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Aquest llibre és fruit de l’interès comú per rellançar la historiografia de la pesca 
marítima als Països Catalans. Hi trobareu les reflexions d’un grup interdisciplinari 
d’investigadors, professionals i amateurs, que aborden nombroses qüestions de la 
disciplina des de perspectives, mirades i objectius diferents.  

És aquest, creiem, un treball necessari que ve a omplir un buit notable. Durant anys 
la historiografia ha obviat un sector, un col·lectiu i una cultura predominants a les 
platges catalanes durant segles i segles. La configuració dels paisatges litorals i de les 
viles de marina, del seu urbanisme, del patrimoni material i immaterial dels seus 
habitants, fins i tot la idiosincràsia de la seva gent, ha estat forjada pel paper del peix, 
la pesca i l’ofici de pescador. Aquesta activitat, que manté una relació molt especial 
amb el medi on es desenvolupa i que crea una identitat singular en aquells col·lectius 
que s’hi dediquen, ha aportat un valor remarcable a la societat catalana. Considerem 
injust el silenci en què sovint se l’ha mantingut, ja sigui per la relativa poca 
importància de la pesca enfront de les economies agràries o comercials, ja sigui perquè 
els seus protagonistes van tenir una relació poc fluida amb la lletra impresa, una mica 
distant. L’escassa documentació o el seu pes en l’economia nacional no haurien de 
ser, avui, motiu per esborrar el passat d’un col·lectiu humà que des de la remota 
antiguitat va fer-se a la mar per portar a taula els tresors de les profunditats marines. 

Si bé ja disposem d’un coneixement considerable sobre diferents períodes i aspectes 
de la indústria pesquera catalana, també és igualment cert que encara queda un llarg 
camí per fer en l’objectiu d’obtenir una radiografia clara i definida de la història 
d’aquest sector. Com es podrà comprovar al llarg dels diferents textos, la lamentació 
sobre el poc interès suscitat per la pesca entre el món historiogràfic és ben present 
encara. Hom és conscient que s’han fet aportacions molt importants en les darreres 
dècades, però cal fer-ne més, perquè el que ara sabem era necessari però no és 
suficient. Per això és rellevant l’esforç col·lectiu i multidisciplinari que aquí es 
presenta, un treball que exposa els reptes oberts per a la disciplina, des de 
l’antropologia i l’arqueologia a la biologia o l’ecologia, les oportunitats, els esculls, les 
incògnites i les fortaleses de tenir una eina potent per a comprendre l’evolució 
històrica de la pesca, tant dirigida al sector pesquer – no hi ha res millor que conèixer 
el passat per entendre el present –  com a altres disciplines i sectors econòmics.  

Aquest llibre és una barreja de textos, alguns inèdits, altres ja publicats però amb un 
valor encara vigent. Junts són un reflex de la situació actual del coneixement 
historiogràfic català sobre la pesca marítima, els reptes a afrontar, els obstacles a 
superar, possibles nous camins per abordar i l’esperança que tot plegat sigui un 
replantejament i un rellançament de la disciplina. L’abast geogràfic escollit, els Països 
Catalans, s’explica pel mateix origen dels textos presentats; no només perquè la 
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comunitat científica d’aquest territori comparteix un interès comú, sinó per la 
mateixa unitat que sembla mantenir la història catalana del sector pesquer. El mar 
català i balear, que englobaria des del cap de Creus al golf de València, abraçant 
també les Illes Balears, és l’escenari per on navegaren idees, enginys, tècniques i 
persones, tot dibuixant una unitat geogràfica, econòmica, social i cultural: des de la 
difusió de les innovacions tècniques al comerç entre els seus ports, de la migració de 
pescadors per tota la costa a la superació de preocupacions comunes, preocupacions 
que van tenir, sovint, respostes diverses. 

Aquí es presenten onze estudis introductoris, onze reflexions que, com el seu subtítol 
assenyala, indiquen tendències, subratllen buits, destaquen idees-força i avisen de les 
llacunes en què viu la historiografia de la pesca marítima com a disciplina. Aquest 
llibre té la voluntat d’esdevenir la llavor d’una futura “Història de la Pesca dels Països 
Catalans” que, aquest cop sí, reculli de forma integrada i coherent les diferents 
perspectives a la pesca des de la història. Aquest, doncs, és un primer pas d’un llarg 
camí i així ho volem subratllar en aquest prefaci.  
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Dissabte 30 d’abril de 2016 es va celebrar al Museu de la Pesca el primer Workshop 
“Història de la Pesca Marítima dels Països Catalans”. La reunió tenia la voluntat de 
rellançar la recerca científica i la publicació d’estudis historiogràfics sobre la pesca, tot 
posant en comú els interessos i les biografies científiques dels convidats. Hi van 
participar una quinzena d’investigadors, procedents de la  Universitat de Girona, de 
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, la Universitat Rovira i Virgili, de 
l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, del Instituto Español de Oceanografia i 
de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, a més d’investigadors amateurs. 

La celebració del workshop venia motivada per la constatació que la pesca, passats els 
anys, manté el qualificatiu de la “filla pobra” tant de la història marítima com de la 
història rural. Tot i els avenços dels darrers anys, desperta un interès historiogràfic 
encara marginal. No hi ha grups universitaris consolidats ni projectes en curs que 
abordin la qüestió de la pesca. Aquesta manca de suport institucional es va poder 
constatar, per exemple, en el darrer Congrés d’Història Marítima, celebrat a 
Barcelona el 2014, i on la pesca va ser present de forma gairebé testimonial, amb 
aportacions individuals, desconnectades entre si. Com ja afirmaven Martínez Shaw i 
Fernández Díaz,  “la història de la pesca catalana encara està per fer”.1 La constatació 
de l’escassa atracció genera la pesca entre els historiadors, sobretot en comparació al 
d’altres sectors econòmics com l’agrícola, industrial o comercial, va ser un dels motors 
d’aquella jornada pionera celebrada a Palamós.  
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L’elecció de “Països Catalans” com a àmbit de referència estava justificada per la 
història marítima compartida dels territoris que en formen part; una història marcada 
per les migracions i pels intercanvis tècnics i culturals de tota mena. Amb aquesta 
premissa van participar en el workshop investigadors procedents tant de Catalunya 
com del País Valencià i les Illes Balears. I si bé no van poder finalment assistir-hi, 
també van ser convidats investigadors de l’àmbit mediterrani francès, amb la clara 
intenció abraçar tota la conca de la Mediterrània Occidental, des dels límits d’Alacant 
fins a les  Calanques de la Provença, i que, considerem, forma una unitat històrica 
d’anàlisi, almenys des de l’edat mitjana. 

Un dels acords presos durant el taller va ser establir les bases d’una plataforma per a la 
promoció i difusió de la recerca històrica centrada específicament en la pesca 
marítima. D’aquesta voluntat neix la “Xarxa Salvador Riera per al foment de la recerca 
en història de la pesca marítima”, entesa com una iniciativa per estimular la generació 
de coneixement científic en l’àmbit de la història de la pesca marítima als Països 
Catalans. Està concebuda com un espai de cooperació i debat, obert a científics 
procedents de diferents disciplines (historiadors, antropòlegs, biòlegs, arqueòlegs o 
documentalistes, entre altres), professionals i amateurs, de l`àmbit públic i privat, que 
treballen plegats, es coordinen i comparteixen idees i informació per facilitar les 
tasques de documentació, recerca i difusió de la història del sector pesquer. 

La missió d’aquesta plataforma és potenciar i incrementar la producció de 
coneixement acadèmic sobre la història pesquera, de caràcter multidisciplinar - 
ambiental, tecnològic, econòmic, social, cultural, patrimonial...-, contribuir a l'anàlisi 
dels resultats dels projectes de recerca, contribuir a la millora de la seva qualitat i 
estimular l’obertura de noves línies de treball. És a dir, ha de permetre afirmar que “la 
història de la pesca ja s’està fent”, tot esperonant la participació de més investigadors i 
la inversió de més recursos. 

El nom de la xarxa s’inspira en el treball de Joan Salvador Riera (1683-1725), botànic 
i acadèmic il·lustrat que el 1722 descriví de forma pionera la indústria pesquera a 
Catalunya. Malgrat haver estat escrites fa poc menys de 300 anys, les seves respostes a 
la memòria enviada a Le Masson du Parc, són encara una referència pels historiadors 
actuals, una obra citada amb freqüència en els estudis històrics gràcies a l’edició del 
manuscrit, a càrrec de Jordi Lleonart i Josep Maria Camarasa el 1988.2 

Com dèiem, la xarxa es planteja pels pròxims anys fer de catalitzador de la recerca per 
estimular el creixement de la disciplina. Per exemple, ha de permetre millorar la 
comunicació entre els experts i optimitzar la producció de coneixement en l’àmbit 
universitari, centres de recerca i organismes públics i privats. La seva acció hauria 
d’incrementar la visibilitat acadèmica i social de la historiografia de la pesca com a 
eina a disposició de diferents disciplines i, fins i tot, com a eina per al sector pesquer 
mateix, els seus gestors i les administracions competents. En aquest sentit, creiem que 
entendre la dimensió històrica cada cop tindrà més rellevància per comprendre la 
situació actual dels recursos marins i de la indústria pesquera. Situar la història, 
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doncs, al servei del bé general per aportar valor en l’esforç d’assolir una pesquera més 
sostenible, per promoure als productes del mar, per donar visibilitat al col·lectiu de 
pescadors i als seus problemes, conservar el patrimoni i posar-lo al servei de la 
societat, etc. L’aportació de la historiografia pot ser important, útil i valuosa. 

La xarxa Salvador Riera també operaria en la creació de grups de treball específics i la 
cooperació entre institucions per al foment de la recerca, així com en l’assessorament 
per a la cooptació de recursos i finançament per dotar l’objectiu d’instruments i 
estructura suficients. Actualment no hi ha projectes acollits a les  convocatòries 
públiques, catalanes o estatals, focalitzats en la pesca marítima des de la mirada de la 
història; a Catalunya, no hi ha grups de recerca que tractin específicament el mar i la 
pesca com a protagonistes històrics de les seves investigacions, com tampoc no hi ha 
congressos ni trobades que ho tractin específicament – més enllà del Congrés 
d’Història Marítima, de celebració quadriennal. La xarxa, amb la seva acció, hauria de 
fomentar tots aquests aspectes. 

Un dels aspectes fonamentals és el disseny i proposició de línies estratègiques de 
recerca que ajudin a entendre millor l’evolució històrica i la situació actual de la pesca 
marítima al litoral català. Ja durant la celebració del workshop es van posar sobre la 
taula reptes comuns a abordar i a temes a resoldre que ajudarien a dibuixar les 
diferents fases i els diferents períodes pels quals ha deambulat la pesca marítima des 
de la més remota antiguitat fins avui. Sense voluntat de ser exhaustius i essent 
conscients de l’abast de l’esforç que cal fer, a continuació s’exposen alguns d’aquests 
interessos compartits. 

Per exemple, ens podem preguntar sobre els orígens de la pesca catalana, dels quals no 
en sabem gairebé res. Ibers, grecs, romans... eren pescadors? Els jaciments costaners 
aporten registres sobre la presència del peix a la dieta, tant als pobles de marina com 
d’interior, però és un assumpte molt poc investigat fins ara. La ictioarqueologia – una 
disciplina també poc desenvolupada a casa nostra – ens ajudaria a desvetllar els 
primers contactes dels nostres avantpassats amb la pesca i el peix, una  tasca que 
hauria d’ampliar-se a altres camps del món antic, com la tecnologia i els sistemes 
emprats, el comerç de productes pesquers, les tècniques de conservació – s’han 
documentat ja diferents obradors per a la salaó del peix d’època romana - o els canvis 
ambientals del medi marí - si és que l’home antic va causar algun tipus d’impacte 
sobre ell. L’escassa bibliografia al respecte ens indica el potencial d’aquest àmbit 
d’interès. 

L’impacte de la pesca en el paisatge litoral hauria estat, creiem, més palpable a l’edat 
mitjana. Aquest període marca un punt d’inflexió en el creixement de les activitats 
extractives i del consum de peix. Una hipòtesi és que l’època medieval va viure una 
primera “revolució pesquera”; una idea que caldria confirmar amb més dades i 
testimonis. Amb tot, els indicis actuals són prou evidents. Malgrat els perills de viure 
a primera línia de mar – un perill no només provocat per la pirateria –, la producció 
pesquera augmentà, s’intensificà i es diversificà, alhora que apareixien les primeres 
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institucions dirigides a gestionar i controlar una activitat en ple creixement – potser 
impulsada per la demografia? No ho sabem. Però més enllà dels indicis qualitatius, 
manquen indicadors per mesurar aquest creixement. Un d’ells podria ser la càrrega 
fiscal halièutica, tant dels estanys costaners com de mar obert, convertida en una 
sucosa font de recursos senyorial i motiu de nombrosos conflictes. La fiscalitat  - 
delme del peix, peix senyoriu, peix de l’obra... – és una línia oberta que ja ha generat 
diverses publicacions. Una recerca més intensa als arxius desvetllarà noves ordenances, 
nous contractes, noves subhastes, noves tabes, que han de fer possible mesurar i 
explicar els motius i evolució d’aquest creixement, i definir el paper de les institucions 
en l’organització de l’activitat medieval i moderna. 

Mesurar i quantificar topa, però, amb una inexistent sistematització de les fonts 
documentals a l’abast de l’investigador. Arxius locals, provincials, religiosos, 
administratius, institucionals, judicials... esperen encara desvelar molts dels seus 
secrets en relació a la pesca marítima.3 L’avenç en aquest camp es veu frenat per les 
limitacions pròpies de la recerca documental als arxius, sobretot per la manca de 
recursos per fer buidatges exhaustius i rigorosos de fonts de qualitat. Apuntant-ne 
alguna, els protocols notarials conserven ‘fossilitzada’ la vida dels pobles de marina 
des de la baixa edat mitjana; el buidatge d’actes, testaments, inventaris, 
compravendes, testimonis, etc., ens retornaria de ben segur la imatge en moviment de 
les etapes de la indústria pesquera catalana. 

Però cal ser prudents i posar en dubte la qualitat i fiabilitat d’aquestes dades. La 
documentació administrativa del sector, i especialment la fiscal, ha estat objecte de 
tota mena de manipulacions, errors, omissions i pèrdues. Per exemple, cal ser molt 
prudents amb les dades de captures anteriors a la Guerra Civil, fins i tot les 
compilades per les institucions oficials – mancades crònicament de recursos per 
obtenir dades exhaustives. Odon de Buen, per exemple, ja avisava que les dades 
estadístiques oficials del seu temps eren simplement “falses”.4 Així, les dades poden 
ocultar part de la realitat, però molta altra documentació  - repartida en centenars 
d’arxius encara per visitar - permetria inferir tendències i trobar pautes útils per 
entendre l’esdevenir de la pesca catalana.  

La migració de pescadors i de tècniques de pesca, tot transitant d’una banda a l’altra 
de les ribes mediterrànies durant segles, ens parla de moltes coses alhora. La migració, 
que implica la mobilització de persones i capitals, sovint va lligada a la innovació i a la 
introducció del canvi tècnic, però també a les transformacions dels mercats, als canvis 
ambientals, a la gestió territorial i al conflicte social i laboral. Seria prioritari en un 
futur pla estratègic de recerca conèixer amb detall el “mapa de les migracions 
mediterrànies” que motivaren canvis molt substancials en la indústria pesquera 
catalana, en l’organització de l’activitat i fins i tot en l’àmbit social i cultural del 
col·lectiu pesquer. Quins canals seguien, quines conseqüències tenien aquests 
moviments, quins eren els veritables factors que motivaven aquestes migracions, en 
quin context es duien a terme? Quin paper van jugar els pobles de marina catalans? 
Sabem per exemple, que pescadors provençals i catalans intercanviaren tecnologia i 
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coneixements en diferents moments de la història, i que els catalans ‘exportaren’ el 
seu coneixement per tot arreu. Els francesos introduïren el sardinal i els catalans les 
parelles de bou; pescadors catalans colonitzaren Marsella i inversors italians 
importaren les almadraves al litoral valencià, per a després els valencians exportar-les a 
tot el llevant. Malgrat la importància d’aquestes i moltes migracions, en tenim un 
coneixement incomplet i inconnex, que mereixeria, a més, relacionar-lo amb tot el 
context polític de les èpoques medieval, moderna i contemporània. 

Els textos acadèmics sovint parlen de “pescadors”, en genèric, però avui ja sabem que 
aquest concepte abraça perfils professionals molt diferents, amb graus d’implicació en 
l’activitat extractiva molt diversos. El terme no transmet exactitud. Queda lluny la 
imatge estereotipada del pescador pobre, dòcil, rude i inculte. Cal distingir si era el 
mateix un armador d’una o més barques, patró de pesca, amb terres i immobles, 
involucrat en el govern local, que un pobre terramaner que vivia només del poc que li 
aportava estirar una xàvega. Quins graus intermedis som capaços d’identificar entre 
aquestes dues figures? Una de les diferències es relaciona amb la inversió i amb 
l’acumulació de capital en la pesca, dos aspectes que no s’han treballat mai, com 
tampoc s’ha estudiat la distribució de la renda pesquera entre capital i treball. Des de 
quan funciona a Catalunya el “sistema a la part” i com això ha eixamplat les 
diferències socials en el si del col·lectiu pesquer? La dimensió socioeconòmica de la 
pesca catalana mereixeria una atenció també prioritària. 

Un dels perfils professionals més coneguts és el de pescador-pagès, figura que elevà 
Yvette Barbaza a categoria genèrica de pescador del nord-est català.5 Avui sabem, 
però, que les feines i dedicacions d’aquells “pescadors” eren més nombroses i estaven 
molt més diversificades, circumstància que dificulta estendre homogèniament aquest 
perfil a tot arreu. Molts pescadors eren també agricultors, jornalers, mestres d’aixa, 
artesans, mariners, comerciants, soldats, peixaters... La necessitat de compaginar 
ocupacions en el marc del calendari rural, molt supeditades al context local, responia 
a l’alt grau d’incertesa inherent a la pesca i a l’obligació de multiplicar esforços, feines 
i inversions per minimitzar riscos. Sovint s’ha repetit que els gèneres de vida 
impulsaven els pescadors a viure apartats, allunyats o aïllats, però les dades 
documentals no suporten aquesta teoria, atès que els patrons-pescadors van ser agents 
dinàmics del canvi econòmic i social de molts pobles litorals, innovadors, fins i tot 
amb poder polític notable. La superació dels tòpics en relació a la categoria de 
“pescador”, transmesos acríticament per la manca d’investigació rigorosa, ens 
permetrà tenir una imatge més real i sobretot diversa d’aquest professional del mar 
català. 

Seguint amb aquest exemple, els estudis de gènere han recuperat darrerament la dona 
com una figura vertebradora de les comunitats litorals, molt presents en la vida 
pública.6 Els homes en mar, les dones jugaven el paper protagonista de la vida social i 
econòmica local en terra, sovint tot exercint funcions imprescindibles pel 
funcionament de la indústria pesquera i assumint, a més a més, el rol de cap de 
família. Eren les societats marítimes matriarcals? Quina era la compaginació real del 
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treball masculí i el femení? Ampliar els estudis de gènere, a mig camí entre la història 
i l’etnologia, servirà per donar visibilitat a la feminitat de la pesca. 

El perill i la incertesa de la pesca impulsaren la creació d’una densa xarxa  
“d’institucions de gestió del risc”,7 fortament assentada en el territori per complir 
múltiples funcions econòmiques, socials i d’ajuda mútua. Els treballs en aquest àmbit 
són nombrosos però no connecten tot el territori. Per exemple, la multiplicació de 
confraries devocionals i assistencials a partir de la baixa edat mitjana - sovint sota 
l’advocació de Sant Pere – té a veure amb la voluntat de cobrir les necessitats 
materials i espirituals d’un col·lectiu de religiositat heterodoxa.8 Paral·lelament, altres 
institucions tenien funcions específiques, com els tresors de captius que finançaven els 
rescats dels presoners a Barbaria, o incipients caixes de crèdit pesquer d’àmbit local. 
Aquesta riquesa organitzativa espera ser recuperada a partir dels nombrosos registres 
documentals – arxius parroquials, episcopals, municipals, etc. - que encara no han 
estat analitzats. 

La migració i l’arribada de nous equips, tècniques i gent tenia sovint conseqüències 
greus en l’ordre establert a ports i platges. La Mediterrània no era un “mare liberum” 
ni un “res nullius”; al contrari, les comunitats de pescadors gestionaven un recurs 
marítim fortament compartimentat, dividit, ocupat, apropiat, gestionat d’acord a 
institucions i a regles estrictes: “res comunes”, que implica l’exclusió dels no membres 
i la implantació d’una estricta disciplina d’aprofitament en benefici de la reproducció 
social de la comunitat. Aquesta organització institucional es plasmava, sovint, en la 
publicació d’ordenances, “ordinacions”, com les de Cadaqués, o les Calonge, que 
expliquen amb força detall els mecanismes de gestió de les pesqueries, organització del 
treball i resolució de conflictes en el món pesquer local.9 Estava tota la costa 
subdividida en parcel·les apropiades de forma comunal? Coneixem ja totes les 
ordenances del període? Tots els recursos marins es gestionaven igual? Quin paper 
jugaven les institucions de poder (monarquia, senyories territorials, institucions 
religioses...) en aquesta gestió? I quin paper jugaven els “free-riders”, aquells que no 
complien les normatives? Realment es respectaven les lleis en mar? 

En aquest sentit, coneixem ben poc el declivi de les antigues institucions halièutiques, 
paral·lel a la progressiva “estatalització” de la pesca a partir del segle XVIII. Des de la 
implantació de la Matrícula de mar i el seu impacte sobre l’ocupació laboral, fins a les 
conseqüències de la centralització de la gestió pesquera a finals del segle XIX, el 
progressiu enfortiment del paper de l’Estat es va deixar sentir en amplis sectors de 
l’àmbit marítim. Per una banda, va desfermar l’expansió de l’arrossegament en forma 
de parelles de bous; per altra, va transformar la dimensió organitzativa dels pescadors. 
Per exemple, confraries i gremis professionals van ser objecte d’una forta 
instrumentalització en benefici dels objectius de l’Administració fins aquesta mateixa 
els va desmantellar per fomentar la llibertat de pesca. L’anàlisi d’aquesta 
“estatalització pesquera” i les seves conseqüències a Catalunya encara està per fer.10 
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El segle XVIII, com s’ha apuntat en diversos treballs, visqué un important creixement 
de la indústria pesquera – una revolució - tot i les limitacions demogràfiques que 
imposaven les obligacions del règim de la Matrícula de Mar. Gràcies a la feina dels 
auditors i funcionaris de Marina – encarregats de visitar els ports i descriure el sector 
per posar-lo en ordre – coneixem força bé aquest període apassionant de la nostra 
història marítima. De fet, el segle XVIII és un dels períodes més estudiats i més ben 
coneguts. Documents de valor no en falten, ja siguin els 5 famosos volums del 
Diccionario de Sáñez Reguart o, des d’una perspectiva jurídica, els Reglamentos de 
Navegación y Pesca escrits per Manuel de Zalvide el 1773.11 Molta d’aquesta 
documentació es troba a l’Arxiu General de Marina Don Àlvaro de Bazan, on ha 
peregrinat alguna vegada qualsevol historiador interessat en la pesca, i on es poden 
trobar, per exemple, les Inspeccions de Matrícula del mateix període – una altra font 
a tenir en gran consideració. 

Aquesta mateixa administració va estimular el coneixement científic del mar i els seus 
recursos. Va instituir els primers laboratoris científics i va començar una tasca de 
difusió de les riqueses marines per fomentar-ne l’explotació: catàlegs de peixos, 
treballs sobre espècies mariners d’interès pesquer, estudis ecològics i morfològics, etc. 
L’interès per la pesca anava aparellat, a més de la necessitat d’ampliar l’oferta a causa 
de la creixent demanda urbana, a la constatació que la indústria, i especialment 
l’arrossegament, estava impactant negativament sobre el medi marí. La historiografia 
ambiental i pesquera, sobretot a la riba mediterrània, sap ben poc d’aquest impacte.12 
Almenys, aquesta era la idea que transmetien desenes de memorials enviats per les 
comunitats de pescadors del segle XIX, perjudicades pel canvi tècnic; una idea, la de 
la sobreexplotació, que és comuna en tot procés d’innovació tècnica en la pesca des de 
l’edat mitjana: “mata les cries, exhaureix els mars”. Quins arguments s’usaren en 
l’estira-i-arronsa entre partidaris i detractors de l’arrossegament que es visqué durant 
tot el XIX i que va acabar amb una legislació al respecte incomprensible? La pesca en 
aquell segle espera ser estudiada en tota la seva profunditat. La història ambiental de 
la Mediterrània i la seva relació amb pesca també es troba per fer en bona mesura, i 
seria una bona idea treballar activament per recuperar-la i actualitzar-la. 

A més, el nostre coneixement sobre el destí del peix un cop pescat és encara molt 
deficient. Hom comparteix la idea que Catalunya va ser a l’edat moderna una gran 
potència marítima i pesquera, gràcies sobretot a l’extensa flota de sardinals – l’art 
“estrella” de la pesca catalana -, capaç d’exportar el seu peix salat a mitja Europa. Hi 
ha constància de mercaders catalans negociant amb peix català al cor de Rússia. Però 
desconeixem el paper que jugaven compradors, venedors, revenedors o majoristes, 
així com els tipus de transaccions, rutes de transport, obradors, preus... No disposem 
una radiografia completa d’aquests processos comercials. En coneixem algunes peces, 
a tall d’esbós, però manca la imatge completa.  

Alguns estudis ja han apuntat les diferents tècniques que s’usaven a Catalunya per 
transformar el peix, especialment la sardina i l’anxova, en producte manufacturat. 
Tots elles tenen en comú la sal, un dels principals maldecaps per a la indústria 
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pesquera i sobretot per a la manufacturera. La seva escassetat i sobretot el seu preu 
condicionaren el desenvolupament d’aquell negoci, tot provocant conflictes notables 
entre productors i administradors. Estudiar bé tant el comerç de la sal com les salaons 
de peix és cabdal per entendre una part important de la història econòmica catalana, 
motor de canvi i generador de riquesa, una baula essencial en el camí que duia el peix 
a la taula dels consumidors.13  

Però una cosa era el comerç del peix salat, i l’altre el del peix fresc, d’un radi menor 
però encara força desconegut. El paper del peix en el marc dels mercats alimentaris és 
un domini per explorar per a la historiografia marítima. No només la identificació de 
les espècies o la seva procedència, sinó la transformació del mercat del peix fresc a 
mesura que avançava la pesca i es transformaven els ecosistemes. Noves tècniques 
com el bou van permetre l’aparició de nous productes als mercats, van generar nous 
sabors, gustos, receptes... Per exemple, Sobre els gustos dels consumidors pel peix 
fresc sabem ben poca cosa, a banda d’alguns receptaris adreçats a les classes altes. Era 
tan poc important el peix per a la dieta de les classes populars com s’ha repetit? Les 
diferents ordinacions locals del peix – documents importantíssims per a la història de 
la pesca – no semblen sustentar aquesta hipòtesi d’acord a la gran diversitat de 
producte disponible a les peixateries municipals de Barcelona o Tarragona, per 
exemple. Si el peix fresc arribava a Balaguer amb regularitat, com bé sabem, fins a on 
més podia arribar? Quin peix s’expedia, quina quantitat, quines eren les espècies 
predilectes dels consumidors populars del l’edat mitjana o moderna? La cuina i la 
gastronomia del peix, superant la ja coneguda cuina dels monjos o de les cuines 
aristocràtiques, és també quelcom a descobrir. 

I a tall de conclusió, queda per fer la història del segle XX, el “gran segle” de la pesca 
catalana. Malgrat els canvis fonamentals que experimentà la indústria des d’inicis de 
1900, la Història ha abordat molt rarament aquest període. La introducció dels 
motors, per exemple, suposa un daltabaix en la concepció de la pesca, però no sabem 
quasi res d’aquell procés. A banda de transformar els bastiments i fins a l’ofici de 
mestre d’aixa, la motorització va motivar la intensificació exponencial de l’esforç 
pesquer, els canvis en els materials de construcció, la tecnificació de la maquinària, la 
informatització, les millores en els equips, la millora dels transports, l’expansió dels 
mercats i les noves formes de comercialització, la desaparició dels mètodes artesanals... 
Aquest oblit no és actual, ve de lluny. Els contemporanis a la revolució indústrial 
pesquera, organitzadors del primer congrés de la pesca catalana de 1923, lementaven 
que aquesta, “desgraciadamente, no interesa a nadie. La vida variada, incontable, 
exuberante, esplendorosa que representa el mar; las  riquezas sin fin que encierra; la 
utilidad que le presta al hombre; la influencia que ejerce én el continente, etc., apenas si a 
nadie le interesan. Los mismos que lo explotan no saben de él gran cosa. Su explotación, en 
España, no ee rige por ninguna norma científica: se guía por la rutina, y no reconoce otro 
acicate que la codicia.”14 

La compilació de la pesca catalana que Carles Bas publicà el 1955 continua sent, 
malgrat els anys, una obra de referència.15 Escrita en un període de canvis importants, 
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evidencia que la tradició i la innovació van conviure durant dècades a les platges 
catalanes. S’abandonaren moltes tècniques – sardinals, enceses, xàvegues, 
almadraves... – però en van aparèixer moltes altres, com la pesca moderna 
d’arrossegament. No sabem gairebé res de les conseqüències que provocà l’abandó de 
moltes platges en benefici de les dàrsenes més abrigades. L’arrossegament modern va 
facilitar l’explotació de noves espècies, com la gamba rosada; l’evolució d’una 
pesquera que, malgrat la seva rellevància per viles com Palamós, Blanes, Arenys o 
Vilanova, a penes coneixem. També tenim llacunes en el coneixement dels orígens, 
l’auge i la crisi de la pesca del peix blau, que afecta tota la Mediterrània Occidental. 
Davant de la constatació que el sector es troba en una profunda crisi, caldria cercar les 
causes d’aquesta davallada de captures i de preus tot remuntant-nos unes quantes 
dècades enrera, quan a inicis de segle ja se sentien els primers crits d’alerta sobre la 
sobreexplotació. 

Tots aquests són, com diguem, i sense ànim d’exhaustivitat, temes possibles per ser 
abordats des de la Història. Si s’obrís la possibilitat d’establir aquestes línies 
estratègiques de recerca, serien tots ells temes susceptibles de ser prioritaris, en tant 
que no només la Història, sinó moltes altres disciplines, des de l’Ecologia a 
l’Economia o la Geografia, estan desitjoses de tenir informació històrica de qualitat 
per poder prendre decisions amb la qualitat necessària. 
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Alguns problemes, reflexions i 
temes a desenvolupar en el camp de 
la història de la pesca 
 
Jordi Lleonart 
Institut de Ciències del Mar / CSIC 
 

Introducció 

En aquesta exposició es presenta un programa de treball que no pretén ésser ni 
exclusiu i excloent. Hi ha temes generals, bàsicament buidatge i sistematització 
d’informació (punts 1 i 2) i temes específics, que toquen alguns punts concrets de la 
història de la pesca als Països Catalans que penso que han estat poc estudiats fins ara i 
que per la seva transcendència, segons el meu punt de vista, mereixen una atenció 
especial. 

1. El AGMAB: Archivo General de la Marina Álvaro de Bazan 

L’Arxiu General de la Marina “Alvaro de Bazán” (AGMAB ) està situat a la població 
manxega de Viso del Marqués i allotjat al palau d’Alvaro de Bazán. Entre molts altres 
fons conté la documentació de la Matricula de Marina, entitat que des del 1751 al 
1873 va gestionar tots els afers relacionats amb la marina, incloent la pesca. Conté, 
doncs, una gran quantitat de material, molt del qual encara per explorar, malgrat que 
alguns autors, en particular Giménez i Blasco (2013) en va extreure molta informació 
en referència a Mataró, i no només de pesca.  

L’AGMAB compta amb XX lligalls de documents referents a la Matrícula. Algú fa fer 
fa anys un resum de cada lligall i el va mecanografiar en ordre de data. Òbviament 
l’anònim personatge va fer una feina enorme que està recollida en dos volums relligats 
i un xic cansats. L’AGMAB deixa fotografiar qualsevol document del fons de la 
matrícula, però no pas l’esmentat índex mecanografiat. L’argument que em van donar 
és que es tracta de un document provisional que conté una certa quantitat d’errades.  

No només els fons de la matrícula són d’interès pel que ens ocupa. L’AGMAB 
disposa també de material divers, no directament generat per la Matrícula, que pot 
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tenir molt d’interès pels nostres objectius, com, per exemple el “Llibre de las surtidas 
de la Comfraria de Sant Telm de Mataró. Comensat lo dia 20 de Juny de 1774” 

Penso que caldria fer un buidatge exhaustiu del fons de la matrícula, i altres fons 
d’interès, de l’AGMAB en tot allò referent a la pesca dels PPCC. Donades les 
limitacions de la consulta proposaria de fer una mena de “campanya” on algunes 
persones (un investigador i un becari, per exemple) es desplacessin al AGMAB per 
extreure’n tot el material possible.  

2. Exploració d’arxius. Sistematització de la informació 

Per completar la proposta anterior, caldria fer, de manera sistemàtica, un recull de 
referències d’arxius, biblioteques o col·leccions de documents inèdits dels que es 
tinguin pistes o sospites versemblants que puguin contenir informació rellevant. Això 
implica una activitat de camp important. Cal visitar els arxius pertinents i consultar 
els fons oportuns per tal de confirmar que contenen informació rellevant, i en cas 
favorable, examinar els documents i procedir a la seva indexació i posterior publicació 
si es considera convenient. 

Partint del coneixement previ dels historiadors, cal visitar els arxius i procedir al 
buidatge de les sèries documentals que de manera més probable puguin contenir 
documentació d’interès. Això inclou els arxius de les poblacions costaneres amb 
tradició pesquera, alguns dels quals es troben encara en la població d’origen, mentre 
que d’altres han estat traslladats a arxius o biblioteques més generals. Es prestarà 
especial atenció a arxius com l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Arxiu Històric de 
Protocols de Barcelona, Arxiu Històric Municipal de Barcelona, Arxiu de la Catedral 
de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Arxiu del Regne de València, Arxiu de 
Protocols del Patriarca de València, Arxiu Municipal de València, Arxiu del Regne de 
Mallorca, Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals de Perpinyà, Arxiu General de 
Simancas (l’exploració de l’Arxiu General de la Marina Álvaro de Bazán, s’ha 
presentat al punt anterior). Així mateix, cal comptar amb els museus locals 
especialitzats, com ara el Museu de la pesca de Palamós, Museu de l’anxova i de la sal, 
de l’Escala, Museu de Tortosa, etc. 

El grup d’història de la pesca hauria de disposar d’una biblioteca, que pot ser la de la 
seu de Palamós, però també de un repositori de documents en format electrònic a 
disposició dels membres del grup, així com una base de dades de bibliografia crítica. 

3. La migració dels pescadors catalans a finals del XVIII 

Cap a la segona meitat del segle XVIII molts pescadors catalans van a pescar en altres 
mars. Aquest tema em sembla rellevant per entendre la situació de la pesca i els 
pescadors a la Catalunya del 700. Hi ha moltes cites i referències sobre la migració 
dels catalans pel Mediterrani (costes andaluses, franceses o italianes) i per l’Atlàntic 
(sobretot a Galícia). Alguns autors se’n fan ressò en el moment que es produeix el 
fenomen: Caresmar i Juglà (1780), Cornide de Saavedra (1788), altres ho han fet 
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recentment: l’estudi preliminar de l’edició de Sàñez Reguard (1790-1796) publicada 
al 1993, Errico i Montanelli (2011), Faget (2011), Giménez i Blasco (2013). Però 
crec que manca un estudi especialitzat i aprofundit del tema. A l’AGMAB no vaig 
saber trobar cap document sobre el tema.  

4. Història del conflicte del bou 

Des de la seva introducció, a finals del XVI, el bou ha estat un niu de conflictes amb 
les altres arts de pesca. Fins avui, que continua la brega. Regularment es prohibien o 
s’autoritzaven embarcacions de bou. A l’AGMAB hi ha molts documents que ho 
testifiquen. En Sàñez Reguard se’n fa ressò al seu diccionari (1791-1795). També 
publicacions diverses: anònim (1821, 1866), Pardo (1935) en fa un recull. 

5. Identificació d’espècies, quantificació de captures, guanys i flotes 

Des del segle XIV apareixen documentades llistes de peixos, sobretot (però no només) 
en ordinacions municipals i llibres de mostassaf, sovint acompanyades de preus. No 
sempre la identificació de les espècies és fàcil. Aquest seria un tema a desenvolupar, i 
encara que recentment el TERMCAT ha publicat en format electrònic reculls de 
peixos  i mamífers marins  (manquen els invertebrats) una identificació inequívoca és 
encara incerta en força casos. Calm en aquest camp reconèixer la feina duta a terme 
per Veny (no citaré aquí la seva extensa bibliografia ictionímica) en aquest camp que 
l’ha desbrossat molt d’elements conflictius. Tampoc em puc estar de citar els treballs 
de Duran i Ordinyana sobre ictionímia que també ha aclarit molts aspectes que altres 
autors poc curosos havien embullat. Caldria treballar més en el camp de l’ictionímia 
medieval. 

6. Espècies emblemàtiques 

Caldria fer un esforç per estudiar de manera monogràfica la història de la pesca de 
certes espècies que han tingut una rellevància especial en el món de l’alimentació i de 
l’economia dels catalans, en particular caldria fer-ho amb les següents espècies:  

(i) La sardina i altres petits pelàgics (seitó, alatxa, amploia) així com el seu tractament 
i confit, i el paper de la flota de sardinals als PPCC. 

(ii) La tonyina. Hi ha força literatura sobre la història d’aquesta espècie i de la seva 
pesca incloent dades de caràcter quantitatiu. Pels Països Catalans disposem ja d’una 
bibliografia notable, que inclou la recent tesi de Vidal Bonavila (2015) i en el camp 
lingüístic l’obra de Llorca Ibi (2008), però disposem de molta més literatura, incloent 
les dues obres del segle XVIII de Salvador i Riera i de Sàñez Reguard, on tracten el 
tema de les almadraves de manera molt extensa. També a l’AGMAB hi ha molta 
informació específica i quantitativa sobre la pesca d’aquesta espècie. Tanmateix a 
Itàlia, França i Espanya l’estudi històric de la tonyina, la manera de pescar-la, les 
captures, i el seu tractament, estan molt més desenvolupats que no pas a casa nostra  
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(iii) L’esturió fou una espècie, avui extinta a les nostres aigües en la seva població  
natural, que tingué una gran importància ja que en els repertoris de preus és, gairebé 
en tots els casos on apareix, l’espècie més valorada. Farnós i Porres (1999) presenten 
una aproximació històrica a aquesta espècie. 

(iv) El corall. (Turon Pisserra, 1992) 

(v) Peix d’importació, particularment bacallà, arengs (no sardines), salmó. 
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Introducció 

Primer de tot, i per tal d’evitar confusions, el que volem analitzar és tota la producció 
històrica relativa a la pesca realitzada en el marc geogràfic dels Països Catalans i en el 
marc històric de l’Antic Règim. El marc geogràfic està format pel conjunt de costes 
on van tenir la seva activitat els pescadors catalans, valencians i balears, i que formen 
un conjunt cultural, lingüístic i històric indiscutible. El marc històric abraça un llarg 
període de més de 1.000 anys, des de la creació dels primers comtats al segle VIII fins 
a la desamortització i exclaustració dels monestirs que es produí a la primera meitat 
del segle XIX. És cert que algú podria dir -tenint en compte el marc històric- que es 
podria triar el concepte de Corona d’Aragó, però des d’una perspectiva actual, he 
preferit posar un terme també actual, atès que el de Corona d’Aragó, tot i que és 
històric, no s’adequa exactament al tema. Les raons són diverses, per una banda 
quedaria exclosa tota la primera etapa, des del segle VIII fins al casament de Ramon 
Berenguer IV amb Peronella d’Aragó (1150) i el seu coronament com a rei d’Aragó; 
per altra tampoc podríem parlar del Rosselló a partir del Tractat dels Pirineus (1659) 
al passar a formar part del Regne de França; i finalment la Corona d’Aragó de fet 
s’acaba convertint en la Corona d’Espanya amb Felip V, i per tant el concepte 
tampoc seria del tot adequat per a l’última etapa que abraçaria pràcticament tot el 
segle XVIII i la primera meitat del XIX. 

El marc cronològic és potser el més evident, i menys discutible, des de la formació 
dels comtats, la creació dels monestirs, la formació del feudalisme i tot el marc de 
relacions entre els senyors territorials i els habitants dels seus dominis. Un panorama 
que es troba totalment consolidat al segle XII i que s’expandirà cap a la Catalunya 
Nova durant aquest segle (Tarragona 1118, Tortosa 1148), i cap a les Illes Balears i el 
País Valencià en el segle XIII. Una situació que variarà poc durant la Baixa Edat 
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Mitjana i l’Era Moderna, tot i alguns aspectes puntuals i prou importants, com el 
conflicte remença que va tenir lloc al segle XV i que va concloure amb la Sentència 
Arbitral de Guadalupe (1486) i posteriorment amb la reforma borbònica i, el que ens 
interessa en concret, la creació de l’administració de Marina a principis del segle 
XVIII, amb la presència de ministres i delegats de Marina a pràcticament totes les 
poblacions del litoral, l’adscripció dels pescadors, mariners i mestrança a la jurisdicció 
de Marina, i finalment la Matrícula de Mar (1754) en la que s’havien d’inscriure tots 
ells i les seves embarcacions per tal de poder exercir el seu ofici -i fer el servei militar.  

 

Emerencià Roig, historiador de la pesca? 

Probablement el primer en qui pensem, per part de qualsevol estudiós de la pesca, és 
en la figura d’Emerencià Roig.2 De fet, ell no féu cap obra de caràcter històric, més 
aviat podríem dir d’ell que fou un etnòleg o antropòleg que volia recollir imatges, 
paraules i maneres de fer d’una activitat en una mar canviant i que estava en perill de 
desaparèixer. Per una banda, a principis del segle XX, la marina mercant s’estava 
transformant a causa dels nous materials –el metall en comptes de la fusta en la 
construcció naval-, els nous sistemes de propulsió –el motor d’explosió en comptes de 
la vela-, els nous sistemes d’enllumenat –elèctric i gas en comptes del combustible 
sòlid i d’origen vegetal-. També, per primera vegada en la història, un altre mitjà de 
transport estava prenent el relleu als vaixells: el tren. La industrialització i la 
globalització estava afectant la marina mercant i la pesquera.  

Durant el segle XX també s’editaren altres llibres imprescindibles en qualsevol 
biblioteca temàtica sobre la pesca que ens permeten conèixer la pesca actual i els arts 
tradicionals.3 

 

Els il·lustrats: Duhamel du Monceau, Salvador i Sáñez 
Reguart 

Si reculem en el temps i arribem al segle XVIII, hi trobem un conjunt d’il·lustrats que 
es dedicaren a recollir tots els coneixements relacionats amb el món de la pesca. La 
seva intenció no era fer uns treballs de caràcter històric, sinó enciclopèdics. Avui en 
dia les seves obres són unes eines totalment imprescindibles per a qualsevol 
historiador de la pesca, però en el moment en què es redactaren no ho eren, ni n’era 
la intenció per part dels seus redactors. Tampoc la seva voluntat era recollir tota la 
informació d’un món en perill de desaparició com pretenia Roig, tot i que sí que 
aporten informació sobre arts de pesca tradicionals i nous, per tant ens mostren un 
món de la pesca dinàmic i en constant transformació. 
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Joan Salvador i Riera, col·laborador de l’Acadèmia Reial de Ciències de París, féu un 
recull de tipus de peix i arts de pesca l’any 1722,4 és probable que bona part de la seva 
feina fos utilitzada pels enciclopedistes francesos i en especial per part de Duhamel du 
Monceau.5 En aquest mateix context històric, F. Sáñez Reguart6 realitzà un recull en 
tres volums de tots els peixos i arts de pesca utilitzats a la segona meitat del segle 
XVIII a les costes espanyoles. 

 

La història marítima i la història de la pesca 

En la història marítima hem de destacar, en aquest cas sí, un historiador i no un 
enciclopedista del segle XVIII, en la figura d’Antoni de Capmany, el qual encara avui 
en dia és un referent. La seva obra és realment extensa però si consultem 
concretament la que és de caràcter marítim, en podem destacar en especial tres.7 

L’obra magna de Capmany és probablement la mostra més clara que dins de la 
història marítima, la història de la pesca és la germana petita. En la història marítima 
podem destacar diferents especialitats, com la història del dret marítim, la història del 
comerç marítim, la història de la guerra naval, la història portuària, la història de la 
tecnologia... i la història de la pesca. Dèiem que era la germana petita perquè des 
d’Antoni de Capmany a finals del segle XVIII fins a Antoni Garcia i Sanz8 a finals del 
segle XX, gairebé no ha estat mai tractada. Arcadi Garcia explica en la Introducció de 
la seva Història de la Marina Catalana que el seu treball tracta només la marina 
comercial i militar, no de la pesca per tractar-se d’un tema enormement complex i 
que prefereix “esperar l’avinentesa de poder-ho fer amb l’extensió que cal”. Aquesta és 
una bona raó per la qual molts historiadors no han entrat en aquest món. La 
dificultat terminològica i tècnica dels arts de pesca emprats han estat, en certa mesura, 
una barrera. 

De fet, poden existir altres raons per les quals els historiadors defugirien aquest tema. 
La pesca ha estat tradicionalment una activitat marginal, pobre, practicada per 
analfabets o gent il·letrada; un sector, a més, molt endogàmic... Sobretot, ha llegat 
molt poca informació si la comparem a les altres dues grans activitats marítimes 
practicades per part dels homes al llarg de la història: el comerç i la guerra. 

L’activitat comercial era practicada per gent lletrada, acostumada a utilitzar tothora 
les lletres i els números, tant per a les comptabilitats, com per als inventaris, 
correspondència, acords, i tota aquesta documentació s’havia de guardar –per tal 
d’evitar malentesos i com a prova jurídica-, per tant posseïen un arxiu personal o 
d’empresa. Els mercaders també passaven contínuament per cal notari, on es 
redactaven els contractes de compra-venda, comandes, assegurances, testaments, etc., 
per aquest motiu els fons notarials conservats són tant importants per al coneixement 
de l’activitat comercial i la vida dels mercaders. Els comerciants eren gent habituada a 
la lectura i a la producció de documentació, a més per la seva capacitat econòmica i el 
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volum de mercaderies i/o el seu valor econòmic, havien de registrar per escrit les seves 
activitats. 

