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Activitat 5. Les modalitats de pesca més importants i les innovacions més 
significatives produïdes en el s. XX 

 
Objectius:  

• Conèixer els noms de les modalitats de pesca actuals i d’algunes de les que s’han 
practicat tradicionalment en les nostres costes, i saber descriure-les 

• Comprendre i saber exposar quina mena de coneixements necessitaven els pescadors 
abans de les darreres innovacions tecnològiques  

• Cercar informació de fonts diverses sobre les principals innovacions introduïdes en el 
món de la pesca en el s. XX i saber-les explicar 

Treball en grup 
 
 
Activitat 5.1  Les modalitats de pesca 
 
En el llibre La pesca a Catalunya editat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
de La Generalitat de Catalunya i coordinat pel Museu de la Pesca de Palamós (http........) hi 
trobaràs una descripció dels tres sistemes de pesca més importants a Catalunya. També 
podeu emprar la informació obtinguda en la visita al Museu de la pesca de Palamós 
(àmbit 4: Com es pescava i com es pesca) 
 
Llegiu els fragments del text de Josep Pla que teniu a continuació i deduïu amb quina 
modalitat de pesca estan relacionats. 
 
a. Un nero es pot agafar amb l’ham d’un palangre... estratègicament situat davant d’un cau, 

car és de remarcar que els neros viuen indefectiblement en els mateixos caus... 
 
b. Els pescadors diuen que el llobarro és el peix més astut de la mar. Quan es troba voltat 

per una xarxa i el paratge marítim té un fons de sorra, el llobarro té una habilitat 
extraordinària per a enterrar-se; d’aquesta manera aconsegueix que la xarxa passi per 
sobre de la seva esquena sense que es produeixi la captura. 

 
c. Dins la fascinació estelada i una mica freda d’aquestes nits primaverals, veig com 

s’encenen a Fornells, en la badia oberta a llevant, els llums blancs, parpellejants, de les 
tranyineres... En la monotonia de la vida de Fornells aquesta aparició és d’una tal novetat 
que tothom queda, davant d’aquests focs errants i fugitius, una mica astorat. 

 
d. Arrossegar un art de xarxa pel fons de la mar, per les planúries sorrenques o fangoses, 

pel llit dels barrancs submarins, és un afer molt vell. Abans aquesta pesca es feia només 
a l’hivern, i la portaven a cap les parelles de bou. Cada barca arrossegava un cap de la 
bossa de l’art, navegant a la vela, amb el vent en popa...  

 
e. En nits de gran calma, des del llagut del llum d’una tranyinera... de vegades s’observa 

l’aparició, en les aigües tocades per la llum blanca del foc, d’unes petites bombolles... 
Aquestes bombolles són un símptoma de l’existència de peix... Fascinat per la llum, 
aquest peix pot aparèixer a la superfície... Primer es veuen nedar unes sardines 
escadusseres... Aquestes primeres aparicions van en augment fins que el peix s’amola, 
es concentra sota del llum... 
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f. L’ham és un objecte que degué ésser creat per l’home de seguida que aprengué a 
manipular els metalls. Té una forma tan simple i una eficàcia tan provada que el seu aire 
de cosa prehistòrica és absolutament visible. És un invent com el de la roda: una 
meravella d’astúcia i d’habilitat. 
 

Josep Pla. Cinc històries del mar. Bodegó amb peixos 
 
Ompliu la graella següent indicant-hi per a cada imatge el nom de la modalitat de pesca de 
què es tracta, els textos que hi estan relacionats i una breu descripció del seu 
funcionament.  
 
 

Imatge Modalitat de 
pesca 

Textos 
relacionats Breu descripció 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Posada en comú: verifiqueu les respostes i comenteu les descripcions. Seleccioneu la millor 
graella per al dossier que es lliurarà amb el joc. 
 
 
Activitat 5.2  Els coneixements pesquers 
 
Josep Pla explica, en els fragments de text que hi ha a continuació, quins eren els 
coneixements veritablement importants que havien de tenir els pescadors en aquella època, 
com els aprenien i quin era el perill que corrien. 
 
