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Situada a la vessant oriental del cap de Creus, l’illa de

s’Arenella i la punta de cala Nans són els principals acci-
dents geogràfics que configuren la badia de Cadaqués, una
de les més boniques i resguardades de la mediterrània. Per
la seva proximitat al litoral, sovint passa desapercebuda
als visitants.

Terme marítim: Cadaqués • Mides: 275 x 160 metres
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U
n petit paradís insular i la darrera illa habitada del
cap de Creus. A nivell botànic representa la conti-
nuïtat d’espècies del litoral, incloses reminiscèn-

cies d’antics conreus de vinya i olivera. Geològicament la
podem considerar una alternança d’esquistos i fil·lites
propis del metamorfisme regional Hercinià.

De forma gairebé circular, ocupa una superfície
total de 16.200 m2, dels quals una Ha –més de la
meitat– són de titularitat privada, essent la part
restant afectada per la Llei de Costes i, per tant, de
domini públic. Pel que fa al perímetre, caldrà recórrer
un quilòmetre per circumval·lar-la. S’Arenella és una

Descripció
illa arbrada, i en destaca la pineda que ocupa part de
l’espai de l’antiga vinya. Als anys cinquanta del segle
passat encara constava a l’Amillarament com una
finca rústica, amb una base imposable de 146
pessetes. A més del primitiu habitatge i d’una torre
annexada posteriorment, disposa d’una cisterna per
recollir aigua de pluja, un petit embarcador i
elements d’arquitectura popular, com una escalinata,
feixes, un amagatall de contraban soterrat i una
singular construcció de pedra seca, coneguda per la
barraca d’en Llimó, que segons memòria popular fou
construïda l’any 1919.

S’hi pot arribar a partir de la riba que voreja la rada fins a la platja d’en Ros i un camí inte-
rior encaixat de paret seca que condueix a la platja homònima, un dels racons més
suggestius de Cadaqués. En queda separada per un centenar de metres, notablement
reduïts al passatge de s’Estrop, franquejable amb poques braçades. A mesura que la vigilància i els decomisos duaners

del segle XIX s’incrementaven, també ho feia l’ingeni
dels contrabandistes. Els olivars, les coves i els caus
arran de mar eren els llocs preferits per desembarcar els
farcells de tabac i amagar-los en algun lloc secret. El
trasllat de la mercaderia a terra i la distribució pel
consum personal es feia de mica en mica, barrejat amb
les olives, als cistells, entremig de la roba o les cofes de
peix. L’avantatge de disposar d’un bon amagatall a
llevant de l’illa s’Arenella venia determinada per la
pròpia situació, l’aïllament respecte a terra ferma, lluny
de mirades indiscretes i la insularitat que dificultava la
presència improvisada d’una autoritat.

El cau de contraban era una simple barraca de pedra
seca, un petit monument d’arquitectura popular cons-
truït a sota terra i cobert per una escampadissa de lloses
que en feien pràcticament insospitable l’existència.
Assoleix unes mides aproximades de quatre metres de
llargada per un i mig d’amplada, més que suficients per
encabir alguns quintars de tabac. La descoberta del cau
de contraban de s’Arenella és fruit d’una casualitat de
principi dels anys cinquanta del segle passat, quan el
nen Antonio Giró, fill del majordom de l’illa, intentava
capturar un conill que s’hi havia amagat.

EL CAU DE CONTRABAN DE L’ILLA DE S’ARENELLA
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A final del segle XVIII pertanyia als
Serinyana de Cadaqués, una família de
ciutadans honrats de Barcelona. Poques

dècades després ja consta a nom de Baltasar
de Ferrer, que l’any 1850 la traspassà al descen-
dent Manel de Ferrer i de Manresa, marit de
Josefa Pujol de Senillosa, veïns de Barcelona. El
1870 l’hereta el fill, el marquès Baltasar de
Ferrer i Pujol i de Senillosa, que només la
conservarà set anys. Previ pagament de 233
pessetes, l’adquireix Juli Bosch Trèmols, un
pilot de la Marina Mercant de Cadaqués casat
amb Maria Rahola Verdaguer. L’any 1908 l’he-
rència illenca passa al nebot polític Josep
Rahola Llorens i el 1912 als germans Víctor i
Frederic Rahola Trèmols. En aquesta data ja
s’havia construït la casa i tenia la vinya plan-
tada, una mena de mas illenc amb masover, el
cadaquesenc Emili Nadal. Durant els primers
anys de postguerra els descendents dels
Rahola la vengueren a l’industrial Jorge Rivière
Manén, que restaurà l’edifici i el convertí en
residència estival, la qual els actuals titulars
arrenden a través d’Internet.

