PER QUELCOM MÉS QUE PER OMPLIR
Troballa d’una barrada de balena*
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EI dia 4 de Gener d’aquest any, la
barca d’arrossegament Pilar Rus de
Vilanova i al Geltrú va rescatar del mar
una barra o barrada de balena davant de
Cunit.
EI matí del citat dia, la dita barca,
fent rumb cap el calador conegut com la
Trencada i trobant-se sobre al canal de
Cunit, va calar l’art a 60 braces cap a
garbí, proa al W.
Anant paral·lel a la costa unes 8 milles,
fins davant de Sant Vicenç, mar de
Tarragona, varen arriar l’art, amb la sorpresa de trobar junt amb el peix una gran
peça d’os que inicialment es va pensar
que era una costella de balena.
Aquestes balenes són conegudes a la
nostra mar per molans (rorcual) i
pertanyen a la família dels balenoptèrids
de nom científic Balaenoptera physalus.
És una espècie del mar del Nord que sol
apropar-se a les nostres costes i que es
caracteritza per tenir uns 25 m. de
llargària, cap aplanat i barra inferior
rodona i prominent. Existeix una varietat
amb gepa coneguda com Megaptera
longimana, amb l’aleta dorsal molt ampla.
La peça rescatada per la Pilar Rus té
uns 4,5 metres de llargària i un pes
aproximat de 120 quilos, gran pes que
s’explica per l’estat ja bastant consolidat
de l’os. No s’hi ha trobat matèria orgànica
afegida sobre la superfície, la qual cosa
fa pensar que no pot fer massa temps que
l’exemplar va morir prop de la costa.

* Notícia facilitada pel Museu del Mar de
Vilanova i la Geltrú.
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Assabentat de la troballa, el President
del Museu del Mar, el Sr. Pere Ortoll
Mercader, va fer les gestions corresponents
prop del patró i armador Sr. Valentí Rus
Budesca per aconseguir la donació de la
peça al fons de l’entitat. Ho assolí amb
el compromís de ser exposada la peça
aquest estiu a la XV exposició de tema
mariner que tots els anys l’entitat
organitza.

Necrològica
El passat 19 d’abril morí a Barcelona, a l’edat de 89 anys, Na Maria Fontserè
Masroig, filla del Doctor Eduard Fontseré
Riba i esposa vídua de Josep Iglésies
Fort. Una dona extraordinària que molt
feu per la cultura i el redreçament de
Catalunya amb una tasca silenciosa i
generosa.

Assemblea d'Estudiosos
El proper 22 i 23 d’octubre de 1994,
a Cardona, tindrà lloc la XXXIX Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos.
L’anterior se celebrà al Principat
d’Andorra, a Encamp, els dies 8 i 9 de
maig de 1993, amb una nombrosa
participació vilanovina.

Benvinguda
El museu de la Biblioteca-Museu
Balaguer de l'Organisme Autònom Biblioteca-Museu V. Balaguer té nou director, en Josep M. Trullen Thomas.
Procedeix del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, on ha realitzat una tasca
molt encomiable. Benvingut!