Feu un text expositiu (10–15 ratlles) per explicar, amb paraules vostres, les idees que l’autor 
expressa en aquests paràgrafs. 



                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
LLENGUA I LITERATURA 

 

Marimed, la pesca com a factor de desenvolupament sostenible. 
Projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Programa InterregIII BMedocc 

Coordinació de la Maleta Pedagògica de la Pesca: Fundació Promediterrània (Ajuntament de Palamós) 
(Museu de la Pesca - Càtedra d’Estudis Marítims - Documare Centre de Documentació  de la Pesca i el Mar) 

INFORMACIÓ TEL. 972.60.12.44 

 

 
Calia, a més, conèixer la geografia marina per a evitar les enganxades de l’art. En els 
fons més nets hi ha ganxos... punxes de roca a les quals el sac de la xarxa es pot 
enganxar. A part de l’avaria... un fet semblant pot fer perdre la calada. Els ganxos 
vénen assenyalats per senyals de terra i el seu emplaçament és conegut d’una 
manera exacte. 
 
Les nanses s’han de saber calar en els llocs adequats i per a conèixer-los s’ha de tenir 
una idea clara, si no pot ser exacte almenys aproximada, de l’orografia submarina... 
Aquests llocs venen fixats per les senyes de terra, perquè tot lloc de la mar del litoral 
és una incidència, el vèrtex d’un angle dibuixat per dos accidents terrestres 
determinats. Calar unes nanses llagosteres en un fons de sorra, d’alga o de fang és 
un treball inútil: la captura fallarà... 
 
Les senyes indicadores dels paratges peixaters són conegudes pels pescadors a 
través, sovint, d’una llarguíssima tradició familiar... Moltes famílies pescadores no 
tenen altra fortuna que el coneixement d’aquestes senyes, coneixement de vegades 
escrit en una llibreta, altres conservat en la memòria d’una manera certament menys 
eficaç. 
 
Però el coneixement de totes aquestes relacions es va perdent, acabarà per oblidar-
se. La vida humana es torna maquinal. 

Josep Pla. Cinc històries del mar. Bodegó amb peixos 
 
Posada en comú: llegiu els textos elaborats i valoreu-ne entre tots l’estructura (introducció, 
desenvolupament i conclusió) i la claredat. Seleccioneu el millor text per al dossier que es 
lliurarà amb el joc. 
 
 
Activitat 5.3  Les innovacions més importants en el món de la pesca 
 
En els dos textos següents Josep Pla parla d’algunes de les innovacions més significatives 
que s’havien produït en el món de la pesca.  
 

Fa cinquanta anys les barques de pesca es construïen llargues i estretes, lleugeres i 
esmolades. Era l’època de la vela i sobretot la del rem que aconsellava poca fusta i 
eliminar resistències. Ara, amb els motors, es construeixen barques amples, de pit 
gros, de popa burgesa i assegurada. 

Pla, Josep: Tres guies, OC XXX, Bcn, Ed. Destino, maig 1976 
 

Les parelles de bou han estat substituïdes per les embarcacions anomenades vaques; 
una sola embarcació fa ara la feina que feia una parella de barques. Els dos caps de 
l'art surten de la popa de la vaca i la boca del sac de la xarxa és mantinguda oberta 
per les portes, peces de fusta que la marxa de l'embarcació tendeix a separar i, per 
tant, a mantenir gran l'obertura del sac. Aquestes barques, molt marineres, quillades, 
amb motors potents, aguanten la mar d'una manera admirable. 

Josep Pla, Bodegó amb peixos, 1950 
 
Llegiu els textos i busqueu informació sobre les innovacions tecnològiques en el món de la 
pesca en l’apartat Una mica d’història del llibre La pesca a Catalunya i en el Museu de la 
pesca de Palamós. 
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Enumereu entre cinc i deu innovacions importants produïdes en el món de la pesca al llarg 
del segle XX i expliqueu breument en què consistien. 
 
Posada en comú: contrasteu les aportacions dels diversos grups i valoreu quines creieu que 
han estat les innovacions més importants i per què. Seleccioneu les aportacions que s’han 
d’incorporar al dossier final. 
 
 
 


