
A Badalona els pescadors 
i la pagesia no és la primera 
vegada que reben aquesta 
inesperada i terrible visita.

Ja abans del s XV eren 
freqüents les incursions dels 
pirates algerians i tunisencs 
a la nostra costa.

A Barcelona, l’any 1513, el 
Consell de Cent ja havia decidit 
armar algunes naus per evitar 
els continus i nombrosos assalts.
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Tanmateix ja res no serà igual. 
 L’animació a la tarda decau, encara que pirates i vilatans caminen junts pel mercat.  

“Premi Consell de ciutat 2010”

L’endemà una delegació del 
Consell es reuneix amb 
Catxidiable per intentar 
negociar la pau.

Després de desembarcar, 
els pirates pugen per la riera
i es dirigeixen cap a la masia 
de can Canyadó.

A mitja tarda algú anuncia que 
a la costa ha arribat un vaixell 
pirata.

Després d’un extraordinari 
concert de cant gregorià a 
l’església de Santa Maria, 
el silenci omplirà els carrers 
de Dalt la Vila.

A Dalt la Vila també aquest 
dissabte està ple de 
gom a gom.

El dissabte clarejarà esplèndid. 
Sembla que també vol sumar-se 
a la trobada festiva que els 
pescadors i els pagesos celebren 
a la masia de can Canyadó.

Al mercat l’activitat és intensa. 
En Mostassat vigila el mercat 
i vetlla per la correcció 
dels pesos i de les mesures.

Els badalonins han decidit 
demanar ajuda al senyor 
de la Torre Vella.

És divendres i l’endemà està 
prevista la celebració d’un 
mercat a la masia de Can 
Canyadó.

El senyor de la Torre Vella vol 
aprofitar l’ocasió per lluir el seu 
poder davant els convocats i els 
carrers de Dalt la Vila  
s’engalanen.

En Ferrer de Gualbes convoca 
els propietaris de les masies 
de Llefià, Canyet i de Pomar.

Són moltes les poblacions 
catalanes que han rebut la 
visita del temible i sanguinari 
cabdill corsari Catxidiable.

La negra nit inunda un espai, 
tranquil i pacífic no feia gaire, 
amb l’orgia de bruixes i diables 
que celebren la seva victòria.