L’altra principal funció a la què es destinaven les embarcacions - l’activitat bèl·lica – 
es troba recollida principalment a les Cròniques,9 les quals narren, sobretot, les gestes 
militars dels reis tot coincidint en el moment de màxima expansió marítima de la 
Corona. Però també en parla la documentació produïda per part de les grans 
institucions -com la Ciutat de Barcelona, la Generalitat i el rei- que està directament 
relacionada amb el finançament, organització, armament i acordament de les galeres 
guardacostes i estols de guerra. 

En el cas de l’activitat pesquera, aquesta sol tenir una pobresa documental 
remarcable. Els pescadors solien fer tots els seus acords de paraula, pràcticament no 
anaven mai al notari, tant per motius econòmics com culturals. Només els pescadors 
més rics, aquells que disposaven de patrimoni o que arribaven a formar part dels 
consells de les Universitats, apareixen de tant en tant als protocols notarials.  

A banda de la documentació escrita –arxivística i literària- com a font d’informació 
històrica, es poden estudiar dues altres grans fonts d’informació: l’arqueologia i la 
iconografia. En la primera, podem observar com, malauradament, les restes de 
derelictes gairebé sempre corresponen a embarcacions mercants –ni vaixells de guerra 
com les galeres, ni embarcacions de pesca-, i en el cas de la iconografia, tenim la sort 
que en els retaules romànics, i sobretot els gòtics, hi apareix una figura religiosa que 
s’associa sempre a la pesca: Sant Pere. En aquest cas, en els miracles relacionats amb 
Sant Pere hi sol aparèixer una o més embarcacions de pesca.  

Tot historiador de la pesca pot consultar qualsevol d’aquestes tres fonts d’informació. 
Ara bé, el tema es pot estudiar des de diferents perspectives. Hi ha qui l’estudia des 
d’un punt de vista tecnològic (els arts de pesca i les barques), jurídic (costums, 
normes i ordinacions pesqueres), terminològic (els noms dels tipus de peix i dels 
ormeigs), social (els pescadors i les seves famílies, la seva jerarquia), econòmic (la 
producció de peix i la fiscalitat) i alimentari (el peix consumit, les peixateries, la 
conservació del peix, el preu del peix, la seva exportació).10 

 

L’Edat Mitjana 

La conquesta del territori andalusí per part de les tropes carolíngies i la creació dels 
comtats, comportà la reorganització del territori, el seu repoblament, la consolidació 
de de les àrees de poblament i, amb el pas del temps, la fundació de monestirs 
benedictins, molts dels quals s’establiren al llarg de la costa. Aquests nuclis de 
poblament costaners tenien pràcticament tots ells una comunitat de pescadors 
dedicada al seu proveïment de peix com a aliment. La seva aportació econòmica no 
era tan sols un complement a l’aportació alimentària de l’agricultura i la ramaderia, 
sinó que generava més  activitat econòmica amb la conservació, el transport i la venda 
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a les peixateries locals o més llunyanes.11 Totes aquestes activitats estaven regulades i 
controlades pel domini senyorial, essent realitzades sota llicència i gravades 
fiscalment. L’Esglèsia cobrava el delme de tota la producció, incloent la pesca;12 a 
més, per la castlania els pescadors pagaven el peix senyoriu a canvi de la seva 
protecció; i per últim, el peix de l’obra, sempre que pesquessin en dies festius i de 
precepte. 

Les prescripcions religioses també prohibien consumir carn determinats dies a l’any, 
fet que obligava a buscar l’alternativa en la proteïna aportada pel peix. En total eren 
uns 160 dies l’any en què no es podia consumir carn, concentrant-se una quarta part 
d’aquests en el període de Quaresma.  

El peix que menjaven els homes medievals procedia tant del mar com dels cursos 
fluvials i lacustres, els estanys i aiguamolls existents en bona part de la plana litoral.13 
Es podia consumir fresc, però era un aliment altament perible. Que fos comestible 
depenia de factors com el temps passat des de la captura, el tipus de peix o la 
temperatura existent. Per aquest motiu, per tal de fer perdurable l’aliment i facilitar la 
seva venda i consum a distàncies allunyades de la costam, se conservava tot seguint el 
sistema més habitual des de l’Antiguitat: la sal.14 

La indústria de la salaó es va especialitzar en la conservació de peix blau, tant gran 
com petit, pel seu caràcter gregari i estacional, atès que els arts de pesca permetien fer 
grans captures. Aquests arts, com la xàvega i el bolig –  practicat de nit es coneixia 
com l’encesa -, eren considerats arts professionals, i per aquest motiu eren taxats amb 
el pagament del delme del peix, al contrari d’altres arts de pesca utilitzats de forma 
ocasional i que no feien gran captures, que solien quedar exempts del pagament. 

 

Les ordinacions de pesca 

Durant l’Edat Mitjana les normes que regulaven les relacions i l’activitat professional 
eren orals. Els costums es mantingueren, tot sembla ser, de forma oral fins que 
aparegueren conflictes, fet que provocà un canvi en les consuetuds i, alhora, que 
passessin a ser escrites. És probable que la recuperació del dret romà durant el segle 
XIII influís en la conversió del costum oral a la norma escrita. 

En el camp del comerç marítim, són de tots coneguts els Costums de Mar de 
Barcelona, que regulaven tot allò referent a aquest àmbit, i que s’acabaren convertint 
ja en el segle XIV en el Llibre del Consolat de Mar, compendi de tota la normativa 
marítima.15 En el cas de la pesca, aquesta estava regulada per la seva pròpia normativa, 
en principi de caràcter local. Cada població tenia les seves ordinacions pesqueres, si bé 
hi havia almenys un costum generalitzat: el delme del peix es pagava allà on 
s’exaugava, és a dir, allà on es desembarcava el peix. 
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L’arribada al segle XIV de la tonaira procedent de la Provença provocà conflictes en 
tota la costa catalana i valenciana.16 En alguns llocs es prohibí el seu ús, en d’altres es 
va permetre, però tot plegat obligà a redactar unes noves ordinacions pesqueres entre 
finals del XIV i principis del XV (Calonge,17 Roses,18 Blanes i Palafolls19). En d’altres 
llocs existien unes ordinacions pesqueres especials per a les àrees amb una pesca 
mixta, fluvial o lacustre i marítima, com era l’Estany de Castelló, el Delta de l’Ebre o 
l’Albufera de València.20 Un altre document de caràcter jurídic i que formava part de 
l’administració municipal era el Llibre del Mostassaf que regulava bona part de la vida 
local, en especial fires, mercats, pesos, mesures i venda d’aliments, entre els quals s’hi 
comprenia el peix i les peixeteries.21 

Altres recerques ens informen, des d’un punt de vista tecnològic, com eren les 
embarcacions de pesca a la Catalunya baixmedieval, gràcies sobretot a la iconografia 
naval: tenien entre tres i quatre bancs o parells de rems, calafatejades per l’exterior fins 
a l’orla, només cobertes al senó de proa i de popa, amb una ploma de gall posada 
sobre la testa de la roda de proa. I finalment, des d’un punt de vista social, tenim 
estudis sobre l’activitat dels pescadors, la presència de pescadors-calafats o que 
combinaven la seva feina amb d’altres, la convulsió social provocada sobretot per 
l’encariment de preus – per exemple, el de la sal- o bé per la presència de nous arts de 
pesca o nous pescadors que competien pels caladors.22 

 

L’Edat Moderna 

És molt probable que els períodes més recents són els que han estat més treballats per 
part dels historiadors. Les raons poden ser molt diverses: la facilitat paleogràfica, una 
millor conservació de la documentació - tota, no només la de caràcter pesquer – o 
finalment, i que fou el causant d’una explosió documental en la nostra temàtica, la 
ingerència d’una administració al segle XVIII que recull per primer cop la informació 
relacionada amb els pescadors: la Marina Militar. 

A principis del segle XVIII l’Estat Espanyol viurà una enorme transformació política, 
jurídica i administrativa. En el tema que ens interessa, s’implantà una sola 
administració de Marina, dividida en tres departaments (Ferrol, Cadis i Cartagena), 
dins la qual, les costes de l’antiga Corona d’Aragó quedaren en el tercer departament. 
Cartagena no era només cap de departament, sinó també arsenal i base naval. 
L’administració de Marina va estendre la seva xarxa al llarg de tota la costa, tot 
col·locant ministres i delegats en gairebé totes les poblacions del litoral. Aquests 
funcionaris acabaren prenent el control de tota l’activitat marítima, tant comercial 
com pesquera, a més de la militar, evidentment. I a mitjans del segle XVIII amb la 
creació de la Matrícula de Mar, tots els pescadors, mariners i mestrances es van veure 
obligats a inscriure’s o matricular-se. D’aquesta manera es va crear un cens de la gent 
de mar, atès que en cas de conflicte bèl·lic eren cridats a files, a banda del servei 
militar obligatori que calia fer – per obtenir el títol de patró s’exigien tres reials 
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serveis.23 A la Matrícula s’inscrivien tant la gent de mar com les seves embarcacions, 
de manera que disposem de dades personals i de les barques de pesca, tot identificant-
se per primera vegada – no pel seu nom propi, sinó pel número de matrícula que 
alhora els patrons de pesca pintaven a la proa dels seus llaguts. 

Bona part d’aquesta documentació la podem trobar en els arxius notarials, donat que 
sovint els notaris feien de secretaris de Marina;24 altres arxius es troben al cap del 
Departament, a l’Arxiu Històric Militar de Cartagena. Finalment el dipòsit final de 
tota la documentació de Marina es troba, en principi, a l’Arxiu General de Marina, a 
la localitat de El Viso del Marqués. 

Un segon aspecte que afavorí la producció documental foren els conflictes, els quals 
generaren milers de folis i una basta documentació, per diversos motius. Per exemple, 
anteriorment citàvem que una causa de malestar entre pescadors era l’arribada d’un 
nou art de pesca, com la tonaira a finals del segle XIV. Aquest fet es repetirà a l’Era 
Moderna, primer per culpa del sardinal, arribat a les costes catalanes des de la 
Provença; i en el segle XVII per l’arribada del gànguil – també dut per part de 
pescadors provençals - i la seva posterior transformació en l’art d’arrossegament per 
part d’una parella de barques o “pesca al bou”. 25 S’ha repetit sovint, i encara dura 
aquesta percepció, que el bou revolucionà el món pesquer català, si bé sembla que 
també ho feu el sardinal, 26 i en menor mesura, la tonaira.27 

En el segle XVIII també apareixen altres conflictes entre pescadors i inversors per la 
concessió de llicències reials a nobles i burgesos per pescar al bou i amb almadrava, 
amb tot de privilegis associats que limitaven i perjudicaven les comunitats pesqueres 
locals. I finalment, a mesura que s’acostava el final de l’Antic Règim, les tensions es 
relacionen amb l’afebliment del poder senyorial i amb l’accentuació de casos en què 
els pescadors es neguen a pagar el delme del peix, el peix senyoriu –que sembla que ja 
s’havia deixat de pagar des del segle XVII- i el peix de l’obra. 

 

La història local 

A banda dels estudis de caràcter general, o bé d’aquells més específics que tracten un 
art de pesca en concret, un conflicte o la matrícula, els estudis més nombrosos i 
corrents són els de caràcter local, amb diferències entre el seu tractament i l’anàlisi de 
les fonts usades. En alguns casos, l’estudi es redueix a la transcripció dels documents, 
sense fer cap valoració comparativa. Així, el lector no pot saber si la notícia és 
realment important, única, o bé és una aportació més al conjunt de sabers conegut. 
Amb tot, tot i ser un panorama enorme i complex, no s’ha de negligir cap d’aquests 
estudis, perque tots ells aporten informació, sovint molt valuosa i que podria haver 
seguit dormint als arxius durant decennis o segles. 

De nord a sud, les recerques locals es troben presents a gairebé tots les viles 
costaneres, en alguns casos publicats per a una àrea geogràfica més gran com la 
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comarca o una àrea costanera:28 Llançà,29 Cadaqués,30 Roses,31 L’Escala,32 L’Estartit i 
Torroella de Montgrí,33 Pals,34 Begur,35 Palafrugell,36 Palamós,37 Sant Feliu de 
Guíxols,38 Tossa,39 Lloret,40 Maresme,41 Barcelona, Cubelles i Vilanova i la Geltrú,42 
Tarragona,43 Delta de l’Ebre,44 Castelló,45 València,46 i Alacant.47 

 

En conclusió 

Si considerem que les necessitats bàsiques alimentàries provenen de l’agricultura, la 
ramaderia i la pesca, aquesta darrera ha estat menysvalorada o ‘menystractada’ en el 
sentit literal del terme, en comparació a les dues primeres. Una activitat ja practicada 
per caçadors-recolectors, durant el llarg període prehistòric en que l’economia es 
basava en la depredació, fins que amb l’aparició de l’economia productiva la pesca 
lentament ha deixat de ser extractiva per a ser cada cop més productiva –de les 
muscleres a les granges d’orades-. Un aliment que passà a tenir un rol de primer ordre 
en la societat medieval i moderna gràcies a les prescripcions religioses i la sal. 

La historiografia catalana, també la valenciana i balear, han deixat bastant de banda 
aquesta temàtica. Es tracta realment d’una disciplina recent atés que no ha estat 
tractat fins a la dècada dels anys 80 del segle passat, tot i alguna obra precursora, com 
les ordinacions de pesca publicades per Josep Maria Pons Guri l’any 1959 i sobretot 
el treball de Frederic Rahola sobre la comunitat de pescadors d’encesa de Cadaqués i 
que publicà el 1898 i 1904. 

Es cert també que la història de la pesca es troba molt descompensada, amb un pes 
evident dels estudis realitzats per als períodes més recents, sobretot els segles XVIII i 
XIX, i per altra la quantitat de publicacions i estudis que corresponen a una àrea 
geogràfica concreta: la costa de Llevant catalana. Els centres d’estudis locals, els 
museus marítims i de la pesca, els arxius municipals i l’empenta d’historiadors i 
erudits locals, molts a nivell personal i amateur, estan impulsant la recerca i la difusió 
d’aquestes investigacions, entre els quals cal destacar evidentment el paper del Museu 
de la Pesca de Palamós, la Càtedra d’Estudis Marítims de la Universitat de Girona i el 
Museu Marítim de Barcelona. 

 

                                                 

Notes 
1 El treball forma part dels projectes de recerca: “Tripulaciones, armamentos, construcción naval y 
navegación en el Mediterráneo medieval”, HAR2013-48433-C2-1-P (Ministerio de Economía y 
Competitividad), i “La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani”, CAIMM-2014-
SGR1559 (Dep. Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya), ambdòs dirigits por la Dra. R. 
Salicrú (Institut d’Història Medieval-CSIC, Barcelona). 
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Se lamentaba con razón Martínez Shaw de que “la historia de las almadrabas españolas 
no ha recibido el tratamiento que merecía por la singularidad y el significado de este 
particular arte dentro del sector pesquero”1. Sin embargo, en una primera aproximación 
a lo mucho escrito, la pesca del atún con almadraba aparenta ser un conocimiento 
agotado; probablemente sea esta la pesquería mediterránea que más esfuerzos y papel 
ha consumido en la historiografía especializada, pese a lo cual y en aparente paradoja, 
no cabe duda de que la almadrabera es una historia con importantes y llamativas 
lagunas. 

Y sí este es el caso de un arte de pesca tan icónico ¿qué decir del resto de artes 
pesqueros que ni tienen su singularidad social2 ni su significado histórico? Pues que 
raramente trascienden el mero carácter ilustrativo en la narración histórica; en el 
mejor de los casos se ven reducidos a un papel ancilar en unos discursos centrados, 
por lo general, en aspectos económicos, sociales o jurídicos, que olvidan la relación 
directa de esas cuestiones con los instrumentos que permiten la apropiación del 
recurso: ¿qué tipo de almadraba es la que en 1546 usan unos inmigrantes de Niza en 
Getaria y Zarautz?, ¿los conflictos que generan se relacionan con la usurpación de 
pesquerías comunales, como la de Malkorbe que se subasta al mejor postor?3 Estas y 
algunas otras preguntas tienen que ver con cuestiones económicas, sociales, y 
jurídicas, pero también instrumentales. Este artículo solamente pretende plantear una 
aproximación a la evolución histórica de este arte complejo, en apariencia 
sobradamente conocido, que es único y a la vez diverso, y que naturalmente participa 
del carácter fragmentario que señala Martínez Shaw a propósito de la literatura 
almadrabera. 

Parece norma -por lo frecuente- que se aluda a los artes de pesca para señalar una 
larga perdurabilidad formal, en ocasiones de milenaria pervivencia, solo matizada por 
el condicionante de su grado de eficacia; en consecuencia estos instrumentos 
aparentan ser un conocimiento completado. Así, cuando se alude a la casi 
inmutabilidad de los artes de pesca, no se es consciente de que al reducir su 
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conocimiento a una cuestión puramente tipológica -la similitud formal con artes 
actuales- se está obviando la necesidad de explicarlos en los diferentes contextos 
históricos. Afirmaciones como “salvo ciertas modificaciones de adaptación [los artes] 
continúan siendo los mismos de antaño”4, suponen, por más que no se diga, dar por 
buena la descripción de una almadraba del siglo XVIII al hablar del siglo I. d.C. 
Cuestión, sin duda, tan sugerente como confusa, pues basar, aun solo en parte, el 
conocimiento histórico del hecho pesquero en conceptos livianamente vaporosos 
como la larga pervivencia de los instrumentos que lo hacen posible, anula cualquier 
potencial explicativo que estos puedan aportar. 

Por otro lado, atribuir su supuesta larga pervivencia a un mayor o menor grado de 
eficacia implica aceptar que esta es consecuencia de una característica intrínseca del 
artefacto pesquero, y en tal caso nos encontraríamos ante una singular forma de 
“esencialismo tecnológico” como instrumento explicativo. Por último, asumir las 
denominaciones, clasificaciones y definiciones históricas sin someterlas a revisión 
critica puede confundir más que clarificar, obteniéndose en cualquier caso el mismo 
resultado: una invisibilidad historiográfica que las invalida para el conocimiento de la 
apropiación del recurso pesquero o lo que es lo mismo, los modos en que las distintas 
formaciones sociales han utilizado estos elementos de su cultura material para 
reproducirse. Sin embargo, la existencia de esa similitud formal es incuestionable y 
perfectamente identificable a lo largo de prolongados procesos históricos y en 
formaciones sociales muy distintas, lo que hace, si cabe, más necesario disipar los 
vapores para alumbrar una explicación razonable. 

 

De su nombre y remoto origen 

Comencemos por una obviedad: la superación de esa invisibilidad implica su 
significación histórica. La pretensión es sin duda encomiable pero la cuestión radica 
en cómo hacerlo. Parece razonable pensar que la utilización de un determinado arte 
de pesca no es consecuencia de una sobrevenida aparición. Tampoco puede obedecer 
a un proceso pseudodarwiniano de adaptación selectiva, en el que los más eficaces se 
mantienen con “ciertas modificaciones” y los peores desaparecen. Ni tan siquiera esa 
utilización depende de un supuesto carácter esquilmador o conservador del recurso 
consustancial al arte5. Como es lógico, sus usos responden a la sociedad que los utiliza 
y en este punto conviene no olvidar que los artes de pesca están en la base de todas las 
regulaciones pesqueras y en consecuencia participan del carácter institucional de 
estas6. Dicho de forma más clara y directa: no es posible un conocimiento cabal de la 
institución pesquera sin el estudio de los artes de pesca, ni el de estos sin una visión 
longue durée, pues la perdurabilidad formal no significa inmutabilidad institucional. 

En el paulatino proceso de elucidación que supone esa significación, en mi opinión, 
se han de tomar en consideración tres aspectos esenciales que he definido como 
formalidad material, es decir, la descripción de su forma, dimensiones y de los 
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materiales que lo conforman; formalidad práctica, la forma de usarlo, los medios que 
requiere ese uso y quienes participan (que en sentido amplio debe incluir los 
conocimientos adquiridos y reproducidos dentro de la comunidad que los usa), y la 
formalidad normativa o institucional, esto es, el contexto sociojurídico que regula su 
practica7. Así pues, creo que otorgar a los artes de pesca carácter institucional permite 
una mejor comprensión de su relación con el contexto social y económico en el que 
se practican, abriendo la puerta a esa pretendida significación histórica, que no es otra 
cosa que evidenciar la relación causal entre esos artes y las sociedades que los hacen 
servir. No obstante, esta propuesta no tiene más pretensión que la de ser un 
instrumento operativo para la comprensión de dicha relación causal y como tal puede 
no ser valido en todos los casos, ya sea por falta de información material y normativa 
o simplemente porque resulte inoperante. En tal caso lo aconsejable es obviarla.  

La primera dificultad es, sin duda, la cuestión nominativa. La acentuada polisemia 
que encontramos en cuestiones pesqueras no solamente tiene que ver con el 
incuestionable localismo: “en el Mediterráneo todo es local” pone Manuel Vicent  en 
boca de Josep Pla8. Pero también, en no pocas ocasiones, su origen tiene que ver con 
una intencionalidad aviesa: la confusión para conculcar la norma. Esta es la denuncia 
que realiza Cesáreo Fernández Duro en su informe al Ministerio de Marina de 1884 
sobre la consideración o no de la pesca de l´encesa como arte de arrastre y por tanto 
sujeto a prohibición, esto es, sobre su legalidad: 

“sí de buena fe explicaran la composición del artificio y la manera de aplicarlo, 
hubiera sido fácil y pronto estudio de la cuestión; más el sentido y redacción de las 
exposiciones, contradiciéndose, envolviendo en uno otros asuntos extraños y hasta 
nombrando de modos distintos lo que se proponían apoyar o combatir, ha dado al 
negocio un punto de vista (…) confuso y dificultoso”9 

La presunción de “mala fe” y el hecho de “envolver en uno otros asuntos” no es 
cuestión baladí cuando se trata de autorizar o prohibir una pesquería, pues puede 
estar indicando intereses ocultos, con consecuencias sociales y económicas de 
relevancia. La cuestión de la polisemia pesquera evidencia la necesidad de un especial 
cuidado en la utilización de los términos, para no confundirnos y lo que es más 
importante para no contribuir a la confusión, pues un mismo nombre puede tener 
significados distintos en épocas distantes, pero también en distintos lugares en el 
mismo momento. Así pues, el nombre de las cosas no es una cuestión menor y en 
ocasiones reducirla a una curiosidad local puede impedir ver una intencionalidad 
históricamente significativa, impidiendo, en cualquier caso, la pretendida 
significación. 

En el caso de la almadraba, desde que Antonio Sáñez Reguart publicara su 
Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional, tres tipos se reconocen como 
sólidamente establecidos y claramente diferenciados: de Vista y Tiro, de Buche y de 
Monteleva, al extremo de no ser cuestión merecedora de gran interés por parte de los 
investigadores posteriores extenderse sobre esta clasificación. No obstante, la cuestión 
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de una misma denominación para artes tan diferentes sí llamó la atención del mismo 
Sáñez al extremo de parecerle conveniente “distinguir este grande arte de pesca en 
quatro géneros, que deben llamarse diversos absolutamente”, pese a lo cual resolvió la 
cuestión con una definición simplificadora que ha hecho fortuna: 

“la palabra Almadraba, entendida por cierto número de barcos y redes de 
hechuras determinadas, apostados en parage señalados para rodear y acorralar los 
atunes: [las de vista y tiro] y asimismo por una armazón de redes de determinada 
figura, colocada oportunamente al paso de los atunes por calamento de firme o 
sedentario en el mar á corta distancia de la costa por medio de anclas, piedras, 
cabos y corchos que aseguran el todo del arte, con barcos proporcionados para todas 
estas maniobras, y su resguardo de día y de noche; [las de buche y monteleva] 
solo es aplicable á tres géneros, y a su diminutivo almadrabilla”10  

Al reducir los tipos a solo tres11, dejando fuera su  “quarto género: si se quiere, de 
Sedal”, por parecerle “en rigor una mera Xábega”12, Sáñez, sin proponérselo y con el 
único argumento de la similitud formal, resolvió cualquier duda futura sobre lo que 
en rigor era una almadraba, dejando en el aire cuestiones como si es mera xábega por 
qué no llamarla así o qué problema hay para denominarla almadraba. La fijación en el 
siglo XVIII de la tipología almadrabera, además de un gran ahorro de esfuerzos 
investigadores, tuvo como consecuencia su aceptación como una realidad conceptual 
inmutable en el tiempo. Como es evidente, esta reducción no ha sido de gran ayuda a 
la hora de utilizar esta pesquería en la caracterización de las diferentes sociedades en 
que se ha practicado, pues a pesar de la indudable ventaja que supone el 
reduccionismo terminológico, la lógica socioeconómica que rige una almadraba de 
Tiro o Vista de una factoría romana del s. I d. C., productora de garun en el Círculo 
del Estrecho13, no es en absoluto la misma que rige el “Art Gros” del Port de la Selva; 
arte de gestión comunal14 este último que para Rodríguez Santamaría, no es más que 
una forma primigenia de la almadraba de Vista y Tiro15. Y desde luego, ambos 
ejemplos son muy diferentes a la almadraba de Monteleva que en el s. XVIII se calaba 
en la Isla de Tabarca, en Alicante16. 

Se hace inevitable pues entrar en la recurrente cuestión de la tipología almadrabera y 
su evolución. Aun aceptando la existencia de una similitud formal en la materialidad 
y maniobra entre dos almadrabas de cronologías distintas y lugares distantes, aspectos 
como la forma institucional de gestión del recurso y su consecuente asignación entre 
los agentes que participan17 las hace forzosamente distintas. Así mismo, el muy 
diferente esfuerzo pesquero que se pueda ejercer con estos artes de distinta cronología 
(en los que lógicamente intervienen distintas tecnologías como los materiales o la 
motorización) hace necesario un análisis histórico y ambiental más preciso, ya que sus 
consecuencias e impactos son diferentes. 

Un aspecto común a todas las almadrabas es la captura masiva de una especie pelágica 
en la misma línea de costa, tarea que nunca ha sido fácil y menos aún cuando se trata 
de especies de considerable tamaño. Sin duda es una pesca compleja que requiere del 
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concurso de conocimientos y prácticas muy elaboradas, que solo se pudieron 
adquirirse mediante un proceso de larga duración en el tiempo18. La visualización del 
cardumen, su agolpamiento, la conducción a la playa y la extracción de las capturas, 
requiere la participación de un considerable numero de pescadores, no solo para calar 
y cobrar el arte, sino también para la preparación del producto. Es lógico suponer que 
al igual que en la caza colectiva19, esta pesca tuvo en origen una condición comunal20, 
condición que pronto perdería precisamente por su carácter masivo. Ciertamente esta 
característica de la pesquería explica un temprano control por parte de las elites21, 
pues llegado el caso, puede permitir una acumulación de renta más difícil de obtener 
mediante la institución comunal, por otro lado consustancial al feudalismo22. La 
consecuencia es una pronta transición de una gestión comunal a otra forma de 
explotación de carácter  multitudinario23, perfectamente posible mediante la coerción. 

En rigor desconocemos el origen remoto de estas pesquerías, de las que contamos, no 
obstante, con descripciones del mundo clásico, que sin ser muchas son bien conocidas 
y han dejado profunda huella en la literatura almadrabera, estando, aparentemente, 
bien asentada su interpretación24. Este es el caso de la identificación de la modalidad 
más antigua de almadraba: la de Vista o Tiro25. La caracterización de este arte como la 
modalidad más antigua por parte de Martín Sarmiento26 y Antonio Sáñez Reguart27, 
entre otros, se apoya en las descripciones que Eliano28 y Opiano29 hacen sobre la pesca 
del atún. La similitud práctica de esa pesca con las pesquerías que en el siglo XVIII se 
practicaban sobre esta misma especie, fijó el cliché de las almadrabas como un arte 
milenario e inmutable, y lo fijó hasta tal punto que algún tratadista llega a plantear 
que los tres tipos han transitado, a lo sumo con leves retoques, desde una sociedad 
esclavista al capitalismo, pues las tres alcanzan el siglo XX30. No obstante, ni los 
tratadistas del XVIII ni, que yo sepa, otros posteriores se han detenido a analizar otras 
narraciones clásicas, que sin duda pueden arrojar nueva luz sobre el problema que nos 
ocupa: 

“Y, a veces, cuando los pescadores quieren que los peces corran a juntarse, hacen lo 
mismo que a propósito de la pesca de los delfines, esto es, meten ruido con piedras, 
para que, cogiendo miedo, corran a juntarse en un punto determinado y, de esta 
manera, cercarlos con las redes”31  

También la referencia de Opiano dedicada a la pesca del atún, en este caso de 
especímenes  juveniles de entre uno y dos años, es muy esclarecedora en esta 
discusión.  

“capturan a las tribus de las débiles pelámides (…) los pescadores colocan 
muy ligeras redes de livianos linos y giran en círculo, mientras baten 
violentamente la espalda del mar con sus remos, y hacen estrépito con los 
barredores golpes de los palos (…) Entonces, los pescadores, desde cada uno de 
los lados, se apresuran a arrastrar la red a tierra con las cuerdas”32   
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Lo que describen Aristóteles y Opiano no es otra cosa que la técnica del embalo33, 
emballo34, o batre35, que en el caso de las especies gregarias tiene el efecto de agolparlas 
haciendo el cardumen más compacto y facilitando así su captura mediante la red que 
lo arrastra a tierra36. Con esta técnica los pescadores no hacen otra cosa que valerse de 
dos aspectos importantes del comportamiento social de defensa de los peces gregarios: 
el agrupamiento y la secuencia de conductas que desembocan en el denominado 
“escape explosivo” ya que “los flujos de escape pueden ser adecuadamente dirigidos hacia 
una red o trampa”37. 

Así pues, con independencia de tener o no su origen en una primigenia interacción 
con cetáceos de carácter protocooperativo, ya tratada en otro lugar38,  la relación de 
esta técnica con el más antiguo arte almadrabero parece incuestionable, otorgando al 
embalo carácter relevante en la construcción del conocimiento de esta pesqueria39. En 
primer lugar, porque si bien el embalo no es imprescindible en la almadraba de 
Monteleva tampoco está excluido, siendo por otro lado consustancial a las otras dos 
modalidades. Y en segundo lugar, porque da nombre al arte. Hoy es unánime el  
acuerdo sobre el origen árabe del término y su procedencia de la raíz “DBR” (golpear) 
está fuera de toda duda40. Cosa distinta es la vinculación tradicional de esta 
etimología con el hecho de golpear directamente en la cabeza del atún para aturdirlo 
y facilitar su manejo en el momento de la extracción del agua como se viene 
sosteniendo41, acción que por otra parte se ejerce sobre cualquier pez de cierto tamaño 
o peligrosidad. 

Como es de sobra conocido, la técnica del embalo forma parte de muchas 
modalidades pesqueras practicadas especialmente sobre especies gregarias. Ahora bien, 
si como creo el embalo es consustancial a la práctica pesquera desde tierra sobre estas 
especies, parece más lógico pensar que la acertada adscripción del término almadraba 
al árabe, a través de su raíz “DRB”, se debe antes a la necesidad que tienen las 
almadrabas de vista y tiro y de buche de dirigir la pesca, golpeando el agua, hacia la 
costa donde se calan los artes con los que se efectúa la extracción, que al hecho de 
golpear los atunes en el momento de su extracción. Es la técnica del emballo, embalo o 
batre, en el sentido de batir o golpear el agua, la que en mi opinión da el nombre de 
almadraba42. Sin duda, a falta de explicar la función que tienen los “porteros”, las 
“puertas” y los “más recónditos recintos”, parece que Opiano cuando narra la captura de 
las débiles pelámides no hace otra cosa que describir una almadraba de Vista y Tiro de 
características proporcionadas, es de suponer,  a la pesca a la que está destinada.  

Establecida esta similitud técnica de la formalidad práctica, que explica, creo, la larga 
permanencia nominativa de esta pesquería, hace falta una explicación más precisa 
sobre la formalidad material, pues la referencia de  Opiano  a las “muy ligeras redes de 
livianos linos” dice bien poco. Tanto si las redes son lienzos de barrera como de 
enmalle, su eficacia puede verse reducida por la capacidad de algunas de estas especies 
para escapar, incluso saltando fuera del agua, en el momento del “escape explosivo”. 
Esta cuestión queda resuelta con la “mera Xavega”, esto es la red con copo, pues 
condiciona el comportamiento social de defensa: 
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 “los peces también ven esto [las banda de la jabega] pero en una situación de 
estrés, no parecen fiarse de su vista y sí de su línea lateral que en este caso les 
informa que tienen un `muro´, y no una red, desplazándose junto a ellos. 
Resultado: continúan nadando en la misma dirección que el arte de arrastre y 
acaban siendo engullidos por él”43 

 Por otro lado, el sentido de los “porteros” las “puertas” y los “más recónditos recintos” 
nos lo muestra J. Nadal i Fortià en su clarificadora descripción de la maniobra de 
calamento de l´Art Gros: 

“Feien barreres o `filades´ seguint el senyals que trasmetia el `guaita´ amb els arts, 
feien `carrers´ com un veritable laberint per mitjà del qual els peixos, desorientats, 
eren encarrilats cap a aigües mès minses a fi de permetre l´antrada en acció de 
l´Art Gros”44.    

No me cabe duda de la condición de almadraba de l´Art Gros d´ El Port de la Selva45 y 
si atendemos a la similitud en las formalidades práctica y material de este con las que 
propongo para la antigüedad, parece indudable la pervivencia milenaria que he 
empezado por criticar. En la descripción que hace Sáñez46 de una almadraba de Vista 
y Tiro no se aprecian calles, laberintos, puertas ni porteros: los atunes únicamente son 
cercados con redes, lo que podría plantear una diferenciación práctica y material para 
el siglo XVIII, en la que yo no creo. No obstante, es necesario ir más allá y 
preguntarse por qué no se considera almadraba este arte comunal. La respuesta no es 
un arcano: ni l´Art Gros, ni ninguna Cinta47 ni ningún Sedal48 que tuviese la 
consideración de almadraba, podría gestionarse de forma comunal; tendría 
automáticamente la consideración de regalía y estaría en manos de alguien 
perteneciente a algún estamento privilegiado49. La explicación es obvia, si no la 
consideramos “almadraba” la gestión comunal es posible. Como dije, el nombre de 
las cosas –los artes en este caso- no es baladí. 

 

De lo comunal y su deslegitimación 

Sobre el carácter comunal de l´Art Gros no existen dudas, su condición de propiedad 
colectiva de todo el pueblo las disipa, al tiempo que establece su carácter 
institucional, esto es, su formalidad normativa o institucional, pues la propiedad 
colectiva del instrumento conlleva una ordenación de su uso. En este caso las normas 
establecen, más allá de su practica, una asignación diferenciada de los recursos 
obtenidos50. Dicha diferenciación viene determinada por la importancia y dificultad 
del trabajo realizado, así como por la propiedad de otros instrumentos que 
intervienen en el lance, pues ni los llaguts de Port de Reis ni los artes embarcados en 
ellos son comunales. 

Considero esta última cuestión especialmente relevante por varios motivos. En primer 
lugar, porque el objeto de propiedad colectiva no es el recurso en sí, sino el 
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instrumento material que permite su apropiación. Solamente uno de los instrumentos 
que intervienen en la pesquera es comunal, sin duda el más importante y costoso, 
pero solo uno. En segundo lugar, la participación en esta gestión, todavía comunal, 
de otros instrumentos de propiedad privada permite defender que nos encontramos 
ante el momento de transición, necesariamente largo, de una pesca comunal a otra de 
carácter colectivo o multitudinario; un tránsito marcado por la privatización de los 
instrumentos materiales de apropiación y en consecuencia con una nueva formalidad 
institucional, que ampara esa asignación del recurso diferenciada. De ser así, el Art 
Gros sería, en expresión de Lavelaye, uno de esos “restos paleontológicos perdidos y 
dispersos”51 de lo que fue la propiedad comunal.  

La propiedad comunal es cuestión de largas y confusas controversias, en su mayoría  
ingrávidas, y por supuesto no es este el lugar, ni yo el más indicado, para resolverlas. 
No obstante, no está de más recordar que uno de los motivos de la controversia es la 
caracterización de lo que ha sido históricamente la propiedad comunal, partiendo del 
paradigma de la propiedad privada52 y sin prestar mucha atención al significado de la 
gestión comunal. No se suele advertir que lo comunal viene  caracterizado por la 
norma; sin ella esta forma de propiedad carece de todo sentido, siendo su original 
condición de derecho consuetudinario la que le otorga su vigor jurídico53. Es la 
gestión la que explica lo comunal. Al fin y al cabo, la albufera de Valencia -sirva como 
ejemplo- nunca ha sido propiedad de sus pescadores y sin embargo estos han 
gestionado el recurso comunalmente, aunque no siempre con las mismas reglas. La 
cuestión está en reconocer esos cambios en la norma y explicar en qué medida la 
deslegitiman. 

En el caso los comunes terrestres la deslegitimación es bien conocida54 y tiene como 
objeto una “gigantesca usurpación”55 de tierras relacionada con la monetarización de 
la economía y la creciente demanda de recursos por parte de la corona. Es este un 
proceso de larga duración en el que aprecia una constante “manipulación de 
conceptos”56 con el objeto de cambiar la naturaleza jurídica de esos bienes raíces. Una 
de esas manipulaciones se produce en el tránsito de la Baja Edad Media a la Moderna, 
y tiene que ver con la intencionada confusión entre bienes comunales y bienes de 
propios, dos formas de propiedad de carácter eminentemente municipal. En esencia 
se diferencian por el hecho de que los primeros (los comunales) no pueden generar 
rentas: solo admiten el uso –de ahí su vinculación conceptual con la norma-, mientras 
que el objeto de los segundos (los bienes de propios) es precisamente la obtención de 
rentas concejiles o municipales y frecuentemente estas manipulaciones cuentan con el 
refrendo de la corona. Así, cuando “en 1452 a solicitud del Concejo de Getaria, Juan 
II de Castilla concedió al concejo el privilegio de la exclusiva de pesca en la bahía de 
Malkorbe, de manera que, en lo sucesivo, se procediese cada año al arrendamiento de 
la pesquería al mejor postor”57, se estaba validando jurídicamente el cambio en la 
naturaleza del bien: “la pesquería de Malkorbe dejase de ser un bien comunal y pasara 
a engrosar los propios del concejo”. La argumentación del consejo es similar a las que 
conocemos en los casos de los comunes terrestres, la “carencia de otros recursos para 
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afrontar los gastos derivados de la construcción y de las reparaciones del puerto y de 
las murallas de la villa que juzgaban vitales para el fortalecimiento del comercio y para 
la defensa del reino”58, que se supone un bien común. 

También hay que señalar que esta “gigantesca usurpación” de lo comunal es un 
proceso largo con casuística diversa59 y está relacionado de forma directa con la venta 
de oficios municipales por parte de la corona y la señorialización de los consejos60. El 
control de los recursos colectivos por parte del concejo supone, de hecho, un cambio 
radical en las normas que rigen su gestión, ya que los acuerdos para la modificación 
de estas, dejan de tener carácter colectivo: los comuneros que explotaban la 
mencionada pesquería de Getaria no participan en un acuerdo del concejo, que 
decide la usurpación de su derecho a pescar. Así pues, es este cambio en el régimen 
normativo de la gestión del mar municipal -que pasa de comunal a de propios- lo que 
explica la privatización de facto de la pesquería de Malkorbe. Y también explica la 
existencia de almadrabas con la condición bienes de propios, como es el caso de la de 
Escombreras, que fue “uno de los Propios de Cartagena”61, y de la de Mazarrón, que 
también fue un bien de propios de esa ciudad. Siguiendo la lógica de esa “gigantesca 
usurpación” de la que habla Nieto, ambas debieron ser en origen de gestión comunal. 
En este sentido, la almadraba de Cabo Cope representa igualmente ese momento de 
transito, tan conocido en el caso de los comunes terrestres, por el que se pasó de 
común a bien de propios, y de esta condición a su privatización, pues según Sáñez la 
almadraba de Cope “es propia de seis Caballeros: el uno de la Ciudad de Lorca, y los 
cinco restantes de la de Cartagena” 62. No obstante, la deslegitimación de lo que 
podríamos definir como comunes marítimos toma caminos diferentes. 

Otra “manipulación conceptual” también tiene que ver con cambios en la condición 
jurídica de los bienes, pero en este caso parte directamente de la corona y el usurpado 
no es solo el comunero sino todo el concejo o ayuntamiento. Cuando la corona 
equipara las tierras baldías a las  realengas, al tiempo que “reclamaba como baldías 
todas las tierras que no hubiera enajenado expresamente en el pasado”63, la 
consecuencia es que toda tierra con la condición de baldía pasa, de facto, a ser 
propiedad de la corona, perdiendo de esta forma su control el concejo o el municipio, 
sea en condición de comunal o de propios y en consecuencia, en el primer caso, su 
inalienabilidad. En mi opinión, este proceso tiene su correlato en el mar, en el caso de 
las almadrabas, como veremos a continuación. 

En 157764 Felipe II concede a Jerónimo Salvador el privilegio de pescar atunes en 
todo el Reino de Valencia por un periodo de diez años, pesquera que el privilegiado 
realizaría con “un nuevo artificio” que M. Oliver Narbona identifica como “una 
almadraba de copo o buche”65. Por este autor sabemos igualmente que el privilegio 
era valido para lugares tanto de señorío como de relengo y que estaba obligado al 
pago de todos los diezmos preceptuados. Un año más tarde se amplió el privilegio a 
las costas de Cataluña, Rosellón y Cerdeña, abarcando una buena porción del arco 
mediterráneo, pero lo más importante para la cuestión que nos ocupa es que dicho 
privilegio se podía vender, como así lo hizo J. Salvador a A. Joynce66, poniendo de 
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manifiesto que el privilegio era el resultado de una contraprestación económica a la 
corona de la que desconocemos la cuantía; en resumen, un arriendo. 

Así mismo, el Rey Prudente encargó memoriales o relaciones a través del Consejo de 
Aragón sobre este arte pesquero67. Según ellos la primera almadraba de esta concesión 
se caló en Moraira en 1579 y era de Buche, siendo Benidorm la siguiente. En 1587, 
con la finalización de la concesión, la corona los puso en arriendo tomando como 
base la información de las mencionadas relaciones, consumándose de esta forma una 
usurpación de Cintas y Sedales, que con independencia de su condición o no de 
relengas, a buen segura calaban comunalmente pueblos y ciudades de la costa 
valenciana. 

La cuestión que se plantea en este punto no es otra que determinar las posibles 
consecuencias, en caso que las tuviese, de ese transito de comunal a de propios o de 
estos a realengo; se trata de analizar cómo afecta ese cambio en el régimen jurídico a 
la formalidad material y práctica de unas almadrabas que hasta ese momento tenían 
una gestión comunal o multitudinaria de carácter nobiliario o concejil, caracterizadas 
por la almadraba de Vista y Tiro, demandante de gran cantidad de mano de obra. 

Parece lógico que esos arrendadores que explotan la almadraba mediante puja o a 
través de la influencia o incluso el control del concejo68 pretendan maximizar los 
beneficios. La primera medida es evidentemente reducir los costes de producción y 
una almadraba de Vista y Tiro no es el instrumento más adecuado a ese fin. Su lógica 
responde a una gestión comunal o señorial si se tiene la suficiente capacidad 
coercitiva sobre la población, pues una buena parte de esa mano de obra no requiere 
experiencia pesquera, ni tan siquiera náutica. Sin embargo, no responde a una lógica 
capitalista, pues a la incertidumbre del paso de los atunes, hay que sumar la apreciable 
inversión en artes y embarcaciones, así como en mano de obra que, como veremos 
más adelante, es cada vez más costosa y escasa. 

La solución viene de la mano de la tecnología: la almadraba de Buche supone, en un 
primer momento, un considerable avance en el objetivo de maximizar los beneficios. 
Ya conocemos lo que opina M. Oliver Narbona del “nuevo artificio” de Jerónimo 
Salvador, y para Martín Sarmiento “la almadraba de Buche es muy fácil, no muy costosa 
y no pide mucha gente, ni mucho aparato como la almadraba de Tiro”69. El interés en 
esta tecnología por parte de los arrendadores resulta más que evidente. Además, este 
tipo de almadraba como apunta, Sáñez Reguart, permite conservar las capturas 
durante algún tiempo, poco, y espaciar la extracción de los atunes para mejorar las 
condiciones de venta o tratamiento. También afirma este último autor que la 
almadraba de Buche es “en realidad un mixto o compuesto de las de Monteleva, y de 
Vista o de Tiro”70, lo que plantea la cuestión de si es la consecuencia “evolutiva” de 
combinar ambos tipos y, por tanto, es posterior a estos. Sin embargo, la cuestión 
tiene poco recorrido ya que el propio  benedictino la disipa al describir el mixto de la 
forma siguiente: 
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 “La Almadraba de Buche se reduce a un cerco, toril o amphiteatro de redes, 
colocada a la orilla del mar y con su entrada. El artificio consiste en que los 
pescadores guíen los atunes a aquel Buche o que ellos por sí, se vayan a él. Después, 
con Barcos y redes se cierra la entrada y se pescan con facilidad los Atunes”.71 

El hecho de que el “artificio consiste en que los pescadores guíen a los atunes a aquel 
Buche” remite sin duda a la técnica del embalo y que se pesquen los atunes “al modo 
que el de Almadraba de tiro” establece una indudable relación con la formalidad 
práctica de la almadraba de Vista y Tiro, explicando a su vez la vinculación 
terminológica. Por otro lado, la referencia de M. Sarmiento a la necesidad de “un 
cerco, toril o amphiteatro” pone de manifiesto la existencia de condicionantes 
orográficos costeros en esa pesquera, no muy diferentes a los requeridos por la 
almadraba de Vista y Tiro descrita por Opiano, lo que refuerza la similitud práctica: 

“Lo primero de todo, los pescadores marcan un sitio en el mar, no demasiado 
angosto al pie de riberas abruptas, ni demasiado expuesto a los vientos, sino que 
tenga debida proporción de cielo abierto y de abrigados escondrijos”72 

Así pues, un “abrigado escondrijo”, una ensenadas con playa como por ejemplo la del 
Port de l´Selva, es muy a propósito para el calamento de una almadraba de Vista y 
Tiro, pues fácilmente se puede cerrar el cerco al golpe de atunes. Sin embargo, 
durante el régimen señorial las grades almadrabas andaluzas de este tipo no se calaban 
en esas ensenadas recogidas tan adecuadas para esa pesquera, simplemente porque no 
era necesario. Esas almadrabas nobiliarias suplían el inconveniente orográfico con un 
considerable despliegue de recursos materiales y humanos, que veían sobradamente 
recompensado por la gran abundancia de túnidos, consecuencia del “efecto embudo” 
producido por la proximidad del estrecho de Gibraltar73. No obstante, en el siglo 
XVIII, con el arriendo a fomentadores, también estas pesquerías adoptan la 
modalidad de Buche74,  pues a la lógica capitalista se suma ahora una escasez de mano 
de obra como consecuencia de la implantación de la Matricula de Mar. En 
conclusión, se puede sugerir que la almadraba de Buche es una “evolución” de la de 
Vista y Tiro, determinada por el incipiente capitalismo. 

