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LES BARQUES CATALANES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓ I ENLLAÇOS 

 
 
Consell Departamental dels 
Pirineus Orientals 
 24 quai Sadi Carnot  
 66009 - Perpignan Cedex 
 Tel. +33 (0)4 68 85 85 85 
  
 
Taller de barques de Paulilles 
Tel. +33 4 68 95 23 45 
samuel.villevieille@cd66.fr 
 

Castell Reial de Cotlliure 
Tel. +33 4 68 82 06 43 
 
Oficina de Turisme de Cotlliure 
Tel. +33 4 68 82 15 47 
 
 
Associació Vela i Vent 
 
Associació ARJAU 
  

 

Enllaços  
www.tourisme-
pyreneesorientales.com  
www.cd66.fr/culture/expositions

/patrimoine_maritime/index.html  

www.cerbere-
village.com/barque.php3  
http://sardinal.ideal.chez-alice.fr  
www.terresdenvies.com/cosina.ht
m  
www.culture.gouv.fr/mpe/portet

 
 

Les barques catalanes, anomenades “llaguts” o “sardinals”, tenen la mateixa antiguitat 
que la civilització mediterrània i enarboren una meravellosa vela llatina que els hi dona 
una elegància inigualable.  
 
D’una simplicitat elemental, aquest ormeig meravella la Mediterrània des de la nit dels 
temps.  Grecs i Romans l’empraven a les seves galeres i els pirates bàrbars n’equipaven 
les seves barques ràpides per inspeccionar les barques dels seus enemics.  Encara avui 
dia s’empra aquest sistema als fràgils falutxos del Nil i les “farellas” de Malta.  
 
Les barques catalanes es fabricaven aquí, als Pirineus Orientals.  Banyuls, Cotlliure i el 
Barcarès tenien les seves drassanes a la platja.  Les drassanes insuflaven vida als 
municipis del litoral, n’eren el pulmó i el cor.  
 
A inicis del segle passat, per exemple, Cotlliure comptava amb una flota de cent 
sardinals, que donava feina a més de 700 mariners.  El port contenia també més de 20 
tallers de salaó, una quinzena d’expedidors, boters... L'arribada del motor de dièsel va 
transformar les “grans catalanes”, la vela va passar a emprar-se només de manera 
puntual.  Les veles van desaparèixer al voltant dels anys 60, amb l'arribada de 
traïnyaires més moderns i potents. 
 
Avui dia, les barques catalanes naveguen de nou al litoral, on s’organitzen regates de 
vela. 
 
En fi, nombroses associacions de remers perpetuen la tradició a la que es lliuraven les 
tripulacions per vendre el seu peix: en quant comença el bon temps, s’organitzen 
regates a rem a bord dels “llaguts”, sortint de Port-Barcarès, Sant Cebrià, Cotlliure, 
Portvendres, Cerbère... 
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