ali^a de la subhasta l'ha obiigat a pagar 250 lliiues per
un arrendament que, fin.s alcshores,
nouiés n'havia costar HC. Linteres demostrar pul Consell en aqiiell debat
prova Pevidcncia d'una rii.|ue.-ia pesi.]Liera
en ;K|iiells priuiers anys de certa euiancipació, si mes no parroquial.
Cinc anys després, el 1690, el convent de Nostra Senyora ^.le Gracia regentar pels frares servites, situat en un indret
íin segles enrere s'ubica la ciiitat í^re^a
J'Emporiuní, desaiuorrirzat peí govern
progressista de Mendizábal al segle XIX, i
avui subsrituTt peí non edifici-museu que
recull uíDstres de les excavacions d'aquella hisrorica ciurat, protafíonitia la segt>na mostra que, peí vell "harri i port» de
l'Escala, reconnmia és positiva.
El fet és que els Irarcs necessiten lui
retaiile per a la se\'a esyiésia i el Consell,
presidir peí seu batllejoan Sala, decideix
••sens discreparne ningu que tesen tres
anys de vinte part de fniits de mar com
de térra y de dits Jiners sen j-iaguen mil
Iliures per fer lo retaula» (6), Si es poden
deduir mil Iliures de la vintena part deis

impostos de tres anys. és que el total recaptat no podia ser una quantitat gens
petita. Es que els fmits eren generosos.
] com a darrer e.xemple puntual
d'aquell inici d'auge economic viscut
entre aquells anys de 1682 i 1766, recordem que l'Escala, encara 'diarri i port»
d'Empúrics, veu com auf;menra el cadastre que ha de pagar per la seva industria
al nou govern borbdnic:
1718: 60 Iliures, lOsous. 8 diners,
1720: 90 Iliures, 8 sous.
1721: 102 Iliures, 9 sous, 4 diners (7)
Si considerem industria, •—i no sabríem en aquells anys a qué mes atribuirbo—, Pelaboració d'aigLiardent, la tasca
deis barrilers, corders, tusters, teixidors
de lli, "Carpinteros de ribera» (culafars),,., oficis rccollits en l'arxiu parroL]uial durant aquells primers quaranra
anys de la seva vida, quin llevar tan ric i
fermenratiu fon la vida d'aquells escalencs i escalenques.-.l
L'Alfülí de la Sal
1 arribem a un deis esdevenimentsde
tipos econouiic que creiem que degué
animar l'administració borbónica a concedir, el 1766, el rang de terme municipal al veli «barri i port» d'Empiiries, i
que, mes que com a exemple, s'ha de
considerar com a prnva d'una realitat
constan tEns estem referint a la creació d'un
diposit de grans o sal. Parlem del vell i
estimat Alfolí, llavor, mes que possible.
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ü'un ric iutur Inciil, rexistenniii Jcl qu,il
ens és nsscyuniJa el 1728.
Aquel I any, apareix anotLic en ul l!ihre dt biiteijjs Je Tarxiu piirroquinl Yoñá
Je «tiorJer Je h sal->. otici L]iie el redor
adjudica ;il [Xirc J'iin;! nen;i acah¡kla Je
entejar. Dcsprés. i yTacies a ia rasca mai
pruu valoraJa J'aquusL ripiis J'arxiiis,
anem coneixent altres otici.s o carrees relacinnacs amh ia casa Je rAltnlí: mesinador Je la sal, ministre de l'Alíolí. adminiscradar del Real Alfolí de la sal,., I així
fins quinze nous díicis relacionaCs amh el
negix:! de la sal, del Wat i de Tarros.
Pero no foren. cap J'ells, producres
escalencs, ja que senipre calqué importar-los per distribuir-los despréa. La composició física d'aqiiella franja litoral alt
empordanesa que esmencavcín al principi d'aquesta aproximacio histórica, excessivamenc argilosa, salobre i bumida,
possibilita el cultiu de Tarros cant com
dificulta qualsevol akre cultiu corrent a
la plana, pero no en la mesura que exiííiria un coineri; marítini i local en autie.
Malgrat EOt, els escalencs i escalenques, encoratjats peí creíxent reclam
que, com veurem després, faria la casa de
l'Alfolí d'aquesc producte, ho intentaren, iniciant la historia local d'aquest
cultiu, de la qual no reststim la teraptació de rccurdar-vos algunes dades, curiases les unes, tristes les altres.
La primera referencia local que
tonini d'aquest cultivi, si bé és ciar que
no te cap relació amb aquell comen;,
di>na constancia que no sera qiielcom