La curiositat de l’illa radica en la quantitat i
diversitat de censos anuals que estava gravada,
la majoria a institucions eclesiàstiques. Malgrat
la seva aridesa i petitesa, predominaven els
pagaments amb cereals, quarteres i picotins de
blat als convents de Sant Pere de Rodes, Sant
Pere de Galligans, Sant Miquel de Fluvià i Sant
Pere de Besalú, al prior del monestir de Santa
Maria de Lladó, als rectors de les parròquies de
Figueres i Garrigàs, a l’hospital de Figueres, a la
comanda hospitalera d’Avinyonet de Puig-
ventós, als beneficis de Santa Magdalena i
Santa Maria, tres quarteres i sis picotins de
civada a les monges del monestir de Sant Feliu
de Cadins (Cabanes), a l’església del Mercadal
de Girona, i un mallal d’oli a l’església de
Peralada, mentre que les monges del convent
del Carme de Peralada, l’administrador del Sant
Crist de la mateixa vila i les misses en sufragi de
les ànimes dels difunts Serinyana, eren en
forma dinerària, sense obviar la part que perto-
cava al govern local i al comte d’Empúries.

Història

L’any 1857 tingué lloc l’enllaç entre Francesc Rahola Godó i Caterina Trèmols Borrell, quatre delscognoms més antics i populars de Cadaqués, famílies d’origen benestant, propietaris, armadors i
eclesiàstics. Una unió d’on provenen dos dels personatges més rellevants nascuts a la vila, els

germans Frederic i Víctor, els quals a principi del segle XX eren propietaris de l’illa de s’Arenella. Segons un
pacte familiar, l’illa restà en poder del germà petit Víctor, que l’habità durant llargues temporades, motiu pel
qual seria coneguda com l’illa d’en Víctor Rahola.

La nissaga dels Rahola (antics propietaris de l’illa)

Frederic Rahola Trèmols
(Cadaqués 1858-1919)

Personatge polifa-
cètic, polític, sociò-
leg, escriptor, poe-
ta, historiador, eco-
nomista, professor,
advocat, juriscon-
sult i destacat ame-
ricanista. Va emprar
la condició de di-
putat i senador per
aconseguir la pri-
mera carretera que

comunicava Cadaqués amb la resta de l’Empor-
dà, trencant l’aïllament secular de la vila mari-
nera. El 1898 i després de la derrota espanyola
a Cuba i les Filipines, assistí a les negociacions
de la Pau de Paris. L’any 1901 fundà la revista
Mercurio. El 1917 donà l’escola Caritat
Serinyana a l’Ajuntament de Cadaqués, que li
reconegué la dedicació batejant l’antiga plaça
de les Herbes amb el seu nom. El mateix any
fou proclamat «Mestre en Gai Saber». Autor de
nombrosos articles a diaris i revistes. Entre les
seves obres destaca la poesia L’Amor i la
Pàtria, una llarga deliberació sobre La Finalitat
de la Riquesa i el Catecisme de Ciutadania, el
qual es proposà que s’adaptés com a text obli-
gatori a tot l’ensenyament.