 

La almadraba capitalista 

Ya he hecho referencia al hito que supone la privatización de los artes de pesca en el 
largo proceso de deslegitimación de los comunales marítimos. Esta marca el inicio de la 
asignación diferenciada dentro del grupo y también la trasformación del régimen 
jurídico de lo que en rigor se puede calificar como mar municipal, que deja de ser 
comunal para pasar a ser de propios, como en el caso de Malkorbe, o directamente 
arrendado por la corona en el caso de las almadrabas. Esta forma de usurpación 
consolida y agranda esa primera diferenciación, determinada por la propiedad de los 
medios de producción, pero al marco general de ese proceso deslegitimador le falta al 
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menos un tercer pilar, que considero fundamental para su conocimiento: la Matricula 
de Mar. Esta tiene especial relevancia tanto por la inmediatez de sus efectos como por 
sus consecuencias a largo plazo. De hecho, la Matricula significa la apropiación por 
parte del estado, no de la corona, de todos los recursos marinos; cosa, por otra parte, 
perfectamente lógica en el contexto de formación del Estado Moderno. 

La intencionalidad última de la Matricula está bien estudiada y es sobradamente 
conocida75: garantizar la marinería necesaria a los buques de la Armada. No obstante, 
su promulgación tuvo también otra intencionalidad menos señalada, que sin embargo 
es determinante para la economía pesquera del siglo XVIII. Cuando la corona 
manifiesta el interés en el alistamiento y matriculación de “toda la Gente de Mar de 
mis Dominios para reducirla a un Gremio separado, y distinguido con honras, franquezas 
y privilegios”76, más que establecer o proponer un pacto por el que los matriculados 
sirven al Rey a cambio de las utilidades el mar y de ciertos privilegios, lo que se 
dictamina es el control estatal de toda actividad marítima, que en el caso de la pesca 
no solo incluye el control del recurso pesquero sino también el de la estructura 
gremial. Se inicia de este modo un cambio normativo que marca el principio de la 
última fase de una usurpación de las pesquerías comunales, al tiempo que se produce 
un efecto a buen seguro indeseado: la fuga de la marinería y la consecuente falta de 
mano de obra. 

Ciertamente no parece un pacto ventajoso, ni tan siquiera justo, servir durante años 
en los buques de la Armada, con una paga miserable e irregular, a cambio del permiso 
para hacer lo que tu familia venía haciendo desde que alcanza tu memoria. El 
aparente privilegio no parece tal y de la misma opinión debieron ser los matriculados 
de Altea y Benidorm que cuando se les convoca al sorteo para servir al Rey en abril de 
1785, huyen como tantos otros77 a los montes del entorno78. 

Es en el cambio del régimen jurídico de la actividad pesquera que supone la 
Matricula de Mar, en especial la deslegitimación gremial, donde se encuentra la 
principal causa de la escasez de pescadores matriculados para las labores almadraberas. 
Las respuestas de los arrendatarios a esta situación son varias, con consecuencias 
distintas. Una fue la búsqueda de mano de obra más barata, pero no necesariamente 
menos cualificada, entre los denominados terrestres79. El mismo año de 1785 en que 
los matriculados de Altea y Benidorm escapan para evitar el sorteo, el Duque de 
Medinaceli solicita al Rey que los arrendadores de sus almadrabas de Benidorm y de 
Nueva Tabarca puedan contratar terrestres80, pues a su parecer los matriculados 
abusan de sus privilegios y solo acuden al alistamiento cuando tienen garantía de 
buena pesquera, llegando incluso a abandonarla cuando sus expectativas no se 
cumplen. Sin embargo, el informe sobre la petición ducal que el Ministro de Marina 
de Alicante dirige al Intendente de Cartagena, es contundente: “Lo cierto es señor que 
los Arrendadores de las Almadravas quieren ganar mucho y gastar poco, esto es dar cortos 
Jornales”81, dejando en evidencia el objetivo real de la petición. 
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Pero no es este el único abuso nobiliario que aprovecha la deslegitimación gremial. 
Con el control directo de la pesca por parte del estado, al de Medinaceli le es fácil 
obtener del Intendente de Cartagena, por decreto de 19 de enero de 1782, que “en 
seis leguas en contorno de dicha Almadrava [Benidorm] no pudiesen los Matriculados 
para el Servicio de la Real Armada exercitarse con ningún Arte de Pescar, fuese de la 
calidad que fuere”82. El Duque fundamentaba esta gracia en un antiguo privilegio 
concedido a su casa, cuya autenticidad tenía que dictaminar el Consejo de Guerra; 
dictamen del que a fecha de hoy se sigue sin noticias, pero que no fue obstáculo para 
que se aplicara el decreto. Sin duda, esta argucia era una eficaz forma de eliminar 
competencia en el mercado y al tiempo generar excedente de mano de obra pescadora 
durante la temporada almadrabera. En relación a lo excesivo de la exclusión pesquera, 
cabe preguntarse por qué se solicito en ese momento y no antes.  

Estas peticiones de la Casa de Medinaceli no son las únicas. Poco tiempo después, en 
1784, se hizo otra solicitud que guarda una relación directa con las anteriores, al 
tiempo que las explica: el traslado de su almadraba de Moraira a la Isla de Nueva 
Tabarca, aduciendo poca rentabilidad. Esta solicitud incluía la petición de poder 
contratar terrestres (los colonos de la de la reciente colonización tenían tal condición83) 
y la exclusión de la pesca, al igual que ya tenia concedida para Benidorm, de las 
mencionadas seis leguas en su contorno. La petición fue concedida y el resultado fue, 
como señala el Ministro de Alicante Miguel Marco y Espejo, que dicha exclusión 
sumada a las otras seis de Benidorm, comprendía toda la Provincia Marítima y por 
tanto ningún matriculado podía pescar durante la temporada de almadraba. Esta es, 
sin duda, una de las respuestas a la pregunta antes planteada: se pretendía lograr el 
control pesquero de toda la costa de la provincia en época de atunes, pero pudiera no 
ser la única respuesta. 

A pesar del manifiesto abuso y en espera del dictamen, nunca emitido, del Consejo de 
Guerra, se caló en la Isla de Tabarca una almadraba, en cuya autorización se hace 
mención expresa a que no se cale en el freo que forma la Isla con el Cabo de Santa 
Pola argumentando las dificultades al paso marítimo, y así mismo que se cale y 
levante al tiempo que lo hace la de Escombreras84. Sin entrar, de momento, en el 
porqué de la prohibición expresa a calar en el freo, el resultado fue una evidente 
reducción de la mano de obra. En el momento en que escribe Sáñez la almadraba es 
servida por 27 hombres, cuando una de Buche, como la del Terrón en Ayamonte, 
necesitaba más o menos 69 hombres85. Así, con solo dos almadrabas, el Duque de 
Medinaceli controlaba toda la Provincia Marítima de Alicante a finales del siglo 
XVIII: al norte, la almadraba de Monteleva de Benidorm (paradigma Sañeziano de 
este tipo) y, al sur, otra del mismo tipo en Tabarca. Un control, que supongo dura 
hasta la abolición de los privilegios señoriales sobre estas pesquerías por Decreto de 
Cortes de 6 de agosto de 1811. 

En apariencia este cambio en la propiedad no afectó al tipo de almadraba de 
Monteleva, que continuó hasta su desaparición en la primera mitad del S.XX, aunque 
podría no ser así. Fernández Duro, en su Reseña Histórica, no sitúa en Benidorm 
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ninguna almadraba de Monteleva y por el contrario dice que “En el mismo Benidorme 
(…) se usa del uno y del otro arte. El buche, en  la proximidad del islote de doce brazas de 
agua, y el tiro en la playa inmediata”86. Se puede aceptar, siguiendo el dictum de 
Sarmiento, la sustitución de la almadraba de Monteleva por la de Buche y en ese caso 
haría falta explicar no solo la presencia de la de Vista y Tiro, sino también algo más 
importante: su coexistencia. 

En efecto, entre la abolición del régimen señorial y la completa nacionalización 
llevada a cabo en 1866”87, la pesca almadrabera sufre una profunda trasformación en 
la que se suceden cambios de carácter jurídico tan importantes como la rehabilitación 
de los privilegios señoriales (de la que se excluye la pesca), la disolución de los gremios 
o su relegitimación mediante  otorgamiento a los gremios de matriculados de la 
propiedad de las almadrabas. Cambios de profundo calado que se visualizan, entre 
otras cuestiones, por una proliferación de enclaves almadraberos, poco explicada hasta 
la fecha. A este respecto Fernández Duro aporta dos datos significativos; uno, que de 
las trece almadrabas que enumera de Sáñez en 1791 se pasa a las quince de Orbegozo 
en 1804 y de estas a las cuarenta y cuatro en 1866 que menciona Fernández Duro88; 
sin duda un significativo incremento de la capacidad extractiva que lleva a plantear la 
prohibición de las capturas de atún de venida89. Y dos, la aparición de una serie de 
conflictos en las almadrabas del Estrecho que marcan una situación claramente 
diferenciada entre las almadrabas  de Levante y las de Poniente, al extremo de 
promulgarse dos reglamentos diferentes90.  

La primera cuestión, la proliferación de almadrabas, está en relación con la vuelta a 
un moribundo absolutismo que pretende, en un acto de tardofeudalismo, la 
relegitimación gremial mediante el otorgamiento de la propiedad de las almadrabas a 
los pescadores matriculados91. Intento fútil, cuando no perverso, por darse en un 
contexto de profunda desestructuración gremial. En esos momentos, estas pesquerías 
y los gremios mismos están bajo el control absoluto de compañías pesqueras que, en 
rigor, se pueden definir como capitalismo almadrabero92. En este sentido la opinión 
del Comandante General del Departamento de Cartagena, en informe formado entre 
1853-1855, es clara y contundente: 

“las almadrabas se hallan entregadas á los vicios de una inepta cuanto difícil 
administración gremial, que dista mucho de llenar el objeto que se propuso el 
Gobierno, en el reglamento de 1828 (…) esto produce la tolerancia de manejos 
interesados con que las Juntas ó Directores de los gremios han venido procurando 
no adquirir los enseres necesarios al calamento y beneficio de tales artes de pesca 
[en caso de quedar la subasta desierta, el gremio podía calar el arte que no 
tenía], en inteligencia con empresarios particulares que los poseen, y son por lo 
tanto los únicos postores en subastas simuladas”93. 

 Es claro que la formalidad institucional de las almadrabas está en pleno tránsito a otra 
de carácter liberal. En este contexto es lógico suponer que “almadrabas sumergidas”, 
que se calaban en distintos lugares con el nombre de Sedal o Cinta “emerjan” como 
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almadrabas objeto de unas subastas públicas que siempre quedan desiertas94 . Y es 
ante esta falta de postores cuando arrendadores o compañías de pesca, en las que se 
repiten los mismos apellidos95 de la época señorial, realizan ofertas a la administración 
muy por debajo del precio original salida. 

Por supuesto el tipo de almadraba que se impone es el de Buche en localizaciones 
favorables como Benidorm, y cuando las condiciones de la pesquera y la oferta de 
mano de obra terrestre –mucho más barata- así lo aconsejan, combinándola con el 
Tiro y Vista. En caso de las almadrabas de Levante, el control de ese capitalismo 
almadrabero sobre los gremios de matriculados es tal que no hay motivo de conflicto. 
Un dato significativo de esta nula conflictividad entre estos tipos de artes queda 
reflejado en la R.O. de 10 de junio de 1832, que concede a la Empresa de 
Almadrabas de Cartagena el uso de Jábegas96; evidentemente lo que se concede es el 
uso de una de Vista y Tiro y es de suponer que con destino a Escombreras, de ser así, 
como en el caso de Benidorm, combinándose con el Buche. 

Sin embargo, el Reglamento de 22 de agosto de 1828 “para el gobierno y disfrute de las 
almadrabas establecidas en los tercios de Levante” dice que todas tienen que ser de 
Monteleva97. Parece evidente que la aplicación de esta norma es laxa, o por lo menos 
de interpretación confusa en lo relativo a los tipos de almadraba. Al menos eso se 
desprende del Dictamen del Fiscal Militar del Supremo Tribunal de Almirantazgo, 
recogido por Fernández Duro, en el que se especifica claramente “que en la almadraba 
de Subida se cala la de buche, y al contrario en la playa de Cope se usa la de tiro”98; por 
supuesto se refiere a las almadrabas de levante y se hace de esta forma, como lo dice la 
fuente, aunque la lógica seria lo contrario: la de Tiro y Vista en la subida, pues los 
atunes vienen más agolpados y la de Buche en el paso contrario, pues van más sueltos. 
En cualquier caso es evidente que la coexistencia de estos dos artes viene determinada 
por el imperativo de maximizar las capturas en años de abundancia de atún y la 
relajación del vigor normativo gremial del que se aprovecha la compañía arrendadora. 
La coexistencia está explicada. 

En el caso de las almadrabas de poniente no parece que la cuestión tenga que ver con 
una relajación o descontrol de la norma: los conflictos tienen otro cariz. Su 
Reglamento no dice nada al respecto del tipo de almadraba a emplear, esto es, la 
formalidad institucional no establece condicionantes en la formalidad material y 
práctica. Sin embargo, desde 1817 cuando el Gremio de Mar de Conil solicitó la 
prohibición de las “almadrabas de buche existentes y las que pretendían establecer varios 
armadores de Benidorm”99, se prohíbe este tipo de almadraba, originándose un claro 
conflicto con las de Vista y Tiro. Se trata de una disputa que en buena medida tiene 
que ver con los vaivenes jurídicos producidos por un Antiguo Régimen que no 
termina de morir y un Estado Liberal que no termina de nacer. En apariencia la 
controversia se centra en si la de Buche es o no perjudicial a la navegación y en la 
capacidad de estos artefactos de aterrar los fondeaderos100  como consecuencia de la 
dificultad de sacar los maniones 101y otros utensilios que se calan en la practica de este 
arte, dificultando el uso de otros artes de pesca. 
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Son argumentos de tan poco fuste que, en opinión del Fiscal Togado del Consejo 
Supremo del Almirantazgo, se trataba de “una cuestión impertinente, si no maliciosa” y 
que no trata del “interés de la causa pública” sino por el contrario del “provecho de unos 
pocos y su particular utilidad”, señalando, de forma inequívoca, el origen del conflicto 
en “el monstruoso privilegio exclusivo de la pesca de atunes que disfruta el marques de 
Villafranca y su casa de tiempo inmemorial” 102. De la misma opinión fue la Junta 
Superior de la Armada, que en 1833 y en relación  a las almadrabas de Poniente, 
expresó “que se encontraban, sujetas a un único postor, `porque fué dueño de un 
privilegio y conserva aun los artefactos de aquel tiempo´ ”103. Nos encontramos ante la 
resistencia de la Casa de Medina Sidonia a perder las rentas que durante siglos le 
habían proporcionado sus privilegiadas almadrabas. No se trata un conflicto 
ecológico por el uso de artes beneficiosos o perjudiciales para la pesca, ni tan siquiera 
de una disputa entre artes eficaces que se imponen a otros ineficaces, pues la Casa 
Ducal venía calando Buches desde fines del XVIII con arrendatarios como José 
Ortuño104. Es simplemente una disputa por el control del recurso que enfrenta, por 
un lado, a inversores capitalistas que controlan los concejos y a matriculados 
(agremiados o formando compañías) que poseen artes de Vista y Tiro, y por el otro, al 
marques de Villafranca y sus arrendatarios que poseen almadrabas de Buche105. La 
aparente paradoja no es tal: el tipo de almadraba es solo la excusa. Se trata de una 
simple competencia por el recurso entre grupos de un incipiente capitalismo 
pesquero. Sin duda, otra forma de conflicto que al tratar de la asignación de un 
recurso natural entre los miembros de un grupo social se puede calificar de ecológico. 
Pero no nos confundamos, los pescadores, a pesar de ser los titulares del derecho y los 
que aportan el conocimiento del arte y la fuerza del trabajo, no cuentan, y en el 
reparto llevan la peor parte. Para dejar las cosas claras, Fernández Duro con una 
postura sin duda muy liberal, hace notar que durante “el sistema constitucional” que 
permitió estas almadrabas, no produjeron ningún perjuicio. Es evidente que no  
pensaba en los pescadores matriculados. 

¿Y la almadraba de Monteleva? Creo que responde a la misma lógica que la de Buche: 
maximizar los beneficios en un momento de trasformación institucional. En este caso 
el condicionante es la falta de una orografía costera con condiciones favorables para 
canalizar el flujo migratorio de los túnidos, como ocurre en los freos formados por 
islotes próximos a la costa o las playas al fondo de ensenadas protegidas, tan a 
propósito para la de Vista y Tiro, para el Buche o como hemos visto para la 
combinación de las dos. Un ejemplo de este tipo alternativo de almadraba lo 
encontramos en la que se traslada de Moraira a la Isla de Tabarca en 1785. Ante la 
prohibición expresa de calarla en el freo, que se supone el mejor emplazamiento, es la 
propia autoridad militar de marina, administradora y gestora del recurso, la que 
aporta la solución. En su autorización de traslado propone que el arte se cale en 
dirección a un mar más abierto partiendo de un islote conocido como La Galera. La 
intención es aumentar la posibilidad de cortar el paso de los atunes, 
sobredimensionando tanto la rebera de fuera como la de tierra, y evidentemente con 
este sobredimensionado no cabe una parte móvil que sea operativa. Por otra parte, la 
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fuerza de los temporales que comienzan en otoño necesariamente obligan al “monte” 
y a la “leva” de la almadraba. Es un tipo de pesquera más imprevisible y azarosa, pero 
requiere menos mano de obra y por otro lado, el atún ya no entra ni en tanta 
cantidad ni tan próximo a la costa106. Sin duda, estamos ante una nueva formalidad 
material, práctica e institucional en la que posiblemente también influyó la 
disminución del recurso.  

En este punto es oportuno preguntarse si la tipología de Sáñez es operativa. Sin 
ningún genero de dudas creo que lo es y mucho, siempre que no se tome como un 
corsé rígido e inamovible y que se contemple como un hito en el conocimiento 
almadrabero que permite seguir ampliándolo. Sin duda, este es un conocimiento 
histórico que sigue sin recibir el tratamiento que merece. 
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Qüestions historiogràfiques, 
reptes i aportacions en el camp de 
la pesca 
 

Sílvia Carceller Gelmà 

 

El camp de la pesca ha estat un àmbit molt investigat des de diferents perspectives 
que sempre, almenys en tots els estudis historiogràfics fets fins al dia d’avui, s’han 
limitat a estudiar l’ofici de la pesca des de diferents punts de vista però sense centrar-
se en les persones que realment hi treballen: els pescadors i les seves famílies. 

Partim d’aquesta premissa per identificar que totes les recerques fetes fins aquest 
moment giren entorn a les diferents arts de pesca conegudes, a les rutes que seguien 
els pescadors per anar a treballar depenent de les captures que volien i/o necessitaven, 
a les diferents espècies de peixos que es situaven en cadascuna de les rutes i, en 
definitiva, a la part més descriptiva i explicativa de l’ofici, afegint trets com ara les 
jornades de pesca, les diverses tasques organitzatives segons els rols de gènere que 
podem diferenciar dins del mateix ofici o les típiques construccions que els servien 
d’habitatge i que caracteritzaven el món pesquer i mariner  - i que actualment, encara 
en gran mesura, podem copsar en alguns indrets de la Costa Brava. En definitiva, des 
d’aquesta mirada més “ètnica” en el sentit descriptiu de la qüestió, podríem fer 
referència al fet que l’estudi desenvolupat fins al moment ens remet a una imatge 
bucòlica i paisatgística, tot utilitzant els elements que embolcallen i acompanyen 
l’ofici i els seus protagonistes. Vegem-ne alguns exemples: 

“la veritat és que tot el que envolta el mar i la pesca, exceptuant la visió positiva 
de l’estiueig arran de mar, justificat mèdicament en l’higienisme, o bé és ignorat o 
bé, (...) és víctima dels tòpics que ofereixen una imatge gens galdosa de l’univers 
marí. Les poblacions costaneres, i en concret les poblacions de pescadors, són 
comunitats que han viscut en una relació molt estreta amb la naturalesa, en un 
medi natural força extrem com és el mar, i això, en comptes de donar-los un paper 
més central en la societat, al contrari, ha fet que hagin estat històricament 
poblacions marginals i marginades”1  



62 
 

És evident que aquesta afirmació summament contundent ens aporta un afegit a la 
historiografia produïda fins ara en el camp de la pesca i és que, per una banda, es 
torna a donar més importància a l’entorn que envolta l’ofici i no a les persones i, per 
altra banda, de manera subtil, els pescadors comencen a ser tractats com el grup que 
ha format part d’un altre nivell social, d’un lloc que només coneixien ells i que estava 
completament al marge i a una gran distància del que és el dia a dia de les viles i/o les 
grans ciutats. És en aquest context com els pescadors han viscut des dels seus orígens 
sota unes pròpies normes i lleis que els han fet organitzar a la manera que ells 
coneixien, familiar, cosa que ha comportat que quedessin separats del joc de forces 
historiogràficament conegut entre patró i obrer o burgès i proletari. Per tant, podem 
assenyalar que aquesta és una de les primeres ocasions en què, tot aprofitant el patró 
del medi natural on es desenvolupa la pesca, podem obtenir una nova mirada més 
enllà de l’ofici, una nova perspectiva a les mateixes persones que el desenvolupen: els 
pescadors. 

Un altre tret d’importància destacable si ens fixem en la part més descriptiva de l’ofici 
és també enfocar la nostra mirada crítica a l’explicació que sempre s’ha donat sobre 
com era el dia a dia dels pescadors i les seves famílies a les seves llars, “fora de l’aigua”, 
i també veure com eren observats des de fora del seu reducte, és a dir, quina era la 
opinió que la resta de la societat que no compartia el mateix ofici ni la mateixa 
manera de fer tenien d’ells i quina era la imatge que se’n feien. Una d’aquestes 
opinions és la que entenia els pescadors “com a gent endarrerida i preracional”2  - 
concretament tractant-se aquest d’un cas referent als pescadors d’Escòcia-.  

Un altre dels exemples per entendre la problemàtica historiogràfica sobre la tendència 
d’estudi dins el camp de la pesca i que, a molt estirar, acabava derivant en parlar dels 
pescadors, era els tipus d’habitatges que tenien.  

La construcció d’aquests habitatges que, durant la segona dècada del segle XX, 
s’havien de tractar amb més cura i de manera diferent es van basar, en alguns 
municipis, en uns “ (...) tipus d’actuacions que van proliferar per tot l’Estat als anys 60 
del segle passat, amb casuístiques particulars segons el lloc, però amb característiques 
coincidents, com la ubicació en l’estructura urbana de les poblacions, el tipus de 
construcció, les realitats a les quals s’ajustava i les necessitats de comunitats marginals a les 
quals pretenia satisfer”.3  

És molt interessant que ens parem detingudament a analitzar el concepte de 
“comunitats marginals” a les quals fa referència. Amb aquestes paraules clarament ens 
indiquen que els pescadors formaven part ja d’un grup marginal que vivia fora dels 
límits i de les normatives del nucli urbà concret i definit i que amb l’arribada de nous 
actors provinents d’altres punts geogràfics aquesta marginalitat i la no integració a la 
societat o poble en el qual arribaven encara es feia més palesa. És per això que els 
habitatges que per a ells, com per tants d’altres grups, es construïen a moltes localitats 
estaven separats de la població autòctona i allà configuraven la seva vida i la seva 
manera de viure i treballar en l’ofici; d’alguna manera sempre serien els “nouvinguts” 
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i tenint en compte que a més eren pescadors, seguirien amb aquesta marginalitat a la 
qual els obligava la societat però també la seva feina. Tanmateix, a la pràctica 
significava que els nous conjunts d’habitants arribats a la localitat mai es podrien 
igualar als autòctons, des del punt de vista dels últims.  

Evidentment, tenint en compte el lloc on estaven situades hem de tenir en compte 
que no eren unes vivendes confortables ni plenament equipades: la seva manca de 
qualitat, unes dimensions petites, de mala construcció, amb esquerdes, que es 
degradaven ràpidament, mancades dels serveis bàsics i amb una ubicació al costat del 
cementiri, eren el retrat d’uns habitatges destinats a un estrat modest, el dels 
pescadors, que progressivament es va convertir en una barriada marginal.  

Fins aquest moment, amb l’ajuda bibliogràfica de diferents experts i diversos camps 
d’investigació, hem donat a conèixer quina és la tendència que ha desembocat en un 
estudi més complex del camp més proper a l’ofici de la pesca en comparació amb les 
persones que són les que hi estan dins i que, de fet, han de ser les protagonistes de la 
investigació en història de la pesca. L’ofici i la seva gent són els dos elements 
d’aquesta història que necessiten estudiar-se conjuntament i de manera prioritària per 
tal de donar una visió global del fets i del funcionament de la pesca des de tots els 
àmbits, incloent-hi l’element humà.   

Per tant, d’entre totes aquestes temàtiques, on, com i quan apareixen els pescadors? 
Senzillament no hi són localitzats. Evidentment sabem que es tracta d’aquells que 
realitzen l’ofici però apareixen com a personatges secundaris, actors que reben les 
conseqüències o els resultats de la seva pròpia feina però que es troben en una 
absoluta invisibilitat. 

Com a mostra eloqüent del plantejament de la problemàtica que estem fent fins ara 
podem observar Santiago Castillo, potser el més acurat especialista en història social, 
el qual reflexa un desconeixement en el sentit etnològic4  de la paraula -entès com la 
descripció i la interpretació dels mitjans de producció estrictes en la recuperació dels 
recursos de mar tradicionals- sent molt representatiu un dels seus estudis que tracta 
sobre les Societats de Socors Mutus,5 “(...) les associacions que, a través del pagament 
d’un quota, establien un fons de diners per fer front als accidents o malalties, o a les 
despeses d’un enterrament. (...) Es troben de vegades en l’origen de societats de resistència i 
contribuïren a definir i divulgar valors, com la solidaritat o l’organització, que passarien 
a formar part de la identitat obrera. Això és així, tot i que les Societats de Socors Mutus, 
que a mitjan segle XIX sembla que intervenien més en els conflictes sobre la disciplina 
laboral i l’organització de la producció, eren les que, controlades pels mestres dels oficis 
artesanals, derivaven més clarament dels gremis”,6 com a formes d’organització socials i 
laborals que s’han convertit en el precedent del que encara ara, en els nostres dies, 
coneixem com els sindicats o els partits polítics i que és un dels únics reculls que s’ha 
desenvolupat sobre aquesta temàtica. És més, és sorprenent i xocant com un tema 
com el de les idees polítiques en els pescadors no hagi estat estudiat mentre que el 
camp dels arts de pesca sí -d’una forma molt descompensada-. És per tots aquests 
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motius que, en aquest recull de problemàtiques entorn al camp de la pesca, volem 
posar damunt la taula una historiografia que busqui una nova interpretació d’un tema 
gens tractat fins el moment. Tractar aquest tema de forma antropològica7  -per tant 
s’entén des de la vessant més descriptiva de l’ofici i per altra banda política pels 
pescadors d’acord amb el seu posicionament ideològic o no com a elements integrants 
de la societat- o mostrar una major sensibilitat a la geografia humana com a camp 
d’investigació significa obrir-nos a diverses disciplines d’estudi que ens aproximen a 
una feina que en alguns indrets està en procés de desaparèixer mentre que en d’altres 
ja és completament inexistent. És interessant, tanmateix, que a la vegada que posem 
la nostra mirada crítica sobre aquest punt, una nova història de la pesca es pugui 
construir assentant-la sobre totes aquells característiques que ja són conegudes i que 
han descrit l’ofici des de fa molt temps i que en algun moment, de manera molt breu, 
acabaven derivant en els pescadors: l’ús de certes tècniques i el seu domini ens 
remeten a la idea del “cooperativisme”, ja que bona part de les activitats es realitzaven 
en grup i amb l’ajuda de més persones que rebien un petit sou per a la tasca realitzada 
o les consideracions sobre la condició social d’aquests pescadors i les famílies que ens 
acabarà de clarificar la seva visió pels qui no ho eren però també ens ajudarà a 
entendre el seu instint pràctic de supervivència: “la dels pescadors (...) suposa una vida 
dedicada a un ofici que obliga a només poder-se relacionar amb quotidianitat i tenir 
contacte físic amb els de la pròpia professió.” Segons Mauricio Pulido, no es tractaria 
tant d’un gueto com d’un món a part, ja que malgrat el que s’acaba de dir, es tracta 
del col·lectiu més cosmopolita, amb una ocupació en la qual al cap i a la fi s’hi 
guanyen diners, a través del particular sistema de les parts. De fet, es tracta d’un 
col·lectiu, el dels pescadors, en el qual s’ha arribat a ascendir econòmicament 
(sobretot alguns pescadors armadors i contractistes), però sense el capital social propi 
de les famílies de tota la vida. Com a món a part ens podem trobar amb curiositats 
com que les dones dels pescadors han desenvolupat tasques impròpies i sobretot 
impensables -per la qüestió de la clàssica divisió sexual del treball- per a les altres 
dones del poble, com per exemple fer-se càrrec d’anar al banc i demanar crèdits: els 
horaris de feina impossibilitaven els homes a fer-ho. Es tracta d’un món, en 
definitiva, segons ens explica Pulido, necessàriament diferent al viscut 
quotidianament per la gent aliena a les feines del mar i del port, caracteritzades per 
enfrontar-se dia sí dia també a un medi natural hostil, incòmode, aïllat i molt 
autoreferencial. Un món en el qual també la por és quotidiana i obliga a construir-se 
amb fortalesa com a persona, a ser molt observador i espavilat. On la competència 
pels caladors és molt gran i en el qual els pescadors esdevenen autèntics caçadors 
perquè, a diferència dels pagesos, el control sobre el medi és nul i el fruit del seu 
treball és conseqüència de dinàmiques atzaroses. Un món, finalment, d’horitzons 
limitats i en el qual es passa la majoria del temps separat de la resta de la població, en 
una espècie de desconnexió històrica.8 

Per tant, reprenent el fil conductor d’aquest article, algunes de les reflexions entorn el 
camp de la pesca i de la seva història al llarg dels països catalans sobre les propostes a 
les quals poder arribar i objectius a aconseguir serien els següents:  
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I. Descobrir i donar a conèixer les persones que van treballar en un ofici 
determinat i que han estat obviades per la història, apareixent únicament a tall 
d’anècdota o de curiositat en unes ocasions i com a treballadors -no persones- d’un 
sector com és el de la pesca. 

II. Aconseguir resultats en la combinació entre la llarga durada i el temps 
específic. Centrar l’estudi dels pescadors a partir d’un període determinat del qual en 
derivin els successius.  

III. Afegir una nova aportació historiogràfica respecte la posició social ocupada 
pels pescadors. Podem identificar-los com a infraproletariat o “marginats” des del 
punt de vista de la seva activitat (o millor dit inactivitat a grans trets) social, per 
exemple, integrant-se dins d’un determinat sindicat o facció política.  

IV. Demostrar si podem unir ideologia política amb pescadors i, en cas que sigui 
possible, si podem o no parlar d’una “consciència de classe” o “consciència social” 
tenint en compte el seu recorregut d’afiliació en sindicats o partits polítics. 

V. Observar com, paradoxalment, en una època determinada del segle XX (com 
a exemple) el règim franquista “institucionalitza” l’ofici i li atorga un estatus, mentre 
que els sindicats no van guanyar adeptes entre els pescadors.  

VI. Aconseguir proporcionar una història de la pesca amb dues perspectives clares 
i ben diferenciades que, a la vegada, es retroalimenten entre elles: la pura descripció 
objectiva del mateix ofici i el paper que ocupen els pescadors en ell. 

Aquest seria un dels primers problemes als quals historiogràficament hauríem de fer 
front i és necessari treure a la llum per identificar i analitzar com aquestes persones 
han viscut al llarg de diferents èpoques històriques, quin ha estat el seu valor 
econòmic, ecològic i social i, sobretot, quina posició política i ideològica com a 
membres de ple dret de la societat han tingut al llarg del temps: si els situem en plena 
Guerra Civil, com van actuar? Quina era la seva mirada vers el conflicte? Hi té alguna 
implicació el fet que treballin en el medi natural, a “mar”, aïllats del que succeeix a la 
vila? 

Tal i com una historiadora malgratenca va afirmar,  

“la Guerra Civil se’ns ha mostrat massa simplificada i molta gent continua 
explicant-se el conflicte com la lluita dels rojos contra els feixistes, oblidant que, 
sobretot a Catalunya, al principi de la Guerra hi va haver un intent de 
transformació política, econòmica i social sense precedents, que curiosament va 
afavorir que es visqués una etapa que molts autors assenyalen com de 
semiindependència. El buit de poder que va provocar el cop d’estat va propiciar 
que el poder s’atomitzés i que a cada poble es constituïssin els anomenats comitès 
antifeixistes, que van ser, durant els primers mesos, els veritables governs 
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municipals encarregats de la defensa i de dur a terme tot un seguit de 
transformacions revolucionàries”.9  

La tendència de la historiografia tradicional a concebre focus de grups possiblement 
homogenis -normalment persones integrades dins un mateix ofici- ha fet que la 
consciència social obrera que també esperaríem identificar en el cas dels pescadors no 
s’observa com en els casos de pagesos o obrers i per tant, hem arribat a una conclusió 
en la qual es trenquen els motllos d’aquesta historiografia social.  

A banda d’aquestes interrogants que plantegem, en podem sumar d’altres que 
s’emmarquen dins d’aquesta temàtica del món pesquer. Quines són les èpoques 
històriques en les quals s’ha fet més èmfasi en l’ofici? En quins altres períodes seria 
necessari un estudi profund, sigui la informació que sigui la que es pugui aconseguir, 
però que ressalti diferents èpoques?  

La situació actual ens remet a la idea que les grans investigacions fetes al voltant del 
tema es centren en èpoques antigues com la mateixa prehistòria, l’edat antiga, 
medieval i moderna, mentre que l’època contemporània i concretament els segles XX 
i XXI (per aquest motiu anteriorment hem enfocat l’estudi dels pescadors en la 
Guerra Civil) queden en bona part relegats d’una investigació profunda històricament 
parlant -ja que en altres camps com la biologia, per exemple, la pesca segueix sent una 
important font de recerca-. Per concretar: s’han estudiat i analitzat probablement en 
gran part èpoques passades en comparació a períodes més convulsos on la pesca 
seguia sent un ofici important i els pescadors els seus responsables. 

En relació amb aquesta última formulació, és important emfatitzar que, precisament, 
un dels problemes més importants a subsanar quan ens referim a la història de la 
pesca és la ja anomenada manca d’informació que apareix depenent l’àmbit de recerca 
que s’ha escollit. Com s’esmentava anteriorment, no tots els àmbits d’investigació 
tenen una mateixa perspectiva d’estudi cap a aquest ofici i cap a tots aquells sectors 
que s’inclouen en ell i es mouen en el seu entorn com la biologia, l’economia o els 
avenços tecnològics, entre d’altres. 

Després de l’exposició d’alguns dels problemes a abordar en el camp de la pesca, ens 
hem de centrar en els reptes que plantegen aquests problemes i com podem assaltar-
los i posar-los en funcionament. Des de la meva perspectiva, el principal objectiu que 
ens hem de marcar és el que ens ha de permetre fer un salt més enllà en la història de 
la pesca per arribar a concentrar en ella una història paral·lela dels pescadors. És un 
dels elements que més es van repetint en aquest article, però és de vital importància 
tenir-lo en compte per a poder formalitzar una excel·lent història de la pesca perquè 
seria la manera en què les diferents branques d’estudi serien investigades.  

Aquest repte que sembla senzill de tractar ja que ens volem referir als mateixos actors 
que intervenen en el procés de pescar, no ho és gens. La gran manca d’informació que 
encara a dia d’avui es manté o s’emmagatzema sobre ells és un inconvenient en el 
camí d’originar una història pesquera amb els seus protagonistes principals. Per no 
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parlar sobre que si busquem informació dels mateixos en determinats contextos 
històrics encara és més escassa la que hi trobem. No podem deixar de banda una 
vegada plantejada aquesta qüestió que, el fet que no existeixi molta informació sobre 
la temàtica també denota la posició que ells prenien enmig de la societat i les accions 
que d’una manera o altra portaven o no a terme. És molt interessant copsar com el fet 
que no intervinguessin en molts dels problemes o de les reivindicacions socials, els 
allunya, conseqüentment, de la documentació que tracta aquestes qüestions.  

En definitiva, podem concloure una vegada presentats tots aquests punts i objectius 
que caldria tenir en consideració a partir d’ara a les persones i a més a més a les seves 
famílies -no ens en podem oblidar- que formen part de l’ofici perquè són, 
precisament, els que expliquen i detallen quin és el seu funcionament i com s’han 
organitzat des de temps molt antics, ja sigui socialment o laboralment. 

La gran qüestió historiogràfica que s’ha de considerar per a aconseguir una bona 
història de la pesca, des del meu punt de vista i la recerca que estic portant a terme, és 
fer visibles els pescadors i tots els membres de la seva família tenint en compte que es 
tracta d’un ofici eminentment familiar i són tots els que es troben al seu voltant els 
que hi col·laboren. Per tant, una vegada feta la referència als grans interrogants que en 
aquest camp encara trobem en l’actualitat, és important haver destacat que un dels 
grans reptes historiogràfics serà aconseguir plantejar i obrir un nou debat centrat en el 
segle XX i entorn de les persones encarregades de desenvolupar l’ofici sobre quina va 
ser la seva posició al sí de la societat durant la Guerra Civil i a posteriori tenint en 
compte si formaven un grup social propi amb opinió, ideologia i de caire 
reivindicatiu o, si pel contrari, era un grup relegat de la resta de la societat que 
convivia amb les seves pròpies normes absolutament allunyat del que passava i de 
com funcionava la resta de la societat en el medi terrestre. 

 

                                                 

Notes 
1 Carbonell Camós, Eliseu; Ser o no ser de mar. Arenys: història, patrimoni i antropologia marítima, 
Girona:Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural: Documenta Universitari; Barcelona: Museu 
Marítim de Barcelona, 2011, p.74. 
2 Ibídem, 74 
3 Ibídem, 108 
4 Kottak, Conrad Phillip; Introducción a la antropología cultural. Madrid: Mc Graw Hill, 2007, p.3. 
Tal com diu Conrad Phillip Kottak l’etnologia examina, analitza i compara els resultats de l’etnografia, 
és a dir, de les dades que s’han recollit en diferents societats. Per això el treball pretén buidar i 
aconseguir totes les dades que ens permetin portar a terme aquesta anàlisi sobre els pescadors. 
5 Castillo, Santiago. Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España 
Contemporánea. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1994. 
6 Ibíd, p.19 



68 
 

                                                                                                                                      

7 Kottak, Conrad Phillip. Op. cit., p.3. Tal com diu Conrad Phillip Kottak, l’antropologia cultural, 
que és la que ens interessa a nosaltres, estudia de manera general la societat i la cultura humanes 
observant les similituds i les diferències culturals entre els seus membres; d’aquí que ens interessa per 
l’estudi de la ideologia i el posicionament social dels pescadors. 
8 Ibídem, p.116. 
9 Garangou i Tarrés, Sònia; Malgrat 1930 - 1940: els anys silenciats. República, revolució, guerra i 
dictadura a un poble de l’Alt Maresme. Malgrat de Mar: l’Ajuntament, 2005, p. 17 - 18. 
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La memòria oral com a font de 
dades per a la reconstrucció de 
poblacions d’espècies marines 
 

Francesc Maynou 
Institut de Ciències del Mar (CSIC) 
  

Introducció 

L’estat de conservació de la fauna marina “emblemàtica” és difícil de valorar degut a 
la manca de dades científiques amb suficient abast temporal (dècades o segles) (Dulvy 
et al. 2003; Dulvy i Polunin 2004). En canvi, en l’àmbit marí els pescadors observen 
el sistema a diari i sovint al llarg de tota llur carrera professional (observadors d’alta 
freqüència i de llarga durada). Interrogant aquests observadors mitjançant 
qüestionaris semi-quantitatius podem documentar l’evolució, almenys en termes 
relatius, de la fauna marina (Lavides et al. 2010; Maynou et al. 2011). 

Alguns estudis han demostrat que fonts de dades alternatives a les dades d’origen 
científic o estadístic poden ser rellevants i útils en l’anàlisi de l’evolució de poblacions 
marines. Per exemple, Dulvy i Polunin (2004), Sadovy and Cheung (2003) o Sáenz-
Arroyo et al. (2005) van utilitzar el coneixement ecològic dels pescadors (FEK, de les 
sigles en anglès: Fishers Ecological Knowledge1 ) per reconstruir sèries temporals de 
poblacions de peixos o posar en evidència l’extirpació d’espècies de peixos. En els 
casos que ha estat possible comparar els estudis basats en la memòria del pescador i 
dades científiques, les tendències coincideixen (Ainsworth i Pitcher 2005; Rochet et 
al. 2008). 

Els dofins havien estat perseguits per l’home com a competidor per recursos pesquers 
(petits pelàgics) fins a principis de s. XX (Faber 1883; Levi-Morenos 1906) i 
ocasionalment, consumits pels mateixos pescadors fins als anys 1950 (com. personal, 
“Noi Tomàs”, Blanes). En les darreres dècades del s. XX els dofins encara patien altes 
taxes de mortalitat degut a llur captura accessòria en xarxes de deriva (Tudela et al. 
2005) o l’epizoosi observada en el Mediterrani en els anys 1990 (Forcada et al. 1994). 
Altres organismes marins vulnerables, com les tortugues de mar són capturades 
accidentalment en xarxes de superfície o palangres. L’espècie més freqüent, Caretta 
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caretta, pot ser capturada per arts de pesca durant la seva migració des de l’Atlàntic 
cap al Mediterrani oriental per fer la posta (Camiñas 1997). 

Els peixos cartilaginosos, o peix bestinal, comprenen una gran varietat de taurons, 
rajades i espècies similars (84 espècies conegudes al Mediterrani, segons Serena 2005), 
que poden arribar a ser pescades i comercialitzades, encara que generalment són poc 
apreciades i no són espècies objectiu. Les espècies de peixos cartilaginosos presenten 
diferent vulnerabilitat a l’acció antròpica: les espècies pelàgiques de taurons, rares en 
el Mediterrani i vulnerables segons la UICN, presenten mortalitat accidental als arts 
de pesca de superfície, de manera semblant a les tortugues marines (Dulvy et al. 
2008), mentre que les espècies bentòniques són accessibles alts arts d’arrossegament 
(Tudela et al. 2005; Serena 2005). En el Mediterrani, algunes espècies de taurons 
demersals, com les mussoles (Mustelus spp.) o els peixos àngel (Squatina spp.) han vist 
reduïdes les seves poblacions a nivells molt baixos o han patit extincions locals 
(Vacchi i Notarbartolo di Sciara 2000; Maynou et al. 2011).  L’informe de la UICN 
considera que el 80% de les espècies de peixos cartilaginosos en el Mediterrani es 
troben amenaçades (Serena 2005). Maynou et al. (2011) van avaluar l’abundància 
relativa d’espècies emblemàtiques o de llarga vida (cetacis, taurons, tortugues, vell 
marí) en el Mediterrani en base a al memòria oral dels pescadors en diferents àrees 
d’estudi, des del Mar Català fins al Mar Egeu. El present treball aporta resultats 
complementaris a aquell estudi, ja que actualment disposem d’una base d’entrevistes 
més àmplia per a Catalunya (97 comparat amb 23), que permeten abordar altres 
aspectes no examinats en aquell treball, com la data de darrera captura d’una espècies 
en el Mar Català. 

 

Material i Mètodes 

Per obtenir informació de la memòria històrica del pescador, es va dissenyar un 
qüestionari semi-quantitatiu (com s’explica en Maynou et al. 2011). Les entrevistes es 
varen fer en tots els ports pesquers de Catalunya de Juliol 2009 a Juny 2010 a 97 
informants. Les entrevistes van ser presencials i la població objectiu eren els pescadors 
jubilats de bou, amb experiència de pesca de 4 o 5 dècades. 

El qüestionari inclou preguntes sobre les tècniques de pesca; les espècies objectiu i la 
composició de les captures; les característiques de les embarcacions,  els caladors; 
l’observació de balenes i dofins, tortugues marines, peixos cartilaginosos i vell marí. 
Les preguntes referents a la percepció dels canvis d’abundància en aquestes espècies es 
feien en blocs de 20 anys (1940-1959; 1960-1979; 1980-1999). Es demanava sobre 
canvis d’abundància relatius al present (2008).-En el cas dels peixos cartilaginosos 
(taurons i rajades en sentit ampli) es preguntava als informants que esmentessin les 3 
o 4 espècies més abundants en les captures en cada un dels 3 períodes (en la majoria 
dels casos, els informants esmentaven 3 o 4 espècies, però alguns informants només 
n’esmentaven una o fins i tot 5 o 6). A més, es demanava quin va ser l’any de darrera 
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captura d’espècies de peixos cartilaginosos que han esdevingut extremadament rares 
actualment (p.ex., tauró martell, peix àngel). 

 

Quantes espècies de peixos cartilaginosos? 