nou quan arribi Tesclat comercial. Porta
la data de 1690 i ens la proporciona una
acta del «Consell Je la Escala terme de
Ampurias" reunit per vendré la collita
d'arros deis Comuns a Joan Lleal (8), 1
el 1766, any en qué TEscala estrena el
ran<í Je municipi, el seu batlle, josep
Molinas, declara que el terme dedica
1,250 vessanes al cultiu de Tarros, i n'espetifica els indrets, Eíi a dir, una cinquena pan, aproxiinadament, del ntunicipi.
A pan ir d'aiiuí les referéncies es prod¡.tíuen; pero volem destacar la que recull
Yvette Barbaza en el seu estudi huma Je la
Costa Brava, L'autoni comenta la reclamació teca peí ct^rnte J'EmpOries a la vila
d'aquest noin i al port de TEscaia per
haver-se enJarrerit en els pagaments que
li son de^iuts per Tus Je Taigua Jestinada a
regar els anossars. Soai al segle XVlll, la
referencia és tlei 1737, i el litígi ens prova
la pervivijncia del sistema feudal en el
conrtu de les ierres catalanes, Heus aquí
¡•erque, entre tantes, hem escollit aquesta,
Pero els arrossars es cobrarien el
major tribut huma que ha cone^ut TEscala quan arribi ISió, any en qui; un^reti
408 escalencs i escalemiues. Son molts.
Massa. Així ho reconeix e! rector, Josep
Casas, quan escriu en el Ilibre de defiincions; "No hay memoria que enfermedad ni peste alf^una haya hecho tanta
mortaldad y terrible estraj^ü en población alguna española como la cosecha
del atro: ha becbo, {.,.) se ha llevado,
no digo en el año, sino en casi cinco
meses, casi la quinta parte Je las perso-
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nas de esta villa». Amh rao dirá Pierre
Vilar, en referir-se a aquells anys i a les
terres de TAlt Empotdá: «Peto hom tem
la malaria. El ric cultiu especulatiu que
es recolta sobre la utilització de les terres
humides —Tarrossar^—, aixeca, no sense
rao, desconfiances actives» {9).
La Duana
Amh tot, TEscala viu en aquells mouients un esperant^at futur, ja que ha vise
com la casa de l'Alfolí s'ha convertit en
Iguana,
Novament és Tarxiu parroquial el
que ens dona la primera noticia Je la
seva existencia. El 1762, el rector recull
un nou carree, el «d'admínistrador de la
Real Aduana», pare, escriu en el Ilibre
Je bateigs, J'una altra nena acabada de
batejat.
Part de la intensa activitat portuaria
que aquesta Duana viura esta recollida
en TEsCiadrstíca General del Cumerf de
Cabotaige e^ipanyol a partir de \S57 (10).
Activitat que hem sintetitzat i afírupat
en cinc períodes que ens mostren Taufíe i
decadencia que visque;
1.(1857-58)
ENTRADAS
- Mercaderies amb mes tratic:
Arrós
23,332 Qin
Blat
20,548 Qm
Sal
5,092 Qm
- Valor del total d'entrades:
6,260.178 "reales de vellón".
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1991, maig. L'Ajuntamenc ordena
enderrocar íes constrüccions
adjacents al nuclí central de
rAlfolí L que es facin obres de
consolidació a la resta de ledifici,
L'ordre no es porta a terme.
Els propietaris demanen la
ruina total.
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1991. octubre. L'Ajuntament desestima el recurs deis propietaris i
soMicita l'enderroc de Tedifici.
1991, secembre. Patrimoni manifesta a la pretnsa que s'cxpropiará TAlfoli' si no hi ha
acord entre Ajuntament i
propietaris.
1992, 12 de maig, S'ensorra part de
la teulada a causa del mal
estat de conservació del forjat.