Víctor Rahola Trèmols
(Cadaqués 1866-1952)

Personatge polifa-
cètic, metge, co-
merciant, escriptor,
poeta i armador del
bergantí Baltasar.
La seva vida trans-
corregué bàsica-
ment a Cadaqués,
on també exercí la
medecina. L’any
1918 i juntament
amb els doctors

Antoni Pont, Manuel Callís i Josep Rahola,
contribuí activament a desarrelar l’epidèmia de
grip que afectà a tota la població. Col·laborà en
diverses publicacions literàries i fou membre
dels Jocs Florals de Barcelona. Entre les seves
obres destaquen dos llibres de poesies titulats
Humorístiques i Cadaquesenques, els poemes:
Oració, Sanctus i Plantant Pins, el monòleg
dramàtic Teresa, portat al teatre pel gran l’actor
italià Giovanni Grasso, i amb un company metge
foren autors de L’auca sobre la tuberculosi.
L’ajuntament local dedicà el seu nom a l’antic
camí de sa Costa que voreja la badia pel sector
de garbí. Víctor Rahola sempre es mantingué
solter i morí l’any 1952 al Cadaqués natal.



137136

Cartografia
antiga

POESIA DEDICADA A S’ARENELLA

Tens tons inversemblants
de policromia metamòrfica.
Tons amarats d'ombres i mirades,
que guarden es secrets des teu encant,
encant de fades i d'aigua.

Prop teu, dins l'esguard,
deleixen contents ses amants,
que gaudint per un instant tenen
somnis i possessions continuades.

Arran de cala guaitant sa platja,
es dos passatges i l'illa agermanada.
No molt lluny, just a mida,
es Cucurucuc joiós et guarda.

De nit, surrealistes visions
la lluna t'encomana, que gelosa
pes festeig que tens amb l'aigua,
l'illa pentina amb raigs d'escuma blanca,
davallant fins arran des fons
per veure't de prop, per tocar-te, i
en ses teues clares aigües emmirallar-se.

De matinada, el sol t'enlluerna
allunyant des paratge i de sa cala,
la lluna i es nocturns amants, i
de nou, lentament, ell també,
com un ritual, et posseeix i t'aima.

MIQUEL FIGUERAS

El naufragi del Douaumont (1920)
S’Arenella fou la trista protagonista del naufragi

del Douaumont, un pailebot francès de 75 metres
d’eslora, que després d’anar a la deriva embarrancà
amb el reguitzell d’esculls i baus que envolten l’illa.
Assabentats a Cadaqués de la desgràcia, enviaren
un bot de salvament, el Manuel Aguirre, amb un
equip d’experts remers comandats pel capità Pius
Riberas Pomés. Atesa la negra nit i un fort temporal
de llevant en augment, després d’un primer rescat
de deu tripulants in extremis, les embarcacions
només pogueren enllaçar a distància el pal major
una llarga corda que finalment fixaren a l’illa, on
mitjançant una cúrria anaren lliscant la resta dels
trenta cinc enrolats. Excepte un mort i un desapa-
regut, tots desembarcaren amb vida, foren atesos a
la casa de l’illa i finalment repatriats als seus
països. Fou un episodi heroic i dramàtic, propi d’una
epopeia grega, que sempre perdurarà a la memòria
i honra dels cadaquesencs.

El pailebot Douaumont (1920) comandat pel capità Roullois, atrapats per un
vendaval va encallar a s’Arenella. El vaixell es va partir en dos i el capità i
alguns dels mariners van aconseguir arribar a la riba nedant.

⌃ Fragment d’un plànol del port de Cadaqués. Any 1860.
Museu Naval de Madrid

⌃ Instituto Geográfico y Catastral. Any 1957 ⌃ Puertos de las Costas del Principado de Cataluña.
Dirección de Hidrografía. Madrid, 1884

⌃ Projecte de fortificació de l’illa de s’Arenella. Segle XVIII. Arxiu Corona d’Aragó

Projecte de fortificació de l’illa de s’Arenella. Segle XVIII
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L’extensa superfície de l’illa i les característi-ques del seu sòl fan que s’hi pugui desen-
volupar una vegetació força abundant i

variada, amb predomini, però, de les plantes
arvenses així com dels arbres que han anat intro-
duint les successives generacions d’estadants que
des de temps pretèrits han ocupat aquest privile-
giat espai insular.