En aquest tipus d’estudis es planteja el problema de quantes espècies biològiques 
poden identificar-se en base a les respostes espontànies de pescadors en el decurs 
d’una entrevista semi-estructurada. En el cas dels peixos cartilaginosos, alguns noms 
vernacles apunten de manera unívoca a un taxon concret. Per exemple, l’informant es 
refereix “mussola” per indicar un tauró del genere Mustelus o “gat” per indicar 
l’espècie Scyliorhinus canicula. En el cas dels peixos cartilaginosos, la identificació a 
nivell específic és molt difícil en alguns tàxons i fins i tot a nivell d’experts la 
identificació sense marge de dubte pot ser difícil. Per exemple, en Serena (2005) 
s’esmenten 84 espècies de peixos cartilaginosos que poden ser presents en el 
Mediterrani, però el mateix autor reconeix que la presència de 7 d’aquestes espècies és 
dubtosa perquè s’han trobat molt poques vegades (1-2 registres) en el Mediterrani o 
perquè la identificació no ha pogut ser validada científicament. En manuals recents 
que fan referència més concreta a Catalunya (Lloris et al. 2003) o de les que se’n pot 
deduir la presència al Mar Català (Louisy 2015), el nombre d’espècies probables és 66 
(Taula 1). Considerem que no és possible en base a la informació oral discernir entre 
les diferents espècies de taurons de les famílies Odontaspididae o del gènere 
Carcharhinus. Igualment els informants tracten les espècies del gènere Raja (incl. 
Leucoraja, Rostroraja i Dipturus) de manera indistinta com a rajades o escrites, encara 
que en casos concrets apareixen esmentades a nivell d’espècie (clavellada: Raja clavata) 
o gènere (caputxó: Dipturus sp.) També considerem que la manca d’informacions 
sobre espècies del gènere Centrophorus (gutxo) o Somniosus rostratus, per exemple, es 
deu a que són espècies de gran fondària i que apareixen només rarament en les 
captures. De les espècies biològiques de peixos cartilaginosos probables al Mar Català, 
considerem que només la presència de 23 tàxons pot ser determinada sense 
ambigüitat a partir del material produït en les entrevistes. (Taula 1). El nombre de 
noms únics obtinguts en les entrevistes és de 26, a més de noms genèrics com bastina 
o tauró. 

En el cas de 6 informants, el concepte de peix bestinal pot no haver estat ben comprès 
i es van esmentar espècies de peixos ossis com l’esturió o fins i tot el rom. En altres 
casos, les espècies es van esmentar a un nivell molt genèric com tauró o bestina. Tots 
aquests casos són descartats de l’anàlisi, excepte l’esturió pel seu interès. El total 
d’informants que van aportar informació vàlida per a peixos cartilaginosos (i esturió) 
va ser de 81. 
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Taula 1. Espècies de peixos cartilaginosos (o peix bestinal) 
presents al Mar Català 

Ordre Família gènere o espècie Noms catalans 
(Lloris et al. 2003) 

Nom esmentat 
pels  informants 

Hexanchiformes Hexanchidae Heptranchias perlo Bocadolç bocadolç 

  
Hexanchus griseus 

Bocadolç; bocadolç de 
morro rodó 
 

bocadolç 

Squaliformes Echinorhinidae Echinorhinus brucus Tauró o peix clavellat 

Squalidae Squalus sp. (3 espècies) Agullat agullat, agulla 

Centrophoridae Centrophorus sp. (2 esp.) Gutxo; ullot 

Etmopteridae Etmopterus spinax Negret; agullat negre negret 

Somniosidae Centroscymnus coelolepis Pailó o pailona; gutxo 

Somniosus rostratus Dormilega 

 
Oxynotidae Oxynotus centrina 

Porc; porc marí; 
menjamoixines porc marí, porc 

Dalatiidae Dalatias licha Negre; negret; xato negret 

 Squatinidae Squatina sp. (3 esp.) Àngel; angelot; escat àngel, angelot 
 

Lamniformes Odontaspididae Carcharias taurus 
solraig de sorra o 
clapejat  

Odontaspis ferox solraig de sorra 

 
Alopiidae Alopias sp. (2 esp.) Guilla; peix espasa; 

pastiu; pestriu 
guilla, peix guilla 

Cetorhinidae Cetorhinus maximus Pelegrí pelegrí 

 
Lamnidae Carcharodon carcharias 

Tauró blanc; ca marí; 
porc  

Isurus oxyrinchus Solraig solraig 

Lamna nasus Marraix; ca marí Marraix 

Carcharhiniformes Scyliorhinidae Galeus melastomus 
Moixina; boca negra; 
pristiu 

moixina 

Scyliorhinus stellaris Gatvaire gatvaire 

Scyliorhinus canicula Gat; gat ver gat, gat blanc 

 Triakidae Galeorhinus galeus 
Mussola caralló; ca 
marí; caçó caçó 

Mustelus sp. (3 sp.) Mussola mussola 

 
Carcharhinidae Carcharhinus sp. (4 esp.) Tauró; ca marí 

ca marí (variants: 
cap marí, camadí), 
ca marí tonyiner 

  
Prionace glauca 

Tintorera; ca marí; 
tauró blau tintorera 

 
Sphyrnidae Sphyrna zygaena Tauró o peix martell peix martell 

 
Rajiformes Pristidae Pristis pristis Peix serra peix serra 

Rhinobatidae Rhinobatos sp. (2 esp.) Guitarra 

 
Torpedinidae Torpedo sp. (3 esp.) 

Vaca tremolosa; 
tremolsa 

vaca tremolosa, 
tremolosa, 
tremolors 

Rajidae Dipturus sp. (2 esp.) Romeguera; caputxó; caputxó 
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moranell; morell

  
Leucoraja sp. (4 esp.) Rajada d'anells; 

cardaire; vestida 
rajada o escrita 

  Raja clavata 
Clavellada; rajada 
clavellada clavellada 

Raja (altres 7 espècies) rajada o escrita 

Rostroraja alba Rajada blanca; cardaire rajada o escrita 

Dasyatidae Dasyatis sp. (2) Escurçana escurçana 

Pteroplatytrygon violacea Escurçana violeta 

Gymnuridae Gymnura altavela Mantellina 

 
Myliobatidae Myliobatis aquila Milana; tòtina milana, tòtina, 

tòtina negre 
Pteromylaeus bovinus Milana bisbe; bisbe 

Rhinopteridae Rhinoptera marginata Bisbe; arquebisbe 

Mobulidae Mobula mobular Manta manta 

 
Elaboració pròpia en base a Serena 2005; Lloris et al. 2013 i Louisy 2015). 

 

Resultats 

Els resultats mostren que les espècies de peixos cartilaginosos esmentades més sovint 
(dels 23 noms que es poden a atribuir clarament a tàxons biològics) entre les 3 o 4 
més abundants en les captures formen un grup d’una desena d’espècies: agullat, àngel, 
gat, guilla, milana, mussola, pelegrí, rajada, tintorera i tremolosa (Taula 2). 
Curiosament, una espècie tan abundant com el gat en les captures accessòries de bou 
actuals no apareix sovint com una espècies particularment abundant. Per altra banda, 
la Taula 2 mostra que algunes espècies que  es consideraven freqüents en el primer o 
primer i segon període ja no es consideren freqüents en el tercer període: agullat, 
mussola, solraig, peix martell. 

La data de darrera captura de certes espècies encara mostra de manera més clara el 
declivi de certes espècies (Fig. 1). Per exemple. el peix serra (Pristis pristis) és esmentat 
per tan sols 1 pescador amb data de darrera captura el 1945. Espècies com l’esturió, el 
solraig o el peix martell no eren pescats habitualment i són recordats per pocs 
pescadors (2 a 4 solament), amb dates de darrera captura a mitjans dels 1970 o 
principis dels 1980. Altres espècies més habituals com l’àngel, la tintorera o el peix 
guilla pateixen una davallada progressiva des dels anys 1940. 

 

 

 

 



74 
 

 

Taula 2. Nombre de cites de peixos cartilaginosos per període 

Període 1940-1959 1960-1979 1980-1999 

Agullat 23 22 3 

Àngel 6 12 4 

Bocadolc 3 3 4 

Ca marí 1 3 2 

Caçó 0 2 1 

Clavellada 2 4 3 

Escurçana 1 1 1 

Gat 11 8 9 

Gatvaire 2 2 0 

Guilla 14 10 12 

Manta 0 2 4 

Marraix 6 4 5 

Milana 10 25 13 

Moixina 4 1 4 

Mussola 18 23 4 

Negret 0 1 1 

Pelegrí 5 9 7 

Porc marí 6 6 3 

Rajada 8 15 10 

Solraig 10 10 1 

Peix martell 7 1 1 

Tintorera 24 16 10 

Tremolosa 13 16 11 
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Figura 1. Data de darrera captura d’algunes espècies de peixos cartilaginosos (i esturió). En l’eix de les ordenades, 
es mostra el nombre de pescadors que recorden haver pescat l’espècie per última vegada en una data concreta. 

 

Conclusions 

Els organismes marins de llarga vida o emblemàtics (cetacis, taurons, tortugues 
marines o vell marí) estan subjectes a amenaces antròpiques de diferents orígens: 
contaminació, efectes indirectes de la pesca i el turisme, destrucció d’hàbitats o 
persecució directa, etc. El seguiment científic d’aquests organismes de llarga vida és 
sovint difícil i la manca de dades que documentin canvis en l’abundància fa difícil 
l’avaluació d’efectius poblacionals o l’estat de conservació.  La memòria històrica dels 
pescadors permet proporcionar índexs d’abundància relativa que poden ser útils en la 
gestió de la biodiversitat marina (Ainsworth i Pitcher 2005; Dulvy i Polunin. 2004; 
Maynou et al. 2011; Sáenz-Arroyo 2005) . 

Els resultats d’aquest estudi mostren que la freqüència de contacte (observació o 
captura) entre l’home i els peixos cartilaginosos ha disminuït durant la segona meitat 
del s. XX en el Mar Català. En els anys 1940-1950 els pescadors observaven o 
capturaven espècies de tauron que actualment són molt escasses o han desaparegut de 
la nostra àrea, com les mussoles, els agullats, el peix serra o el peix martell. La 
rarefacció de la fauna marina de mida gran (peixos cartilaginosos, tortugues marines, 
cetacis) és un fet constatat també en altres estudis, de caire científic o en base a fonts 
documentals “anecdòtiques” (Fortibuoni et al. 2009; 2010). La memòria del 
pescador, com a component del coneixement ecològic tradicional, pot complementar 
altres fonts de dades esparses (com arxius locals, diaris de naturalistes, exploracions 
científiques antigues, etc.) per perfilar millor l’evolució dels ecosistemes marins al 
llarg de dècades o segles i ajudar a establir el “nivell de base” (Pauly 1995) 
d’ecosistemes en bon estat de conservació. 
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La pesca i els pescadors de 
Barcelona. Una qüestió pendent 
 

Enric Garcia  
Museu Marítim de Barcelona 
 

Justificació 

L' activitat de la pesca a Barcelona, entesa aquesta con el territori situat entre els rius 
Llobregat i el Besòs, ha estar objecte d’estudi només des d’un punt de vista concret i 
amb aproximacions parcials. Pot sorprendre que una ciutat amb més de 2000 anys 
d'història i que encara té una comunitat pesquera dinàmica i amb projecció de futur, 
no tingui un relat suficient de la seva trajectòria. Les raons poden diverses, però en 
qualsevol cas cal superar aquesta mancança amb un projecte de recerca global, 
ambiciós, plantejat a llarg termini i amb una visió multicisciplinar de partida. 

Cal dissenyar un mapa que pugui guiar els investigadors en les recerques de futur  i 
que alhora permeti tenir una visió de conjunt, detectar llacunes, recuperar 
coneixement per generar nou coneixement i fer-ne difusió, i sobre tot, prioritzar 
aquelles intervencions més urgents que depenen d'informadors encara vius que poden 
aportar un testimonio únic, condemnat a la desaparició si ningú el recull. En 
definitiva, un estudi integral que abasti totes les cares del fenomen.  

És obligat també abandonar el camí del tòpic, del lloc comú i de l'anècdota, i 
convertir la pesca a Barcelona en un objecte l’estudi seriós, tal i con han estat altres 
comunitats pescadores a casa nostra. Caldrà la col·laboració de diferents institucions, 
associacions, col·lectius i particulars per tal d’anar desenvolupant, durant anys, aquest 
projecte, coordinat des del Museu Marítim de Barcelona. Algun dia podrem saldar 
un compte pendent amb la gent que pescava a la nostra mar molt abans que ningú 
pogués sospitar que en aquell sorral floriria, amb els segles, una gran metròpoli. 

Aquest projecte que presentem ara de forma esquemàtica dona les seves primeres 
passes en un marc de cooperació en dos nivells ben diferents. A escala local, amb 
l’associació Cap a Mar, ancorada a la Barceloneta, que es compromet a obrir-nos les 
portes de la comunitat pescadora del present. A escala més ampla, dins de la Xarxa 
Salvador Riera, amb la voluntat de sumar-se amb altres grups de recerca per tal de 
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crear coneixement sobre la història de la pesca a casa nostra. i per difondre’n els 
resultats. La xarxa permetrà disposar de les dades necessàries per a situar Barcelona en 
el seu context concret, sigui temàtic o cronològic.  

Les següents línies no pretenen fer una anàlisi historiogràfic sobre el tema. Només es 
tracta d’una reflexió ràpida, una llista de deures, una proposta de temes que haurien 
d’estar representats en qualsevol estudi diacrònic sobre la pesca i els pescadors de 
Barcelona, amb vocació de fixar els fets principals, els processos de llarga durada, els 
canvis socials i tecnològics i les seves conseqüències.  

Des d’una perspectiva metodològica, aquest projecte hauria de començar per la 
redacció d’un estat de la qüestió, amb el buidat de la bibliografia (obres generals sobre 
Barcelona, obres generals sobre la pesca, monografies sobre la pesca a Barcelona) i una 
primera localització de fonts. Tot allò que ja s’ha publicat hauria de ser digitalitzat i 
recollit en un repositori accessible. A partir d’aquí, es poden anar plantejant, al llarg 
dels anys, diversos projectes parcials de recerca històrica, mantenint sempre una 
coherència que ha de venir donada per l’existència del propi projecte, i una visió de 
conjunt que pugui guiar les recerques, equilibrar els esforços, evitar duplicitats, etc. 
En el cas del present i del passat més recent, caldrà definir accions de recollida de la 
memòria històrica: entrevista, fons digital de documents i fotografies, recerca 
antropològica, etc.  

La idea d’un gran projecte és la de  servir de bastida per a la construcció del 
coneixement sobre aquest tema, sense limitacions, i també sempre calendari. Ni més 
ni menys que la suma ordenada i estructurada d’accions de recerca en una única 
direcció.  

 

Els grans temes a desenvolupar 

Mentre que, quan es planteja un estudi monogràfic o una tesi doctoral, una de les 
grans dificultats és la de marcar límits i fixar unes  línies on la recerca s’ha d’aturar per 
evitar la dispersió o que la recerca es faci eterna, aquest projecte sobre la pesca i 
pescadors a Barcelona desborda totes les ambicions, ja que vol assolir un estudi 
integral del que ha estat l’activitat de la pesca i la realitat del col·lectiu dels pescadors 
en tots i cada un dels seus aspectes, i al llarg d’un període de temps que pot semblar 
excessiu. Per tant cal apuntar totes les dimensions o subtemes que el projecte ha de 
contenir, i cada un d’ells ha de ser abordat des d'una perspectiva cronològica i sempre 
en relació amb la resta de temes.  

Molts d’aquests temes que apunto poden haver estat desenvolupats ja, però fora 
convenient ara recol·lectar-los i sumar-los en un corpus de dades sobre el tema. 
Evidentment poden haver mancances i omissions, pels quals demano disculpes per 
avançat.  
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El medi natural 

En primer lloc, cal fixar els límits del que entenem per Barcelona, amb una descripció 
de la costa i dels límits tradicionals de la ciutat, entre el Besòs i el Llobregat. Alhora, 
cal reconstruir els canvis en el paisatge i reconstituir aquells espais de la costa on la 
pesca ha estat practicada però que avui dia han desaparegut, com ara les àrees 
humides a ponent (el delta del Llobregat) i a llevant (els aiguamolls de Sant Martí de 
Provençals), o els esculls al peu de Montjuïc. La tendència natural és la de considerar 
només la platja davant la ciutat, sense tenir en compte que aquesta platja ha variat 
força des de la fundació de la colònia romana, i que la intervenció humana sobre el 
litoral va tenir també un impacte sobre la pesca al llarg de dos mil·lennis. Fins allà on 
sigui possible, cal redibuixar el litoral al llarg del temps, recuperar la topografia i la 
toponimia ara perduda (a través de les senyes i la interpretació de l’entorn, sigui el 
fons marí o el litoral), i establir les condicions bàsiques de la costa barcelonina pel que 
fa a fons, corrents marines, temperatura i salinitat, etc. En certa manera, mostrar la 
pàgina en blanc sobre la qual interactuaran les diverses generacions de pescadors des 
de la prehistòria fins al present.  

El marc legal  

Com qualsevol activitat en societat, la pesca ha estat sempre regulada d’una forma o 
d’altra per normes no escrites o per lleis.  Cal conèixer els límits de l’accés al mar i als 
recursos en época antiga i fer el recorregut des de la llibertat relativa dels ordenaments 
jurídics medievals fins a la constitució del monopoli amb les Ordenances de la 
Matrícula de Mar a partir de 1737, acabant amb les regulacions actuals en el marc de 
la Unió Europea. És a dir, com les diferents administracions o poders han delimitat 
qui, quan i com pot pescar o vendre el peix, per exemple. Barcelona ha estat un 
model o una excepció? Ha tingut un passat de privilegi com a capital? Quan el 
Comisari de Marina Manuel de Zalvide va publicar el 1773 diversos reglaments sobre 
les activitats de mar per a Mataró, Vilanova de Cubellas, Mallorca i Tarragona, però 
no ho va fer a Barcelona . Hi ha cap raó? Per un altra banda, cal saber quins han estat 
els diferents organismes que han tingut cura o control de l’activitat, del Consell de 
Cent a la Matricula de Mar, passat per les Juntes Consultives de Navegacion y Pesca, 
dels edils o magistratura corresponent de la Barcino romana fins al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació actual. També com s’ha regulat la 
pròpia organització de la comunitat pescadora a través de gremis, o el paper dels 
pescadors com a reserva de la Armada. En resum, una descripció general del marc 
legal en diferents moments, ja que la pesca ha estat sempre estretament controlada i 
regulada pels poders públics,    

Espais de la pesca, nuclis de pescadors, habitatges i infraestructures 

Evidentment, donat que els pescadors han estat sempre una part de la societat 
vinculada necessàriament al litoral, han fet d’aquest espai el seu lloc d’habitatge, 
temporal o permanent, però sempre en una franja propera a les aigües a explotar. 
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L’arqueologia (i algunes disciplines més concretes com la bio-arqueologia) permeten 
detectar la presència de productes marins en l’alimentació dels grups humans  antics, 
i, per tant, situar en el temps les primeres explotacions de recursos. Dit això,  cal 
incorporar aviat al projecte de recerca una dimensió espaial, que ha de partir del 
poblament del pla i de les primeres evidència d’explotació dels recursos pesquers  fins 
a la situació actual. 

Tenim informació dispersa sobre els el nuclis de pescadors en època preromana, i una 
mica més sòlida sobre els barri fora muralla en època imperial i baix imperial. 
Coneixem molt millor el barri de la Ribera d’època medieval i moderna, tema sobre 
el qual hi ha abundant bibliografia. L’excavació arqueològica de les barraques dels 
segles XVI i XVII ens permet tenir una imatge clara no només dels espais sinó també 
de la relació entre els barris de pescadors i la ciutat. Però fora un error fixar l’atenció 
només en els pescadors que van passar de la Ribera semi destruïda desprès del 1714 a 
habitar un barri nou construït sobre el sorral que ara és la Barceloneta. Hi ha altres 
“Barcelones” pescadores, amb nuclis estables o de construcció precària, que han 
arribat pràcticament als nostres dies i que sovint queden arraconant per la potència 
del port pescador contemporani. Al costat dels pescadors de la Barceloneta, també 
hem tingut  actius els nuclis contemporània de Can Tunis, Somorrostro, Poble Nou, 
Pekin o el  Camp de la Bota.  

Sobre el tema estricte de l’habitatge dels pescadors de Barcelona, casa i botiga, 
disposem per al passat més recent d’una font molt interessant que encara no ha estat 
explotada en la seva totalitat. Pocs anys desprès d'acabada la guerra civil espanyola, la 
Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación publicava, l'any 
1942, un estudi sobre l'estat en que es trobaven els habitatges de pescadors de l'Estat 
espanyol, en el llibre Plan Nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de 
pescadores, publicat en tres volums. Per a contextualitzar i entendre millor l'abast 
d'aquesta qüestió en vies a la millora de les condicions d'hàbitat d'aquest sector de la 
població, aquest treball també inclou dades com ara un cens amb el nombre de 
pescadors per població, així com les característiques generals de la flota pesquera. El 
1945 es va exposar una part d'aquest treball en la Sala de Pesca del Museu Marítim, 
concretament el conjunt de fotografies i plànols del territori de Catalunya. I fou així 
com, des d'aquesta data, que una part important del fons es va incorporar al Museu. 
La col·lecció està formada per 572 fotografies en total i 288 plànols. Destaquen els 
detalls dels interiors de les cases i magatzems que el fotògraf o fotògrafs han capturat 
per a ensenyar les penúries en que vivia aquest sector de la població: cuines, 
dormitoris, vestíbuls. Les fotografies aporten una interessant informació escrita en 
llapis en el revers de les fotografies i també en els plànols, com el nom de les persones 
que vivien en les cases, el nom del carrer i el número de porta i, fins i tot, en alguns 
casos, quant es pagava de lloguer. L'autoria de les imatges és desconeguda, no sabem 
si va ser un únic  fotògraf qui es va encarregar de realitzar tot el reportatge sencer, o 
fou un treball compartit entre més fotògrafs. El conjunt abasta tota Catalunya, però 
en el cas de Barcelona el seu interès és extraordinari, ja que dona informació 
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fonamental sobre els barris de pescadors ja desapareguts com ara La Farola, Can 
Tunis, Somorrostro, Pekin, etc. 

Al costat de l’estudi de l’espai privat del pescador, cal estudiar els espais col·lectius, a 
partir de l’ús de les platges en competència amb altres usos (mercantils, de 
construcció naval, etc.) i de  l'encaix del port pesquer en l'interior del port modern i 
contemporani. Cal recordar que a partir de la construcció del port industrial de 
Barcelona, iniciada amb el projecte Rafo de 1861, i fins al moment present, l'encaix 
del port pesquer en l'interior del port ha estat conflictiu.  En aquest sentit l’Arxiu 
Històric del Port de Barcelona conté abundant informació . Pot fer-se una primera 
aproximació a partir de les Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, 
moltes d’elles digitalitzades i la resta encara en procés.1 Finalment, en aquest apartat 
podem contemplar també l’estudi de les infraestructures de tot tipus vinculades al 
món de la pesca: botigues i barraques per les arts i els ormeigs, mercats i llotges, 
magatzems, fàbriques de gel, escars, etc.  

Arts i ormeigs de pesca. Espècies i captures 

Un dels grans temes, naturalment, és l’estudi dels arts i tècniques de pesca; és a dir, 
quins han estat els més habituals a Barcelona, quina ha estat la seva evolució, 
l’impacte de les innovacions i canvis tecnològics, etc. Evidentment, en aquest cas 
disposem de les obres clàssiques sobre la pesca a Catalunya. També existeixen 
aproximacions parcials per a certs moments, documentació dispersa, però no he 
trobat recerques concretes sobre el sardinal, el bou o la teranyina a Barcelona, per 
posar alguns exemples, similars al que hi ha per altres territoris catalans. Tampoc 
conec cap estudi acurat sobre el paper de la flota barcelonina en la  pesca d'altura, les 
expedicions a litoral africà, etc. Si que existeixen alguns treballs genèrics que poden 
servir de referència a la ciutat en un context més ampli.  Al costat de l’estudi de 
tècniques i estris, i deixant de banda les embarcacions (que mereixen un capítol apart) 
caldria recollir dades sobre les indústries auxiliares de la pesca establertes a Barcelona: 
fabricació de cordeleria, xarxes i ormeigs, fàbriques de gel, transport del peix, etc. 

És tradicional referir una de les primeres mencions a Barcelona per la fama de les 
seves ostres. Hi ha una història interessant en l’explotació d’aquests tipus de recursos, 
ara difícils d’imaginar amb la configuració actual del litoral barceloní, però no fa pas 
tants anys que les muscleres formaven part de la imatge del port i del lleure dels 
ciutadans.  

Les embarcacions: tipologies, procedència (llocs de construcció a Barcelona o 
fora), la mecanització, etc.  

La barca de pesca és una peça fonamental en aquest retrat de la pesca i els pescadors. 
Alhora instrument i centre de treball, sovint habitatge temporal i sempre una 
important inversió econòmica, la barca ha de tenir un protagonisme central en 
qualsevol estudi sobre la pesca. Cal intentar  fer una descripció de les embarcacions 
que han treballat en aigües de la ciutat durant dos mil anys, establir les seves 
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tipologies i dibuixar la sempre difícil taxonomia dels llaguts en totes les seves varietats. 
La imatge de la vela llatina està lligada a la nostra mar des d’un moment no sempre 
fàcil de precisar  però caldria no oblidar el pes que han tinguts les embarcacions de 
rem (els caros, per exemple) i fins i tot la presència d’altres aparells vèlics en diferents 
moments, sigui per influències externes o sigui per que sempre hi ha estat presents, 
però amagats sota  l’omnipresent vela llatina.   

En parlar de les embarcacions s’obre una finestra enorme vers el món de la 
construcció naval tradicional, present a les platges de Barcelona des de sempre, tot i 
que no resulta fàcil documentar-la. Per exemple, d’època romana o baix medieval a 
penes poder dir gran cosa, i més endavant la documentació és més abundant però els 
problemes d’interpretació són grans . També la construcció naval vinculada a la pesca 
ha estat segurament arraconada per la potència de la narració de les activitats de les 
drassanes catalanes els segles XVIII i XIX, amb la producció de centeners de barques 
de tràfic i de veleres per al comerç amb ultramar.  

Sobre el final de la construcció naval tradicional, és imprescindible el treball de Lluís 
Borillo i d’Isabel Graupera sobre les petites drassanes de la ciutat, sobre tot per a la 
segona meitat del segle XX , una investigació que no esgota el tema.  

Arribem finalment a la mecanització, i de forma paral·lela a la construcció naval 
moderna en ferro i acer. En els primers anys del segle XX es comença a produir la 
mecanització de la flota pesquera en dos direccions diferents. Per una banda, la 
instal·lació de motors d’explosió interna en algunes barques de petit i mitjà tonatge. 
Per un altre, la importació d’embarcacions de vapor, generalment amb buc de ferro 
(conegudes amb el nom de trawlers) que practiquen una pesquera d’altura, sovint 
lluny de la costa catalana. Als anys vint van incorporar-se a la flota barcelonina 
algunes embarcacions de construcció anglesa, moltes de les quals eren producte de la 
Primera Guerra Mundial  (utilitzats originalment com a pescamines o vigilància 
antisubmarina) i que ara eren reconvertit en pesquers . 

El Museu Marítim de Barcelona conserva també alguns fons que poden útils per a 
conèixer el món de la construcció naval.  En primer lloc el fons de Proyectos Navales 
del Mediterráneo S.L. (Proname) una oficina tècnica d’enginyeria naval amb seu a 
Barcelona que va iniciar la seva activitat l’any 1962 i va tancar el 2011.  L’empresa 
realitzava diferents activitats relacionades amb les embarcacions, des de la construcció, 
especialment d’embarcacions pesqueres, fins a projectes de reformes i estudis 
d’estabilitat i d’abanderament. El fons Proname el formen expedients tècnics de 
projectes de construcció i de reforma navals realitzats per l’empresa, així com uns 
12.000 plànols, amb els dates límit 1950–2011. També és interessant el fons 
d’Astilleros Cardona (1915–1973), molt fragmentat (n’hi ha part al Museu Maritim 
de Barcelona, al Museu de la Marina de Vilassar, al Fons Històric de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona i a l’arxiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona). Sigui como sigui, cal tenir-lo en compte. I finalment potser 
una immersió en el fons de Talleres Nuevo Vulcano (1841–2014) podria donar 
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alguns fruits, tot i que aquesta factoria treballava en el sector de la marina mercant 
preferentment. 

Historia social de la pesca 

Resulta urgent plantejar una aproximació al món de la pesca a Barcelona des del punt 
de vista econòmic i social, per tal de dibuixar el paper del pescador com a treballador 
i com a membre de la societat marítima. Aquesta visió ha de tractar diversos aspectes, 
tots ells vinculats estretament, com ara: les formes de propietat de la barca i dels arts 
(el paper de patrons, armadors i grans empreses); les tripulacions, jerarquia social i 
laboral (armadors, patrons, mariners, mecànica, xarxaires, etc.); formes de 
remuneració; l’accés a la feina i les formes de contractació; els ingressos informals 
(contraban); l’aprenentatge de l’ofici; les escoles professionals (a Barcelona l’Institut 
Nàutic de la Mediterrània i l’Escola Oficial de Nàutica); el control del treball a partir 
del coneixement de caladors, senyes, etc., i els efectes del canvi tecnològic sobre 
aquest control; el treball infantil; el paper de la dona en la comunitat pesquera; les 
condiciones de treball; professions i categories laboral; la jornada laboral; la 
pluriactivitat (atur, vedes, estacionalitat, etc.); el treball dintre del monopoli de la 
Matrícula de Mar (pesca, navegació i treball portuari); els conflictes: territorials, entre 
tipus d’arts, entre agremiats o no, entre matriculats o no, entre pescadors i 
descarregadors, entre patrons de pesca i pilots en pesca d'altura, etc.; el treball esclau 
en època antiga, medieval i moderna; etc. Dotzenes de cares d’un mateix fenomen 
que cal estudiar des de Barcelona i per a Barcelona. 

En aquest apartat també cal aprofundir en la dimensió històrica de l’associacionisme; 
de les corporationes romanes als gremis i confraries, fins arribar  als sindicats i 
associacions professionals del present. No sabem gran cosa sobre vagues, protestes, 
moviments de solidaritat, etc. Pel que fa als gremis d’època moderna i 
contemporània, crec que poca cosa s’ha avançat des de la publicació el 1951 del 
treball de Francesc de Paula Colldeforns sobre els gremis de mar. Sobre el segle XX, 
per exemple, hi ha en marxa una la tesi sobre les formes d’organització dels pescadors 
catalans en el període 1930-1950, que pot fer interessants aportacions també pel cas 
barceloní. Pel que fa al franquisme i als Sindicats Verticals, es tracta d’un camp 
gairebé verge. Evidentment, el problema rau en les fonts, gairebé desaparegudes a 
Barcelona. La bona notícia és que, afortunadament, en arxius diversos citats al final 
del text (molts d’ells lluny de Catalunya) es preserva documentació molt interessant 
que cal explotar i podria cobrir una gran part dels buits. Resulta impossible donar un 
inventari clar de la documentació que s’hi conserva referent a la pesca a Barcelona, 
però les prospeccions realitzades assegurem interessants resultats. 

Un tema a penes conegut és com va viure la comunitat pescadora la guerra civil 
1936-1939, les col·lectivitzacions i la mobilització de la flota i dels pescadors  en 
tasques de vigilància costanera. No he trobat tampoc un relat dels efectes de la guerra 
sobre la comunitat (apressaments, problemes per a pescar, repressió, etc.). A tall 
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d’anècdota, un testimoni excepcional d’aquesta època és la barca Joven Ramón (ex 
República), conservada al Museu Marítim de Barcelona. 

Finalment, hi ha també un entorn assistencial encara molt mal conegut en general a 
Catalunya i en particular a Barcelona: les xarxes gremials de suport davant la vellesa o 
la desgracia, el Montepio de Sant Pere pescador; el Pòsits de pescadors i l'Institut 
Social de la Marina ; el Règim Especial de la Seguretat Social; l’Homenaje a la Vejez 
dels pescadors; la Casa del Marino, construïda als anys vint al carrer Escar i 
enderrocada poc abans dels jocs olímpics; la Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos, fundada el 1880, una institució on els paper dels pescadors havia de ser 
important i que donava assistència en cas de perill a la mar ; el paper de l’Apostolado 
del Mar (Stella Maris) ; etc. 

Economia de la pesca  

La vessant econòmica del sector pesquer, en la seva dimensió barcelonina, també resta 
pendent d’estudi. Hem de conèixer els ecosistemes marins d’aquest tram de costa 
situat entre rius, les espècies més habituals al litoral barceloní, les estadístiques de 
captures, la interpretació del medi natural en relació amb l’impacte d’algunes arts de 
pesca (el bou, la teranyina, l’arrossegament, etc.), els efectes de la contaminació 
provocada per una gran ciutat que ha utilitzat durant segles la mar com un gran 
abocador, etc. 

A partir de les captures, hem de traçar un retrat dels circuits de comercialització i 
consum de peix al llarg del temps, incidint en els diferents aspectes i agents: de les 
“peixateries” medievals i modernes a Mercabarna, passant pel mercat del peix del 
carrer Wellington i les dues llotges ubicades al Moll de Pescadors; les formes de 
subhasta i les xarxes de distribució; els mercats informals (és a dir, la venda ambulant, 
la venda fora de llotja, etc.); les conserves de peix (famoses en el món antic però no 
tan presents en períodes més propers); els preus; els canvis en el hàbits alimentaris 
(amb la incorporació d’espècies noves, o la desaparició de les taules barcelonines 
d’esturions, dofí, balena i d’altres captures, entre d’altres); el paper de la religió en el 
consum de peix; la cuina dels pescadors; la recerca oceanogràfica, que neix amb 
l’experiència del primer laboratori marí a Barcelona a bord del pontó Cocodrilo, passa 
per l’Instituto de Investigaciones Pesqueras (domiciliat a Barcelona, al desaparegut 
aquàrium de Barcelona) arriba al present amb l’actual Centre Mediterrani 
d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA). 

Antropologia de la pesca 

Alguns aspectes de la vida de la comunitat pescadora barcelonina precisa d’una 
aproximació més antropològica que històrica, tot i que el nostre objectiu ha de ser la 
suma de totes les visions possible, com ara: l’estudi de la família i la vida social; el 
llenguatge; el món de les devocions (de Sant Elm a Sant Telm, de Sant Pere a la 
Verge del Carme, passat per la devoció gairebé desapareguda a Nostra Senyora de la 
Bonanova, un dels santuaris preferits per a la presentació d’exvots abans de la darrera 
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guerra civil), les supersticions i les creences , la festa i els rituals; les no sempre fàcils 
relacions amb l’Església; etc.  

Capítol apart mereix l’estudi de la població pescadora de Barcelona com a melting 
pot d’onades migratòries, de diferents procedències, al llarg dels segles. Cal considerar 
les dimensions demogràfiques, econòmiques i també la circulació de coneixements i 
tecnologia, per una banda, i la vessant cultural del que representa la integració de gent 
procedent d’Andalusia, Múrcia, València i d’altres zones d’Espanya, i de grups nord-
africans o subsaharians en l’actualitat. 

Pescadors i societat 

Probablement un darrer apartat, que tancaria el fresc del que ha estat la pesca i els 
pescadors a Barcelona, podria ser una incursió en el camp de les arts, per valorar el 
que ha estat la imatge de la pesca i els pescadors de la ciutat en la literatura, la 
pintura, escultura, la música, la fotografia, el cinema, etc. El port i les platges de la 
ciutat, per raó de la seva centralitat, pel volum de població i també per la convivència 
de molts grups socials diferents, ha vist els pescadors i el treball de la pesca, com un 
objecte d’atenció singular. Els altres, els no pescadors tendeixen a crear-se una imatge 
determinada, generalment idealitzada. Aquesta imatge falsa o almenys incompleta, ha 
deixat la seva empremta en diverses manifestacions artístiques, i  del seu anàlisis 
també en podem treure una visió del que representa aquest grup social en el marc de 
la ciutat de Barcelona. Derivat d’això, també resulta interessant analitzar la visió que 
donen de la  comunitat de pescadors de Barcelona els mitjans de comunicació, que 
rarament surten del tipisme o de la gastronomia.  

 

Fonts documentals i recursos 

Els arxius a explorar i explotar per documentar el món de la pesca a Barcelona (i a la 
resta de la costa català en general) són molts, i només enumerem els més importants, 
ja que poden existir d’altres menors que conservin documentació rellevant o que 
siguin encara inexplorats: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Arxiu Històric de 
Protocols de Barcelona; Arxiu de la Corona d’Aragó; Arxiu Històric del Port de 
Barcelona; Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona; Biblioteca de Catalunya; 
Arxiu Històric de la Facultat de Nàutica de Barcelona – UPC; Archivo General de la 
Armada D. Álvaro de Bazán (El Viso del Marqués); Archivo Histórico Nacional 
(Madrid); Archivo General de Simancas; Archivo General de la Administración 
(Alcalà de Henares) i Archivo Naval de Cartagena.  En la part negativa hem de 
consignar la inexistència d’un fons documental de la pròpia Confraria, destruït en 
diferents moments, per accident i per negligència.  
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Per a cada un dels arxius citats caldrà consultar els seus quadres de classificació, però 
un bon punt de partida el trobareu a la Guia de fons i documents per a l’estudi de les 
relacions entre Barcelona i el mar.2 

Naturalment, també cal prendre en consideració la memòria oral com a font 
documental i el patrimoni fotogràfic com a recurs. Finalment, cal recordar l’interès 
que poden tenir diverses fonts hemerogràfiques, com ara Catalunya Marítima, 
Revista de Navegación y Comercio, Vida Marítima, Marina Mercante, Rumbo, 
Dietaris i guies, El Vigía de la Barceloneta, El Vigía, etc., i naturalment la premsa 
diària i revistes d’interès general.    

 

Conclusions 

La construcció d’una imatge diacrònica corresponent a un territori i a un sector 
concret de la població no resulta gens fàcil, i potser ni possible del tot. Però és un 
repte que cal assumir si volem superar les limitacions de la recerca circumscrita als 
propis investigadors i a l’Acadèmia. La comprensió dels fenòmens, els canvis i 
transformacions tecnològiques, l’evolució de les institucions i de les estructures 
socials, i fins i tot la mutació dels espais litorals, no es poden fer sense tenir una visió 
amplia, que miri enrere i endavant alhora, i que no es limiti a la descripció de les 
coses sinó que busqui la comprensió del per què de les coses. Amb aquesta filosofia és 
la que ens porta a la construcció d’una trama bàsica, minimalista, on la recerca ja feta 
o encara per fer es sostinguin mútuament, s’enredin i es donin sentit alhora. Sobre 
aquesta estructura, el nostre coneixement sobre la pesca i els pescadors a Barcelona ha 
de créixer i multiplicar-se amb coherència i solidesa. Aquest projecte proposat pel 
Museu Marítim de Barcelona no vol ser res més que això, ni res menys.  

 

  

                                                 

Notes 
1 Es pot consultar a http://www.portdebarcelona.cat/es/web/port-del-ciudada/archivo-historico 
2 Accessible en línia a https://goo.gl/jZTTCP 
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Arqueologia i pesca d’època 
moderna a la ciutat de Barcelona  
 

Mikel Soberón 
CODEX. Universitat de Girona 
 

Podríem iniciar aquest text manifestant que de forma general la disciplina 
arqueològica i el món pesquer no es troben sovint. Si fem un repàs, en un marc ampli 
i necessàriament breu, de seguida podem constatar que l’arqueologia s’ha centrat de 
manera clara en les pesqueres d’època clàssica, i especialment en aquells espais 
destinats a l’elaboració del garum i en els envasos fabricats pels seu transport1. Per 
cronologies posteriors als primers segles de la nostra era, la trobada entre arqueologia i 
pesca resulta encara més excepcional i amb prou feines podríem assenyalar alguna que 
altra recerca en geografies i cronologies molt diverses2. Si dirigim el focus cap a la 
Barcelona medieval i especialment la d’època moderna que tractarem en aquestes 
línies, la situació resulta encara més fàcil de definir, i ho és perquè l’anecdòtica 
presència de treballs basats en evidències materials de la pesca i els pescadors és 
inqüestionable3. Fins a un cert punt, seria aquesta manca de treballs el que en 
ocasions ha portat els sectors vinculats a l’arqueologia pública a anunciar a les xarxes 
socials com a fet excepcional la troballa de restes de peix en diverses excavacions fetes 
a la ciutat4. En altres paraules, des de l’arqueologia “realment existent” barcelonina, el 
món pesquer és un món situat a l’excepció noticiable.  

En canvi, si ens fixem en els estudis històrics de base arxivística o documental relatius 
a la pesca barcelonina d’època medieval i moderna, veiem que aquesta excepcionalitat 
és, si més no, discutible. Amb una relativa abundància encara que de vegades no 
dedicats pròpiament a l’àmbit pesquer, es pot comptar amb treballs centrats en 
l’explotació halièutica, des d’una perspectiva econòmica, del consum, la tecnologia o 
d’aquelles persones dedicades a aquest ofici5. És per tant en aquest fons d’estudis des 
d’on necessàriament l’arqueologia ha de pouar per tal d’obtenir els models 
historiogràfics que puguin formar el seu bloc argumental alhora d’interpretar les 
evidències materials. 

En conjunt i potser també degut la limitada difusió d’uns i d’altres estudis podríem 
dir, malgrat la generalització, que el passat pesquer de Barcelona –tampoc el present –
no acostuma a veure’s inclòs dins la visió que la pròpia ciutat té de si mateixa, una 



89 
 

visió més lligada a l’expansió medieval, els conflictes de l’època moderna o 
l’enlairament industrial contemporani, relegant els elements propis del món pesquer a 
la representació d’altres contrades.  

Per aquests camins de relativa excepcionalitat que abans esmentàvem i dins el marc 
del procediment habitual de l’arqueologia preventiva a Barcelona, a inici de l’any 
2012 es va localitzar en un solar en procés d’urbanització, una petita part del nucli de 
barraques que els pescadors varen construir a la platja. Tot i tractar-se d’un espai força 
limitat, el resultat foren un total de 25 edificacions aixecades al llarg de la primera 
meitat de segle XVII, en la què llavors era la primera línia de platja. Cal apuntar, com 
ens referirem amb més detall posteriorment, que no totes les barraques s’aixecaren 
alhora, sinó que la suma de 25 edificacions es deu a l’enderroc i posterior 
reconstrucció –  fins a tres vegades –  del barri de barraques. Aquests processos 
destructius res tingueren a veure amb fenòmens meteorològics, donada la seva 
proximitat al mar, sinó que foren producte de la voluntat i capacitat repressiva del 
Consell de Cent, el qual en diverses ocasions, 1586, 1615 i 1627 pel cas que ens 
ocupa, ordenà l’enderroc total de les barraques de pescadors. En altres paraules, allò 
que en la terminologia arqueològica, sovint massa asèptica, es podria descriure com 
una successió d’un total de cinc fases, des de la construcció de les primeres barraques 
cap a 1605 fins l’abandonament d’aquestes ca. 1660, se’ns presentava com l’evidència 
material de la dialèctica entre la gent dedicada a la pesca i el poder municipal 
barceloní. Hi tornarem després sobre aquest aspecte per plantejar algunes 
matisacions. 

 

Imatge 1. Excavació d’una de les barraques aixecades a partir de 1627. De manera habitual a la part central de l’interior de 
l’àmbit es trobaven marques de foc, possiblement el foc pròpiament es feia a l’exterior i només les brases es movien dins la 
barraca. (Foto: Mikel Soberón). 
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Amb el que hem dit fins ara ja es pot intuir que la matèria primera sobre la qual hem 
recolzat la nostra aproximació a la pesca barcelonina d’època moderna és aquella que 
ens proporcionava l’arqueologia. El document arqueològic fonamental, l’estratigrafia, 
ens mostrava l’acumulació de tot un seguit d’activitats: construccions, adequació de 
l’espai, neteja, treball,... susceptibles d’ésser endreçades i analitzades en relació a 
l’activitat pesquera i l’aprofitament, encara que pugui semblar paradoxal, de l’espai 
terrestre per part dels pescadors i pescateres. A més, en aquesta successió d’estrats és 
on calen situar els més de 20.000 objectes de diversos materials, des de metalls fins a 
la sempre freqüent ceràmica, que s’han pogut recuperar, els quals també constitueixen 
un important fons documental.  

D’altra banda, en aquesta tasca de comprensió d’allò que les barraques de mar 
representaven, el recurs a la recerca arxivística no podia restar absent. D’aquesta 
manera vàrem iniciar l’estudi  partint de la materialitat que ens aportaven el conjunt 
de barraques, però sempre tractant de vincular la seva existència amb les coordenades 
pròpies del context històric en que s’havien construït. En altres paraules, vam 
procurar evitar la pura descripció de materials i estructures, enllaçant-ne aquestes amb 
les problemàtiques i significacions que ens aportaven les dades documentals fins ara 
inèdites. A través de la documentació municipal, principalment ordinacions i 
deliberacions del Consell de Cent, podíem copsar la visió que part de les classes 
dirigents tenien del món pesquer, no d’una manera unívoca però, ja que entre les 
línies de la documentació es podien sentir les veus dels pescadors i pescateres, encara 
que fos amb la distorsió d’un efecte mirall.  

Per tancar el repàs a les fonts, hem d’esmentar un altre tipus de document d’ús 
inevitable com és la representació gràfica de la ciutat durant els segles XVI i XVIII, ja 
sigui en plànols de caire militar o en les més idealitzades vistes des del mar de la ciutat 
comtal. En aquestes imatges, produïdes quasi sempre per autors aliens a la pròpia 
ciutat, la presència de les barraques de pescadors i per tant, del sector pesquer 
barceloní, fou una constant en la figuració de Barcelona, quasi tan repetitiva com 
altres icones de la ciutat com Montjuïc, la llanterna del port, els campanars dels 
temples, la muralla o fins i tot la muntanya de Montserrat, inclosa per raó religiosa i 
no geogràfica6.  

Si fins aquí hem anat assenyalant el cos de fonts que en què hem recolzat el nostre 
apropament al món pesquer modern barceloní, el qual ni de bon tros es pot 
considerar esgotat, a partir d’ara caldria situar quins són els eixos temàtics que les 
dades arqueològiques, documentals i gràfiques ens han permet tractar, així com els 
vectors per on podrien discorre, al nostre parer, algunes recerques futures. Val a dir 
que les línies següents s’emmarquen dins les perspectives que obria l’excavació de les 
barraques i el seu anàlisi intradisciplinar, i que per tant poden resultar massa 
específiques. En qualsevol cas, la major part de línies de força argumentals dels 
propers paràgrafs, no són en absolut nostres sinó fruit del treball i estudi d’aquells que 
ens ha precedit7: la tecnologia pesquera, la caracterització del grup social dels 
pescadors i la relació amb el poder. Creiem doncs que en la mesura en que abordem 
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des de les nostres dades aquests temes, les nostra experiència pot resultar d’algun 
interès.  

Podríem enumerar en forma de títols, volgudament amples, els diferents aspectes als 
que ens hem apropat i que com dèiem abans podrien convertir-se en vies per ampliar 
de la recerca. Així, podríem citar en primer lloc l’anàlisi espacial,  seguida per la 
caracterització socio-econòmica i per últim la dialèctica entre poder i pescadors.  

