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ELS ANTECEDENTS  
 
L’agost del 1.999, un grup de pescadors que gaudien 

d’un dia de sol i pesca a la Punta de la Creueta, al final de 
la Platja Llarga, van trobar amagat entre les roques, un 
cofre de metall que la mar havia retornat a la costa després 
d’una tempesta d’estiu d’aquelles que poques vegades es 
donen al nostre litoral. Malgrat el mal estat de conservació 
del cofre i els indicis d’haver estat en contacte amb aigua 

salada durant molt de temps, encara era visible a la seva 
part superior la inscripció d’un nom i una data: DRAGUT- 
1.561. 

Un cop alliberat el cofre de la sorra i les algues que 
el cobrien, els pescadors van avisar les autoritat que 
procediren a obrir la caixa amb tota mena de precaucions, 
davant l’expectació del nombrós públic que es va reunir al 
voltant de la troballa. En el seu interior va aparèixer el diari 
personal d’un dels pirates més sanguinaris del segle XVI, el 

capità  barbaresc Dragut que havia assolat la costa 
mediterrània, provocant el terror i pànic dels pescadors i 
habitants de les poblacions costaneres. Algunes pàgines 
d’aquest diari ens donen les pistes del lloc on fou enterrat 
un tresor i que, malgrat els esforços d’afeccionats i diversos 
especialistes, no ha estat descobert encara. 

Per la importància i curiositat del contingut d’aquest 
document, ara reproduïm alguns fragments del diari 
personal del capità Dragut amb la confiança que, si bé no 

localitzem el seu tresor, de ben segur gaudirem d’un dels 
indrets més interessants i carregats d’història del litoral 
tarragoní. 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

DIARI DEL CAPITÀ DRAGUT 
 
Dimecres, 23 de juny de 1.561  
 

Avui hem assaltat amb èxit Salou i hem fet presoners 
a vuit carreters que anaven pel camí de Reus, transportant 
mercaderies en direcció al port. N’hem retingut tres i els 
altres han pogut escapar, en aprofitar un moment de 
confusió. A la mateixa platja hem demanat un rescat de 
cent diners per cada un dels captius, després d’haver-los 
amenaçat d’emportar-nos-els vers Barbària si no se’ns 
pagava l’esmenada quantitat. Fet efectiu el rescat, hem 
posat proa cap al nord resseguint la costa cercant un bon 
indret per ancorar la nau i fer repost d’aigua i carnalatge. 

 

 
Tarda del dimecres 23 de juny de 1.561 
 

La tripulació està nerviosa i amb moltes ganes de 
desembarcar. Tothom tem que s’hagi donat la veu d’alarma 
i que al crit de “moros a la costa”, ens hagin preparat un 



parany. 
Amparats per la foscor, hem passat per davant del 

port de Tarragona, intensament fortificat, amb els llums 
ben apagats i procurant de no fer cap fressa. Ja arribada la 
nit, hem trobat una cala solitària, on hem fondejat la nau 
enfront d’uns penya-segats que de ben segur ens 
protegiran. Com que l’accés al bosc és difícil per aquest 
indret, el meu lloctinent Oxalí i un grup d’homes fidels, han 
desembarcat amb la intenció de cercar queviures, aigua i 

alguna mena de planta que pugui guarir les febres 
quartanes que estan minant la salut de la tripulació. 

Un cop recollits els aparells i el velam, m’he afegit al 
grup i he arribat a una platja que per la seva extensió he 
anomenat Llarga, deixant la barca a recer d’unes dunes, 
ben aixoplugada dels vents de llevant. Mentre la tripulació 
és ocupada, amb l’ajuda d’un grumet, carreguem el pesat 
cofre del tresor en direcció nord-est, on divisem l’entrada a 
un gran bosc presidit per enormes pins i sabines. 

En veure que intentàvem amagar els diners, hi ha 
hagut un intent de motí i després d’una curta lluita a 
espasa, hem aconseguit restablir la calma i imposar 
l’autoritat. 

Resseguint el roquer, arribem a una antiga pedrera 
envoltada d’un gran dipòsit de petxines i decidim encendre 
un gran foc al ampar d’un gran pi pinyoner en forma de 
para-sol que ens protegeix dels perills de la  nit. La 
tripulació s’afegeix al sopar  en aportar un bon grapat de 

faves tendres que han robat dels camps del voltant. 
Al punt de la mitja nit, hem sentit uns sorolls 

provinents del bosc i hem vist una filera de torxes avançant 
vers nosaltres pel camí estret que discorre per sobre 
l’espadat. He manat apagar el foc i restar en silenci davant 
la proximitat de la comitiva. En un moment donat, s’han 
aturat en un clar del bosc i s’ha iniciat un ritual esgarrifós 
acompanyat de càntics i cridòries que han provocat el pànic 
i el desconcert dels meus homes, els quals han fugit i s’han 

amagat entre els esculls i el rocam proper a la platja. Oxalí 
m’adverteix de la presència de bruixes al bosc. Avui, nit de 
sant Joan, cerquen herbes i plantes remeieres per 
preparar les seves pòcimes i encanteris. Des del nostre 
amagatall contemplem amb horror la cerimònia màgica i 



infernal, aquella visió de dones nues ballant al voltant d’una 
foguera. El ritual va durar tota la nit, fins que les primeres 
llums de l’alba ens despertaren sobresaltats. 