1992, 18 de maig. Un decret d'Alcaldia obliga a tapiar els accessos a l'Alfolí per la perillositat que representa per ais
veíns.
1992, 25 de maig. La Generalitat
comunica per escrit ais propietaris que inicia l'expedient
d'expropiació.
1992, 11 de juny. La Generalitat ho
comunica a l'Ajimtament i li
proposa ser el beneficiar! de
l'expropiació, íent-se carree
del just-i-preu.
1992, 25 de juny. L'Ajuntament accepta la proposta per unanimicat, i ho condiciona a fer
un pía director de les obres
de restauració, i també del repartiment de despeses entre
administracions.
1992, juliol. Els propietaris presenten una proposta de restauració a la comissió provincial
de Patrimoni que la conside-
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^ORTÍDES
- Mercaderies amb mes traíic:
Garbo vegetal 12.753 Qm
(sempre sera molt superior a
la resta de mercaderies entrades).
- Valor del total de sortides:
2.501.761 "reales de vellón».
2,(1863-71)
ENTRADES
- Mercaderies amb mes tratic:
Blat
73.529 Qm
Sal
37.531 Qm
Arrós
23.907 Qm
- Valor del total d'entrades:
5.329.526 «reales de vellón».
1.179.3S3escuts(iipnn¡rde 1865).
677,146 pesseies (a partir de 1870).
SORVDES
- Mercaderies amb mes trafic:
Garbo vegetal30.003 Qm
- Valor del total de sortides:
1.767.857 «reales de vellón».
182.782 escuts.
436.050 pessetes.
TOTAL DE:
-Tripulants
7.034
-Vaixells
1.721
PORTS EN CONTACTE:
des de Cadaqués fins El Ferrol.
MES CONTACTAT Barcelona.
3.(1878-87)
ENTRADES
- Mercaderies amb mes trafic:
Arros
14-674 Qm
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Sal
10.788 Qm
Blat
2.602 Qum
{a partir de 1882 no hi ha entrades).
- Valor del total d'entrades:
919.684 pes.setes,
SORTIDES. (Enelsanys 1882. 1884
i 1885 no se'n recull cap).
- Merciidcries amb mes tráíic;
Carbó vegetal 2.951 Qm
- Valor del total de sortides:
191.679 pessetes.
TOTAL DE:
-Tripulants
2.510
-Vaixells
539
PORTS EN CONTACTE: des de
Cadaqués fins a Águilas (Murcia).
PORT ME5 CONTACTAT:
Barcelona va perdent protagonisme,
adquirint-ln Gullera (Valencia).
4.(1895-1900)
ENTRADES
- Mercaderies amb mes trafic:
Sal
26.652 Qm
(practicament rúnica),
- Valor del total d'entrades:
48.070 pessetes,
SORTIDES.
(Només se'n registren l'any 1896).
- Mercaderies amb mes trafic:
cerealí 253 Qm
- Valor del total de sortides:
5.062 pessetes,
TOTAL DE:
-Tripulants:
107
-Vaixells:
18
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PORTS EJ\' CONTACTE: Jes
de Roses fins aTorrevieja (Alacanc).
PORTMÉSCONTACTAT:
Tiirrcvieja.
5. (1915-16). Úkims anys en que
la seva activitat queda enregistrada.
ENTRADES
- Mercaderies amb mes trafic:
DivxTses, sense especificar
7.464 Qm
- Valor del total d'entrades:
32.186 pessetes.
SORTIDES
- Mercaderies amh mes trafic:
Fusta
4.300 Qm
- Valor del total de sortides:
30,100 pessetes.
TOTAL DE:
- Tripulants:
229
-Vaixells;
43
(la majoria en llasí;
sense fer cap operació).
PORTS EN CONTACTE:
des de Barcelona fins a Tnrrevieja.
PORT MES CONTACTAT
Torre vieja.
Si Keu estar capados d'emborratxar^•os de xifres, estareu d'acord que rantes
dades ens porten a una serie de conclusions que intenrarem sinteiit:ar,
El port de TEscala, de la má de l'Alfolí> protagonitza, des del primer moment,
una clara tasca receptora de grans i de sal,
la qual cosa el convertí en un considerable
focus de distrihució, si mes no, comarcal.