El primer que crida l’atenció, sobretot si s’observa
des de la riba propera, és una extensa pinada, l’es-
pècie dominant que ocupa bona part de la zona
central de l’illa, justament situada entre la casa i una
llarguíssima paret seca que divideix la superfície en
dues parts simètriques, però ben diferenciades pel
que fa a la vegetació. Entorn de l’edifici principal i a
més dels pins, s’hi troben arbres com ara xiprers
(Cupressus sempervirens), tuies (Thuja spp.), mi-
moses (Acacia dealbata), figueres (Ficus carica),
ailants (Ailanthus altissima), tamarius (Tamarix spp.)
i baladres (Nerium oleander), tots ells introduïts
suposem que per donar un toc d’exotisme i diversitat
de colors a la plana arbrada. També hi ha alguna
olivera que sembla força antiga, potser fins i tot del
mateix temps que la vinya que actualment ja no hi
és. A tocar la paret seca destaca la presència d’uns
aladerns (Rhamnus alaternus) realment espectacu-
lars i altres faneròfits com ara llentiscles (Pistacia
lentiscus), aladerns de fulla estreta (Phillyrea angus-
tifolia), garrics (Quercus coccifera) i murtres (Myrtus
communis). També hi ha una gran quantitat d’atza-
vares (Agave americana L. variegata), igual que al
sector de ponent, aprofitant espais de terreny abans
dedicats al conreu i que han resultat ideals per l’ex-
pansió d’aquesta espècie, proliferació desmesurada
que també l’observem en el bàlsam, que en alguns
llocs sembla no tenir aturador, de tal manera que
podria passar com a l’illa propera de Portlligat on
finalment ha estat necessària una actuació prou
contundent per controlar aquesta planta.

Les comunitats rupícoles hi són presents, però
com de passada, ja que la situació tan arrecerada de

Botànica
l’illa fa que espècies molt distintes puguin ocupar
rocams vora mar que en condicions més hostils no
podrien fer-ho, impedint o frenant el normal desenvo-
lupament de plantes més preparades per resistir la
salinitat. Malgrat això, hi trobem poblacions abundants
de fonoll marí, camforada, policarp, banya de cérvol i
salat pudent, així com verdolaga marina (Halimione
portulacoides), pastanaga borda i bleda marítima
(Beta maritima) als llocs on hi ha un gruix de sòl més
considerable, i la morella roquera (Parietaria judaica) a
les parets seques.

També cal fer esment de les poblacions de
plantes arvenses i nitròfiles esteses pertot arreu,
però molt especialment als llocs d’antics conreus i
als punt més visitats pels gavians. De blets, en
trobem quatre espècies que pertanyen a dues famí-
lies diferents, Amarantàcies i Quenopodiàcies: el
blet menut (Amaranthus blitoides), el blet arrosse-
gadís (A. deflexus), el blet punxent (A. retroflexus) i
el blet blanc (Chenopodium album), que conviuen
sense cap problema amb la verdolaga, enciam bord
(Lactuca serriola), herba berruguera (Heliotropium
europaeum), corretjola (Convolvulus arvensis), gramí-
nies com xereix aferradís (Setaria verticillata), gram
(Cynodon dactilon), blat bord (Hordeum murinum
supsp. leporinum), i cards com calcida blanca (Ga-
lactites tomentosa) i card de moro (Scolymus hispa-
nicus), etc. Al coster de llevant hi ha abundants
poblacions d’àster esquamós o trencadalles (Aster
squamatus) que aquí assoleix una mida conside-
rable malgrat el terreny de secà on creix, i a la
banda de ponent destaca sobre les altres plantes la
malva gran (Lavatera arborea), tant per la seva consi-
derable alçària com per l’exuberant floració que ens
mostra a la primavera.

A s’Arenella s’hi troben també poblacions de romaní,
panical blau, flor de Sant Joan, fonoll (Foeniculum
vulgare), altres plantes que s’indiquen al final del
llibre i les no inventariades a l’interior per tractar-se
d’una propietat privada i per la dificultat d’accedir-hi
en totes les èpoques de l’any.

⌃ ALADERN (Rhamnus alaternus) ⌃ ENFILADISSA DE RAMELL GROC (Senecio angulatus)

⌃ HEURA (Hedera helix) ⌃ GARRIC (Quercus coccifera)

⌃ GARRIC EN PLENA FLORACIÓ

⌃ MIMOSA (Acacia dealbata)

⌃ Tant les atzavares com el bàlsam estan guanyant terreny entre les feixes d’antics conreus.