 
 

Dijous, 24 de juny de 1.561 

 
Recuperats de l’ensurt d’aquella nit, recollim els 

nostres fardells i amb les armes preparades i el contingent 
de mariners desembarcats del vaixell, penetrem al bosc 
sense trobar cap ànima. Passada una hora, trobem una 
masia que sembla abandonada precipitadament doncs, amb 
la urgència, han quedat sobre l’era els estris d’un 
carruatge, robes i diversos estris i atuells. Hi ha una torre 
adossada a la casa i terres de conreu enfront l’edifici 
principal, envoltat de molts arbres fruiters. Arrepleguem a 
corre-cuita tot allò imprescindible, calem foc a la casa i ens 

apoderem del poc bestiar que queda a prop de l’edifici. En 
aquest moment, l’Oxalí i jo aprofitem per arribar-nos a un 
punt del bosc i amagar el nostre tresor amb l’ànim de 
tornar en un moment més propici. 

Retrocedim fins a la Cala fonda i embarquem per 
preparar l’atac del proper dia. He posat sentinella als 
espadats per prevenir atacs per part de veïns de Tamarit. 

 
 

Divendres, 25 de juny de 1.561 (el dia de 
Sant Eloi) 
 
 Tres hores abans del dia, hem desembarcat amb una 
fusta a la Punta de garbí, a prop de la Platja de Calabecs. 
Part de la tripulació, d’uns 200 homes, han anat pel camí 
reial i han entrat pel pla del Mas d’en Grimau muntant allí 
la guàrdia i deixant tres o quatre homes. Tos els altres hem 
baixat vers la Foradada recorrent els turons, per si 
trobàvem guàrdies. Amb les naus anclades, hem esperat el 
retorn dels pescadors de Tamarit i hem assaltat la població 
provocant el terror i la desbandada. El botí ha estat 
important, tant en objectes i ornaments de l’església com 



en captius. Fins i tot, hem raptat una núvia a peu de les 
tropes reials, hem hagut de fugir i salpar de nou en direcció 
Barbària deixant el cofre del tresor enterrat en un indret 
secret del bosc que hem anomenat “la forca del diable”. 
 
 
 
 
GLOSSARI 

 
Sorra: La sorra o arena és un exemple de matèria 
granular. La sorra es crea per un procés natural dividint la 
roca finament, en partícules o grànuls que comprenen unes 
mides de 0,063 a 2 mil·límetres. 
 
Algues: Grup de plantes inferiors autotròfiques, 
generalment aquàtiques, caracteritzades per la presència 
de pigments assimiladors de coloracions. diverses. 

 
Barberesc: De Barbaria (antic nom del Magrib). 
 
Rescat: Acció de rescatar. 
 
Captiu: Caigut en poder d'algú que el priva de llibertat. 
 
Barbària: antic nom del Magrib. 
 

Proa: Part davantera del buc d'una embarcació. 
 
Ancorar: Assegurar (el vaixell) amb l'àncora o les àncores. 
 
Carnalatge: Carn feta trossos i salada que servia de 
provisió en les embarcacions. 
 
Cala: Entrada que fa la mar en una costa brava i que hom 
aprofita per a treure i avarar les embarcacions. 

 Penya-segat: Escarpament rocallós de pendent bastant 
fort, tallat en la línia de contacte entre terra i mar. 

Febres quartanes: febre que apareix cada quatre dies. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mil%C2%B7l%C3%ADmetre


 
Aparell: Conjunt d’arboradura, eixàrcia i velam d’una nau. 
 
Velam: Conjunt de veles d’una nau. 
 
Dunes: Monticle superficial de sorra, però també d’argila, 
de cendra volcànica o de neu, format per l’acció del vent o, 
en alguns casos, d’un corrent d’aigua. 
 

Grumet: Mosso de la marineria. 
 
Pedrera: Lloc d’on es treu la pedra que serveix per a 
construir, pavimentar, etc. 
 
Petxines: Closca de mol·lusc de dues valves, especialment 
la superior d’aquestes valves, semicircular i molt convexa. 
 
Esculls: Roca a flor d’aigua o a molt poca distància de la 

superfície de l’aigua. 
 
Plantes remeieres: Planta que és emprada per a guarir o 
alleujar una malaltia, un mal. 
 
Pòcimes: Beguda elaborada amb diversos ingredients a la 
qual s'atribueixen efectes màgics. 
 
Encanteris: Influència màgica. 

 
Sentinella: Soldat armat per vigilar, impedir el pas, evitar 
una sorpresa. 
 
Espadats: Que fa un pendent fortíssim. 
 
Fusta: Material dur i fibrós que prové dels arbres 
 
Botí: Conjunt d’objectes de valor, com armes, diner, 

bestiar, etc., que hom agafa com a profit d’una victòria, 
d’una empresa reeixida, etc. 
 
 
 

http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=Beguda&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=elaborada&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=amb&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=diversos&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=ingredients&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=a&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=la&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=qual&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=s%27atribueixen&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=efectes&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=m%C3%A0gics&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=Que&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fa&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=un&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=pendent&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fort%C3%ADssim&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=Material&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dur&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=i&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=fibr%C3%B3s&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=que&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=prov%C3%A9&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=dels&dicc_77=on
http://www.diccionaris.cat/detalle.php?palabra=arbres&dicc_77=on