 
Imatge 2. Una de les barraques construïdes a partir de 1616. La construcció emprava materials de tots tipus. Els fonaments quasi 
sempre amb una filada de pedra petita i mitjana sobre la qual es recolzarien els murs de fusta i palla. A la dreta de la imatge es 
pot veure un simple amuntegament de sorra que serveix per a recolzar un llistó de fusta. (Foto: Mikel Soberón). 

És evident que les barraques, com a realitat derivada de la pràctica de la pesca, 
posseeixen unes característiques espacials determinades i relacionades amb els 
elements urbans veïns. Per tant una de les primeres feines consistia en construir un 
plànol d’aquesta realitat que permetés l’anàlisi a petita escala així com la relació de les 
barraques amb la resta de la ciutat. En aquesta època, recordem-ho entre final segle 
XVI i els anys posteriors a mitjan del XVII, les barraques de pescadors, juntament 
amb d’altres com les barraques del vi, s’instal·laren a les afores del Portal de Mar. De 
fet fou justament aquest darrer element, juntament amb la resta de la Muralla de Mar 
aixecada a partir de 1535, el que provocà indirectament l’aparició d’aquestes 
barraques. I és que la tradicional obertura al mar de la Barcelona medieval es barrà 
durant els primers anys de l’època moderna. El tancament del Portal de Mar (ca. 
1550) aprés lo seny de ladre, deixava de portes enfora qualsevol activitat desenvolupada 
fora d’horari. Fou per aquesta raó que pescadors i pescateres començaren a aixecar 
barraques a la platja. De fet, en diferents indrets a mida que la línia de platja s’anava 
allunyant, la construcció de barraques a la platja barcelonina sobreviurà durant segles, 
fins i tot a la urbanització de la Barceloneta i no fou fins la primera meitat del XIX 
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quan la construcció d’una nova Muralla de Mar, farcida, literalment, de botigues o 
magatzems cedits a la gent que tenia construccions a la platja, quan la presència 
d’aquestes barraques polivalents anà a la baixa.  

El mateix plànol, però a una escala més petita, també havia d’oferir la perspectiva de 
l’articulació de les barraques entre elles i amb el terreny circumdant. D’aquesta 
manera es podien situar les zones de treball, l’habitació a l’interior de cada barraca i 
les seves característiques constructives, la proximitat del mar, els abocadors de 
deixalles, l’abastament d’aigua i combinades amb les dades documentals fins i tot i de 
forma de moment excepcional, una mena de foto fixa d’on es situava exactament i 
com era tot el barri de barraques pels volts de 1627 quan arribà a comptar amb un 
total de 42 edificacions distribuïdes en dos carrers8. En definitiva i de forma general 
es podria dir que cal entendre perquè les estructures ocupen un lloc determinat i 
durant un període concret i què les fa canviar i en alguns casos evolucionar9. 

Que la dedicació a la pesca imprimeix un seguit de trets característics a aquells que 
s’hi dediquen és una evidència fins i tot a dia d’avui, i res no fa pensar, més aviat el 
contrari, que al passat fos diferent. Degut a aquest fenomen els pescadors i pescateres 
esdevingueren en un grup fàcilment identificable. La seva caracterització difereix si 
l’observació es fa des de fora del propi grup, o si, amb evident dificultat, s’intenta 
realitzar des de dins. Vistos des de fora, i en això hi ha una certa continuïtat històrica, 
els pescadors apareixen caracteritzats sovint de manera generalista i negativa. Alguns 
elements de la seva cultura material exhumats a l’excavació: com restes d’eines, hams i 
ploms de xarxa, o alguns elements d’abillament personal, clarament diferents als de la 
resta d’habitants haurien contribuït a consolidar aquesta visió totalitzadora d’aquells 
dedicats a la pesca. Les actes dels Consell de Cent per a la primera meitat de segle 
XVII no deixaven lloc al dubte en quan que els pescadors eren gent pobre a més de 
revoltosa10 i culpables de cometre, de manera reiterada, moltas vellaquerias, maldats y 
otras cosas en gran offensa y deservey de deu nostre senyor11. Si bé aquesta percepció 
exterior negativa es situa molt a prop del topos, establir els elements constitutius 
d’aquesta i la seva evolució continua essent una tasca pendent.  

Però com a contrapunt a aquesta visió des de fora, les restes arqueològiques de les 
barraques ens donaven sobretot l’evidència de la pràctica de processos de treball i 
producció, en un nombre molt per sobre de les restes que podien evidenciar una certa 
dissipació moral, com podrien ser el objectes relacionats amb el joc o el contraban, 
dels quals tornarem a parlar12. Són aquestes restes juntament amb la documentació les 
que ens permeten fins a un cert punt copsar alguns elements característics dels 
pescadors. La primera constatació és que si abans destacàvem la visió homogènia vers 
els pescadors i pescateres, ara des de dins, constatem una major complexitat, val a dir 
que del tot esperable. Així se’ns obren dues perspectives sobre les que aprofundir. 
D’una banda, la diferenciació per gènere que ja es pot deduir de les línies precedents 
on hem anat repetint el binomi pescadors-pescateres. Els trobem tots plegats a la 
platja, però la venda del peix sembla estar quasi totalment en mans de les dones, 
mentre que el treball a la mar restava una ocupació dels homes. Alguns estris com els 
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atuells de cuina, els didals, rosaris o el diferent ús com a eina de treball de ganivets i 
estisores ens il·lustren aquesta dualitat13.   

D’una altra banda, el lloc que els diferents individus ocupaven en l’escala laboral 
permet establir unes diferències socio-econòmiques del tot evidents. Combinant les 
diverses fonts obtenim que durant la primera meitat de segle XVII a les barraques de 
mar hi havia xaveguers, palangrers i nansers. El diferent lloc que ocupen cadascuna de 
les tres arts, a les quals s’afegiria l’a-especialització dels terramaners, en el circuit de 
captura i venda del peix, en el grau de capital invertit o en el volum i tipus d’espècies 
capturades, permet deduir una clara diferenciació entre els diferents pescadors.  

Resseguint aquesta via ens podem interrogar sobre quins són el fonaments que 
malgrat les diferencies que hem assenyalat permeten mantenir una relativa 
homogeneïtat i solidaritat en el grup dels pescadors. En altres paraules quines són les 
forces que impulsen la cohesió del grup i quines la disgregació i com varien al llarg 
del temps. La pregunta que comporta aquest pronunciament i que només ens hem 
aventurar a explorar de forma superficial i molt desigual en funció de les nostres 
fonts, suposa al nostre parer una de les peces angulars per a comprendre el món 
pesquer barceloní previ a l’arribada dels grans sistemes d’explotació intensiva a partir 
de final de segle XVII.  El propi espai de treball representat per les barraques 
constitueix un evident factor de cohesió, on l’àmbit destinat a cada unitat és força 
igualitari i alhora s’acompanyava de mesures que, almenys en aquesta època, evitessin 
l’acaparament prohibint el relloguer o la possessió si no s’era membre de la confraria. 
Aquesta darrera institució, la confraria de Sant Pere, amb la seva capacitat normativa 
en consonància amb la tradició corporativa medieval, actuava com a garant de la 
autodistribució equitativa del treball o el manteniment d’oficis com l’empenyador o 
paler, en benefici de tota la comunitat14. Tampoc s’haurien de descuidar en aquest 
repàs dels factors de cohesió les relacions familiars. Gràcies a una nòmina de 
possessors de barraques a la platja datada al 1627, podem saber que del total de 29 
beneficiaris, almenys 12 tenien entre ells lligams familiars, tal i com demostren els 
seus cognoms 15. Per últim, l’estada a les barraques hauria promogut la consolidació 
d’aquest lligams mitjançant la pràctica conjunta del treball terrestre però també de 
l’oci, incloent els àpats, el consum de tabac o la pràctica religiosa i festiva16. En front 
als factors de cohesió, les forces disgregadores, se’ns presenten a hores d’ara d’una 
manera més difusa. Caldria examinar quina és la relació d’aquests pescadors, de peix 
fresch, amb la indústria del salaó i el mercat especulatiu d’alta volada. Possiblement 
foren els xaveguers, en el seu paper de proveïdors d’esquer a nansers i palangres, 
d’explotadors de mà d’obra temporal, així com de producte per salar, els millor situats 
alhora d’efectuar un possible ascens social que a la llarga els podria acabar situant en 
una posició de relatiu antagonisme respecte de la resta de pescadors, especialment en 
relació a la introducció de noves tècniques. Amb tot caldrà excavar amb més 
intensitat en la documentació per a poder constatar l’existència d’aquests processos  
interns, o si pel contrari fou des de sectors propers com el de la marineria o el 
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mercantívol, des d’on venen els intents per alterar el status quo basat en l’explotació 
artesanal segons els paràmetres dels segles XVI-XVII17.   

El darrer eix que ens plantejàvem, i amb el qual tanquem aquest text, examina la 
relació entre el poder polític urbà, el Consell de Cent, i aquelles persones dedicades a 
la pesca. Apropar-se a la qüestió del poder, i més encara utilitzant també les eines de 
l’arqueologia, resulta un espai certament emocionant però alhora relliscós. I ho és 
perquè en bona mesura hi ha la tendència a considerar aquest exclusivament des de la 
seva faceta repressora, sense comptar les seves capacitats productives: de discursos, de 
comportament o d’ordre18. Fou aquesta relació dialèctica, però relació al cap i a la fi, 
la que explica que la mateixa institució, el Consell de Cent, ordenés l’enderroc de les 
barraques i alhora autoritzés la seva construcció, o que es limités el control dels 
pescadors barcelonins sobre el peix venut a la ciutat i a la vegada prohibir en favor 
d’aquest últims la pesca amb sardinal. O per citar un exemple d’alt contingut legal, la 
mateixa institució que l’any 1616 va al·legar privilegis de Jaume I i Pere III per 
enderrocar les barraques de mar, vint anys després va recorre a altres privilegis 
medievals per evitar l’enrolament dels pescadors en la vigília de la batalla de Leucata.19  

 
Imatge 3. Restes d’ictiofauna trobats a l’interior d’una barraca. Per tal de recuperar també els óssos més petits mostres de 
sediment, de les quals posteriorment per flotació es separaven les restes de peix. El total de sediment processat superà la tona. 
(Foto Ricard Malasca) 

Un dels camps en què el poder es manifestament palès és en la seva tasca de 
regularització de la venda i el consum de peix, visible a partir de les ordinacions i la 
fiscalitat, en el nostre cas la imposició del peix fresc, a la qual hauríem d’afegir el 
delme i la lleuda20. Garantir el cobrament d’aquesta fiscalitat i assegurar el proveïment 
explicarien les normatives en matèria de preus i molt especialment la concentració de 
la venda en un sol edifici: la peixateria, acabada de reconstruir l’any 1600.  En aquest 
punt l’arqueologia ens mostra la realitat productiva de la pesca. La documentació ens 
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aporta llistats de preus que ens permeten conèixer les espècies i la valoració que se’n 
feia de cadascuna d’elles, però son les restes d’ictiofauna les que ens poden donar la 
imatge real dels taxons més capturats i fins a un cert punt del seu consum21.  

Però el control sobre l’activitat pesquera no es limità a la vigilància de la seva venda, 
sinó que també s’aplicà sobre els mitjans de producció, en concret amb la tolerància o 
prohibició de segons quines pràctiques. Dir això per un marc cronològic com el que 
estem tractant equival a fer esment del sardinal i dels primers sistemes 
d’arrossegament: el gànguil i posteriorment les parelles de bous. En el cas del sardinal 
la capacitat de resistència de la confraria de Sant Pere aconseguí l’any 1602 prohibir 
la pesca amb sardinal entre la torre del Llobregat i la torre de Montgat22, adduint 
causes comuns a altres territoris catalans. En el cas del gànguil tot indica que es va 
poder contenir si més no fins a ben entrada la segona meitat de segle XVII, encara 
que al final com es prou conegut s’acabarà introduint-se. L’arribada final del gànguil 
sembla que no es pot dissociar, almenys per a Barcelona, de la progressiva pèrdua per 
part del col·lectiu dels pescadors de capacitat per intervenir i fer valdre els seus 
plantejaments en matèries que abans hem assenyalat com la venda, el seu paper a la 
peixateria o el control sobre venedors de peix aliens a la ciutat. 

Per últim, el poder del Consell de Cent es manifestà de forma evident a través de les 
restes que ens han portat fins aquí: l’enderroc periòdic de les barraques de la platja. 
Sota l’acusació de que es cometien els grans “pecats” que hem vist abans, aquestes 
edificacions fetes amb materials peribles eren objecte de demolició, en el que fou un 
dels principals elements de fricció entre el consell i els pescadors. Aquestes fases de 
destrucció no serien sinó la manifestació d’una lluita pel control de l’espai de la platja, 
donades les dificultats de condicionar directament l’espai on es desenvolupava la part 
principal del treball pesquer: el mar. 

Si abans remarcaven que el poder actua com una relació i per tant es mou en els dos 
sentits, quina era la resposta dels pescadors i pescateres davant l’acció normativa del 
Consell de Cent, i a través de quines fonts la podem analitzar? Doncs com hem anat 
defensant al llarg d’aquest text, de nou és la combinació d’informacions diverses la 
que al nostre parer pot il·luminar una qüestió que situa als propis pescadors com a 
protagonistes. Una part d’aquestes contestacions, potser la més institucional, fou la 
presentació de diverses suplicacions al Consell de Cent, on s’exposaven els motius i 
els beneficis d’una pràctica determinada, com per exemple la pròpia construcció de 
les barraques o el canvis que a mitjan segle XVII es produïren sobre la forma de venda 
del peix, a ull o a pes23. Una segona forma de contestació que també es dedueix de les 
fonts documentals fou la capacitat dels pescadors de moure el seu producte i vendre 
en un altre indret, amb un evident perjudici pel municipi que es veia privat no només 
de l’aliment necessari, sinó també de la fiscalitat a ell associada.  

I si citem l’apartat fiscal, ja es pot deduir que una de les principals formes de 
contestació fou la venda il·lícita esquivant els llocs on es cobraven les imposicions. En 
aquest cas, les dades arqueològiques ens mostren que més enllà de les consideracions 
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morals que el consell pogués tenir sobre la vida a les barraques, el factor que realment 
li preocupava fou la gran quantitat de venda de peix que es feia directament a la platja 
o a les barques. Les més de 500 monedes que es van perdre, mentre canviaven de 
butxaca, i que s’han recuperat durant l’excavació d’una petita part de tot el barri de 
barraques, demostra que no només es venia molt, sinó que a més era una practica 
continuada, ja que durant tota la forquilla cronològica que hem registrat la presència 
de material numismàtic fou constant. 

A diferència de les anteriors respostes que no busquen la confrontació directa sinó 
evitar o pal·liar els efectes d’unes ordinacions determinades, un darrer grup que hem 
pogut documentar respon a una lògica d’oposició més o menys violenta. Els objectius 
d’aquesta violència són diversos però perfectament previsibles. S’injuriava de fet e de 
paraula als encarregats de cobrar les diferents imposicions, i el mateix ocorria amb 
aquells que de fora de Barcelona venien a vendre peix a la ciutat i si calia també als 
propis prohoms de la confraria de Sant Pere.  Un exemple més espectacular el 
representa la crema de dos gànguils ancorats al port de Barcelona l’any 168024.  

Creiem que els exemples citats mostren l’enorme interès que té fer un apropament a 
les ordinacions barcelonines des de la perspectiva de la dialèctica entre el Consell de 
Cent i els pescadors, en la mesura en que aquesta inclou temàtiques molt diverses des 
del control de l’espai, a les tècniques de pesca, passant per la fiscalitat. Si allà on el 
poder s’exerceix existeix la resistència la documentació judicial no massa desbrossada, 
especialment l’arxiu del veguer de Barcelona, obre un camp molt aprofitable per 
entendre els principals punts de fricció i les actuacions de pressió i de resposta dels 
pescadors. 

* * * 

A les pàgines precedents hem fet un intent per exposar les principals vies de recerca 
que la excavació de les barraques de pescadors i l’examen d’una part de la 
documentació disponible ens ha suggerit. Per descomptat que en molts casos 
l’apropament precisa de major profunditat, tant pel que fa a la cerca de més dades, 
com per afinar les interpretacions de les que ja tenim. En conclusió, és necessari 
tornar al jaciment i tornar als arxius, recuperar la part d’història que Barcelona deu a 
la gent dedicada a la pesca, i que la recerca esdevingui en record viu, creatiu i 
antagònic als intents de dissolució de la identitat urbana de Barcelona25. 

 

                                                 

Notes 
 
1 Sense cap ànim d’exhaustivitat podríem citar algun treball de Dario Bernal referents al sud peninsular 
com Bernal, Dario (ed.). Arqueologia de la pesca en el Estrecho de Gibraltar. De la prehistoria al fin del 
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mundo antiguo. Cadis: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicacions, 2009. Ibídem. Pescar con Arte. 
Fenicios y romanos en el origen de los aparejos andaluces. Cadis: Universidad de Cádiz, Servicio de 
Publicaciones, 2012. Per l’àmbit català es poden esmentar dos treballs del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya (MAC-Empúries) Pescadors de l’antiga Empúries. Girona: MAC, 2006. La salaó de peix a 
Empúries i a l’Escala. [L'Escala] : Ajuntament de l'Escala ; [Empúries] : Museo d'Arqueologia de 
Catalunya-Empúries, D.L. 2014. 
2 Des dels assentaments bascos a Terranova dedicats a la pesca de la balena i el bacallà fins les notables 
restes d’un poble pesquer a Walraversijde (Bèlgica). Azkarate, A. Hernández, J. A.; Núñez, J. Balleneros 
vascos del siglo XVI. Estudio arqueològico y contexto histórico (Chateau Bay, Labrador, Canadá). Vitoria-
Gasteiz: Gobierno Vasco, 1992. Tix, D.; Pieters, M. “Undestanding a medieval fishing settelment 
along the southern North Sea: Walraversidje, c. 1200-1630.” Beyond the Catch. Fisheries in the North 
Atlantic 900-1850. Boston: Brill, 2008, p. 91-121. 
3 Només podem citar i fora del citat marc cronològic l’apropament indirecte que es recull a Beltran de 
Heredia, J. “Una factoria de garum i salaó de peix a Barcino.” De Barcino a Barchinona (segle I-VII). 
Les restes arqueològiques de la plaça del Rei a Barcelona. Barcelona: MHCB, Ajuntament de Barcelona, 
Institut de Cultura Barcelona, 2001, p. 58-63. Ibídem. “La cetaria de Barcino. Una factoria de salazón 
del siglo III en el yacimiento de la Plaza del Rey de Barcelona.” III Congreso internacional de Estudios 
Historicos. El Mediterraneo: la cultura del mar y la sal.  Santa Pola: L’Ajuntasment, 2005, p. 191-197.  
4 En concret a les excavacions del carrer Sots-tinent Navarro, al peu de la muralla romana i més 
recentment a les excavacions represes a l’interior del Mercat del Born. Totes dues noticies varen 
aparèixer al compte de Twitter del Servei d’Arqueologia de Barcelona i del Born Centre Cultural. 
5 Com en el cas anterior els següent llistat no pretén ser exhaustiu Mutgé, Josefina.”L’abastament de 
peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle XIV.” Alimentació i societat a la Catalunya Medieval. 
Barcelona: CSIC, 1988, p. 109-136. Salicrú, Roser. “En torno al comercio de pescado atlántico ibérico 
en el Mediterráneo catalanoaragonés del siglo XV.” En La pesca en la Edad Media. Madrid: Sociedad 
Española de Estudios Medievales : Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC : Xunta de Galicia, 2009, p. 167-180. Vinyoles, Teresa. 
“La vida quotidiana de la gent de mar a la baixa edat mitjana.” Arqueologia Nàutica Mediterrània. 
Monografies del CASC 8. Girona: CASC, 2009, p. 585-592. García Espuche, Albert. “Espais urbans de 
la gent de mar: Barcelona segles XIV a XVIII.” Drassana, 2007, núm. 15, p. 36-53. No centrats 
exclusivament a Barcelona però d’enorme interès pel que fa als processos d’àmbit general: Martínez 
Shaw, C. “La pesca en la Cataluña del siglo XVIII. Una panoràmica.” Pedralbes. Revista d’Història 
Moderna, 1988, vol. 8, núm. 1, p. 323-338. Garrido, Alfons. Alegret, Juan Luis. “Evoluzione delle 
techniche di pesca e dell’uso del territorio: una panoramica a lungo termine.” Atti del II Workshop 
Internazionale HMAP del Mediterraneo e Mar Nero. Chioggia: ICRAM, 2006, p.116-126. Martín 
Corrales, Eloy. “La pesca en Cataluña en la Edad Moderna: una exitosa expansión per el litoral 
español.” Drassana, 2014, núm. 22, p. 78-95.  
6 Així es pot comprova en alguns reculls de plànols històrics de la ciutat com: Galera, M.; Roca, F. 
Tarragó, S. Atlas de Barcelona. Segles XVI – XX. Barcelona: Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 
1982. Veg. plànols 12 fins 77. 
7 Veg. nota 5. 
8 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) Registre d’ordinacions, 1B.IV-27, f.169v-172r. 
9 Galinié, H. Ciudad, espacio urbano y arqueologia. València: Universitat de València. Servei de 
Publicacions, 2012, p. 88-90. 
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10 El carácter revoltós dels pescadors i altre gent de Ribera a: Amelang, James. “People of the Ribera: 
Popular Politics and Neighborhood Identity in Early Modern Barcelona.” Culture and Identity in Early 
Modern Europe (1500-1800). Michigan: University of Michigan Press, 1997, p. 119-137. 
11 Aquestes expressions amb algunes variacions es troben entre 1586 fins a 1627.Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona (AHCB) Registre de deliberacions, 1B.II-95, f. 111v. 1B.II-124, f. 71v-72r. 
1B.II-136, 17r-v. 
12 El total de 349 fragments d’hams i els 79 ploms de xarxa, contra 3 daus i 13 fitxes de joc recuperats 
a l’excavació  mostren  com el registre productiu predomina sobre el lúdic. 
13  Si bé de caràcter més etnològic i cronològicament més actual, alguns estudis ha assenyalat aquesta 
diferència per gènere en els estris emprats per exemple en: Muntanya, Maria Teresa. Del sargit a 
l’armat dels arts de pesca. Barcelona: Rafael Dalmau, 2001, p. 154. 
14 AHCB. Registre d’ordinacions, 1B.IV-27, f.171v. 
15 AHCB. Registre d’ordinacions, 1B.IV-27, f. 170v. 
16 En aquest sentit malgrat l’obra de regulació que suposà Trento en matèria de religiositat popular, 
entre les restes de les barraques trobem algunes medalles religioses associades amb el món marí i 
pesquer com la Verge del Carme o la Madona de la Lettera de Messina.  És de gran interès en matèria 
de celebracions, tot i que de sentit confús, la noticia que recull el Manual de Novells Ardits sobre la 
crema de tres barraques l’any 1606 durant la vigília de Sant Pere. Agraïm l’Eliseu Carbonell que ens 
facilites aquesta referència, que alhora il·lustra com les  dades sobre la pesca antiga són en el llocs més 
insospitats.  
17 Aquesta darrera possibilitat sembla ser la que portà a la família Perramon, d’origen mariner a inici de 
segle XVII, a entrar en el negoci de la pesca, on acabaren enfrontant-se amb la confraria de Sant Pere 
l’any 1658, justament per la prohibició de pescar amb gànguil. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). 
Reial Audiència, 30802. Garcia Espuche també col·locà un membre de la família Perramon entre els 
pescadors “rics”, l’any 1691, propietari de cinc barraques. García Espuche, Albert. La Ciutat..., p. 410. 
18 Sobre aquest assumpte es poden trobar reflexions molt encertades encara que generals a: Foucault, 
Michel. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Madrid: Alianza, 1981. 
19 En els cas dels primers privilegis citats eren referents a les limitacions d’urbanitzar al voltant de la 
drassana vella, desapareguda pels volts de 1400, i al costat de la muralla, muralla que en tot cas no 
existia en temps de Pere III. Una lectura per  tant molt rigorosa. El segon cas es refereix evidentment al 
Princeps namque, en concret al privilegi atorgat per Jaume II l’any 1299. Les actes del consell permeten 
deduir que va existir una petició concreta per enrolar pescadors. AHCB. Registre de deliberacions, 
1B.II-125, f. 177v.; 1B.II-146, f. 214v-218r.  
20 Per a l’època medieval Pere Ortí ja va assenyalar els pescadors com un dels col·lectius més fiscalitzats. 
Ortí, Pere. Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV. Barcelona: CSIC, 2000, 
p. 423-425. 
21 Durant l’excavació es varen recollir més d’una tona de sediment amb restes d’ictiofauna els quals han 
estat processats i estudiats parcialment per Ricard Marlasca. Malauradament bona part de les restes 
encara estan per estudiar. 
22 AHCB. Registre d’ordinacions, 1B.IV-23, f. 243 r-v. 
23 AHCB. Registre de deliberacions, 1B.II-172, f.19r. 1B.II-163, f. 93r. 
24 Aquesta acció, en la què es pot ensumar una certa coordinació amb el pescadors de Tarragona, que 
també actuaren de la mateixa manera, donà lloc a un llarg procés. ACA, Consell d’Aragó, lligall 0210, 
núm. 001.  
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25 Des d’una perspectiva urbanística és molt gràfic el resultat de l’estudi coordinat per Mª del Carmén 
Tapia i Mercè Tatjer recollit a www.ciutatport.com.  El patrimoni i la memòria a les ciutats 
contemporànies a: CACCIARI, Massimo. La ciudad. Barcelona, 2010.   
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El "delme de peix" en la Costa 
Brava. Conflictividad social y 
fiscalidad en la crisis del Antiguo 
Régimen 
 

José Antonio Mateo Ovideo 
CITER-CONICET (Argentina) 
 
 

"...aixi fas memória dels 36 Canonges de Girona i alguns de Lloret, canonges 
lladres i aixís voldria que aquest paper anàs a la presencia de dits señors... de 
alabar a Déu guañarien gran mérit ara... que les diligències que ells fan no es mes 
que... xupar la sanch dels patrons... pobres a pescar peix que ells se menjaran a 
bostrum gust, se balan en les diligències .que dits señors fan, se balan dels 
comissaris per llevar la pell als pobres fent-los manases de anar a servir al rey. O 
rey nostrum monarca com... fan grans amanasas anals pobres de llebarlos la pell y 
en comta de encaminarse en lo cami del cel se encaminan en lo profundo de infern 
i si ells reflectisan lo que Déu los mana no farian lo que fan, baldria mes que 
s'encaminasen al camí del cel, anals canonges lladres de Lloret los voldria cremar"1 

Hacia fines del siglo XVIII y con mayor intensidad a principios del siguiente, la 
obligación  cristiana  de satisfacer  fiscalmente  al sostén de la iglesia parece dejar de 
lado el temor a Dios y enfrentar violentamente a sus abogados en la tierra con los 
campesinos. A fines del siglo de la luces – y la Costa  Brava es sólo un caso - 
comienzan a florecer los conflictos, organizados o no, entre aquellos que tienen que 
diezmar  y aquellos que perciben el diezmo, sean estos monasterios, cabildos 
eclesiásticos o señores laicos titulares de diezmo.2 

La supresión de este gravamen que se concretó hacia 1841 fue jalonándose de 
episodios que hicieron que al desaparecer su recaudación ya habla descendido hasta el 
piso en volumen y eficiencia. Esteban Canales nos muestra como en 1838 el último 
año en que fueron cobrados sin reducción de cuota, la recaudación ha descendido 
más del 60% tanto en la agricultura como en la ganadería. La comunidad que más 
baja recaudación reportó fue el País Valencia, colocándose Cataluña (junto a Aragón, 
Murcia,  Andalucía y La Mancha) en un segundo lugar en el soslaye del diezmo.3  
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La resistencia al pago voluntario de una tributación, que hunde sus raíces en el pasado 
medieval, va generando entre los perceptores la búsqueda y exhibición de los títulos 
que fundamenten que el origen del derecho no era dominical ni de señorío sino 
concesión eclesiástica hecha por el Papa. Así que en el Archivo Capitular de la 
Catedral de Girona nos encontramos con un grueso volumen titulado: 

“Copia delllibre de relacions dels obstentors de los decimes i primícies de les 
parroquies del Bisbat de Girona fetes por los reverends pares en lo any 1703  i copiat 
para l'administració general de rendes de la Sta. Església Catedral en lo any 1817 de 
altra copia feta en 1802 a expeses del illustrissim senyor Bisbe Dn. Joan Agapito 
Ramirez de Arellanos”4 

Las últimas fechas en que se copió este compendio de antecedentes y cantidades 
diezmadas al Cabildo de la Catedral son sugestivas de los momentos en los cuales las 
andanadas de protestas cundieron más fuertemente, esto es a fines del siglo  XVIII 
luego de la guerra de independencia en que los campesinos "...aprovecharon la 
coyuntura de la guerra para no pagar los derechos y prestaciones señoriales".5 El 
anuncio aparecido en el Diario  de Barcelona  el 31 de enero de 1793 – que 
reproduce Pierre Vilar – continúa siendo una impresionante ilustración de esta 
reacción señorial de eclesiásticos y laicos.6 

Sin embargo la aparente "liberalización de las trabas impuestas a las invisibles fuerzas 
del mercado" hicieron vanos todos los esfuerzos por mantener un privilegio que la 
práctica ya había dejado de lado, a pesar de los canónigos. Y si bien ganaron los 
pleitos interpuestos antes de la conmutación y posterior abolición la cesación del pago 
durante los largos años de tramitación de los expedientes y las bajas penas o 
conmutaciones impuestas a los amotinados muestran la febles y poco ejemplares 
victorias que obtuvieron. 

A pesar de la potencialidad de la fuente decimal, esta contribución no parece haber 
recibido en España un tratamiento muy extendido salvo el destacado análisis del Dr. 
Esteban Canales.7 Pretendemos a continuación llamar la atención hacia el diezmo del 
pescado como motor de conflictividad y protesta social dentro de los cambios y 
continuidades dejados por los procesos de fines del siglo XVIII. 

El diezmo del pescado 

¿Qué parte de ese diezmo pertenece a la pesca, es decir al "diezmo de mar"? No lo 
sabemos, y obviamente la nominación de "diezmos mayores" a los provenientes del 
cereal coloca en su lugar al resto de los productos que diezman. La marginalidad de la 
pesca en los estudios sobre el mundo rural alcanza también a este tipo de tributación:8 
Quiénes, cómo y cuánto pagan de diezmo de mar; cuáles eran sus variantes regionales 
de tributación, cuáles por la estacionalidad de las capturas, por el método de pesca... y 
un etcétera que puede ser interminable de lo que apenas hay indicios. 
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Tenemos noticia que algunos efectos de la supresión tuvo consecuencias diversas en 
las diferentes regiones como, por ejemplo, observó ese personaje peculiar que fue 
Frédéric Le Play, refiriéndose a la vida de una familia de pescadores de San Sebastián 
(Donostia) en 1856: 

"Contrariamente a lo que sucede en situaciones análogas, y a pesar de este celo 
religioso, la familia no efectúa ningún gasto en lo que se refiere a los deberes del 
culto. Ello se debe a que, desde la reciente supresión de los diezmos, el clero es 
pagado por el municipio, que atiende a ello por medio de un impuesto 
parcialmente proporcional. Este impuesto -cuya cuota se pacta entre los 
representantes del clero y los de la ciudad asegura todos los gastos del culto, de 
manera que los pescadores, en atención a su pobreza, se encuentran dispensados de 
ellos."9 

Sin embargo, sabemos que esta descripción cándida e inocente que nos trae Le Play 
ha tenido otras aristas más ásperas. Los argumentos en contra del pago de este 
impuesto de fundamento feudal fueron tempranamente esgrimidos por la temprana 
burguesía industrial, basados en la razón manufacturera de este producto. Como 
rescata Alonso Álvarez10 de uno de estos conflictos en 1783. El industrial - 
fomentador catalán  en  el Cantábrico -,  se  queja  de  que  él  compraba  el  
producto  para transformarlo en mercancía, pagaba los salarios a su operarios y había 
invertido en los utensilios para todo el proceso. Sumadas estas erogaciones al diezmo 
"apenas le quedaban “utilidades”, por lo que prefería hacer “cesión de las fábricas al cura 
para llevarse todas las utilidades que diesen”. 

Como afirma este autor, posteriormente la oposición al diezmo de mar fue afrontada 
ya en el siglo XIX más colectivamente en Galicia. Allí se denunció la facultad legal de 
la iglesia  para  cobrar  impuestos  a su industria  y se efectuó la amenaza – chantaje 
típico del empresario  al Estado: “si cierro mi industria se quedarán sin trabajo los 
marineros  y sin impuestos  el fisco” (incrementado esto por el gran consumo de sal 
del que la Corona tenía el monopolio). 

Los relatos  acerca del cobro  del diezmo son escasos  también. Una forma, la que  
parece haber sido usual en las costas valencianas, es  la que  nos relata este informe 
anónimo: 

"El tercio de él, lo percibía el llamado real patrimonio, y lo restante el cabildo de 
ésta iglesia Metropolitana [Valencia, JM]. Las autoridades civil y religiosa, 
interesadas en la utilidad de  tan  pingüe como tiránico impuesto, establecieron en  
el  edificio de  la pescadería el empleo de fiel credenciero con despacho real, para 
llevar la cuenta y razón exacta de las arrobas de pescado, que anualmente 
producía la pesca del mar, con distinción del bou y del palangre. Esta 
puntualísima noticia servía de base en el arriendo, que por cuatrienios verificaban 
a pública subasta. A ningún pescador le era permitido llevar a su casa el pez que 
cogía, ni venderlo en la playa, ni disponer de él, sino que desde el mar, vía recta y 
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•

sin extraviarlo por calles ocultas, le obligaban a entregarlo dentro de las puertas y 
rastrillos de la pescadería, en donde se pesaba por el arrendador y credenciero, y se 
le imponía el tributo con tropelías, vejaciones e insultos. Las menores ocultaciones 
se castigaban con la pérdida total del pescado, multas pecuniarias y aun con la 
confiscación de barcos y jarcias; llegando hasta el bárbaro extremo de abusar de la  
sagrada religión del juramento, para que el pescador en el año no variase de 
pesquería, ni extraviase la menor parte del fruto de su industria.”11 

Sin embargo, de esta descripción se puede inferir que el pago del diezmo de mar 
pareció tener variantes regionales importantes.  Por ejemplo en la isla de Arosa 
(Galicia) se pagaba de diezmo "un quiñón", esto es una parte proporcional por cada 
redada en el caso de la sardina y en cuanto al pulpo una libra de cada diez.12 Algo 
similar ocurría en Lloret de Mar donde se pagaba un "once" (9,1%) por  el arte, la 
encesa, la anguilera y el boliche; un "trece" (7,7%) por los sardinales, mientras que las 
batudas, nansas, pagaban  una parte de cada diecinueve (5,3%).13 

Relación entre los productos de diezmo y primicia en San Feliu 
de Guíxols en el quinquenio 1815-1819  

 
(Fuente: AHMSFG XI-3-4-83). 

La administración  podía efectuarse  directamente  por el perceptor o arrendarse por 
una suma fija y corriendo el arrendador  con el riesgo  de la captura (aunque  si la 
pesca era escasa poseer el 6 ó 7 % de todo el pescado  no le habría molestado  más 
que poseerlo  cuando todo el mundo  lo tenía, ya que como sabemos,  al pescado  hay 
mayormente que  venderlo  fresco). El pago del diezmo parece también haber variado 
de formas de percepción, siendo satisfecho en algunos casos en especie pero 
mayormente en metálico. 
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En cuanto a los montos recaudados la información es casi nula. Un documento 
hallado en Sant Feliu de Guíxols nos ha permitido realizar el Gráfico 1, en el cual 
podemos observar la relación entre los productos del diezmo y el monto en libras 
recaudado, vemos que durante 1815-1819 el "mezcladizo" es el producto que más 
dinero diezma, pero detrás de él se encuentra el pescado. Si consideramos que en Sant 
Feliu se diezma del pescado por "veintenas" (5%), probablemente deberíamos 
duplicar este valor. Está claro que el pescado es un producto de costa y a lo sumo una 
actividad menor con fines alimenticios de lagunas y arroyos, pero a nivel local las 
rentas decimales explican el interés de las partes por su percepción. 

En la Costa Brava había 16 puertos pesqueros dependientes que diezmaban en el siglo 
XVIII. En su mayor parte de la provincia marítima de Sant Feliu de Guíxols (Port de 
Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere, L'Escala, 
Torroella, Begur, la Calella de Palafrugell, Palamós, Calonge y el propio Sant Feliu 
del Guíxols). El resto dependía de la vecina provincia marítima de Mataró (los 
puertos de Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar)14. 

Tabla 1 Flota pesquera  de la Costa Brava según la revista  de 
176515 

Pesqueria Unidades pesqueras Diezma a: 

Begur 90 S/d 

Sant Feliu del Guíxols 86 Monasterio de Sant Feliu del Guíxols (5%) 

L'Escala 49 S/d 

Blanes 46 Duc de Medinaceli; 

Roses 41 Monasterio de Santa Maria de Roses 

Cadaqués 36 Universitat de Cadaqués16 

Calella de Palafrugell 30 Hospital de Hostalrich 

El Port de la Selva 25 Monasterio de San Pere de Rodas 

Lloret de Mar 25 Catedral de Girona 

Palamós 24 S/d 

Tossa de Mar 22 Monasterio de Ripoll (8%) 

Torroella 12 S/d 

Port de Llançà 9 Monasterio de San Pere de Roses 

Castelló d'Empúries 2 Condado de Empúries 

Sant Pere 2 S/d 

Calonge 1 Duque de Medinaceli 
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En orden decreciente de acuerdo con el número de embarcaciones pesqueras 
inscriptos (Tabla 1) se destacan los puertos de Begur y Sant Feliu de Guíxols en la 
provincia del norte y Blanes en la parte correspondiente a la provincia de Mataró.17 
Muchos de estos puertos pagaban el “delme de peix” o “ribatge” (en castellano, 
diezmo de pescado o ribage, por el pescado fresco que arribaba a las playas). A juzgar 
por uno de los reglamentos del Comisario Real de Guerra y Marina, y Ministro 
Inspector de la Matricula  de  las Provincias del Departamento de Marina de 
Cartagena Dn. Manuel Zaldive:18 

"... y bajando del total producto de la pesca la carnada (y el ribage en los puertos 
que lo pagan) tirará la cuarta parte;" 

En muchos de ellos la supresión del diezmo fue precedida y anticipada por conflictos 
y motines. Vamos a tratar a continuación acerca de dos de ellos, sucedidos en el 
tiempo. El primero, más violento y también más conocido, que se produjo en Lloret 
de Mar y que se recuerda como la "revolta dels Joseps" – ya que de los ocho cabecillas 
que terminan siendo condenados seis, llevaban ese nombre- entablada por los 
pescadores de ese pueblo contra el Cabildo Eclesiástico de la catedral de Girona  
(donde se conserva  casi toda la documentación), el  segundo  cuyas implicaciones de 
vía de hecho desconozco si existieron pero no se desprenden de la causa, entre los 
pescadores de Port de la Selva y Llançà contra el Cabildo de Monjes del Real 
Monasterio de San Pere de Rodes (cuya documentación se conserva en la Cofradía  
de  Pescadores  de  Port de la Selva)19, donde incluso los pescadores obtienen 
transitoriamente un dictamen de abolición apoyado por el Superior Consejo de la 
Guerra. 

El origen de ambas disputas tiene lugar en la rápida asimilación que, sin 
contradicciones confesionales, hacen los pescadores de la legislación con tinte liberal 
que va emanando desde el poder central, haciendo presente la contradicción señalada 
por E.P. Thomson para Inglaterra  

"Asimismo, la  experiencia de las  década  de 1790 resulta todavía  más  
complicada a causa  de las profundas divisiones internas en el seno de las 
autoridades gobernantes, con el gobierno central  imponiendo los dogmas  del 
laissez-faire mientras que alguna autoridades locales y los terratenientes 
tradicionistas intentaban controlar [...] En condiciones tan confusas es probable 
que encontremos contradicciones y algunos ejemplos de «estragos»"20 

Van a ser estas "contradicciones' entre el gobierno central, los estratos de poder 
intermedios, y los productores los que van a primar durante los dos procesos 
analizados; procesos ambos que forman parte no sólo de la historia de las 
transformaciones liberales sino  también en la historia de la resistencia, protesta y 
rebeldía de las clases subalternas. 
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La rebelión dels Joseps 

En el mismo año en que se establece la Matrícula de mar (1751) y quizás como un 
primer movimiento de una legislación de conjunto, una Real Orden demandaba a los 
Ministros  de Marina  de las provincias marítimas cada una de las tres Comandancias 
de Marina (Cartagena en el Mediterráneo; Cádiz en el Atlántico; y el Ferrol en el 
Cantábrico) que hicieran un estudio de los tributos que pagaban los pescadores, ya 
fuesen en dinero o en especie, sobre el pescado que se extraía en cada región con el 
objetivo expreso de aligerar las cargas a los pescadores y fomentar la pesca. Como 
sabemos las dificultades del reclutamiento de mareantes para la flota de la Armada 
impulsan la medida de la matrícula de mar mediante que –grosso modo  se 
intercambiaba el privilegio de la pesca en el mar –regalía real - a cambio del servicio 
en los bajeles reales.21 

El gremio de los pescadores  de Lloret, quienes administraban este privilegio hasta  la  
promulgación  de la matrícula, va a interpretar estos movimientos sobre tributos y 
jurisdicciones como la abolición de su deber de satisfacer el diezmo de pescado al 
Cabildo de la Catedral de Girona y dejarán unilateralmente de hacerlo, a pesar de que 
el cabildo catedralicio consigue una resolución real que obliga a los pescadores a 
seguir pagando. Suscitado como veremos por el poder central, se inicia un largo 
proceso de resistencia colectiva al tributo que se cierra con acciones directas que van 
del insulto y la agresión individual al motín. 

En Lloret, el diezmo de pescado no era administrado directamente por el cabildo 
eclesiástico sino que se arrendaba a particulares conjuntamente con otras 
prerrogativas y no se registran ingresos por tal arrendamiento entre 1752 y 1767. Es 
precisamente ese año en el cual una real cédula emitida en Aranjuez manda pagar el  
diezmo, resolución  que  los  síndicos  de  la  villa  y  los  administradores del gremio 
aceptan pero en disconformidad con los argumentos con que el cabildo fundamenta 
sus derechos. 

Este acatamiento formal no tuvo su contraparte en los hechos22 y las víctimas van a 
ser los colectores del diezmo, que son apedreados por chicas y muchachos mientras 
"blasfeman" contra la persona del sub-delegado de la Marina de Mataró, llegando 
incluso a robarles el diezmo recaudado. También llevan a cabo intentos de 
defraudación mediante estrategias tales como esconder la hora de regreso de pescar o 
la cantidad pescada. También se van a pescar a otros caladeros que no integran la 
jurisdicción de la Catedral, intentando evadir el tributo. 

El  cabildo  amenaza con llegar a la  excomunión  si  continúan  con  el "vandalismo" 
y que el diezmo se cobra por el pescado que entra a la playa de Lloret sin importar 
donde sea pescado. El movimiento siguiente de los pescadores es "resolver" pagar sólo 
el diezmo del pescado extraído con red, pero como el referente concreto que tenían 
los pescadores era el colector y no los sacerdotes, le van a hacer conocer esta 
resolución con muy poco tino, entre insultos tales como "puerco del canónigo de 
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Gerona", "que coman piedras los canónigos de Gerona, que para ellos son demasiado 
buenas", arrojándole arena, arrojando el pescado a la arena – para que lo tomaran los 
niños antes que él - y con la amenaza de no pagarle ni siquiera eso. Como otras 
formas de  protesta se  colocan  carteles como  el  del cementerio que figura  en el 
epígrafe y otros carteles anónimos son colocados por todo el pueblo.23 

Así las cosas, en julio de 1774 (a más de dos décadas de iniciado el conflicto) el 
Ministro de Marina transmite a los prohombres del gremio de pescadores de Lloret la 
"indignación del rey" por los problemas de pago del diezmo y la pena de 20 libras y 
dos años de servicio en la Real Armada para aquellos que no lo pagaran. El gremio 
hace saber que terminarán con la resistencia al pago pero apela la medida y los dos 
enviados a defender la apelación son encarcelados unos días en Barcelona. 

Las cosas se tranquilizan hasta que en 1783 (20 de febrero), y en 1784 ( 7 de marzo), 
se hacen públicas dos Reales Cédulas según las cuales todo el pescado estaba libre de 
cualquier "arbitrio o gabela municipal". Mediante este documento los pescadores de 
Tossa logran el fallo que estaban esperando y se liberan del pago del diezmo.24 Los 
pescadores alegan que lo que ellos pagaban desde el siglo XIV eran derechos de 
ribatge por título profano (por la venta de Guillen de Lloret al cabildo de la catedral 
de diversos derechos entre ellos el diezmo de pescado) y que por lo tanto estaban 
incluidos en las reales cédulas y dejan de pagar. 

Obviamente el cabildo solicita el amparo judicial y reclama el apoyo militar para 
obligarlos a pagar. Los pescadores en protesta dejan de pescar ya que "si no hi a peix 
no hi ha delme" (el cabildo dicen que miente y que si pescan)  y reclaman, dado que 
el soberano era quien tenía toda la regalía sobre el mar, "havia que protegir la llibertat 
y borrar les restes d'opressió feudal", ya que tal era el origen del derecho del cabildo 
catedralicio (además de acusarlos elípticamente de falsificar documentos al recordarles 
que no muestran los originales sino copias). 

Desde el momento inicial los pescadores no dejan de pleitear a través del gremio, a 
pesar de que todos los fallos les son adversos: el 24 de febrero de 1788 (tras cuatro 
años sin pagar25) es fijado por el Supremo Tribunal de Marina como día de pago del 
diezmo por todos los matriculados. Es el día del motín que se encuentra descrito y 
hermosamente ilustrado en el libro de Francesca Más i Marqués.26 

Tras  el mismo, el Auditor de Guerra del Ejército y Principado de Cataluña condena 
a los ocho cabecillas a penas que van de 6 á 10 años de prisión y diversas multas. Los 
implicados fueron:27 

Josep Macia (boticario)  
Josep Coll (labrador) 
Joan Mollera (labrador) 
Josep Garriga (marinero y patrón) 
Josep Comas (labrador) 
Josep Feliu (sastre) 
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Josep Macia i Fargas (pescador) 
Josep Buadas Boadas (pescador) 

Pero  tras ejemplar sanción  a la insubordinación de los pescadores, el rey, haciendo  
entender al Ayuntamiento  y al pueblo su benignidad  y conmiseración (y tras el pago 
de una multa) conmuta la sentencia y reduce las penas  a un año a los tres implicados   
principales   y  da  la  libertad  al  resto. Un  fondo común hecho por los pescadores  
para tal fin es el que se hace cargo de las multas.  