Els anys daurats
Els anys daurats que la duana proporciona a l'Escala son els que van de
1863 a 1871. Aixó justifica el canvi iniciar per la seva població arran de la
creació de l'Alfolí i que, continuar per la
for^a engendradora de riquesa que fou la
Duana, constaten, almenys, tres factors
histories.
Un és l'augment demof^ráfic —el
mes signiíicatiu reflcx de la riquesa d'un
poblé— que TEscala visque conjuntament amb tota la fatxada marítima
d'una plana empordanesa que despertava
de segles d'adormiment. Fou un desvetllament de quasi dos-cents anys que
queda recollit en diferents censos de població:
Anv
1691 íL'Esailfi í Empúriesí

Í716
1787
1806
1840
1857
1877

Híibi'ltints

132
390
1383
1600
2212
2547
2609

Mes encara. Seguint ei cens de Floridablanca, l'Escala tenia al 1787 mes proporció de nens i nene.s que Catalunya; es
a dir, major esperanza de pohlació futura, i una major proporció d'habitants
entre 16 i 40 anys L[ue Catalunya i que
la resta de l'Estat espanyol; aixo vol dir
mes for^a de treball.

Revista de Girona ,''oúiii. 154 ^eK'mlTe - ucLul-'ri.' l^yi

Un altre és el canvi viseut en la seva
fisonomía laboral. Filia de la mar, l'Escala continuava essent-li fidel, pero els
vells pescadors aniran deixant pas ais
mariners i a aquells que s'ocupen en un
esclatant i nou ofjci, el de "treballadors»
de la Duana, que així és com els qualifiquen els rectors en els Ilibres de l'Arxiu
Parroquial.
Aixó ens diuen:
,'^ny.s

1682-86
1701-05
1721-25
1741-45
1761-65
1781-85
I SO1-05
1821-25

Filis niiscuiMle p;ireí:
Píisui
Miiri
Trelna
Ji.irs
ní;rs
llüdiirs

SO
122
125
108
157
77
5
12

16
47
31
99
137
168
254

1
4
30
99
10!

Mariners, bornes escaiencs de mar
emprats en la maniobra d'una ñau, alguns al servei de l'Armada del rei d'Espanya i molts cobejats peí comer^ duaner, que veurien com la mar se'ls eixamptava i els ulls se'ls íeien petits en descubrir aigües cada vegada mes diversea.
Molts d'ells moririen lluny de l'Escala,
pero l'Arxiu Parroquia! guarda cadascun
deis seus noms en una líarga llista que
encapi^alen les "honras per a Bernat Mas
que morí en los vaxells que se hera llogat". Aixo passava el 1735, i fins el
1875, any que recorda les ultimes «honras» per a Pere GelaberT «mort en el
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hospital de la Habana», els rectors constaten una ilarga presencia escalencn en
mars cada vegada mes Ikinyanes.

que la població coneixeria fins a l'anibada del trist any de 193Ó, incidint així en
una societat local que caminava cap al
declinar economic i demografic.

Retorn a la pesca
E[ segle XX
L'Escala, pero, tornara al final del
segle XIX a la fisononiia pescadora que li
havia donat vida. Yvette Barbaza aporta
dades sifínificatives sobre ai.xo.
Anjs