Esta  revuelta,  cuyos  ecos  durarán  hasta  al  menos  fin  del  siglo  XVIII,  nos 
muestra  la heterogeneidad  social  del "motín (baste  con  ver  las  ocupaciones  de 
los principales implicados), por lo que sus connotaciones se extienden más 
allá de una mera reivindicación gremial de sector. 

La Abadía de Rodes y el gremio de pescadores de la Selva 
y Llançà 

"Los pescadores obstinados en no pagar el diezmo de que se trata se han valido 
constantemente de todos los medios para entorpecer las providencias. [...] ...no 
hemos encontrado en los pescadores de La Selva y Llanga la docilidad que de ellos 
se exigía [...] ...el tribunal obrará conforme a Dios y justicia y removerá con mano 
fuerte todos los obstáculos que se opongan a que las providencias del Tribunal 
Superior sean ejecutadas”28 

El segundo conflicto, que se llevó a cabo más en el terreno legal y sin las escenas de 
violencia de Lloret (o  al menos no han trascendido), tiene lugar a partir de 1817 ente 
reverendo  Abad y Cabildo de Monjes del Real Monasterio  de San Pere de Redes  de  
la congregación benedictina  y el gremio de  matriculados  pescadores  del Port de la 
Selva y la villa de Llançà. El monasterio, luego de varios años sin percibirlo reclama al 
Ministerio de Marina que se le de vista del estado del expediente: 

“...pretendiendo que  el  gremio  de  matriculados pescadores de  la  Selva de  Mar 
continuasen satisfaciendo a dicho monasterio el diezmo y gabelas de pescado que se 
recoge y mata en aquellas aguas, y de que estaba en posesión por muchos siglos lo 
que había dejado de hacer dicho gremio a pretexto del real decreto de 20 de 
febrero de aquel citado año, referente a la abolición de privilegios exclusivos 
relativos a pesca; cuyo expediente se remitió a la Comandancia General de los 
Tercios Navales de Levante que entonces existían en este apostadero...” 

El Capitán general de la marina de Palamós recoge el auto del 8 de febrero de 1818 
del Auditor General de Guerra y de Marina en Cartagena que dictaminaba: 

“...que en reserva de su derecho a los matriculados del puerto de La Selva en la 
provincia de Palamós continúen estos satisfaciendo de diezmo del pescado y demás 
gabelas al Monasterio de San Pedro de Rodas; y para que puedan usar de él en el 
tribunal competente, líbreseles a la parte de dichos matriculados el oportuno 
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testimonio con inserción del  oficio  del  señor Comandante Principal de  los  
Tercios de  este departamento y de la presente...” 

Este va a ser la resolución  que el monasterio  intentará  hacer cumplir durante todo  
el  proceso dado que "promovidas posteriormente otras solicitudes y actuaciones por las 
partes, quedo paralizado." El conocido - y aplicado   hasta instancias  increíbles- 
recurso de la apelación y súplica entre los pescadores y sus representantes legales había 
logrado detener el curso de los acontecimiento que les era desfavorable hasta el 
dictamen  del Supremo Consejo  de la Guerra  ¡durante  14 años! Y aun demorarlo al 
menos cuatro años más. Obviamente  se les obliga a pagar, pero  los  pescadores   
siguen  apelando  y  logran  que  el  Inspector  de  matrículas  en Comisión  tomando  
autos de los  reclamos   por  parte  de  los  directores  y  demás funcionarios  del 
gremio de pescadores de La Selva emitiera el siguiente despacho: 

"Inmediatamente teniendo presente cuanto sobre el derecho de diezmo se ha 
hablado como la Real Orden del 21 de setiembre de 1828 en la que 
conformándose S.M. con el parecer del Excelentísimo Señor Director de la Real 
Armada se dignó declarar que S.E. había cumplido con lo que predicaban las 
ordenanzas mandando cesase el diezmo y cualquier otra clase de gabelas y 
contribuciones que pagasen los matriculados, dispuso que estando ya en vísperas de 
presentarme en la provincia de Palamós se suspendiese la providencia hasta que 
ilustrado del expediente pudiese hablar sobre el particular. Hoy día de la fecha ya 
constituido en ésta capital me he informado del expediente y de cuanto sobre este 
particular ha versado. Y como la providencia de V.S. de 18 de febrero último se 
refiere a las de 18 de febrero y  9 de abril de 1818, se que por las altas ocupaciones 
de ese tribunal no se ha tenido presente lo determinado acerca de que los 
matriculados cesen en el pago de diezmo pues la Real Orden que dejo citada aun 
cuestionada por la queja del apoderado del Reverendo Obispo de la Santa catedral 
de Tuy como se conforma con lo determinado por el Excelentísimo señor Director 
General y éste mandó a los departamentos y apostaderos se celase que los 
matriculados no pagasen diezmo ni contribución alguna sin que precediese real 
determinación, parece debe suspender la providencia con tanta más razón cuando 
que en ese expediente separado pero referente al asunto en cuestión encuentro una 
Real Orden de 25 de octubre de 1829 en que habiéndose dado cuenta al Rey 
Ntro. Sr. De las instancias del Abad de San Pedro de Rodas solicitando no se le 
impidiese el goce de los derechos de diezmo de pescado que disfrutaban por Real 
Concesión en los mares y calas de las villas de Llan,.a se dignó S.M. resolver que 
los interesados acudiesen a usar de sus derechos en los tribunales a donde 
corresponde, y como a mi entender los tribunales a que se refiere son los supremos 
según se deduce del contex1o de la citada Real Orden del 21 de setiembre de 
1828, espero que V.S. aprobará esta mi determinación, si la encuentra justa, 
mientras que concluida la revista de este tercio doy parte a S.M. Se que me está 
prevenido de cuanto ejecute en la revista; más si no obstante mis razones creyese 
S.E. carezco de fundamento para lo que he determinado, con su superior aviso se 
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pondrá inmediatamente en ejecución la citada providencia de 18 de febrero de 
este año”29 

Pido disculpas por la longitud de la alusión, pero creo que reviste importancia el 
testimonio  mediante  el cual  se  suspende  el pago  del  diezmo  de  mar,  alegando  
la citada  real orden  y el  fallo que le negaba el derecho del diezmo al hospital de 
Hostalrich (dependiente de la Catedral del Tuy), poniendo al Supremo Consejo de la 
Guerra como tribunal competente y agregando: 

“...en la corte existe un escrito muy luminoso dado en 6 de julio de 1828 por el 
capitán de Navío don Francisco  Baldano, comandante  entonces  de esta 
provincia;  por él se demuestra la ninguna razón con que el Monasterio de San 
Pedro de Rodas pretendía seguir cobrando el referido diezmo”30 

El auditor de motu propio entonces determina en virtud de lo expuesto en este 
informe el 10  de setiembre de 1831  el pago del diezmo. La atrevida, irreverente y 
hasta provocadora resolución del auditor es revocado 10 días más tarde luego de que 
los representantes legales del monasterio presentarán un extenso escrito al tribunal 
intermedio, la Comandancia General de Marina en Cartagena, en el cual exponen las 
“equivocaciones” en que había incurrido el dictamen del auditor. En primer lugar 
que la Real Orden del 21 de setiembre de 1828 ya estaba derogada al utilizarla el 
Auditor y el hospital de Hostalrich ya había recuperado su diezmo de pescado. 
Además se queja a este tribunal -al que reconoce como el adecuado para llevar la 
causa- que el de alzada,  el Supremo Consejo de la Guerra, del que dependía el 
auditor, les había franqueado  "...para  su  mejora  los  oportunos  ‘testimonios’ a  los 
pescadores  y "... admitido las instancias que le presentaron los matriculados, 
oyéndolos y acordando sobre ellos las providencias oportunas" (concretamente para 
escabullir el pago del diezmo entre 1817 y 1831). 

Los pescadores continuarán apelando hasta 1834,  es decir a dos años de la Ley de 
Conmutación,  en que se cierra el caso -si bien en el expediente no consta el pago. 
Los últimos recursos de los gremios de mar son el de declarar "cosa juzgada" el hecho 
y cerrar con el dictamen de auditor (que en principio la Comandancia de Marina de 
Cartagena había aceptado) y, como el expediente había hecho hincapié en el caso de 
La Selva, los pescadores de Llanya ni cortos ni perezosos intentaron vanamente 
apartarse de los dictámenes desfavorables. 

No  tenemos aquí como en  el caso de Lloret información acerca de los disturbios que 
seguramente este conflicto provocó en el cara a cara local, sin embargo se notan en 
este caso más claramente las contradicciones de que habla Thompson quizás por el 
grado avanzado de decadencia de la institución del diezmo que por rebeldía y la 
defraudación como formas de lucha.31 

Lo cierto es que la generación que sigue a los acontecimientos -salvo por las marcas 
dejadas en la memoria- no la conocerá, aunque no está claro en que medida si en 
alguna los cambios fueron favorables para ellos. La conmutación del diezmo por otros 
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tipos de exacciones y "paquetes" tributarios en moneda sobre una producción 
doméstica como era la de los pescaderos costeros, sector que en algunos aspectos se 
acerca y en otros se aleja del campesino agrario, seguramente tendió a desestructurar 
su economía al igual que a estos32 sufrió de alguna manera también ese efecto de 
"metamorfosis camaleónica del feudalismo" del que habla Josep Fontana al referirse a 
la enfiteusis.33 

Algunas consideraciones finales 

Aunque mi  inserción en esta problemática presenta aun muchas carencias de 
reflexión, maduración, y de conocimiento fáctico, creo que los conflictos sobre 
diezmo de mar no parecen haber sido un tema menor en las transformaciones que la 
caída del Antiguo Régimen habían traído consigo. Los casos trabajados hacen 
referencia a otros conflictos que parecen haberse multiplicado por toda la costa, 
acaecidos en San Feliu de Guíxols, Blanes, Tossa, Arenys, Canet... y probablemente 
existan otros de los que aun no tenemos noticia. 

Estas  revueltas se dan en los momentos de crecimiento demográfico y económico 
que vive toda Cataluña tras la Guerra de Sucesión. Estos tiempos son también de 
laicisación y liberación de la economia y en parte de la política. En este clima y como 
ya lo habla  observado Esteban Canales, "la difusión de argumentos contrarios al 
diezmo, colaboró en crear una actitud de resistencia a su pago".34  Siendo el Estado en  
muchos  casos  el que induce  dichos  argumentos. La  actitud de  los cabildos de 
monjes y seglares no se ajusta a estos cambios sino a perfeccionar y aumentar sus 
ingresos  mediante la extracción de  rentas en los mismos términos “tradicionalistas” 

Cabe destacar en ambos conflictos la participación de los gremios, que si bien se 
hubiera podido hipotetizar que habían perdido fuerza luego de la implantación de la 
matricula de mar (y dejando de ser ellos los que administraban el privilegio de 
pescar), asumen un rol protagónico medular en el desarrollo de los procesos, 
poniéndose y exponiéndose los prohombres a la cabeza de los mismos. Es más, a 
juzgar por el dictamen del Auditor del Supremo Consejo de la Guerra, el cual toma 
parecer a los prohombres, los intereses entre esta instancia y los gremios parecen 
haber coincidido. 

Quizás porque de las tres instancia involucradas35 es esta la menos complicada con la 
politica local y la más interesada en promover la actividad pesquera, ya que de ella se 
proveia del grueso de la marineria militar (con el nuevo impulso que ésta toma en la 
España ilustrada). 

Obviamente esta coincidencia coyuntural podía darse mientras los amotinados, como 
señala Thompson para los motines ingleses "no lanzaran un desafío directo contra  todo  
sistema de  propiedad  y  poder,  y mientras  así fuese  y  se evitase la violencia, las 
autoridades eran a veces cómplicés".36  Siguiendo la linea de análisis de este autor, el rey, 
como fuente de legitimidad casi divina, es el que quiebra el fundamento "moral" de 
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esta tributación y los pescadores ven una brecha, un posible, para poder sacar partido 
y obtener una victoria en el campo político "... y su ejercicio de la fuerza en el margen 
de la legitimidad y de la legalidad era una forma real, aunque  limitada,  de  ejercer  
poder  político”.  A  decir  verdad,  los  motines eran  un momento  constituyente 
dinámico en el sistema de propiedad y poder.37 Podemos afinmar que el declarar 
unilateralmente abolido el diezmo por una libre interpretación del curso de la 
legislación o dejar de pagarlo durante la tramitación de los procesos,38 o interpretar 
discrecionalmente la forma de pago, sumado a los malos tratos e insultos a los 
colectores es estar "en el margen de la legitimidad y de la legalidad" y los pescadores 
caminaron sobre ese margen siendo relativamente sancionados cuando lo traspasaron 
con violencia extrema. Creo que  es cierto que la protesta social que hemos visto se 
suma a las formas de práctica política de los sectores subalternos por estos tiempos; 
pero creo también que – de forma similar que el empleado indolente en las empresas 
públicas en procesos de liberalización y alejamiento del Estado – el pescador también 
actuó como un peón político del poder central “vaciando” de legitimidad a las formas 
tradicionales de exacción de rentas y jugando sin saberlo a favor de las reformas 
liberales y de quienes de ellas se beneficiaron. 
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1 Cartel colocado en el cementerio de Lloret durante la "revolta deis joseps' (citado por Mas i 
Marqués, F. La Revolta dels  Joseps. Un conflicte dels pescadors de Lloret  al segle XVIII. Lloret: Club 
Marina -Casinet, 1988, pp. 52-53 [copia textual]. 

2 Esteban Canales destaca la singular participación de laicos en la percepción del diezmo en Cataluña, 
percibiendo el 31,6% en la diócesis de Urgell y 24,3% en la de Tarragona. Canales, E. "Diezmos y 
revolución burguesa' en García Sanz, A; Garrabou, R. Historia agraria de la España contemporánea. 1. 
Cambio  social y nuevas  formas  de propiedad (1800-1850). Barcelona: Critica, 1985, p. 246). De los 
expedientes del proceso seguido entre el monasterio de Rodes contra los gremios de mar del Port de la 
'Selva y L'Escala (Arxiu de la Cofradía de Pescadores del Port de la Selva, documento simple) tenemos 
que Blanes diezma al Duc de Medinaceli y Canet y Arenys al Marqués de Aitona. En el caso particular 
de Cadaqués eran percibidos por la Universitat. Rahola Tremols, F. "Algunas noticias acerca de las 
antiguas comunidades de pescadores en el Cabo de Creus”. Memoria de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 1904, vol. 8, p. 455-487. En otro ejemplo, en la ciudad de Barcelona, el Abad del 
Monasterio de Monserrat y la Abadesa del Monasterio de Sant Pere de Puelles, conjuntamente con el 
gremio de sastres de Barcelona tenían derechos sobre los peces pescados fuera de los ténninos 
marítimos de la población que entraba a la ciudad. Colldeforns Lladó, F. Historia de los gremios de mar 
de Barcelona, 1750-1865. Barcelona: Gráficas Marina, 1951, p. 72. 
3 Canales, E. "Diezmos y revolución burguesa…" op. cit. p. 250-252. 
4 Arxiu de la Catedral de Girona (ACG). Delmes 
5 Moliner, A. Estructura, funcionamiento y tenninologla de las Juntas Supremas provinciales en la guerra 
contra Napoleón. Los casos de Mallorca, Cataluña, Asturias y León. [Memoria de Doctorado]. Bellaterra: 
UAB, 1981; citado en Canales, E. “Diezmos y revolución burguesa" ... cit. n. 17. 



113 
 

                                                                                                                                      

6 Vilar, P. "La fi des elements feudals i senyorials a Catalunya als segles XVIII i XIX. Amb alguns punts 
de vista comparatius pera la resta d'Espanya i peral Rosselló" L’Avenç, 1977, núm. 1, p. 76  
7 Además del citado precedentemente, ver entre otros trabajos de este autor. “Los diezmos en su etapa 
final" La economía española a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XIX. Madrid: Alianza-Banco de 
España, 1982, vol. II, p. 105-187 
8 Algunas excepciones son el citado de Francesca Mas i Marqués; Díez de Salazar Fernández, L. M. El 
Diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar de Castilla (siglos XIII-XVI): aportación al estudio de la Fiscalidad 
guipuzcoana. San Sebastián: Grupo Doctor Camino de Historia, 1983; y poca cosa más. 
9 Le Play, F. "Familia pescadora de San Sebastián (Guipúzcoa), 1856". Campesinos y pescadores del 
norte de España. Madrid: MAPA, 1990, p. 125. 
10 Alonso Álvarez, L. Industrialización y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen, 1750-1830. 
Madrid: Akal, 1976, p. 130 
11 0bservaciones sobre la pesca llamada de parejas de bou: utilidad y necesidad de su uso en el Golfo de 
Valencia. Valencia: José Ferrer Orga, 1821  
12 Alonso Álvarez, L. “Industrialización ...” op. cit., p. 132 
13 Mas i Marqués, F. La revolta dels Joseps..., op. cit., p. 35 
14 La provincia de Mataró se completaba con Malgrat, Calella, Pineda, Canet, San Poi, Arenys de Mar, 
Mataró, Vilassar, Premiá, Caldes, Llavaneres, Masnou, Alella, y Tiana. Llovet, J. La Matrícula de mar i 
la provincia de Mataró al segle XVIII. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1980, p.58. 
15 Fernández, R.; Martínez Shaw, C. "La pesca en la España del siglo XVIII. Una aproximación 
cuantitativa (1758-1765)”. Revista de Historia Económica, 1984, vol. 3, p. 183 - 201. 
16 Desde el principio del siglo XIII se denominó así a la colectividad de habitantes de una ciudad o una 
villa revestida de una cierta personalidad pública, premunicipal, a la cual le eran reconocidos unos 
privilegios 1 una cierta representación delante del poder real o señorial o delante de terceros. Diccionari 
de la Llengua Catalana. Barcelona: lnstitut d'Estudis Catalans, 1995). 
17 Será este puerto el más importante de la provincia con 65 embarcaciones en dicho año. Llovet, J. La 
Matrícula de mar... 
18 Zalvide, M. Reglamento de Pesca y Navegación. 27 de agosto de 1763. Madrid: MAPA, 1982, p. 46. 
19 “EI Reverendo Abad y Cabildo de Monjes del Monasterio de San Pedro de Rodas contra los gremios de 
mar del Puerto de la Selva y villa de Llançà.” Cofradía de Pescadores de Port de la Selva. Documento 
simple. 
20 Thompson, E. P. "La economía moral revisada”. Costumbres en común. Barcelona: Critica, 1993, p. 
330. 
21 Estas medidas van endureciéndose progresivamente como muestra esta solicitud que hace Manuel 
Zaldive en el reglamento citado: "El abuso introducido en la práctica de la gracia otorgada al Duque de 
Medina-Celi, así en el condado de Ampurias, comprendido en la Provincia de San Feliu, como en el 
Vizcondado de Cabrera y Bas, que pertenece a ésta, para la subrogación de terrestres a matriculados en la 
pesca, merece se corte cuanto antes, y con toda eficacia, pues barrena los privilegios de la matrícula, la 
agravia y estorba su fomento". Zalvide, M. Reglamento…, op. cit., p. 137 
22 Los conflictos por la recaudación de diezmos arrendados parece fue habitual. En la llanura 
pampeana por los mismos años los recaudadores eran expulsados con insultos 'y varios cortes de 
manga' (butifarras) o dejaban las parvas abandonadas con una cruz de palo sobre ellas indicando su 
destino como silenciosa protesta. Las creativas estrategias de los pescadores también me recuerdan 



114 
 

                                                                                                                                      

mucho a las de los labradores pampeanos, donde se quitaba la simiente antes de pagar diezmo, o no se 
lo pagaba si no se llegaba a diez fanegas de cosecha ya que "si no hay diez no hay diezmo”, se decía. 
23 Sobre el escrito anónimo como foma de protesta social Thompson, E. P. "El delito de anonomato". 
Tradición, revuelta y conciencia de clase. Barcelona: Crítica, 1979, p. 173-238. 
24 Como también se puede leer en el reglamento de Zaldive, ya en 1763 se habla iniciado un proceso 
en este sentido: "Por ahora y hasta que infomado el Rey de lo perjudicial que es a la matícula el ocho por 
ciento de toda pesca de los mares adyacentes que cobra el Reverendo Abad de Ripoll con despacho del Consejo 
de Castilla de mil setecientos setenta y cuatro, se digne resolver lo que sea de su Real Agrado, continuará este 
pago" Zalvide, M. Reglamento…, op. cit., p. 149.  
25 No se realizó depósito como en el conflicto entre Calella y el hospital de Hostalrich. 
26 Mas i Marques, F. La Revolta dels Joseps..., op. cit. 
27 Ibidem, p. 63 
28 EI Reverendo Abad y Cabildo ... doc. cit. f. 64. 
29 Ibídem, f. 45 y ss. 
30 Ibídem 
31 Fontana, J. La época de las revoluciones. Barcelona: Planeta, 1991, v. 10. Canales, E. “Diezmos y 
revolución burguesa…”, op. cit., p. 254. 
32 Fontana, J. La revolución liberal. Política y Hacienda en 183-1845. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, p. 336. 
33 Ibídem, p. 296 
34 Canales, E. “Diezmos y revolución burguesa…”, op. cit., p. 255 
35 De menor a mayor. Comandancia Militar de Marina Provincial (en la delegación), Comandancia 
General de Marina (en Cartagena) y en la corte el Supremo Consejo de la Guerra. 
36 Thompson, E. P. "La economla moral .. .", op. cit. p.331. 
37 Ibídem 
38 Si bien es cierto que en algunos casos el diezmo (o parte de él) se depositaba como nos es conocido 
por el caso del hospital de Hostalrich 

 



115 
 

 
 
 
 
La pesca en blanc i negre 
 

Miquel Martí 
Museu de la Pesca 
 
Joan Lluís Alegret 
Càtedra d’Estudis Marítims. Universitat de Girona 
 

La pesca costanera és una activitat de subsistència que podria considerar-se 
simultàniament com una activitat de caça i de recol·lecció, i que té certes similituds 
amb l’agricultura. A diferència de la caça i la recol·lecció, la pesca ha esdevingut una 
activitat econòmica important, que avui dia, en molts indrets del món, ja té un 
caràcter estrictament industrial. Però més enllà de la seva dimensió econòmica, la 
pesca és també una forma de vida, una forma de veure el món, una forma de conèixer 
i relacionar-se amb la Natura, en definitiva, una activitat humana que ha dibuixat un 
paisatge litoral i que ara corre el risc de desaparèixer. 

Les pàgines que teniu a continuació pretenen explicar el que ha estat la pesca, des de 
la perspectiva històrica, com s’han organitzat els pescadors catalans, com s’ha 
desenvolupat, amb el pas del temps, el procés extractiu, quins sistemes de pesca s’han 
utilitzat tradicionalment, com eren les embarcacions de pesca, etc., per tal que les 
imatges que aquí es recullen puguin il·lustrar tot un món, el que gira entorn de la 
pesca. 

 

Una mica d'història 

Les referències històriques sobre la tradició pesquera al nord-est de la Mediterrània es 
remunten a l’època fenícia i romana. Les excavacions arqueològiques realitzades al 
llarg de tot el litoral català estan posant de manifest l’existència d’una incipient 
indústria de salaó ja en època fenícia, i abastament desenvolupada en època romana.  
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Tot això ens demostra la importància relativa que en aquella època ja tenia l’activitat 
pesquera, dedicada principalment a pesqueres de subsistència a més de la producció i 
exportació de garum, o salsa de peix, vers la metròpoli, o vers altres zones d’ocupació 
de l'Imperi Romà. Aquestes evidències arqueològiques ens marquen una primera 
pauta d’assentament de les poblacions pesqueres en el litoral de la mediterrània nord-
occidental, condicionada tant per la disponibilitat en les proximitats de salines i 
d'aigua, elements indispensables per la preparació del garum, com per l’existència de 
zones apropiades i protegides per la pràctica de la pesca a prop de les costes. 

En relació a les formes d’organització dels pescadors d’aquella època, així com de les 
formes de regulació de l’accés als recursos, es coneixen poques coses pel que fa a 
l’actual litoral de Catalunya, si exceptuem tot allò relatiu a la indústria de la salaó del 
peix. 

En època medieval, al litoral mediterrani nord-occidental es van anar produint 
diferents canvis d’ordre socio-polític que van incidir directament sobre l’activitat 
pesquera i la vida dels pescadors, fins arribar a transformar les seves pautes 
d’assentament, organització de la producció i accés als recursos. Aquests canvis 
estaven relacionats directament amb la inseguretat de les zones marítimes, l'extensió 
dels dominis feudals vers la mar, així com amb la subsegüent feudalització de 
l’activitat productiva pesquera al llarg de tot el litoral.   

 

La inseguretat a la mar 

La inseguretat en l’espai marítim en el que els pescadors realitzaven la seva tasca es 
devia a la presència de pirates nord-africans que atacaven i saquejaven les poblacions 
costaneres, segrestant de forma sistemàtica embarcacions i pescadors que eren venuts 
com esclaus al nord d’Àfrica o entraven en el lucratiu negoci de la redempció de 
captius. Aquesta situació va provocar que, durant alguns segles, la pesca fos una 
activitat insegura i sotmesa a tot tipus de riscs a més dels  propis de l'activitat 
productiva en el mar. També va suposar que els pescadors s’haguessin d’organitzar 
amb l’objectiu de recaptar fons i poder alliberar els seus membres captius, a més a 
més de donar el mínim suport o ajut davant les calamitats, desgràcies o qualsevol altra 
necessitat dels pescadors o de les seves famílies. 

Per a protegir-se d’aquesta situació, els habitants de las poblacions costaneres es van 
instal·lar a l’interior, en llocs protegits, o no visibles des de la costa, situació que es 
mantingué fins ben entrat el segle XVIII.1 Per aquest motiu, la major part de les 
poblacions litorals no pogueren desenvolupar una activitat pesquera important, a part 
del que significava la manca de ports o proteccions naturals. Els pescadors que es 
mantingueren en el litoral quedaren com a grups aïllats, separats de la resta de la 
població, la qual cosa, ben segur, va contribuir a la seva marginació, situació 
característica que s’ha mantingut fins temps molt recents. Per aquest  motiu, tan sols 
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en les poblacions costaneres amb edificacions defensives construïdes pel senyors 
feudals es pogueren desenvolupar activitats pesqueres que per aquest mateix motiu es 
veieren sotmeses a una major explotació feudal. 

Per poder pagar els rescats que per ells es demanaven, algunes organitzacions de 
pescadors crearen un fons de rescat per a quan algun dels seus membres era fet captiu. 
Aquest és el cas, per exemple, de l'associació de pescadors existent a Cadaqués, al llarg 
de la baixa edat mitjana i part de l'època moderna. En ella, cada unitat de producció, 
anomenada també companyia o encesa, tenia establert el "tresor de cativs" que era un 
fons de diners creat amb una part de la pesquera destinada específicament a aquest fi. 
Aquest és un bon exemple de l'existència, ja en l' Edat Mitja, d’un sistema de 
protecció social desenvolupat pels propis pescadors i que es va fer extensiu també a les 
eventualitats d’altres desgràcies. Al llarg dels segles XVI al XVIII aquest tipus 
d'assegurances es generalitzaren entre les Confraries i Gremis de tot el litoral, i per 
això s’organitzaren sistemes de recaptació i de gestió econòmica específics, com en el 
cas ben documentat de la població de Blanes. 

A partir d’aquests dos exemples es pot concloure que entre els pescadors de la 
mediterrània nord-occidental, ja des de la Edat Mitja, i sobretot entre els segles XVI i 
XVIII, començaren a desenvolupar-se diferents formes de protecció i de cooperació 
mútua que serviren per establir les bases de l’actual sistema de seguretat i protecció 
social. Aquests sistemes estaven basats en la pròpia comunitat i dotaven a aquesta 
d’una unitat d’acció i d'una autonomia característiques de cadascuna d’elles.          

 

La feudalizació de l’espai marítim-pesquer 

El segon procés amb una forta incidència sobre l’activitat pesquera fou l’extensió de la 
jurisdicció feudal fins la línia de costa i mars adjacents. Aquests fet es va originar a la 
Mediterrània nord-occidental al llarg de l'Alta Edat Mitja i va provocar l’aparició de 
diferents tipus de servituds feudals, de manera semblant a les de suportaven els 
pagesos en aquesta mateixa zona de la Mediterrània i, que en el cas de la península 
ibèrica,  van desaparèixer mitjançant el Real Decreto de 20 de febre de 1817, pel qual 
es derogaren tots els privilegis feudals sobre les pesqueres.   

Aquestes servituds feudals es basaven en l'existència d’un dominium o propietat 
hereditària sobre el mar, i conseqüentment en l'existència d’un dret sobre aquest tram 
del litoral per part del senyor feudal, laic o eclesiàstic. Aquest dominium es traduïa en 
l'aplicació de tres possibles formes d'extracció de renda halieutica. La primera era la 
renda en treball, que consistia en l'obligació de sortir a pescar pel senyor feudal i 
donar-li les captures obtingudes. La segona era la renda en producte, és a dir, 
l'obligació d'aprovisionar la taula del senyor feudal, o del monestir, amb una part de 
les captures realitzades pels pescadors. La tercera era la renda en valor, que consistia 
en l'obligació de pagar una part del valor de las captures realitzades en les zones sota 
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jurisdicció del senyor feudal. A Catalunya, aquesta renda en valor es coneixia 
genèricament com “el delme del peix” i s’anomenava així perquè solia equivaldre a la 
desena part de les captures realitzades. En alguns casos, també s’aplicava una renda 
sobre las captures realitzades fora del propi domini feudal, la qual cosa transformava 
aquesta renda en una renda sobre desembarcaments de les captures, més que en una 
renda sobre la pesca en si mateixa. 

Aquestes relacions de vassallatge, pròpies de servituds de caràcter agrari, eren més 
fàcilment aplicables als pagesos que als pescadors. Per aquest motiu, el control feudal 
sobre un tipus de pesca a petita escala, que freqüentment es combinava amb 
l'agricultura, portà al reconeixement de certs drets sobre les pesqueres de subsistència 
a les poblacions marineres, reservant-se els senyors feudals i els monestirs les 
concessions per l’establiment d’almadraves, l’explotació dels recursos més valuosos  
com el corall o les parts més exquisides de certes espècies, a més  a més de les rendes 
abans descrites. 

L’àmbit territorial que assoliren els dominis feudals a la costa fou molt ampli, mentre 
que tan sols unes poques poblacions quedaren lliures d’aquest vincle. En aquest  
sentit existia una diferència bàsica entre les poblacions sotmeses a la jurisdicció feudal 
i les que estaven sota jurisdicció reial. Les primeres, que eren majoritàries, es 
caracteritzaven per dependre directament del senyor feudal, mentre que les 
poblacions sota jurisdicció reial gaudiren d'una relativa llibertat, ja que no estaven 
sotmeses a rendes senyorials i els seus habitants podien assentar-se lliurement en 
aquelles zones. En aquest sentit, algunes Cartes Pobla de localitats del litoral català 
feien esment explícit a les avantatges que els pescadors podien treure d’aquesta 
situació, com en el cas de la Carta de Poblament de Tossa de Mar, datada l'any 1186, 
i la de Palamós de 1279. 

Si prenem com a referència les poblacions de la costa catalana per mostrar l’extensió 
marítima dels dominis feudals, podem observar com la presència feudal estava molt 
generalitzada. Per exemple, els pescadors de Sant Feliu de Guíxols estaven sotmesos al 
domini senyorial del Monestir de la mateixa localitat; els pescadors de Tossa de Mar 
estaven sota el domini del Monestir de Ripoll; els pescadors de les poblacions de 
Blanes, Malgrat, Pineda, Calella, Sant Pol, Canet i Arenys, estaven sotmesos al 
domini feudal dels Ducs de Medinaceli; els pescadors de la ciutat de Barcelona 
estaven sotmesos al domini dels Monestirs de Montserrat i de Sant Pere de les Puelles 
a la mateixa ciutat comtal. En canvi, altres poblacions com Palamós, Vilanova i Sant 
Carles de la Ràpita varen estar directament vinculades a la figura del rei. A Sant 
Carles, per exemple, el rei tenia la propietat formal del mar, però era el Gremi de 
Pescadors qui tenia el dret d’explotació dels recursos. 

A través d’aquestes dades podem veure com la vinculació de les comunitats de 
pescadors vers els poders feudals era quasi total; si més no, el nivell d'organització 
intern i de gestió dels recursos continuava corresponent a cada comunitat i es 
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realitzava per mitjà de les Confraries o Gremis, sense que cap instància exterior a elles 
participés en el procés de presa de decisions.    

 

Els orígens de l’associacionisme pesquer 

Les primeres associacions de pescadors a la Mediterrània nord-occidental daten del 
segle XII. Inicialment aquestes associacions varen nèixer com agrupacions religioses 
amb certes funcions de caràcter social, benèfic i assistèncial i es denominaven 
genèricament Confraries. Els estudiosos de la corrent corporativista nascuda en 
l'Europa baix-medieval acostuma a situar l’origen de les Confraries en les antigues 
manifestacions de l'associacionisme laboral com els “collegia” romans o les “guildes” 
germàniques vinculades a l’esperit cristià de la fraternitat. 

Els primers documents que coneixem sobre associacions de pescadors a la 
Mediterrània nord-occidental fan referència a la Confraria de Sant Pere de Tortosa, i 
daten de 1114. Aquesta Confraria agrupava els pescadors que, encara avui dia, 
continuen pescant en les llacunes del Delta de l’Ebre. De la resta de Confraries es 
tenen referències documentals a partir del segle XV, com en el cas de les Confraries 
de pescadors de Blanes, 1452; Arenys de Mar, 1585; Mataró, 1594; Masnou, 1697; 
malgrat es ben segur que totes elles tenien una existència prèvia.   

Però les Confraries no foren les úniques organitzacions de pescadors existents a l'Edat 
Mitja. Es tenen notícies d'altre tipus d’organitzacions, anteriors en el temps, que si bé 
no eren exclusivament de pescadors, estaven relacionades amb la gestió de la pesca. 
Aquestes organitzacions també estaven sotmeses a la lògica del domini feudal, si més 
no practicaven un tipus de participació col·lectiva en la gestió dels recursos pesquers 
que és un clar precedent molt interessant de les actuals formes de gestió comunitària 
dels recursos naturals renovables. El cas més significatiu d’aquesta forma de gestió 
col·lectiva local dels recursos pesquers la trobem, ja al segle XIV, en l'organització 
denominada Universitat de la Vila de Cadaqués. Entre les funcions reconegudes 
d’aquesta associació estava la regulació de l’accés als recursos pesquers, mitjançant la 
distribució per sorteig de les cales des d’on cada unitat productiva anomenada 
companyia, podia realitzar la pesca nocturna a l'encesa. L’activitat pesquera duta a 
terme per aquestes companyies era de caràcter comunal, tant en allò referent a 
l’organització de l'activitat productiva, com en la propietat dels mitjans de producció: 
xarxes i embarcacions. 

El llibre de l'Ordenació de les Pesqueres de la Villa de Cadaqués, datat el 1542,  
recull, entre altres temes, el conjunt de privilegis que foren atorgats a la seva 
Universitat  en relació a la pesca. En aquest llibre es recapitulen els usos i costums, 
que des de "temps immemorials", es mantenien entre els pescadors, tal i com queda 
recollit en la donació de terrenys del Cap de Creus, feta pel comte Guifré d’Empúries 
al monestir de Sant Pere de Roda l’any 974. En aquest document ja es feia referència 
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al tipus de pesqueres i als pescadors que les explotaven "cum pasquis et piscatoriis, 
simul cum ipso mare cum suos portos et suas piscatorias".  

La Universitat de la vila de Cadaqués estava formada majoritàriament per pescadors 
que treballaven en comunitat sota una organització formalment democràtica. Els 
temes de pesca eren tractats en el Consell General de la Vila i els drets dels pescadors 
individuals es subrogaven al dret de la Universitat. Si més no, el fet que el sorteig de 
les cales, així com que en les resolucions del Consell haguessin de participar tots els 
membres de la Universitat, fossin o no pescadors, ens mostra com l’exercici de la 
pesca es considerava un dret comunal. D’aquesta manera podem afirmar que 
l’individu com a productor independent era inexistent, mentre que era l'encesa com a 
unitat productiva, i la Universitat com unitat social, les que assumien totes les 
obligacions i drets en aquest  tipus de pesquera. 

L'encesa o companyia era l’agrupació de pescadors que constituïa la unitat bàsica de 
producció pesquera a la vila. L’accés als recursos, en aquest cas la pesca de petits 
pelàgics des de la costa –anxova i sardina principalment- , es regulava per sorteig i 
eren les enceses les que adquirien el torn per accedir als llocs preferits de pesca. Una 
vegada constituïdes les enceses, no podien desfer-se. Possiblement aquest fet tenia 
relació amb la necessitat de conservar juntes les tripulacions al llarg de tot el cicle 
productiu, tot evitant així conflictes en el cas que algun dels seus  membres 
abandonessin l'encesa en tocar-les per sorteig platja considerada poc productiva. 
També podria deure's al caràcter col·lectiu que tenia la propietat d'algunes de les arts 
de pesca utilitzades com els boligs. 

A canvi de tots aquests avantatges i privilegis l’encesa, pagava a la Universitat una 
subvenció per a poder fer front a les despeses de caràcter col·lectiu que es presentaven 
al poble. A més, els membres de l'encesa tenien assegurat un ajut en cas de no poder 
valer-se per si mateixos, ja fos per malaltia o accident. Aquest ajut consistia en seguir 
rebent la part que els correspondria si continuessin treballant. Així mateix, els 
familiars dels membres de l'encesa que morien durant la nit rebien la part. També la 
rebien si eren capturats com esclaus pels pirates nordafricans.  

Aquesta breu descripció de l’activitat productiva i associativa dels pescadores de la vila 
de Cadaqués al llarg de la Edat Mitja i Moderna, ens serveix per mostrar com, en 
certes poblacions pesqueres del nord est de la Mediterrània existeixen, des fa més de 
vuit segles, uns nivells d’organització social centrats en la comunitat que 
indubtablement produïen entre els pescadors, un sentiment de solidaritat i de 
legitimitat dels seus drets sobre l’explotació dels recursos pesquers sens igual en altres 
sectors de la producció.  
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La corporativització de l’activitat pesquera 

Amb el desenvolupament de la indústria artesana i la necessitat de defensar els 
interessos de l’ofici de pescador, al llarg de l'edat moderna i a partir del segle XVI, les 
confraries es varen anar corporativitzant transformant-se en associacions professionals 
que estan en l’origen dels gremis de pescadors i navegants tan freqüents i generalitzats 
a la zona durant tota l'època moderna.  

Les associacions corporatives medievals tenien el seu origen en un context 
socioeconòmic caracteritzat per una notable intensificació d’activitats vinculades a la 
mar i la progressiva penetració dels corrents corporativistes procedents d’Europa. Les 
vies de penetració d’aquest corporativisme pogueren ser les ordres monàstiques que 
van contribuir en gran manera a la propagació de l`’ethos cristià de la solidaritat, 
especialment l'Ordre de Cluny. 

Malgrat la possible existència de formes proto-gremials anteriors, l’inici del procés de 
corporativització de les confraries no es va produir fins mitjans el segle XIV, 
coincidint amb l’inici d’un cicle econòmic en recessió a Catalunya. Això posa de 
manifest com, en l’origen del corporativisme marítim del nord oest de la 
Mediterrània, es troba una estratègia de defensa front la crisi econòmica, contra la 
qual s’utilitzaren els avantatges que aquest tipus d’organitzacions oferien, malgrat que 
a Catalunya, com a altre llocs, es mantingueren sota el nom de confraries sense 
adoptar el de gremis fins un parell de segles desprès. 

Vist des de la perspectiva actual, el major privilegi que arribaren a tenir aquestes  
corporacions professionals fou la competència per decidir qui podia entrar a formar 
part de la corporació, o el que es el mateix, qui tenia drets de pesca, vistos aquests des 
d'una  perspectiva comunitària.  A més de tenir sota el seu càrrec l’ordenació de 
l’accés als recursos pesquers, la regulació dels arts de pesca i l’ajut als orfes i vídues de 
pescadors desapareguts i altres funcions de caràcter social i assistèncial. 

Els gremis eren els organismes representatius dels interessos dels associats que 
practicaven un mateix ofici. L’associació gremial era el millor instrument per la 
defensa dels seus drets, i els agremiats eren molt recelosos de les seves prerrogatives, 
no tolerant que aquell que no fos agremiat pogués treballar en l’ofici. Els gremis 
vetllaven per la dignificació de la professió, tot imposant sancions a qui, amb les seves 
actuacions, perjudiqués el bon nom de l’organització. 

Si bé tenim constància que existien associacions corporatives de pescadors des de 
començament del segle XV, fou a partir del segle XVI que les antigues confraries de 
pescadors d’origen medieval foren adoptant la forma i l’estructura de corporacions 
professionals o gremi. Juntament amb els gremis, i com part integrant d’ells, 
continuaren existint les confraries, creades inicialment per donar ajut espiritual i 
material als associats. Les confraries, com part integrant dels gremis, estaven regides 
pels mateixos consells gremials que organitzaven les festes religioses i atenien als 
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agremiats en les seves malalties i necessitats, tot procurant ajut a les vídues, fons pel 
rescat de captius i creant dots per les joves filles de pescadors que s'havien de casar o 
entressin en la vida religiosa.  

 

L’inici de la intervenció de l’Estat en la gestió de la pesca  

La data que marca de forma clara l’inici de la presència sistemàtica de l’Estat en la 
vida dels pescadors, a la corona espanyola, és l’any 1751. Aquest any el rei Carles III, 
fortament influenciat pel pensament dels il·lustrats francesos, decretà les Ordenanzas 
de Matrícula. Aquestes Ordenanzas, que eren una còpia de les promulgades a França 
l’any 1668 per Colbert, establien com obligatori per a tots els membres dels Gremis 
de Mar la inscripció a la Matrícula i l'obligació de servir a l'armada reial, sempre que 
així sortís en un sorteig entre tots els inscrits. A partir de llavors, aquest servei 
obligatori a l'armada era el que passava a determinar el dret per realitzar les activitats 
marineres i de pesca, dret que fins llavors havia sigut una atribució exclusiva dels 
gremis. 

La creació de la Matrícula de Mar fou el primer atemptat directe que els gremis 
patiren contra el seu esperit corporativista i contra els privilegis que fins llavors havien 
gaudit. A partir d’aquest moment la vida dels gremis de pescadors va quedar 
mediatitzada per la figura de l'Intendente del Departamento Marítimo i per la del 
Ministro de Marina de la Província, que per llei havien de presidir totes les sessions 
del consell del gremi i aprovar, en darrera instància, els acords presos en ell, a més de 
controlar la comptabilitat del gremi mitjançant la possessió d'una de les tres claus de 
la caixa gremial. 

A partir d’aquest moment, la ingerència i el control de l’Estat va anar incrementant-
se. Es promulgaren diversos reglaments i lleis que determinaren les línies generals del 
funcionament i del govern dels gremis, en un intent de uniformitzar-los i de 
controlar-los cada vegada més estretament fins la seva dissolució definitiva un segle 
després. 

El primer reglament que va establir les noves línies d’actuació dels gremis de 
pescadores fou el Reglamento Muñoz elaborat l’any 1786.  En ell es van introduir 
canvis importants en l’estructura i el funcionament d’aquestes organitzacions sempre 
en la línia de reduir el seu poder corporatiu i els seus privilegis. Per exemple, en 
l’article 46 s’establia l'obligació que les sessions dels gremis fossin presidides per una 
autoritat estatal de marina, i en l'article 47 s’atorgaven competències sobre la 
comptabilitat i l'economia dels gremis a aquella mateixa autoritat estatal, determinant 
que les organitzacions s’haurien de finançar a partir de llavors mitjançant un 
percentatge de les captures desembarcades, essent aquest l’origen de l’actual sistema 
de finançament de les confraries de pescadors a través del percentatge que retreuen de 
la subhasta en llotja. 
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Si més no, el canvi més important introduït per aquest reglament en relació a la  
organització interna dels Gremis fou el que feia referència al caràcter consultiu i 
regulador2  que a partir de llavors passaven a tenir. A partir d’aquell moment els 
Gremis de pescadors per llei havien de col·laborar amb l’administració, fet que marca 
l’inici de una nova fase del que podríem anomenar co-gestió, característica d’aquestes 
organitzacions fins la seva dissolució. 

La primera gran transformació del sector pesquer català produïda per la expansió de 
l’arrossegament i la pèrdua de poder dels gremis. 

A finals del segle XVI s’expandiren per tota la Mediterrània nord occidental dos nous 
arts de pesca: el bou, antecessor de l’actual art d’arrossegament, i el palangre, 
transformant l’activitat pesquera de tota la zona. Vinculats a la proliferació d’aquests  
arts de pesca també es varen produir processos migratoris d'alguns grups de pescadors 
que els utilitzaven i que al llarg dels segles XVII al XIX es desplaçaren principalment 
des de Catalunya a la Provença i des del sud de Itàlia a la Liguria, en busca de nous 
llocs de pesca i millors condicions de vida. 

En la segona meitat del segle XVIII es va produir un important desenvolupament de 
l'activitat pesquera en tot el litoral del nord oest de la Mediterrània. Alguns autors 
atribueixen aquest fet a la promulgació de les Ordenanzas de Matrícula mitjançant les 
quals s’atorgà el monopoli de les activitats marítimes a la gent del mar. Ans al 
contrari, altres autors sostenen que el gran desenvolupament experimentat per la 
pesca en aquesta època es deu a la difusió que els catalans varen fer de l’art del bou i 
del palangre, per tota la mediterrània nord occidental durant tot aquest mateix 
període.  

Però darrere la introducció d’aquesta innovació tècnica s’amagava un greu problema 
social, polític i econòmic vinculat a ella, que fou el que realment va transformar el 
sector pesquer, amb importants implicacions en el mode de gestió dels recursos 
pesquers, en la forma d'organizació dels pescadors i en els canvis d’assentaments en el 
litoral. El problema era que els gremis s’oposaven frontalment a la introducció del 
bou, amb arguments que actualment serien qualificats “d'ambientalistes” o 
“ecologistes”, mentre que l’Estat defensava la introducció d’aquest sistema amb 
arguments que avui serien anomenats “productivistes”, “economicistes” o qualsevol 
altre terme relacionat amb la defensa del desenvolupament econòmic per damunt de 
tot. 

Al segle XVIII els gremis encara conservaven una part molt important del seu poder i 
veien la introducció del bou com un atemptat contra la seva capacitat de control de la 
pesca, pel fet que els propietaris de les embarcacions i arts de bou no eren membres 
dels gremis, si no persones alienes a ells que rebien una autorització especial de part 
de l’Estat per pescar amb aquest art, a més de ser persones que disposaven del capital 
necessari per poder armar les embarcacions i poder-les fer a la mar. Per altra banda, 
els índexs de productivitat i de producció del bou superaven àmpliament als de la 
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resta d’arts, la qual cosa produïa una alteració de l'oferta i els mercats, amb el lògic 
perjudici pels gremis que eren els que històricament els controlaven.   

Els gremis també argumentaven que aquest nou art de pesca era molt perjudicial ja 
que “matava les cries” sense que aquestes poguessin arribar a créixer, i per això 
utilitzaven un llenguatge que paradoxalment no difereix en res al que actualment 
podem trobar en qualsevol organització ecologista contrària al mal ús de les arts 
d’arrossegament de fons en aigües someres. 

És curiós observar com, a Marsella, durant la segona meitat del  segle XVIII, aquest  
mateix argument fou utilitzat pels pescadors del lloc en rebutjar també la introducció 
del palangre per part dels pescadors catalans que allà havien emigrat a principis de 
segle.   

A l’Estat li interessava la introducció del bou per augmentar els índexs de captures i 
millorar d’aquesta manera l’aportació de proteïnes d’origen animal que demanaven 
els nous centres urbans i fabrils on començava a desenvolupar-se la revolució 
industrial. L’Estat, també utilitzava la introducció del bou per a debilitar la força dels 
gremis i crear així les condicions que permetessin el desenvolupament de l'economia 
liberal i més concretament la introducció del capitalisme en el sector pesquer, per la 
qual cosa era necessari acabar amb la tradició corporativista dels gremis. 

La preocupació de l’Estat per la utilització generalitzada d’aquest nou art de pesca, 
així com els intents per controlar els conflictes que la seva introducció i ús començava 
a provocar, es veié reflectida en tota la normativa que a partir d’aquell moment va  
començar a elaborar-se i aplicar-se, i que va donar origen al primer exemple històric 
de política de gestió dels recursos pesquers desenvolupada per l’estat espanyol. 

Aquesta normativa, començada a promulgar ja l'any 1767 enumerava detalladament 
els aspectes més rellevants que havien de tenir-se en compte per l’ús de les parelles de 
bou: les mesures mínimes de les malles de la xarxes, el nombre d’homes per cada 
embarcació de pesca, el preu de venta del peix capturat, l'establiment d’una veda de 
quatre mesos entre maig i setembre, la prohibició de construir més embarcacions per 
dedicar-se a aquesta pesquera, així com les multes i sancions per l’incompliment del 
reglament. 

Com es pot observar, aquesta reglamentació ja intentava tenir en compte tots els 
aspectes conflictius presents en l’ús d’aquest sistema de pesca, sobretot els relatius al 
mercat i a l’esforç de pesca que s’intentaven controlar mitjançant la fixació del preu 
de venda i la contingentització de la flota, respectivament. A més, en ell ja es 
reconeixia explícitament la preocupació per l’impacte ecològic d’aquesta activitat, per 
mitjà de la determinació de les mides mínimes de les malles i l’establiment d’una 
veda, fet que vist des de la perspectiva actual, no deixa de ser un bon exemple de la 
profunditat històrica i social dels problemes derivats  de la gestió d’aquest art en 
concret i de la gestió de la pesca en general. 
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Però un dels aspectes més importants que és necessari remarcar ara en relació a 
aquesta Reglament és que fou promulgat directament per l’Estat, sense la participació 
dels gremis, el que posa de relleu la ruptura que s’estava produint des de la 
perspectiva de la gestió comunitària dels recursos i que estava preparant la nova  
forma de gestió basada en la co-gestió que es començaria a desenvolupar, malgrat que 
de forma incipient i amb un perfil molt baix, a partir d’aquest moment.   

Els gremis de pescadors eren associacions locals, vinculades estretament a la 
comunitat, confonent-se amb ella, i que des de feia segles representaven en exclusiva 
els interessos de l’ofici de pescador, regulant l’activitat extractiva i de comercialització, 
a més de determinar qui podia exercir la professió i qui no. També eren associacions 
de professionals molt vinculats personalment entre sí, no sols per compartir la 
mateixa activitat, sinó per estar units, molts d'ells, per lligams de parentiu. Per aquest 
motiu la importància social i cultural dels gremis no devem veure-la  exclusivament 
des del punt de vista professional, sinó també des del comunitari i local. 

És en aquest context on s'ha d'analitzar l’impacte que va produir la introducció de 
l'art d’arrossegament, ja que atemptava directament contra el poder dels gremis basat 
en el control de totes les activitats relacionades amb la pesca. També argumentaven 
els gremis que el bou, a més a més de l'extinció dels recursos, perjudicava molt les arts 
menors –xarxes, nanses, etc.-. Pel contrari, els seus defensors argumentaven que el 
bou feia augmentar la quantitat de captures tan necessàries degut al gran creixement 
demogràfic que s’estava produint en el segle XVIII i començaments del XIX, a més  a 
més d'ajudar a reduir la importació de peix salat procedent del nord d'Europa, tan 
important a l’època.  

No coneixem referències d’estudis històrico-biogràfics de les persones que 
començaren a introduir l’art del bou en aquella època. Tampoc tenim informació de 
quins foren els processos d’acumulació primitiva de capital que es produïren en el 
sector de la pesca a Catalunya al llarg d’aquests segles, fet que ens permetria 
identificar als actors d’aquest procés de transformació i les seves vinculacions amb els 
poders econòmics i polítics de l’època. Si més no, existeixen algunes referències 
particulars que indiquen dos tipus d’orígens d’aquestes persones que van dedicar-se al 
bou. Els primers serien pescadors immigrants d’altres zones del sud de Catalunya i el 
país valencià que és van desplaçar al nord de Catalunya i  a tot el litoral francès, amb 
les seves pròpies embarcacions i que ja utilitzaven aquest art en les seus llocs d’origen. 
El segon grup, majoritari, serien persones de la regió, que fins llavors no eren ni 
pescadores ni membres de la comunitat, però que estaven interessades en fer 
inversions de capital en un tipus de pesca que estava lliure del control gremial i que 
garantia unes taxes de benefici relativament altes en comparació amb altres sectors 
productius.  

En resum, amb la introducció generalitzada en el segle XVIII de l’art del bou amb 
parelles, i l’abolició dels gremis de pescadors en el segle XIX, va acabar un llarg 
període de gestió comunitària i corporativa de la pesca per part dels gremis, que 
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havien tingut el seu origen en la Alta Edat Mitja. A partir d’aquest moment, la gestió 
de la pesca es transformà en una qüestió exclusivament estatal, en la qual les 
associacions de pescadors que havien substituït als antics gremis, no tenien ja cap 
participació, i on la major preocupació de l’Estat va continuar sent el control i la 
gestió de les noves tècniques de pesca com l'arrossegament. 

 

La desaparició dels gremis i l’inici de la gestió estatal de 
la pesca 

L’intent dels polítics il·lustrats de reformar els gremis de pescadors en un principi va 
fracassar, degut sobretot als forts interessos i privilegis que els gremis encara 
conservaven. Però la important transformació social que es va produir a Espanya 
entre 1808 i 1824 va repercutir molt en els gremis del mar. En aquest període van 
passar a  dependre directament dels ajuntaments, sense cap intervenció directa de 
l’Estat. És en aquest moment quan podem considerar que va començar la definitiva 
desaparició del corporativisme gremial en la pesca. 

L’intent més ferm per fer desaparèixer els gremis el realitzaren, en un moment 
històric de liberalisme incipient, les Corts de Cadis, el 1813. Si bé aquest decret no 
fou suficient per fer desaparèixer els gremis de pescadors, si que va donar un fort 
impuls a l’associacionisme laic, que en forma de germandats i societats de tipus 
cooperatiu començaren a formar l’embrió del que serien les futures associacions de 
pescadors a partir de la segona meitat de segle. 

Després de l'ocupació francesa, i una vegada retornat el règim monàrquic absolutista, 
el rei, amb la finalitat d’evitar els abusos que es venien produint en els gremis des del 
segle passat, va considerar necessària la reforma dels estatuts de tots els gremis de mar. 
El 15 de setembre de 1824 es publicà una Real Orden en la que s’obligava a la creació 
de gremis mar allà on no n'hi haguessin, així com a la reorganització dels ja existents. 
Al mateix temps es va ordenar al caps dels Departaments Marítims l'elaboració de 
diversos informes amb la finalitat de determinar quins devien ser els punts bàsics dels 
nous estatuts. El motiu que va impulsar aquestes reformes no fou altre que acabar 
amb els excessos dels gremis quant a les funcions que tenien encomanades i a 
l'oposició, a vegades violenta, que venien plantejant a la liberalització de l'activitat 
econòmica pesquera que s’intentava realitzar.    

Fruit d’aquests informes elaborats pels caps dels Departaments Marítims, s’establiren 
les línies generals que servirien de base als gremis per reformar els seus estatuts 
Malgrat aquesta reforma imposada i dels nous estatuts, tampoc s’aconseguiren 
eliminar els abusos i per primera vegada es va passar a parlar de la necessitat de 
suprimir definitivament els gremis de mar, cosa que es produiria el 1864. 
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Amb l’abolició definitiva del corporativisme gremial, es va anar creant a tot el litoral 
de la mediterrània espanyola un fort teixit associatiu modern que substituïa a la 
històrica tradició corporativa dels gremis. Dos eren les diferències bàsiques entre 
aquest nou tipus d'associacions i els antics gremis. Per una part es perdia totalment el 
caràcter religiós que encara mantenien els gremis. Per altra, allunyant-se del 
corporativisme, les noves associacions començaren a representar separadament els 
interessos dels diferents grups que existien en el sector pesquer. D’aquesta forma 
naixeren, dins del sector pesquer, un conjunt molt divers d’associacions com els 
Pòsits de Pescadors, les Associacions d’Armadors, les Societats Obreres, les 
Germandats, les Societats Industrials, les Cooperatives, etc. 

 

L’inici de la gestió estatal de la pesca i l’hegemonia de 
l’art d’arrossegament  

A partir de la segona meitat del segle XIX, i paral·lelament a l’abolició dels gremis, 
l’Estat va anar desenvolupant una política de gestió dels recursos pesquers a la 
Mediterrània centrant-se exclusivament en l’arrossegament. L’ocupació espacial i la 
territorialització de l’espai marí realitzat per la flota d’arrossegament va anar creixent 
paral·lelament al creixement de la flota, que ja pel 1865 estava formada per 724 
embarcacions dedicades al bou en el litoral espanyol,  majoritàriament concentrades a 
la Mediterrània.      

El problemes causats per la creixent presència en l’espai marí litoral de la flota 
d’arrossegament va ser una de les primeres preocupacions dels administradors 
pesquers. Per una part, la flota d’arrossegament començava a ocupar zones de pesca 
tradicionalment utilitzades per la resta d’arts, produint-se els primers enfrontaments 
entre ells. Per l’altra, la tendència dels bous era –tal i com segueix sent en l’actualitat- 
el d’apropar-se al màxim a la costa, amb els perjudicis que això suposava per la 
protecció de les espècies en reproducció. 

En aquesta mateixa línia, l’any 1865, només nou mesos després de que s’aboliren 
definitivament els gremis de pescadors, l’Estat va crear la Comisión Permanente de 
Pesca com a òrgan consultiu per l’estudi i la reforma de les Ordenazas de la Pesca. 
Amb la creació d’aquesta comissió s’establiren les bases del que hauria de ser la futura 
política de gestió pesquera, basada en la competència exclusiva de l’Estat, recolzat per 
un òrgan consultiu, sense cap capacitat normativa, però en el que estava representat el 
sector pesquer. Sis mesos després de la creació de la Comisión, l’Estat aprovà el 
Reglamento de la Pesca del Bou en el que s’establien un conjunt molt extens de 
regulacions relatives a l’ús de l’art del bou, les distàncies mínimes de la costa a partir 
de las quals es podia pescar, el nombre d’embarcacions autoritzades per aquesta 
pesquera, el sistema de repartiment de les captures que hauria d’aplicar-se entre els 
mariners i els armadors, la grandària de les xarxes i de les malles, així com 
l’establiment d’un període de veda oficial. 
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Sembla que la promulgació d’una normativa tan extensa i detallada com aquesta  va 
provocar certs problemes per la seva aplicació, fet que va obligar a l’Estat a la seva 
modificació i derogació continua i constant a partir de llavors. Així, tan sols tres anys 
després es tornà a promulgar una altra Real Orden que contenia una nova versió del 
Reglamento de Pesca del Arte de Parejas de Bou. 

La necessitat de canviar en tan curt període de temps un reglament inicialment tan 
exhaustiu, posa de manifest, entre altres coses, els problemes que començava a causar 
aquest nou procés unilateral de presa de decisions imposat per l’Estat. A partir 
d’aquell moment, ni les comunitats, ni les organitzacions de pescadors, van tenir una 
participació activa i directa en la gestió de les pesqueres, malgrat que l’art 
d’arrossegament ja havia començat a ser acceptat i defensat per certes organitzacions a 
l’interior de les comunitats de pescadors. Si més no, aquest fet també ens mostra de 
quina forma l’Estat, malgrat fos de forma molt lenta, va començar a veure’s obligat a 
modificar la seva posició inicial i donar més rellevància a algunes organitzacions de 
pescadors, fonamentalment aquelles que defensaven els interessos del bou, en 
detriment d’aquelles altres que representaven les altres arts denominades, a partir de 
llavors i des d’una clara perspectiva evolucionista, “arts menors”. 

A partir de la introducció generalitzada de l’art del bou, les relacions de producció 
dins del sector de la pesca varen anar patint un canvi lent, però irreversible. Aquest 
canvi estava relacionat amb les noves formes d’incorporació a la professió, lliures ja 
del control gremial; les millors possibilitats d’accés a la pesca d’arrossegament 
derivades de la rendabilitat del sistema; la nova divisió tècnica del treball en el bou 
que perfilava ja una incipient proletarització de la pesca, així com els nous sistemes de 
repartiment de las captures (sistema a la part) als que la forta capitalització d’aquest 
obligava.  

Lògicament, aquests canvis també afectaren a les pròpies organitzacions del sector 
pesquer, que si bé eren les hereves dels antics gremis, es varen veure immediatament 
condicionades per aquesta nova situació, la qual cosa va dur a l’aparició d’associacions 
“especialitzades”, dedicades exclusivament a la defensa dels interessos dels  armadors 
dels bous, moguts por una lògica capitalista, o dels treballadors d’aquell mateix art 
que formarien l’embrió dels futurs sindicats de mariners. Totes aquestes noves 
associacions relacionades amb l’arrossegament, es varen veure enfrontades a les altres 
organitzacions, les representatives de les arts menors que continuaven culturalment i 
socialment molt aferrades al corporativisme del antics gremis i radicalment oposades 
al desenvolupament de l’art d’arrossegament representat pel bou. 

Aquests enfrontaments entre forces “innovadores” i “conservadores” que es produïen 
en un context de monopoli estatal en la gestió dels recursos foren els que 
caracteritzaren el desenvolupament de la pesca fins la segona dècada del segle XX. A 
partir d’aquest  moment el mateix enfrontament es repetiria, amb uns arguments 
molt semblants, arrel  de la incorporació dels motors en les embarcacions de pesca. 
També en aquest tema les associacions de pescadors es varen veure involucrades ja 
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que, a l’interior de moltes de elles es produïren fortes divisions en relació a la 
conveniència o no de la incorporació dels motors a les embarcacions de pesca. 

Al llarg de la dècada anterior a la Guerra Civil, el paper de l’Estat en el sector pesquer 
s’havia anat debilitant, degut a la crisi política general que vivia el país, situació que 
les organitzacions de pescadores aprofitaren per augmentar el seu paper en la gestió 
dels recursos en relació i col·laboració amb l’Estat. En aquest mateix període, el nivell 
de desenvolupament assolit per l’associacionisme pesquer a la Mediterrània espanyola 
era ja molt important. Una prova d’això ho tenim en la quantitat i diversitat 
d’organitzacions pesqueres que participaren en la Primera Asamblea de Asociaciones 
Nacionales de Pescadores del Mediterráneo, que es va celebrar a la ciutat de 
Tarragona l’any 1935. 

La finalitat específica d’aquesta Asamblea fou ordenar la pesca d’arrossegament , si 
més no, en ella s’establiren les bases del que hauria d’haver estat un important i 
innovador projecte de co-gestió de la pesca entre l’Estat i el sector pesquer, fita que 
no es va poder assolir per causa de la guerra civil.  

En aquesta Asamblea es va acordar establir a cada Districte Marítim una Junta Local 
de Pesca, amb tasques consultives i composta per representants de cadascuna de les 
pesqueres existents a la zona, i en proporció a la importància de les mateixes. Aquestes 
Juntes devien estar presidides pel Subdelegat de Marina. A més a més d’aquesta 
missió consultiva, les Juntes Locals podrien proposar a l’Autoritat de Marina el 
nomenament de guàrdies jurats marítims que passarien a dependre 
administrativament de les Juntes Locals i governamentalment de l’Autoritat de 
Marina. 

Amb la creació de les Juntes Locals i la seva vinculació a l’Autoritat de Marina s’estava 
donant un pas molt important en l’establiment d’un sistema de co-gestió més 
estructurat que l’existent fins aleshores. Degut al caràcter local que tenien les Juntes, 
aquesta co-gestió prenia també una dimensió comunitària que permetia la 
incorporació de les especificitats de cada població, port o grup de pescadors, a les 
propostes generals de gestió dels recursos que s’elaboraven. 

Un exemple d’aquest nivell d’adaptació local assolit en la co-gestió de la pesca en 
aquella època el trobem reflectit en l’aprovació que la Asamblea va fer de les distàncies 
mínimes a la costa que les embarcacions d’arrossegament haurien de respectar en 
pescar a cada zona, amb l’objectiu d’establir una zona de reproducció de les espècies i 
una zona de lliure acció per les embarcacions d’arts menors que es veurien d’aquesta 
manera protegides del pas dels arts d’arrossegament. Aquesta distància l’havia de 
determinar cada Junta Local de Pesca i per la totalitat de la regió de Catalunya 
s’aprovaren les distàncies que consuetudinàriament ja es venien aplicant des de feia 
anys i que havien sigut negociades en cada comunitat, fet que demostra la vertadera 
dimensió local de la gestió que s’estava començant a aplicar.3 
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En els seus esforços per trobar noves fòrmules que fessin possible la gestió de la pesca 
d’arrossegament, tot intentant disminuir l’impacte que sobre els recursos ja s’estava  
produint i percebent, l’assemblea aprovà una mesura històrica, totalment innovadora, 
basada en el control de l’esforç de pesca a través del control dels horaris de l’activitat, 
que encara és el punt de referència bàsic del sistema de gestió actual.  

Aquesta mesura va significar un canvi radical en el tipus de gestió aplicada fins llavors 
i va establir les bases d’allò que a partir de llavors seria el principal instrument de co-
gestió entre l’Estat i les organitzacions de pescadores: el control de l’esforç de pesca a 
través de la limitació de jornada de treball, amb l’innegable impacte social que un 
tipus de mesura com aquesta suposava. En aquest sentit, s’acordà que la quantitat de 
hores de treball diàries permeses seria: a l’agost, 11 hores; setembre, 12 hores; 
octubre, 13 hores; la resta de l’any, sense límit. A més a més, les Juntes Locals de 
Pesca de cada districte haurien d’establir els horaris d’entrada i sortida de les 
embarcacions a cada port, el que suposava la possibilitat d’adaptació d’aquesta mesura 
a les característiques especifiques de cada comunitat. 

Com pot veure’s, el nivell de co-gestió de la pesca a la Mediterrània espanyola va 
desenvolupar-se de forma molt important amb la creació de les Juntes Locals de 
Pesca. Si més no, les circumstàncies històriques varen fer que aquest primer assaig 
d’institucionalització de la co-gestió no pogués seguir degut a la Guerra Civil. En 
aquest sentit, es va haver d’esperar una dècada perquè es posés en funcionament altre  
proposta de co-gestió, aquesta vegada des d’una perspectiva política i un context 
ideològic molt diferent i que és la que es manté actualment amb la reinvenció de les 
Confraries pel règim franquista. 

 

La reinvenció de les Confraries de Pescadors 

Una vegada finalitzada la guerra civil, i amb el triomf feixista, es va produir un canvi 
molt important en tots els àmbits de la vida social, política i econòmica del país. La 
pesca en aquest sentit no escapà a aquests canvis i més quan, per efectes de la 
postguerra i de la Segona Guerra Mundial, aquest sector es transformà en un sector 
estratègic, tant des de la perspectiva de l’aportació a la població de proteïnes d’origen 
animal, com per l’ocupació territorial i la presència diària dels pescadors a l’espai 
marítim i costaner. 

La intervenció de l’Estat en la pesca fou clara i contundent i va consistir en la seva 
transformació com una qüestió d’Estat mitjançant la militarització de tota la gestió i  
el control de les activitats marítimes, que van passar a dependre de l’armada 
espanyola, a més de la creació d’un únic tipus d’organitzacions de pescadors, les 
confraries, controlades directament per l’Estat i amb una estructura neo-corporativa 
que intentava donar continuïtat a l’antic esperit gremial i de corporació característic 
del segles anteriors.  
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La principal característica de l’estructura organitzativa de les confraries és que integra 
alguns dels aspectes del sistema de gestió basat en la comunitat dins d’una estructura 
típicament corporativa i gremial, dotant-la d’una gran legitimitat com organització, i 
de una gran adaptabilitat a la diversitat de ecosistemes i formes d’explotació dels 
recursos que caracteritzen la pesca d’aquesta part de la  Mediterrània. 

El caràcter corporatiu que les confraries actuals encara mantenen s’ha d’explicar des 
d’una doble perspectiva. Per una banda,  des de la pròpia història del sector pesquer 
català, amb una llarga experiència organitzativa però amb una certa escassetat de 
recursos pesquers en ser la Mediterrània una mar pobra comparativament amb 
d’altres mars.  És d’aquesta manera que totes les poblacions costaneres han anat 
desenvolupant, i moltes d’elles encara mantenen, formes organitzatives d’acord amb 
aquests factors. Al mateix temps, si més no, aquests factors han empès a l’Estat a una 
constant reformulació de la seva intervenció, tot intentant tenir en consideració en la 
seva acció aquestes especificitats locals per estrictes raons de governabilitat. Per altra 
banda, i des de una perspectiva estrictament de política econòmica, la dinàmica 
associativa del sector pesquer de la Mediterrània sempre ha hagut de trobar resposta a 
l’existència d’un tipus de necessitats organitzatives especifiques del tipus d’activitat 
pesquera duta a terme per un conjunt d’unitats productives que no s’ajusten 
perfectament al model o patró capitalista d’empresa. Això ha dut a aquestes unitats 
productives, la gran majoria de caràcter familiar i amb un format de petita producció 
mercantil, a buscar protecció en l’Estat davant el progressiu intent d’imposar-se en el 
sector unes relacions socials de producció de tipus capitalista.             

La més reeixida reelaboració dels gremis i l’esperit que s’amaga darrera d’ells, va ser 
duta a terme pel feixisme a través del corporativisme controlat des de l’Estat. Per 
aquest moviment polític i ideològic, les corporacions són instruments institucionals 
que, sota la protecció de l’Estat, compleixen la seva principal missió d’exercir una 
completa, orgànica i unitària disciplina sobre les forces productives. Així, amb 
l’arribada del feixisme, les corporacions es van transformar en institucions 
subordinades, i organicament vinculades a l’Estat.  

No ens ha de sorprende llavors, que en acabar la Guerra Civil, la dictadura imposés 
com a única forma possible d’organització en el sector pesquer, aquella que millor 
encaixava amb la seva pròpia ideologia nacional-sindicalista: les confraries de 
pescadors dotades d’una personalitat jurídica de Corporacions de Dret Públic  
vinculades directament amb el sindicalisme vertical. 

Les funcions assistèncials dels antics gremis, històricament havien tingut la seva raó 
de ser quan els incipients Estats encara no havien desenvolupat estructures que els 
permetessin intervenir directament en la vida social i econòmica del sector. Així eren 
els gremis els que s’encarregaven, entre d’altres coses, del que avui anomenen de 
manera genèrica seguretat social. En imposar les confraries sota la forma jurídica de 
Corporacions de Dret Públic, l’Estat va institucionalitzar la seva intervenció en el 
sector, mentre que al mateix temps, permetia el manteniment de certes funcions 
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assistèncials i d’ajuda mútua pròpia dels antics gremis i confraries, però amb mediació 
política. 

 

La pesca en el període “desarrollista”    

Sense ser la primera ni la més important acció legislativa relacionada amb la política 
pesquera a Espanya, la llei 147 de 23/12/1961 sobre Renovación y Protección de la 
Flota Pesquera marcà un punt d’inflexió determinant en el desenvolupament del 
sector pesquer espanyol i per tant català. Aquesta llei formava part del Plan de 
Desarrollo de la Flota Pesquera Española, amb una duració de deu anys i que va ser 
pensada com a part integrant del Primer Plan de Desarrollo (1964-1967).  

Les expectatives d’aquest programa de desenvolupament pel que fa al sector pesquer 
varen ser sobrepassades àmpliament, assentant les bases per la creació de la gran flota 
espanyola d’altura i de gran altura. Ans al contrari, aquesta política d’expansió 
econòmica de l’època de la dictadura no va incloure entre les seves previsions la futura 
tendència nacionalitzadora de les plataformes continentals que molts països dugueren 
a terme a partir de 1972 i que es materialitzà amb l’establiment de les ZEE a 200 
milles marines. Seguint aquesta política, al llarg de la dècada dels 70 el sector pesquer 
espanyol va seguir gaudint de grans facilitats financeres per la construcció de noves 
embarcacions, creant-se d’aquesta manera una gran flota també de litoral.   

Independentment dels alts índexs de creixement inicials, uns dels majors problemes 
que va generar aquesta política desarrollista fou d’ordre socio-económic,  resultat 
d’oblidar que el 75% de la població pesquera estava ocupada en la pesca de litoral i 
no en la pesca d’altura i de gran altura. La flota de litoral fou així la gran oblidada.  

Malgrat que aquesta flota es veié beneficiada pels ajuts que havien sigut creats per les 
flotes d’altura i gran altura, no va existir una política concreta per la pesca de litoral. 
D’aquesta manera la flota catalana, al llarg de les dècades dels seixanta i setanta, basà 
el seu creixement i transformació en els ajuts i el finançament que havien sigut 
pensats per altri, la qual cosa va portar a la flota de litoral a “acostumar-se” a una 
política d’ajuts amb crèdits tous que l’únic que aconseguiren fou distorsionar de 
manera important el seu procés de creixement, fins arribar a la situació actual d’excés 
de capacitat de pesca i sobre-capitalització, amb massa embarcacions pescant en uns 
caladors molt sobrexplotats. 

L’any 1978, l’Estat espanyol, en aprovar la Constitució, es transformà en un Estat 
descentralitzat format per 17 Regions Autònomes, dotades cadascuna d’elles d’un 
Govern i un Parlament propis. Aquesta descentralització administrativa va suposar  
entre d’altres coses, la transferència, a diferents ritmes i nivells, d’algunes de les 
competències sobre pesca marítima des del Govern central als Governs autonòmics de 
les regions amb litoral marítim.4 Si aquestes transferències s’haguessin realitzat en la 
seva totalitat haurien suposat la descentralització de la gestió de la pesca marítima en 
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tot el litoral de la Mediterrània espanyola. Si més no, aquest procés polític 
d’autonomia ha estat -i continua sent- bastant problemàtic degut als diferents criteris 
polítics en joc, sense que s’hagi acabat de poder configurar el model definitiu d’Estat 
de les Autonomies previst en la Constitució, i per tant, a la definició de quines 
haurien de ser les competències de l’Estat i de les Comunitats Autònomes en relació a 
la gestió dels recursos pesquers marítims i d’accés a l’espai marí. 

És en aquest context social, polític i històric que es desenvolupa actualment la gestió 
de la pesca a la mediterrània espanyola, amb quatre actors fonamentals com són el 
govern de la Unió Europea, el Govern Central, els Govern Autonòmic i les 
Confraries. El govern central manté la totalitat de les competències en matèria d’accés 
als recursos pesquers i zones de pesca en aigües exteriors, mentre que el govern 
autonòmic català té competències exclusivament en l’ordenació del sector pesquer. 
Les Confraries, a més de ser, fins fa poc, les úniques organitzacions amb  una 
legitimitat històrica i comunitària indiscutible de representació del sector pesquer, 
realitzen un tipus de representació formal davant els diferents governs, malgrat que 
darrerament s’estan veient desplaçades per altres organitzacions, en aquestes tasques 
d’interlocutores i de representació davant les administracions. 

 

                                                 

 Article original publicat a La Pesca a Catalunya Barcelona : Angle : Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca : Museu Marítim, 2003 
 

Notes 
1 Una manifestació d’aquest fet el trobem encara avui en dia, si observem com moltes de le spoblacions 
del litoral català, per exemple, tenen dos assentament, un a l’interior i l’alte en la línia de la costa. El de 
l’interior sol ser el d’origen medieval i el de la costa el que inicialment fou ocupat pels pescadors, 
moltes vegades només temporalment, i que sols s’ha transformat recentment amb el desenvolupament 
del turisme. Aques és el cas de poblacions com Les Cases d’Alcanar i Les Cases; Arenys de Mar i 
Arenys de Munt; Vilassar de Mar i Vilassar de Munt; Palamós i Sant Joan de Palamós, l’Estartit i 
Torroella de Montgrí; La Selva de Mar i Port de la Selva, etc. 
2 En l’article L del Reglamento es pot llegir: "Sus pescas las haran sin perjudicarse los unos a los otros y 
podran usar de todas las artes que no perturben o desgracien las crias, sugetandose por el beneficio que de ello 
les sobrevendra, a las reglas que acerca de su arte se les dan, permitiendoles que si sobre algunas de ellas 
tuvieren que representar lo hagan y seran entendidos como es de justicia". 
3 La divrsitat de distancies proposades respon al interés de cada comunitat per adaptar la gestió de la 
pesca a les seves especificitats geogràfiques, amb lo qual s’aconseguia a més una forta legitimació 
d’aquesta gestió. Per la totalitat del litoral català les propostes varen ser les següents: 

Des les Cases d’Alcanar a la Farola de Goles – 10 braces 
Des la Farola de Goles a L’Ampolla – 10 braces.  
Des l’Ampolla a Tarragona – 20 braces. 
Des Tarragona a la desembocadura del riu Llobregat – 20 braces. 
Des desembocadura del Riu Lloregat al Cap de Tossa – 20 braces. 
Des de el Cap de Tossa a Riudaura –50 braces. 
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Des Riudaura al Cap de Begur –50 braces. 
Des de el Cap de Begur a les Illes Medes- 1 milla ver en fora. 
Des de les Illes Medes a Mongó – 30 braces. 
Des de Mongó a la Falconera – no es podrà passar per l’interior. 
4 Transferències de competències en matèria de pesca marítima a les comunitats autònomes de la 
mediterrània: 
Región Autónoma de Andalucia, R.D. 3490/1981 Transferencia de Competencias. R.D. 2687/1983 
Transferencia de Servicios 
Región Autónoma de Murcia, R.D. 4190/1982 Transferencia de Funciones y Servicios en pesca 
marítima al gobierno de Murcia 
Región Autónoma de Valencia, R.D. 3533/1981 Transferencia de Competencias. R.D. 4107/1982 
Transferencia de Servicios 
Región Autónoma de las Baleares, R.D. 3540/1981 Transferencia de Competencias en Pesca Marítima 
al Consell Insular Balear 
Región Autónoma de Catalunya, R.D. 1965/1982 Transferencia de Competencias a la Generalitat de 
Cataluña, R.D. 665/1984 Transferencia de Funciones y Servicios en pesca marítima al gobierno de la 
Generalitat de Cataluña 
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La història de la pesca i el treball interdisciplinar 

L’objectiu d’aquest breu treball és aproximar-nos a la història de la pesca a la Costa 
Brava a partir de l’estudi de les fonts documentals a l’abast de la recerca històrica. 
Generalment la ciència històrica està mancada de dades més o menys fiables que 
permetin reconstruccions estadístiques. En el cas de la pesca, aquesta mancança és 
força més greu i general. La intranscendència econòmica de l’activitat pesquera, la 
distància dels centres de poder, l’aïllament de molts ports i platges o les traves dels 
pescadors a la fiscalització del seu treball han dificultat enormement dur un control 
de les dades bàsiques de l’ofici: quina era la producció pesquera? Quants pescadors 
s’hi dedicaven? Amb quins arts treballaven? Quins capitals s’invertien? Quants 
impostos pagava el peix? Són només algunes preguntes molt difícils de respondre amb 
certa exactitud.  

Aquest treball l’hem dividit en cinc etapes historiogràfiques, que volen correspondre’s 
amb la seva tipologia i disponibilitat, reflex del context polític, econòmic i social en 
què foren generades. Fins a principis del segle XX no existeix una font ideal; és més, 
quasi totes elles són altament imperfectes. Les restes arqueològiques, els textos clàssics, 
les donacions del segle X, les primeres ordenances, els contractes, les tabes, els 
inventaris, els reglaments, els plets, les llicències, els testimonis, els documents 
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fiscals... L’historiador ha de creuar totes aquestes fonts per fer-se una idea imprecisa 
de l’estat del mar i la pesca a l’època medieval i moderna. Qualsevol dada ha de ser 
presa  amb precaució, contextualitzada i interpretada per conèixer les finalitats de les 
persones i institucions involucrades en la seva publicació. Cal fer-se les preguntes 
oportunes i identificar les fonts que les puguin respondre. En la pesca cal descobrir 
quins camins seguien els peixos, des que eren capturats per les xarxes dels pescadors 
fins que arribaven a la boca del consumidor, en quin context sociopolític viatjaven, 
quins eren els intermediaris, per trobar els punts on mereixia portar un recompte que 
originés dades quantitatives o qualitatives d’interès. 

Intentem que aquesta aproximació no només estigui dirigida a historiadors. La 
voluntat és arribar a diferents disciplines científiques, cada vegada més obertes a la 
interdisciplinarietat. Enfoquem aquest treball des d’una perspectiva àmplia, llegim els 
documents i raonem les hipòtesis tenint present noves claus d’interpretació. La 
introducció de la història ambiental en els cercles acadèmics, per exemple, obre noves 
vies en aquest sentit. Una d’aquestes línies uneix biòlegs, ecòlegs i ambientalistes amb 
historiadors de la pesca amb l’objectiu de reconstruir i comprendre l’evolució dels 
ecosistemes marins i l’impacte que hi hagi pogut tenir l’acció humana al llarg dels 
segles. Aquestes disciplines busquen dades quantitatives, i cada vegades més 
qualitatives, per aplicar als seus models o per provar les seves hipòtesis. Des del punt 
de vista ecològic i ambiental, el mar en la seva dimensió històrica és un gran 
desconegut. Però no només a les ciències ambientals ha d’interessar aquest discurs. La 
complexitat del sector pesquer, de naturalesa polifacètica, ja està facilitant que 
diverses branques del coneixement uneixin les seves línies de recerca, com ara 
l’economia, l’antropologia o el dret. A tots elles pot interessar conèixer els mitjans 
amb què compta la història per aproximar-se al passat. 

 

Etapa arqueològica 

A partir dels estudis sobre paleoictiofauna tenim abundants evidències del consum de 
peix, crustacis i mol·luscs entre les poblacions caçadores-recol·lectores paleolítiques i 
neolítiques al nord-est català. No obstant això, els nostres coneixements encara són 
molt escadussers. Les restes faunístiques a molts jaciments revelen que les principals 
espècies consumides pels seus habitants eren fluvials, per la qual cosa cal ser molt 
prudents a l'hora d'afirmar res sobre la pràctica pesquera marítima dels prehistòrics. 
El que sí és cert és la seva dedicació a la recol·lecció de mol·luscs i crustacis a la riba 
del mar i  la pesca de petits peixos a rius i estanys litorals. 

Les restes de fauna íctica també són relativament abundants en els jaciments ibers a la 
plana empordanesa, sobretot en aquells més propers a la línia costanera. Aquests 
vestigis ens ajuden a fer-nos una idea de la pràctica de la pesca als segles VI-II aC, 
qüestió que ja ha rebut l’atenció d’alguns investigadors.1 Diferents jaciments ibèrics 
de la Costa Brava contenen restes de diferents espècies marines, com ara al poblat de 
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Mas Castellà de Pontós2 amb restes d’espècies Sparidae i Mugilidae; al jaciment de 
Castell, a Palamós, amb restes d’hams que apunten  una incipient pesca d’espècies 
d’aigua dolça als aiguamolls dels voltants del poblat, i d’espècies marines a la línia 
costanera.3 Altres jaciments d’aquesta època amb informació sobre el consum de peix 
són els de Roses, Empúries, Ullastret, Sant Sebastià a Calella de Palafrugell i Puig 
Castellet a Lloret de Mar. Futures excavacions i la descoberta de nous poblats 
ajudaran a tenir una imatge més precisa de la pesca i el consum de  peix entre les 
antigues comunitats l’Empordà, contemporànies a púnics i fenicis, pobles que ja 
practicaven un intensiu comerç a l’entorn de la pesca de la tonyina, del bonítol i 
d'altres espècies pelàgiques4. 

Igualment intensa deuria ser la pràctica pesquera a les colònies gregues situades a 
banda i banda del golf de Roses, contemporànies dels poblats ibèrics citats. Si per 
pescar els ibers no s’allunyarien dels seus assentaments ni es farien mar endins amb les 
seves embarcacions, potser els grecs, amb una major tradició marinera i un 
coneixement molt més aprofundit dels misteris del mar i les espècies que l’habitaven, 
s’atrevissin a embarcar-se per pescar en aigües obertes amb algun tipus d’ormeig. 

Tenim poques evidencies al respecte. Els textos clàssics, grecs i romans, permeten 
inferir un coneixement profund dels peixos mediterranis, fet que els converteix en 
obres de referència per aproximar-nos de forma qualitativa al món de la pesca en 
època clàssica. Opià, per exemple, dedicà el famós poema Re Heliéutica als peixos i a 
les tècniques de pesca, moltes de les quals, com el palangre, encara avui s’utilitzen a 
bastament.5 De segur que autors romans com Plini, Marcial o Ausoni, que també en 
fan esment, coneixien els textos del grec Opià i els d’Aristòtil, pioner en proposar la 
teoria de la migració de les tonyines a la Mediterrània.6 

Algunes hipòtesis elaborades a partir dels jaciments púnics, grecs i romans del sud-est 
hispànic poden ser aplicades al litoral gironí. Per exemple, la pesca de la tonyina 
utilitzant arts fixos o mòbils – les primitives almadraves- es va estendre per tot el 
litoral de Llevant, motivada per l’abundància de l’espècie i la invenció de noves 
tècniques de conservació del peix. La salaó i l’elaboració de diferents salses – 
especialment el garum – foren la base d’un intens comerç entre la península ibèrica i 
Roma,7 com posen de manifest les restes abundants d’àmfores romanes amb salaons 
hispànics. El seu estudi permetrà saber quines eren les espècies marines més pescades i 
consumides durant el període imperial. 

A finals dels anys setanta del segle XX s’excavaren a Roses les restes del que havia estat 
una factoria de salaó de peix d’època baiximperial.8 Les troballes permeteren entendre 
el funcionament d’aquest tipus d’indústria en un context d’una certa decadència dels 
intercanvis comercials entre la capital i les províncies romanes: un espai on 
s’esbocinava el peix i se’l preparava per a la maceració. Les restes òssies donen fe de 
l’abundància de tonyines, dofins i mol·luscs de tota mena en les aigües del golf de 
Roses. L’estudi de la factoria també posava de manifest els canvis ocorreguts a 
l’entorn geogràfic, ja que el jaciment, descobert  uns centenars de metres terra endins, 
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sota la ciutadella, havia estat edificat originàriament a primera línia de la costa; a més, 
deuria existir una salina propera, avui desapareguda, que abastiria la factoria de la sal 
imprescindible per a la salaó. 

A la Costa Brava disposem de escases representacions iconogràfiques en mosaics o 
altres suports, tan abundants a la Mediterrània oriental, que ens permetin identificar 
figurativament aquestes realitats. Així doncs, les poques restes arqueològiques i les 
obres dels autors clàssics, sovint descontextualitzats, se’ns presenten com les principals 
fonts per aproximar-nos a la pesca i els ecosistemes marins existents vint segles enrere. 
La interpretació d’aquesta informació no és senzilla, està subjecta a limitacions de tota 
naturalesa, la seva abundància encara no és suficient per poder bastir hipòtesis fiables, 
sobretot pel que fa a la situació de les poblacions marines mediterrànies del passat i o 
l’impacte de l’home sobre el medi. Fins ara, per exemple, no podem saber amb certesa 
quines eren les tècniques més freqüents, les espècies més preuades, el pes de la 
autosubsistència, la població emprada o els patrons d’explotació, quin era el seu 
estatus o i quines les rendibilitats de l’activitat pesquera i exportadora de les salaons. 

Les circumstàncies que originaren l’esfondrament de l’Imperi Romà, l’entrada dels 
visigots a la península i la posterior invasió àrab causaren una reducció important de 
la pràctica pesquera. La inseguretat originada per les repetides invasions tan terrestres 
com marítimes reduí la població de la plana empordanesa, via natural de 
comunicació entre el continent i la península pels diferents exèrcits; alguns 
assentaments, en el passat d’una certa volada, desaparegueren o es reduïren molt 
significativament, mentre altres es desplaçaren vers l’interior, cercant espais més 
apartats i fàcilment defensables. Creiem que fins ben entrat el segle X la costa fou un 
espai molt poc poblat, on la vida no sempre resultaria  fàcil als seus habitants. Els 
testimonis dibuixen l’Empordà com un espai inhòspit, cobert de boscos i 
d’aiguamolls on sovintejaven les malalties. La pesca marítima en aquest context degué 
gairebé desaparèixer de moltes platges i cales. La investigació de l’activitat pesquera 
dels segles VI-IX es fa difícil a causa de la manca de documents escrits o restes 
arqueològiques significatives, fruit de la naturalesa efímera dels assentaments: les 
migrades comunitats de pescadors deurien establir campaments que desmuntaven en 
acabar-se la temporada, sense ànims de romandre-hi indefinidament, mentre 
l’aportació proteínica d’origen íctic  deuria procedir principalment d’espècies fluvials.9  

 

Etapa pre-estadística 

L’època medieval es caracteritza per un canvi de tendència en la relació amb el mar. 
Malgrat els perills, la pesca s’estén i s’intensifica, tot generant una econòmia molt 
dinàmica. El consum de peix es consolida, tant a les grans ciutats com a la xarxa 
urbana de l’interior. Aquesta producció i comerç de productes pesquers es pot 
resseguir per diverses vies, si bé la més abudant és la fiscal – i per això mateix, la més 
problemàtica. 
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A partir del segle X, l’espai maritimoterrestre experimentà un primer procés 
d’apropiació, parcel·lació i feudalització. A la costa catalana s’instaurà un dominium o 
dret sobre les aigües litorals en un procés recollit en nombroses donacions i plets 
judicials. L’apropiació i privatització del mar traduí a la pràctica en tres formes 
possibles de rendes d’origen marítim: abastir amb determinades espècies la taula del 
senyor feudal, pescar per al senyor uns dies l’any o pagar una renda en diner pel peix 
pescat.10 La gestió d’aquestes rendes feudals, propietat d’institucions eclesiàstiques i 
senyorials, i les d’origen municipal lligades principalment al comerç del peix en el 
marc de les viles, componen el principal corpus documental que els historiadors 
tenim a l’abast per aproximar-nos al coneixement de la història de la pesca durant 
aquesta època. 

Aquest període es caracteritza per una absència quasi total de dades i sèries 
quantitatives sistemàtiques i amb un mínim de fiabilitat a causa de l’absència 
d’institucions informatives permanents de vocació universal i pública.11 Per exemple, 
els historiadors interessats en els rendiments agrícoles i pesquers anteriors al segle 
XVIII han d’acudir a l’obtenció de proxys, informacions indirectes que permetin, a 
partir de la correcta interpretació de les dades, inferir conclusions raonables sobre 
aquestes activitats. Aquesta tècnica indirecta, que s’ha vingut desenvolupant com una 
de les poques formes, potser l'única, de conèixer alguns aspectes de la producció en el 
passat i que ha promogut estudis molt interessants – en climatologia, per exemple – 
no deixa de tenir els seus inconvenients metodològics i, que nosaltres coneguem, 
encara no s’ha aplicat al camp de la història de la pesca. 

A partir del segle X comencem a trobar els primers documents escrits amb  referències 
a l'activitat extractiva pesquera a la Costa Brava: les diverses donacions d’alous i drets 
sobre les pesqueres que els comtes emporitans feren a les comunitats monàstiques. Per 
aquesta raó, la font més important per estudiar l’evolució de la pesca, reconstruir 
ecosistemes marins i identificar espècies és la que ens proporciona la institució 
eclesiàstica. L'església, i els monestirs en particular -Sant Pere de Rodes, Sant Maria 
de Roses, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Sant Pere de les Puel·les a Barcelona ciutat- 
entre d’altres, jugaren un paper cabdal en l’estímul, expansió i control de la pesca i el 
consum de peix a la Costa Brava. 