Final segleXlX

1900
1930

Pcsciukirs

Marinen

245

317
404

Coincidint amb el declinar de la
Duana, cls homes de l'Escala tornaven a
ia xarxa.
El tercer factor que avala la realicat
d'un canvi en la població escalenca és el
procés immigrafori que l'Escala visque al
Uarg deis anys que seguiren a la creació
de l'Alfoíí i la Duana. lmnii{,'mció que es
fa evident tant des del punt de vista de!s
censos de població CLini de la consulta a
l'Arxiu Parroquial. Si aquest ens diu que
entre 1716 ¡ 1806 varen néixer 858 esca'
lenes i escalenqiies, i en aquells llegim
que el creixement vegetatiii de l'Escala
entre aquells anys fou de 1.210 persones,
és ciar que la diferencia que reflecteixen
ambdues dades reclama la presencia d'un
procés iminigratori. 1 si consideren!
només iinmijínuits ai|uells que en l'Arxiu
Parroquial son qualiíicacs cora a 'diabitants de la preseni parroquia^ pero no
«nascuts", podeui comptabilitzar-ne 243,
la gran niajoria homes «irehalladors» i
de procedencia tan propera coni Ultramort o Ventaíló, o tan llunyana com
Ceuta o Carcassona, i de mes enllá.
I el mateix passa durant el segle XDÍ,
pero en quantitats superiors que no transcrivim per no avorrir-vos, pero que apuntem: els immigrants masculins durant
aquell seyle arribaren a la xifra de 56?.
La Duana havia aconseguit, agermanada amb l'Alfolí, convertir l'Escala en
un nucli creador de treball i de forta
atrácelo immigratória, tot i respectar la
seva fidelitat al mar. Immigrants «treba!ladors» que aquí varen tn^bar soj^luig. hi
feren niu i aquí donnen, en el cementiri
vell, el son del qual ningú no desperta.
¡Llástima que, anibat 1825, e!s rectors
perdin la continuítat, que abandonaran
definitivament el 1845, d'anotar l'ofici del
protagonista masculí en cas de inort o ca-
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sament, o el del pare ue la crialura .icahiida de batejar! Si lamentem Tetema absencia de la dona, també ens dolem de no
poder seguir aquest pnKes fins al final.
Les epidémies de ccMera
Es mol: possible que, gracies a l'auge
que li proporciona el córner^ de l'Alfolí,
l'Escala pogués resistir l'emhat de les
quatre epideuiies de colera que visque
durant el segle XIX.
A la de 1835 fan referencia un consitlerable nombre de notificacions oficiáis que les autoritats locáis reberen de
la Junta Provincial de Sanitat, i les 92
defuncions, superior a la mitjana deis
anys anteriors i posteriors, que registra
l'Arxiu ParnK¡uial a<.¡ucll any.
La de 1854 fou pitjor. Si J. Nadal
calcula les pérdues huaianes proviícades
a Catalunya per aquella epidemia en un
percentatge inferior a l'l% ( I I ) , les
comptabilitzades a PEscala superen el
4% de ¡a seva pohlacií), tot i que no coneixem amb exactitud el tribut huma
que la nostra població paga a aquell rebrot coléric per no especificar-se en
l'Arxiu Parroquial la causa d'aquesta
mortaldat tan greu.
El 1865, Fapocalíptic fantasma del
colera fou menys cruel anrb PEscala ja
que. no solament la mitjana de defuncions fou l'acostumada, sino també perqué ei seu creixement vegetattu continua
essent positiu. Pero l'iíltima epidemia del
segle XIX, la de 1885, pnivoca a l'Escala
si no una catástrofe (les 78 defuncions
d'aquell any no ultrapassen gaire la mitjana d'anys enrere), si la major mortaldat

L'Escala arribava al final del segle
XIX amb el vent de proa, i ais eterns
prohlemes de la pesca s'hi sumaven els
vells de la manca d'aigua. Manca que ja
havia reconegut l'Ajuntament de la víla
el 1788 en dir que no existia «...en la
villa un sorbo siquiera de agua buena,
baviendo de acudir a una fuente distante
uiedia hora en caballería a buscarla»
(12); queixes que foren renovades pels
senyorsjuli i Pi, metges de la població el
1892, en dictaminar la insaluhritat deis
pous urbans que "...levantaría el clamor
genend en poblaciones de algima mayor
importancia que la nuestra^^ (13). Pero
no seria fins el 1916 quan els 2.500 habiíanrs de l'Escala veurien solucionar el
problema i podrien festejar la disponibilitat d'aigua potable i a domicili.
1 ja en un segle XX pie d'esdeveníments que no necesHiten ser recordats
per a la majoria d'escalencs i escalenques
perqué son historia viva, arribaría el turisme, la nova terapia per a un eos social
exemple de supervivencia.
El eos cnvelleix, pero saba jt>ve el renova dia a día, i la for^a de viure que
l'ha empés des de seuipre el nodreix
constanrment. L'ánima continua essent
jove. Per nrolts anys!
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