L’Església exercia aquest domini de moltes maneres diferents, fixant els calendaris de 
l’activitat, establint advocacions, prescrivint aportacions comunes; ja fos com a 
financera de l'empresa pesquera, o bé mitjançant l’estímul indirecte del consum de 
peix a partir del rígid calendari alimentari que la doctrina imposà a la població a 
partir del segle XIII.12 A més establí un eficaç mecanisme d’extracció de rendes de la 
pesca, nascut durant la feudalització del litoral i protegit jurídicament per les 
autoritats senyorials i el Papat. La comptabilitat referent a aquestes rendes, 
anomenades genèricament “delme del peix”, i tota la documentació relacionada amb 
els múltiples conflictes que suscità la seva recaptació, són fonts historiogràfiques 
cabdals per reconstruir la pesca a Catalunya, ja que potser són les úniques dades 
quantitatives disponibles als arxius que podrien, amb esforç, ser seriades.  
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La documentació generada per les revoltes de pescadors contra els delmes, conservada 
als arxius municipals i provincials, aporta un altre tipus de referències, de caràcter més 
qualitatiu o descriptiu, però igualment interessant, sobre la relació establerta entre la 
pesca i les institucions de poder. Els enfrontament entre pescadors i monestirs foren 
comuns a tota la geografia costanera, repetint-se al llarg de tot el període medieval i 
moderna, per culminar en la “gran conflictivitat” de la segona meitat del segle 
XVIII.13 Les llicències per pescar en dies festius, sota una altra aparença, complien 
igualment la funció d’extracció de la renda pesquera. Tots aquests documents ajuden 
a aproximar-nos al món de la pesca d’Antic Règim, especialment als perills que 
representava la pirateria turca i berberisca i a les estratègies que les comunitats 
pescadores per fer-hi front.14 

Altres institucions, senyorials o municipals, però amb la mateixa funció 
administrativa i fiscal, generaren documentació consignant quantitats i fent 
valoracions sobre l’extracció del peix, el seu comerç i la seva venda al detall. En aquest 
sentit, no són tan abundants com les eclesiàstiques, si bé se solen conservar en millor 
estat. La documentació municipal és d’una gran heterogeneïtat, tant entre els distints 
municipis com per les dades que ofereix. L’investigador disposa des de recomptes 
d’impostos lligats a la comercialització de productes pesquers i les condicions de la 
seva recaptació a l'àmbit local (lleudes, tabes, etc.) fins a referències anotades a les 
actes de les reunions dels Jurats de les Universitats, o la correspondència entres 
aquestes i les autoritats, associacions i particulars. Un dels documents més interessants 
són les relacions del preu del peix municipal – que sovint estava “aforat” o taxat –, a 
partir de les quals coneixem les espècies, els gustos populars o el preu al detall.15 En 
general, la documentació d’aquests arxius, recollides en les “ordinacions” locals, sol 
contenir informació de caire qualitatiu, que ens permet estudiar la petita escala, dins 
de l’estricte marc local; no obstant això, podem comparar les dades amb les d’altres 
poblacions per establir un marc més ampli d’interpretació i analitzar la interrelació i 
els intercanvis entre les diverses localitats de la Costa Brava. Entraria dins d’aquest 
esquema metodològic l’estudi de la comercialització del peix – bàsicament sardina i 
anxova al litoral empordanès- però sobretot de la sal, producte igual o més important 
que aquell pel funcionament de les indústries salaoneres16. 

L’administració local, els pescadors i les seves associacions o els comerciants de peix 
eren agents que coneixien el medi marí i el tractaven de forma sistemàtica. D’ací que 
a ells els deguem les informacions més útils. En aquest sentit, la font més rica són els 
protocols notarials. Els historiadors interessats en la pesca anterior a 1750 han acudit 
regularment a la consulta d’aquests protocols.17 La seva informació és igualment molt 
heterogènia: intercanvis comercials, contractes, declaracions, testimonis, plets i 
disputes, testaments, inventaris, etc., aporten peces importants per tenir una idea 
concreta de la vida dels pescadors i de la pràctica de la pesca en temps passats: homes, 
mitjans, tècniques, condicions de vida, etc. La diferent lectura que podem fer 
d’aquests documents permeten alhora extreure’n dades útils per a diverses disciplines, 
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no només per a la història. Ecòlegs i biòlegs, per exemple, utilitzen aquesta font per 
reconstruir la història del ecosistemes marins. 

En una altra dimensió, les fonts legals també tenen coses importants a aportar a  la 
investigació històrica. D’ençà del segle XV, i potser abans, les normes 
consuetudinàries que havien regit la pràctica de la pesca des de temps immemorials es 
van anar posant per escrit. Algunes de les ordenances redactades han arribat fins a 
nosaltres, però malauradament en diversos estats de conservació no sempre 
desitjables. Fins ara s’han trobat en diferents arxius ordenances de pesca del segle XV 
a Blanes, Lloret, Tossa, Calonge i Roses, si bé la més important, tant des del punt de 
vista cronològic com per la riquesa de les dades que aporta, sigui el Llibre de les 
Ordinacions de la Pesquera de Cadaqués, l’únic que recull només i específicament 
referències a la pesca. L’anàlisi de la informació que conté aquest llibre permetrà fer 
un estudi diacrònic i en profunditat de la pesca a l’encesa i amb art de platja a les 
cales del cap de Creus, la pesquera més famosa i potser més productiva de tota la 
Costa Brava.18 

La utilització d’aquestes i altres fonts historiogràfiques relacionades amb l’activitat 
pesquera a l’edat medieval i moderna ha de superar, no obstant això, alguns 
inconvenients metodològics importants. En primer lloc, la dispersió de les dades, 
l’estat dels documents i els buits en les sèries documentals dificulten i alenteixen la 
tasca de l’investigador i sovint la seva magnitud imposa obstacles, creiem, impossibles 
de superar. Pensem, per exemple, en els centenars de milers d’actes notarials de les 
viles marítimes gironines encara per inventariar i buidar.19 Igualment succeeix amb la 
correspondència municipal, una font que requereix enormes inversions de temps i 
que de moment no ha rebut una especial atenció en aquesta branca de la història. Per 
altra banda, amb el material quantitatiu que ja coneixem – recomptes de delmes 
principalment que es conserven a l’Arxiu Comtal d’Empúries – es poden reconstruir 
poques sèries contínues i aquestes estan subjectes a problemes importants 
d’interpretació. Per exemple, davant l’evolució d’una sèrie, com hem de llegir-la, què 
hem de veure-hi? L’evolució real de les captures ?, la capacitat de recaptació de les 
autoritats ?, les resistències al pagament? En el cas del seu arrendament, responia a 
una variació de l’estat del recurs o a la capacitat de pescar-lo? Sovint no és fàcil o 
resulta quimèric respondre aquestes preguntes en un context temporal concret quan 
escasseja  la documentació que pugui aportar més llum sobre la qüestió. A causa 
d'aquests i altres inconvenients, l’estudi de la història de la pesca i dels ecosistemes 
marins requereix l’entrecreuament de dades i discursos d’origen molt divers, de fonts 
produïdes potser per autoritats també diferents, i complementar-les amb les 
aportacions que puguin fer altres disciplines científiques o àrees de coneixement, com 
l’ecologia, l’economia, l'antropologia, la geografia o la història de l’alimentació’20. 
Això permet que els buits o els errors en unes fonts, per exemple, puguin ser detectats 
o completats amb informació d’origen divers, i a la llum d’altres perspectives 
d’anàlisi. 
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Només més treball sistemàtic de buidatge de tot tipus d’arxius a tots els nivells en 
proporcionarà un dibuix més definit de l’estat de la documentació historiogràfica 
pesquera a Catalunya i ens informarà de quines són les potencialitats, com l'haurem 
de tractar i quines tècniques haurem d'utilitzar amb les dades disponibles.  

 

Etapa protoestadística 

La monarquia borbònica, induïda pels il·lustrats reformistes del govern, inicià a 
mitjan segle XVIII un tímid però merescut intent de recopilació de dades i elaboració 
de les primeres estadístiques oficials amb l’objectiu d’avaluar la producció dels distints 
regnes peninsulars. Aquest període, doncs, marca un punt d’inflexió en la 
documentació a Espanya i a Catalunya. Al llarg del regnat de Carles III, s'inicià una 
tasca sistemàtica de promoció del coneixement i de la racionalització de les activitats 
econòmiques lligades a la terra i al mar21, empreses informatives notables amb uns 
objectius, no obstant això, eminentment fiscals. D’aquesta època, per exemple, són 
els primers cadastres de població amb vocació d’exhaustivitat. 

Una altra decisió política sorgida de la mateixa conjuntura de reformisme il·lustrat 
modificà profundament l’estatus de la pesca durant el dos segles posteriors: la 
instauració de la Matrícula de Mar. La Matrícula pretenia ser un sistema per assegurar 
la disponibilitat de tripulació competent capaç de governar els vaixells de l’Armada 
reial a partir de la inscripció en unes llistes de totes le persones relacionades 
professionalment amb el mar: pesca, navegació i construcció d’embarcacions. 
Mitjançant un sorteig s’escollien els mariners que havien de servir en campanya. A 
canvi i com a contrapartida als greuges suportats se’ls concedia uns privilegis per a la 
pràctica d’aquestes activitats i altres avantatges de tipus fiscal i jurisdiccional.22 

La instauració de la Matrícula de Mar el 1751 suposà la creació d’un enorme aparell 
burocràtic per mantenir en funcionament tot el sistema de lleves, l’estudi de les 
activitats i els efectius humans que s'hi empraven o la defensa dels privilegis dels 
afectats. Gràcies a les comunicacions entre els diferents òrgans implicats:  governs 
locals, cos d’inspectors, responsables polítics i militars i la Corona, i a la multitud  
d’expedients, resolucions i informes redactats, disposem avui dia de fonts 
documentals molt bones per estudiar la pesca a Catalunya a partir de la segona meitat 
del segle XVIII. Totes les gestions administratives, fossin públiques o privades, 
relacionades amb la pesca, passaren a centralitzar-se en la Matrícula, tant d’àmbit 
nacional com estrictament local. Per optimitzar el mecanisme país es dividí en 
intendències i províncies, i  es distribuïren ministres de Marina, subdelegats i altres 
autoritats per abastar i controlar tota la franja litoral. El treball d’aquests funcionaris 
de l’Estat va deixar un llegat documental impressionant, dispers avui entre diferents 
arxius: a l'àmbit  estatal cal desplaçar-se a l’Arxiu de Marina Don Álvaro de Bazán, 
situat a Viso del Marqués (Ciudad Real) o al Archivo General de Simancas 
(Valladolid), on es troba el gruix de la documentació referent a la Matrícula; algunes 
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sèries, no obstant això, es poden consultar als mateixos arxius provincials o fins i tot 
municipals. 

La Matrícula és el registre de tota la població vinculada a activitats marítimes, 
susceptible de ser incorporada al servei de l’Armada.23 Aporta alhora informació de 
qualitat desigual sobre altres assumptes relacionats amb els afers marítims, com el 
nombre d’embarcacions, la seva utilitat i distribució, algunes notícies sobre 
rendiments pesquers, sobre associacions de pescadors, sobre conflictes socioeconòmics 
entre la població afectada o amb la mateixa Corona. Així, ens ofereix les primeres 
dades fiables sobre producció, efectius humans i materials, estats de les activitats, 
localitats de pesca, tot això gràcies a la voluntat d’exhaustivitat i rigor esmerçada en la 
recol·lecció de la informació, i en els esforços per controlar fugues i abusos. La 
voluntat de sistematització i la institucionalització de la recollida de les dades 
contribuí a la realització periòdica d’inspeccions municipi per municipi, de les quals 
les més fiables i completes foren les de 1754, 1765 i 1773.24 Com a resultat del 
coneixement per part dels funcionaris de l’estat de les activitats pesqueres, es van 
poder decretar minucioses ordenances de pesca d’abast local –com les elaborades per 
l’inspector reial Manuel de Zaldive per a les províncies marítimes de Mataró,25  
Vilanova i la Geltrú o Sant Feliu de Guíxols- on es recullen descripcions i valoracions 
sobre les accions que es portaven a terme a cada localitat. Els privilegis i la jurisdicció 
privativa que li foren atorgats als matriculats són la causa que a partir de 1751 es 
registressin les escriptures notarials en protocols a part quan almenys una de les parts 
fos pescador o mariner – els coneguts Protocols de Marina.  Tots aquests aspectes han 
facilitat que la Matrícula de Mar sigui la institució historiogràfica marítima per 
excel·lència de l’edat moderna,  tant per la quantitat de documentació que generà, el 
seu rigor, la pretesa exhaustivitat – malauradament no sempre aconseguida – i la 
facilitat de l’accés per part dels historiadors a la informació. No és casual, doncs, que 
el segle XVIII sigui el període més ben conegut de la història pesquera espanyola, i 
catalana. 

Amb el “Segle de les llums” també apareixen els primers exemples de “consciència 
ecològica” entre els intel·lectuals il·lustrats i sobre la preservació dels recursos marins 
davant les agressions que produïa la utilització de nous arts de pesca –les parelles de 
bous- molt més intensius i productius. Així, des d’inicis del segle XVIII sorgeix 
d’entre alguns intel·lectuals un corrent conservacionista amb una nova manera 
d’entendre el medi natural, que s’enfronta principalment als arts d’arrossegament 
recentment introduïts a les costes espanyoles.26 Un bon nombre d’autors ja 
s’interessaren en el passat pel coneixement de l’estat dels recursos pesquers – només 
cal pensar els autors clàssics abans mencionats -, però és a partir de 1700 que 
s’escriuen les primeres obres sobre ictiologia i el coneixement del mar en general, si bé 
conceptes moderns com “ecosistema” o “energia”, emprats avui dia pels ecòlegs i 
biòlegs, no aparegueren fins ben entrat el segle següent en els llibres d’històra 
natural.27 La fita clau del desenvolupament de la ictiologia moderna la marca la 
publicació de la classificació de Linnaeus el 1758. 
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Sense ànims de ser exhaustius, cal citar algunes obres que proporcionen dades prou 
significatives per conèixer la història de la pesca a mitjan segle XVIII i sobre les 
percepcions que tenien els contemporanis de la biologia de les espècies i el seu estat. 
Aquestes obres suposen un complement en alguns aspectes a les dades que 
proporciona la Matrícula. La més destacada dins el context català és l’obra escrita per 
Joan Salvador i Riera el 1722 a petició de l’Acadèmia de Ciències de París, amb una 
detallada descripció de l’activitat pesquera al Principat. Cal destacar alhora els llibres 
de denúncia, dins aquest corrent conservacionista i amb un abast geogràfic més 
ampli, del dominic Martín Sarmiento (1757) sobre la caça de les tonyines del sud 
peninsular, i Coornide Saavedra (1774) a Galícia; un recull de les principals espècies 
d’interès pesquer als mars de València el proporciona Orellana (1802). Amb tot, 
l’obra més influent del període, que continua significant un referent de primer ordre 
per a l’estudi de la pesca al segle XVIII, és l’ingent diccionari dels arts de pesca a 
Espanya de Sáñez Reguant, confeccionat entre 1791 i 1795. Aquesta obra és de 
consulta obligada per a qualsevol historiador de la pesca d’aquest període. 

A mesura que avançà el segle XIX el nombre d’aquest tipus d'obra augmentà, si bé les 
esmentades, i altres obres menors però d’igual interès, constitueixen els pilars sobre els 
quals s'ha de reconstruir la història dels ecosistemes marins i el coneixement de les 
espècies pesqueres durant l’edat moderna. Aquests primers estudis ens informen de 
l’estat de la pesca i la seva evolució, els rendiments i els efectes, reals o imaginaris, que 
produïa sobre les poblacions piscícoles. Moltes no es caracteritzen per emprar un 
rigorós mètode científic, algunes es basen en la simple observació o en el que havien 
sentit dir, mentre que altres no passen de la mera taxonomia. El principal 
inconvenient d’aquest conjunt bibliogràfic és que la costa catalana no va merèixer un 
interès especial, almenys al grau que avui hagués agradat als investigadors. 

No volem oblidar que al llarg dels segles XVIII i XIX, tot i la ingerència de la 
Matrícula de Mar en el control de l’activitat pesquera, les institucions locals 
continuen tenint una importància relativa notable com a fonts historiogràfiques de 
primer ordre per a l’estudi de la pesca i les activitats derivades. A l'àmbit local també 
cal fer esment del paper que jugaren les corporacions gremials de pescadors, sovint 
conegudes simplement amb el nom de confraries o gremis de pescadors, i  la 
importància que per als historiadors té la documentació que llegaren. 
Malauradament, el personalisme de molts càrrecs d’aquestes associacions, que 
guardaven personalment els papers dels gremis, o les condicions de conservació, han 
provocat que bona part de la documentació s’hagi perdut o sigui inservible. 
Coneixem l’existència d’alguns lligalls dispersos sobre les confraries modernes de 
Blanes, Lloret i Palamós, però en altres localitats amb una llarga i rica tradició 
pesquera, com Roses  o Sant Feliu de Guíxols, si bé sabem de la seva existència, no 
tenim referències documentals relatives a la vida d’aquestes corporacions locals. 
Aquesta situació de partida en la documentació volem creure que és la que ha creat les 
condicions negatives que explicarien la poca quantitat d’estudis sobre aquestes 
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associacions, els quals ens ajudarien a donar nova llum al coneixement d’aspectes 
molt rellevants de la història de la pesca en el passat.28 

 

Etapa estadística 

Finalitzada l' ocupació francesa, i amb el triomf de la revolució liberal i l’enfortiment 
de l’Estat, la pesca a Espanya experimenta un progressiu però imparable procés 
d’estatalització, és a dir, una cada vegada major intervenció de l’Administració central 
en la gestió de les activitats pesqueres. Els gremis, que fins a mitjanl segle XIX havien 
jugat aquest paper de control de l’accés als recursos i als mitjans de producció, foren 
gradualment mediatitzats per les autoritats de Marina a través de diferents 
disposicions i ordenances, fins acabar com a cèl·lules bàsiques sobre les quals assentar 
la nova direcció. El procés de mediatització anà desgastant el poder d’aquelles 
institucions de gestió locals arreu de la costa catalana – els gremis foren abolits a 
Espanya el 1865 en el marc de la revolució liberal, si bé molts s’adaptaren i 
sobrevisqueren fins a principis del segle XX – i obrí les portes a la introducció del 
canvi tecnològic en les tècniques pesqueres, centrat sobretot en l’arrossegament i el 
cèrcol i en les millores en les tasques de salaó del peix. 

Els canvis institucionals suposen sempre un canvi en la documentació disponible. Els 
països europeus riberencs havien començat a elaborar a mitjan segle XIX les primeres 
estadístiques oficials sobre producció pesquera i estats de l’activitat. A Espanya, no 
obstant això, aquest procés arribava amb alguns anys de retard. Fins a la seva  
desaparició legal, els gremis de pescadors havien estat els encarregats de recollir i 
enviar a les comandàncies de Marina les dades relatives a la producció pesquera i els 
efectius humans i tècnics emprats. A partir de 1865 havien de ser els funcionaris de 
les comandàncies mateixes els que recollissin les dades per enviar-les a la recentment 
creada Comissió Central de Pesca per a la confecció dels estats de la pesca, però la 
manca de recursos específics destinats a aquesta tasca originava seriosos contratemps. 
El 1877 la Comissió declarava que: 

“...desde la supresión de los gremios encargados de suministrar estos datos la dejó 
sin medios para poderla continuar, inútiles han sido las disposiciones dictadas 
excitando el celo de las autoridades locales, que nunca pudieron hacer otra cosa 
que reunir los patrones de pesca al redactar los estados para que durante el periodo 
transcurrido les dijeran las cantidades extraídas, sistema imposible de satisfacer, ni 
en poco ni en mucho, lo que se desea.”29 

L’informe elaborat entorn a aquest tema reconeixia que les dades aportades per les 
comandàncies eren d’una “inexactitud proverbial”, i que un sistema de vigilància era 
necessari per legislar amb encert i fer complir els reglaments. És més, unes  
estadístiques fiables desmuntarien la paradoxa creada entorn a les declaracions dels 
pescadors que es queixaven de la reducció de les captures i l’augment de les factories 
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de salaons, la prolongació dels arrendaments de les almadraves i la construcció de 
noves embarcacions. L’any 1884 es tornava a afirmar que: 

“Los datos subministrados por las autoridades marítimas provienen de los que los 
industriales dan, pues que aquellas no tienen medios para adquirirlos 
directamente ni aun para comprobarlos; que tales datos no son solo defectuosos y 
erróneos, sino que por regla general inútiles por su falta de uniformidad y no venir 
acompañados de observacions científicas, no necesita demostrarse”30 

Els defectes en la recol·lecció i els errors detectats en les dades obtingudes l’últim terç 
de segle XIX provocà que, en la majoria dels casos, aquestes no veiessin la llum. No 
podem parlar de la presencia d' estadístiques pesqueres oficials a Espanya fins a la 
publicació de les dades de producció pesquera de 1883, però vist el context, li hem de 
donar un valor historiogràfic purament estimatiu, ja que contenien nombroses 
errades. Les dades enviades durant els anys anteriors a 1883, encara que arribessin al 
Ministeri de Marina, no van ser publicades oficialment. Desconeixem, per altra 
banda, la quantitat i qualitat d’aquesta informació, ni si les Comandàncies de 
Catalunya arribaren a enviar-ne alguna.  

La Comissió Central de Pesca edità a partir de 1868 una sèrie d’anuaris a intervals 
irregulars que s’han convertit en una font molt important per a l’estudi d’alguns 
aspectes de la pesca a finals del segle XIX, com per exemple, l’estudi de les almadraves 
catalanes com la de Canyelles Majors a Roses31 o l’estudi de la dimensió dels conflictes 
tècnics i ecològics ocasionats per la introducció de les xarxes d’arrossegament al nord 
del litoral català32. 

Les estadístiques pesqueres del període 1880-193633 estan caracteritzades per una 
absència de dades contínues i homogènies i per la diversitat de criteris utilitzats en la 
confecció de les taules. Un dels principals problemes a què s’enfronta l’historiador 
que utilitza aquestes fonts, és la dificultat que comporta l’intent d’elaboració de sèries 
llargues de producció i la seva posterior interpretació. El problema es troba en el fet 
que cada canvi que es produïa en les institucions responsables de la publicació 
suposava un canvi  en els criteris de recollida i presentació de les dades. Tampoc 
quedava del tot assegurada la fiabilitat dels mètodes d’obtenció de les dades. Entre 
alguns investigadors existeixen arguments contraris a la utilització d’aquestes primeres 
estadístiques, almenys fins a 1904, any que se n'encarregà l' elaboració a la Direcció 
General de la Marina Mercant. Tot i millorar substancialment i oferir una informació 
més desagregada i de clara exposició, les estadístiques oficials no acaben de convèncer 
els seus científics coetanis. L’oceanògraf i naturalista Odón de Buén, per exemple, des 
de l' Instituto Español de Oceanografía declarava al Boletín de Pescas el setembre de 
1929 que: 

“no existía en nuestro país estadística de pesca; la conciencia general, fuera de 
España, condenaba aquella desidia inconcebible; se llegó a decir en una obra 
clásica (...) que no contenían los únicos datos que tenían utilidad. Puedo, además, 
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afirmar con conocimiento de causa que los datos de aquellas estadísticas eran 
falsos.”34 

De Buen recordà diverses vegades als seus col·legues científics que les dades sobre 
producció pesquera no tenien cap mena d’utilitat i que les estadístiques pesqueres 
espanyoles, en conjunt, eren molt inferiors a les seves homòlogues dels països 
europeus. La creació de l’IEO i l’empenta donada a la institució per Odón de Buen 
estimularen la seva millora. El salt endavant fou molt important, com demostra la 
publicació de La pesca marítima en España (1920), “exhaustiu estudi econòmic” en 
dos volums que marca l’inici d’una nova manera de recollir les dades i confeccionar 
les taules a partir de criteris definits amb precisió i voluntat utilitària: la desagregació 
de les dades de captures en peixos, crustacis i mol·luscs, ja que fins llavors s’havia 
consignat només la pesca en brut, o la divisió de la costa en set províncies seguint 
criteris geogràfics, biològics i econòmics. L’estudi de 1920 tindria continuïtat en el de 
1921 i amb les sèries de 1925 a 1932, any en què la Subsecretaria de Marina Civil 
recollí l’encàrrec, i elaborà les estadístiques sota els criteris definits ja per l’IEO. 

Malgrat la tasca i voluntat dels naturalistes espanyols i les millores introduïdes, la 
qualitat de les estadístiques espanyoles d’aquest període no és bona. Les diferents 
conjuntures viscudes durant la seva confecció fins a 1934 en són la causa i dificulten 
l’aproximació a molts aspectes de la història de la pesca catalana, com per exemple 
l’avaluació real del seu creixement. Alguns autors que les utilitzen prenen les dades 
tan sols a títol orientatiu35. En tot cas es recela de la seva fiabilitat, i fins i tot, de la 
seva utilitat. Per exemple, es considera que les captures en conjunt estan 
infravalorades perquè amb els mitjans disponibles no totes podien ser consignades i 
una quantitat important escapaven a qualsevol control. Es planteja un altre problema 
metodològic, ja que, amb les mateixes dades, es poden arribar a construir fins a tres 
sèries diferents amb la producció i valor de les captures, les quals si bé coincideixen en 
el fons, difereixen en alguns punts. En trobar-s’hi errors i buits informatius (1917, 
1919, 1920, 1922, 1923), les mitjanes que s’utilitzen per superar aquests buits 
difereixen molt entre elles. Malgrat tot, són les úniques dades oficials de què 
disposem els historiadors per fer una valoració, ni que sigui estimativa, de l’evolució 
de la pesca a Espanya durant el primer terç del segle XX. 

Quan les dades oficials no són suficients cal utilitzar fonts complementàries que ens 
n'informin per altres vies i perspectives d’anàlisi, sobretot localment. Com apuntàvem 
per a l'època moderna, no hem d’oblidar que freqüentment els ajuntaments dels 
pobles litorals, per motius fiscals o de control de la comercialització del peix i 
abastament del mercat municipal, s’interessaren per conèixer i calcular la producció 
del seu sector pesquer. Davant els problemes ocasionats per la qualitat o absència de 
les dades estatals o regionals, la documentació municipal  s’erigeix així en una font 
alternativa bàsica per reconstruir el sector pesquer català de la primera meitat del segle 
XX, tant des del vessant econòmic, com des del social, cultural o institucional. 
Històries com la de l’almadrava de Roses, l’augment de l’associacionisme de classe 
entre els pescadors o el desenvolupament de la pesca durant la Guerra Civil, les 
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col·lectivitzacions i el control de l’abastament de peix, creiem que en bona mesura 
només poden ser escrites utilitzant documentació municipal. No obstant això, no 
podem oblidar que l’àmbit geogràfic que abasten aquestes fonts imposen limitacions 
importants a les seves possibilitats. Aquestes poden ser complementades alhora, tant 
amb dades qualitatives com quantitatives, com amb la que es conserva a l’Arxiu 
Històric Nacional, on es troben els fons procedents de la Generalitat republicana. 

En tot cas, sigui quin sigui el nivell institucional o geogràfic que s’utilitzi per acostar-
nos a la història de la pesca durant la primera meitat del segle XX, és força evident 
que fa falta encara molt treball d’arxiu. Som conscients que encara coneixem 
insuficientment les potencialitats de molts fons i col·leccions municipals i estatals si 
tenim en compte l’entramat econòmic i institucional que es creà a l’entorn de la pesca 
i la seva gestió. Només un interès major de la historiografia per aquesta branca del 
sector primari podrà redreçar la situació. De moment l’experiència i els treballs ja 
publicats ens estan demostrant que aquests arxius poden ser molt fructífers. 

 

Taula 1. Estadístiques pesqueres oficials (1883-2004) 

Títol Anys Institució responsable 

Revista de pesca marítima 1883, 1889, 1892 Comisión Permanente de Pesca 

Anuario de pesca y estadístico 1904 Dirección General de Navegación y Pesca Marítima 
Anuario de la Marina 
Mercante y de la Pesca 

1906-1914 Dirección General de la Marina Mercante 

Anuario Estadístico de España 1915-1918 Instituto Nacional de Estadística 

La pesca marítima en España 1920 Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

Boletín de Pescas 1925-1929 Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

Boletín de oceanografía y pesca 1930-1932 Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

Estadísticas de Pesca 1933-1972 Dirección General de Pesca Marítima 

Anuario de pesca marítima 1973-1988 Dirección General de Pesca Marítima 
Estadístiques agràries i 
pesqueres 

1989 - Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

 

Franquisme, democràcia i autonomies: la millora 
relativa de les estadístiques de pesca 

Després del lapse que constitueix la Guerra Civil espanyola, es reprèn l’activitat 
pesquera a Catalunya força debilitada a causa de les baixes provocades en el conjunt 
de la flota. A partir dels anys seixanta, però, es va produir una augment important de 
l’activitat pesquera a causa d' una política d'ajuts oficials dirigida a renovar i 
augmentar la productivitat de la flota. Aquest fet va propiciar un creixement 
exponencial de la capacitat pesquera a tot l’estat36, cosa que afectà molt negativament 
l’estat dels recursos. Amb la gestació d’una flota més potent i en molts casos 
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sobredimensionada, aquesta etapa marca un punt d’inflexió en l’expansió econòmica 
del sector i en el declivi dels recursos pesquers i dels ecosistemes marins mediterranis 
en general. 

A partir de 1943 la dictadura reinventa ideològicament les confraries i reintrodueix en 
el sector pesquer el discurs neocorporativista de la paritat entre treball i capital. Amb 
ell s’enceta a l'àmbit estatal un model conegut com a cogestió. Les confraries, 
corporacions de dret públic vinculades per llei a l’Estat, acaparen un bon nombre de 
responsabilitats en la gestió i control de l’activitat, incloses les diligències 
administratives de les embarcacions, el sistema d’assegurances sanitàries dels 
pescadors, la comercialització de les captures a través de les seves llotjes en primera 
venda o la recopilació i tramitació a l’Administració de les dades primàries sobre el 
sector, entre moltes altres.37 A canvi l’Estat atorgà a les confraries una certa autonomia 
de actuació a l’interior del seu àmbit territorial, situació que encara es manté malgrat 
els recents canvis derivats de la la transformació en el mercat ja globalitzat del peix.      

Gràcies a les competències reconegudes a les confraries de pescadors i a la tasca diària 
d’aquestes associacions, els seus arxius es presenten com a punts de referència 
ineludibles per a la reconstrucció de l’estat i l'evolució de la pesca i l’entorn marítim i 
ecològic de la segona meitat de segle. Si ja han merescut alguns elogis per la qualitat i 
precisió de les dades que conserven des del punt de vista de les captures, de la 
comercialització, configuració i evolució de la flota pesquera i dels efectius humans 
emprats,38 poden ser també d’interès per a diverses disciplines científiques. Acumulen 
cinc dècades de testimonis en forma d’actes de les reunions dels capítols, d'informes, 
de correspondència, de declaracions, i d'altra documentació de gestió, principalment 
econòmica. Cal destacar també les potencialitats que ofereixen aquests arxius de les 
confraries en el camp de les ciències ambientals. Com a primeres interessades a 
conèixer l’estat del recurs, les confraries invertiren, encara que poc significativament, 
en algunes investigacions sobre l’estat del medi i de les espècies que l’habiten. 

Per altra banda, la voluntat per part de l’Estat de mantenir un control acurat de 
l’activitat i fomentar el seu creixement durant tota la segona meitat del segle XX 
desembocà en una millora substancial dels mecanismes d’obtenció de dades i de 
confecció de les taules estadístiques, amb el resultat d’un augment força notable de la 
seva fiabilitat i utilitat. Aquest perfeccionament es pot comprovar amb la consulta de 
les dades publicades als anuaris Estadísticas de pesca i a partir de 1972 a Anuario de 
Pesca Marítima, qualitativament força superiors als seus antecessors immediats: la 
major desagregració de les dades per espècies, ports de desembarcament i mesos 
permet fer estudis més acurats i exhaustius de l’evolució de la capacitat pesquera, 
alhora que poden ser més fàcilment aplicades als models biomètrics d’ecòlegs i biòlegs 
per fer estudis de reconstrucció ambiental. Un major control del nombre i capacitat 
de les embarcacions es veu reflectit també en la publicació a partir de 1965 de La flota 
Pesquera Española. 
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Però com dèiem, de fet les dades publicades als anuaris eren enviades regularment per 
les diferents confraries de pescadors. La diferència entre una i altra font, doncs, pot 
arribar a ser força considerable, i per tant és preferible utilitzar sempre que sigui 
possible les dades de les confraries perquè són més riques. Els anuaris, per raons 
d’espai i síntesi, presenten una informació global, amb les dades agregades. Amb la 
documentació original de les confraries és possible fer un seguiment molt més detallat 
i precís, fins i tot es pot arribar, per exemple, a distingir les captures per espècie, 
embarcació i dia,  amb una prèvia i important inversió de recursos en la 
informatització de les dades. Si més no, ofereixen un potencial informatiu que supera 
àmpliament les dades de les publicacions oficials i afavoreix la investigació d’aspectes 
cabdals de l’evolució institucional i social contemporània del sector, i no només les 
exclusivament econòmiques. 

L’obtenció de les dades primàries, no obstant això, presenta importants entrebancs. El 
sector pesquer en general no s’ha caracteritzat fins al moment present, per demostrar 
gaire interès per la seva pròpia història, amb l’excepció de cert casos molt notables, i 
això es pot notar en les mesures que s’han pres per conservar la documentació, en 
molts casos mesures inexistents encara ara. El clima humit i salobre que pateix el 
litoral deteriora ràpidament el paper massa exposat. En altres ocasions el poc interès 
de certs secretaris i patrons majors per conservar el seu patrimoni ha ocasionat la 
pèrdua irreparable de valuoses sèries documentals, i en molts altres amb la simple 
pèrdua de molta documentació amb potencialitat historiogràfica, que per simples 
motius d' espai, els responables de les confraries han manat  llençar. En general, a les 
confraries les condicions de custòdia de la informació històrica no segueixen criteris 
professionals d’arxivística i documentació, excepte en els casos en què aquesta 
documentació ha estat traslladada als arxius municipals. Normalment no s’inverteixen 
recursos a condicionar espais adequats, els llibres i lligalls s’apilen de forma 
desordenada i cada trasllat d’oficines suposa perdre més i més documentació. En 
aquest punt serà oportú recordar el caràcter de corporació de dret públic que tenen les 
confraries i per tant la responsabilitat directa que el govern de la Generalitat té en 
aquest tema.    

Només la pressió que puguem fer els historiadors i estudiosos en general, juntament 
amb l’interès demostrat per certes persones responsables del sector i preocupats per la 
recuperació del seu patrimoni i de la seva memòria, podrà arribar a aturar aquest 
procés inexorable de pèrdua patrimonial. De moment ja hi ha confraries que han pres 
consciència de la importància de conservar i difondre els seus fons documentals i han 
organitzat arxius a disposició de la comunitat pescadora i dels investigadors. Fins ara 
les pioneres han estat la confraria del Port de la Selva39 i la de Palamós pel que fa a la 
Costa Brava. 

A partir de 1986, amb el traspàs de competències autonòmiques en matèria pesquera 
les estadístiques catalanes passen a dependre del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa es mantenen la 
qualitat i el detall de la informació publicada, disponible a Internet des de mitjan 
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dècada dels noranta.40 L’origen de les dades continua sent les confraries de pescadors, 
les quals mantenen el seu estatus de peces bàsiques en la gestió pesquera catalana i 
espanyola, tot i algunes recents pressions per anar modificant el model. La presa de 
consciència de les autoritats catalanes de la importància de disposar d’unes bones 
estadístiques pesqueres que facilitin la tasca de presa de decisions ha afavorit un 
creixement de la qualitat de les dades, la seva desagregació i la claredat expositiva. En 
aquest sentit es manifesta, entre d’altres, el Foro Cientíifico de la Pesca Española en el  
Mediterráneo en totes i cada una de les 10 reunions anuals que ha celebrat. 

 

Conclusions 

Només esmerçant més recursos en la recerca d’arxius podrem fer revifar la 
historiografia de la  pesca a Catalunya fins ara poc desenvolupada. Els períodes més 
coneguts – segle XVIII principalment – coincideixen amb una major abundància de 
documentació i amb el fet que aquesta informació es trobi concentrada en uns pocs i 
ben organitzats arxius – Don Álvaro de Bazán, General de Simancas - a l’abast dels 
investigadors. 

L’estímul de la recerca des de la perspectiva maritimopesquera passa també per un 
millor i més acurat coneixement del que sobre el tema es troba als arxius municipals o 
als arxius de les confraries de pescadors. La riquesa d’aquests arxius locals es posarà de 
manifest quan els mateixos municipis i confraries comencin a fomentar-ne el treball. 
Si algunes localitats hi han apostat i fan de la seva història pesquera un valor afegit, 
d’altres amb una rica tradició pesquera semblen oblidar aquest vessant per complet. 
Per altra banda algunes confraries de pescadors han començat a fer les primeres passes 
en la recuperació d’un patrimoni documental d’enorme interès, no únicament pels 
mateixos pescadors, sinó per tota la comunitat científica. Potser en el futur tinguem 
una xarxa d’arxius de confraries que ens informin de les causes de tot tipus que han 
anat intervenint en la evolució dels recursos del litoral mediterrani fins arribar a l’estat 
en què avui es troben. 

Aquesta recerca documental es pot fomentar i aprofitar des de múltiples àmbits de la 
investigació científica. El treball interdisciplinar permet posar en valor els 
coneixements dels historiadors més enllà de l’estricte marc de la disciplina 
historiogràfica. Així ho estan demostrant les ciències ambientals, però esperem que la 
nòmina de noves disciplines que s’interessin per la història augmenti, alhora que 
enriquiran el discurs historiogràfic amb noves perspectives i ajudaran a explicar més 
globalment la situació actual i  les perspectives de futur de la pesca a Catalunya. 

 



152 
 

                                                 

Notes 
1 Playà Guirado, Rosa M. Explotation des domaines marines par les Ibères de la côte catalane: un bref 
état de la question. Dins L’homme préhistorique et la mer. Actes du 120é Congrés National des Sociétés 
Historiques et Scientifiques. Aix-en-Provence. Paris: Éditions du CTHS, 1998, p. 395-406.  Id. Análisis 
de las actividades marítimas de las comunidades protohistóricas del noreste peninsular (s. VI-II a.C.). Tesi 
de licenciatura inèdita. Universidat de Barcelona, 1996 
2 Juan-Muns, N. El consum de peix. Dins Mas Catellà de Pontós (Alt Empordà): un complex arqueològic 
d’època ibèrica (excavacions 1990-1998). Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2002, p. 507-
517  
3 El port de Palamós. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció de Ports i Costes, 1991, p. 6 
4 Pesca, sal y salazones en las ciudades fenicio-púnicas del sur de Iberia. Dins Del mar y de la tierra: 
producciones y productos fenicio-púnicos. XV Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica. Ibiza, 2000, p. 9-
66 
5 Opianno. Helieutika. Libros I-V [Madrid: Gredos, 1990] 
6 Per resum del coneixement dels autors clàssics sobre la fauna íctica de les costes ibèriques a Schulten, 
A. Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibèrica. Madrid: CSIC, 1963, vol. II, p. 529-541 
7 Lagóstena, L. La producción de salsas de conservas en la Hispania romana (s. II a.C.-VI d.C.). 
Barcelona: UB, 2001 
8 Nolla, J.M.; Nieto, F.J. Una factoria de salaó de peix a Roses. Fonaments, 1982, núm. 3, p. 187-200 
9 Donati, A. “Dal mare al fiume: la pesca sul finire dell’antichità.” Dins Donati, A.; Pasini, P. (eds.) La 
pesca realtà e simbolo: tra Tardoantico e Medievo. Milano: Leonardo Arte, 1997, p. 7-29 
10 Collet, S. Le baron et le poisson: feodalité et droit de mer en Europe Occidentale. Droit et Cultures, 
1987, núm. 13, p. 25-49 
11 Paz-Montojo, Fuentes estadísticas. Dins Artola, M. Enciclopedia de Historia de España. Madrid, 
Alianza, 1993. 
12 Zug Tucci, H. Il mondo medievale dei pesci tra realtà’e immaginazione. Dins L’Uomo di fronte al 
mondo animale nell’alto medievo. Spoleto: Centro Italiano de Studi sull’Alto Medievo, 1985. 
Montanari, M. El hambre y la abundancia: historia y cultura de la alimentación en Europa. Barcelona: 
Crítica,1993. 
13 Mateo, J. El “delme del peix” en la Costa Brava: conflictividad social y fiscalidad en la crisis de Antiguo 
Régimen. Barcelona: Programa de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, 1998. Garrido, A. Los 
pescadores de la Costa Brava ante el Antiguo Régimen: orígenes i geografía alrededor de las rentas feudales. 
Programa de Doctorat de la Universitat de Girona, 2004. 
14 Les referències de les llicències específiques de pesca i un breu resum es troben recollits a Arxiu 
Diocesà de Girona. Biblioteca. Registre de Lletres, 1588-1819 
15 Un exemple a Bajet, M. El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI. Edició del “Llibre 
de les Ordinations”. Barcelona: Fundació Noguera, 1994.  
16 Zucchitello, M. Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València. Tossa: Centre d’Estudis 
Tossencs, 1991, Annex XVI 
17 Com per exemple va haver de fer per a la seva tesina de llicenciatura Mateo, J. Con arte y parte: los 
pescadores de l’Empordà en el siglo XVIII. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2000 



153 
 

                                                                                                                                      

18 Rahola Trèmols, F. Algunas noticias acerca de las antiguas comunidades de pescadores en el Cabo de 
Creus. Dins Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona: Imprenta Casa 
Provincial de Caridad, 1904, pp. 454-487. A la donació del Compte Gausfred al monestir de Sant 
Pere de Rodes del 974  es feia referència a les pesqueries i pescadors de l’indret. Al 1331 aquest tipus 
de pesquera ja es considerava antiquíssima. Rahola Sastre, J. Cadaqués en la Edad Media: las 
Ordinacions de la pesquera. Revista de Gerona, 1967, vol. XIII, núm. 38, p. 29-33. Nadal i Fortià, J. 
La pesca a l’encesa. Figueres: Carles Vallès editors, 1991. 
19 Si bé ens consta que viles com la de Roses estan realitzant durant aquests últims anys esforços 
considerables en aquest sentit per recuperar el seu patrimoni històric. 
20 L’estudi de l’alimentació aporta també dades interessants per a una millor comprensió de les espècies 
d’interès pesquer més preuades per la població. A tall d’exemple Soldevilla, X. Alimentació i abastament 
al Baix Empordà medieval (s. XII-XIV). La Bisbal d’Empordà: l’Ajuntament, 2003. Un altre vessant pot 
ser l’estudi de les receptes de cuina. Llibre de Sent Soví: llibre de totes maneres de fer potatges de menjar. 
Barcelona: Barcino, 2003. 
21 Urteaga, L. La tierra esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la cultura española 
del siglo XVIII., Barcelona, SERBAL/CSIC, 1987. Especialment la primera part: la explotación 
pesquera y la conservación del mar.  
22 L’obra clàsica per a l’estudi de la Matrícula de Mar continua sent la de Javier de Salas. Historia de la 
matrícula de mar y examen de varios sistemas de reclutamiento marítimo. Madrid, 1879. A Catalunya 
comptem amb l’obra de Llovet, J. La Matrícula de mar i la província de marina de Mataró al segle 
XVIII. Mataró: Rafael Dalmau, 1980. 
23 Fernàndez, R.; Martínez Shaw, C. La pesca en la España del siglo XVIII: una aproximación 
cuantitativa (1758-1765). Revista de Historia Econòmica, 1984, vol. II, núm. 3, p. 183-201. Id. La 
gente de mar en la Cataluña del siglo XVIII. I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 
1984, vol. I, p.553-667 
24 Fernàndez, R.; Martínez Shaw, C. Las revistas de inspección de la Matrícula de mar en el siglo 
XVIII. Dins Martínez Shaw, C (ed.) El derecho y el mar en la España Moderna. Barcelona: Centre 
d’Estudis d’Història Moderna “Pierre Vilar”. Granada: Universidad de Granada, 1995, p. 241-271 
25 Zaldive, M. de. Reglamento de Navegación y Pesca, 27 de agosto de 1763. Madrid: MAPA, 1982 [ed. 
facsímil] en referència a la província marítima de Mataró. La reproducció facsímil és incompleta però 
la Confraria de Pescadors d' Arenys de Mar dos anys després la va editar completa. El reglament referit 
a Vilanova i la Geltrú és del 1773. Zaldive, M. de. Reglamento de navgación, pesca, carga i descarga y 
gobierno político y económico. Rius Vila Editor, 1952.  
26 Per una visió general López Linaje, J.; Arbex, J. C. Pesquerías tradicionales y conflictos ecológicos 
(1681-1794): una selección de textos pioneros. Madrid: Secretaría General de Pesca Marítima, 1991. 
27 Urteaga, L. op. cit. 
28 A l'àmbit estatal l’obra de referència continua sent la de Rumeu de Armas,  A. Historia de la 
Previsión social en España: Cofradías, gremios, hermandades y montepíos. Madrid: Revista de Derecho 
Privado, 1944 [ed. fasc.: Barcelona: Albir, 1981]. En l’àmbit català  cal destacar la de Colldeforn 
Lladó, F. P. Historia de los gremios de mar de Barcelona (1750-1865). Barcelona: Gràficas Marina, 
1951. Alegret, J.L.; Garrido, A. Història de la Confraria de Pescadors de Palamós. Palamós: la Confraria, 
2004. Algunes referències a l’associacionisme a la província de Mataró a Llovet, J. op. cit. 
29 García Solá, F. Memoria sobre la industria y legislación de pesca (1874-1879) Madrid: Tip. Estrada, 
1880, p. 834. 



154 
 

                                                                                                                                      

30 Gutierrez Vela, R. Memoria sobre la industria y legislación de pesca (1879-1884). Madrid: Impr. de la 
vuida e hijos de Fuentenebro, 1885 
31 Salerno, F. La pesca de la tonyina amb almadraves: investigacions sobre Canyelles Majors (Roses). Grup 
d’Estudis Socials de la Pesca Marítima. Inèdit. 
32 Soler, G. Del bou a la vaca: la pesca d’arrossegament a Catalunya i a l’Empordà (1865-1936).Treball 
d’introducció a la recerca. Girona: Universitat de Girona, 2002. 
33 Les valoracions referents a les estadístiques oficials d’aquest període estan extretes de Giràldez, J. 
Fuentes estadísticas y producción pesquera en España(1880-1936): una primera aproximación. Revista 
de História Económica, 1991, vol. IX, núm. 3, p. 513-532 
34 Boletín de Pescas. Septiembre de 1929. 
35 Per exemple, Soler, G. op. cit. Empra les dades dels anuaris per fer una comparació aproximativa de 
diferents ports de la costa catalana. 
36 Sánchez Blanco, J. Historia del Crédito Social Pesquero. (1900-1985). Madrid: MAPA, 1992 
37 Alegret, J.L.; Nadal, B. Les confraries de pescadors: la dimensió social de la pesca a Catalunya. 
Barcelona: Direcció General de Pesca Marítima, 1987. Vegeu també La dimensión organitzativa del 
sector pesquero en Catalunya: las cofradías de pescadores. En Antropología de la Pesca: debates en el 
Mediterráneo. Murcia: Universidad de Murcia, 1999, p. 157-178. 
38 Martín, P. La pesca en Cataluña y Valencia (NO Mediterráneo): anàlisis de las series históricas de 
capturas y esfuerzo. Informes Técnicos de Scientia Marina, 1991, núm. 162, p. 5-6 
39 Serna, E. L’Arxiu de la confraria del Port de la Selva. Anuari de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
Col·lecció arxivística, 1997, p. 355-382 
40 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
publica les dades catalanes a Estadístiques agràries i pesqueres de Catalunya. Veure la web del 
Departament: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/ 


