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ACTIVITAT 6. LA VIDA DELS PESCADORS.  
 
Les continuïtats i els canvis.  
Un projecte de treball amb fonts orals  
 
Presentació de l’activitat 
 
La història oral contribueix a incrementar el coneixement que tenim sobre el passat, ja 
que enriqueix les aportacions d’altres tipus de fonts. Especialment interessant és la 
informació que aporta sobre determinats aspectes de la vida quotidiana, que és 
l’objecte d’estudi d’aquesta activitat. 
 
Els testimonis orals ens permeten recopilar experiències viscudes i visions sobre el 
passat dels seus propis protagonistes. Es tracta d’aportacions molt valuoses per 
recuperar la memòria col·lectiva.  
 
 
Objectiu:  
 
- Reconstruir, a través de testimonis, que ens rebran al Museu de la Pesca de Palamós, 
com era la vida de la comunitat de pescadors durant la segona meitat del segle XX, i 
com han viscut els canvis i les transformacions que ha sofert aquest ofici i la seva 
manera de viure.  
 
Treball en equip cooperatiu: 3 o 4 estudiants col·laboren per aprendre 
 
Tasca:  
Investigar a través de les fonts orals com era la vida quotidiana de les comunitats de 
pescadors i contrastar la informació obtinguda amb altres fonts.  
 

1) Documentar-se per a preparar les preguntes i elaborar el guió de l’entrevista  
2) Realització de la entrevista. 
3) Contrastació de  la informació obtinguda Elaboració de conclusions  

 
Per cloure l’activitat i a manera de síntesi final ompliu la següent graella: 
Comparació de les diverses informacions obtingues  
Aspectes de la vida 
quotidiana 

Documentació 
 

Entrevista 
 

a.  
 

 
 

 
 

b. 
 

 
 

 
 

c. 
 

 
 

 
 

d. 
 

 
 

 
 

e. 
 

 
 

 
 

.... 
 

  

 
Conclusions: 
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Fase 1.  Documentar-se per preparar les preguntes 
 

L’entrevista ha de permetre conèixer les vivències dels pescadors i de tot allò que està 
relacionat amb la seva manera de viure, especialment els trets de la vida quotidiana, 
però:   
 
1.1. Quins aspectes hem de tenir en compte en l’estudi de la vida 
 quotidiana? 

 
- Per a establir els aspectes que estudia la vida quotidiana utilitzarem la tècnica 

de “brainstorming” o “pluja d’idees”. Cada grup cooperatiu de 3 o 4 
estudiants anotarà les idees que se li acudeixin sobre què és la vida quotidiana i 
quins aspectes inclourien en un estudi de la vida quotidiana de les comunitats 
de pescadors. Després s’analitzaran les idees produïdes i es seleccionaran cinc 
aspectes que es considerin imprescindibles per estudiar la vida quotidiana.  

 
- Cada equip exposarà les seves idees al conjunt de la classe, s’anotaran a la 

pissarra i es farà un llistat general dels principals aspectes que cal tenir en 
compte per estudiar la vida quotidiana. 

 
 
Primer esborrany 
Recull de les aportacions de la classe: 
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1.2.  Per completar les qüestions sobre les que volem interrogar als 
 testimonis llegiu i analitzeu cadascun dels documents que teniu a 
 continuació. Anoteu els aspectes que  il·lustren en la graella: 
 
 

Document Aspecte de la vida 
quotidiana 

Idea a destacar 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
.... 

  

 
Documents de suport:  
 
La pesca artesanal, la pesca d’arrossegament i la pesca d’encerclament són les 
tècniques de pesca més habituals actualment a la Palamòs. 
 
La pesca artesanal 
 
“Els armelladers són els continuadors del es antigues tècniques de pesca de la Costa 
Brava de segles enrere. Tot i l’evolució, tant econòmica com tècnica, de la indústria 
pesquera, els armelladers semblen anar passant per la història sense que els afectin 
els problemes que tant afecten les altres flotes. En aquest sentit són més versàtils que 
els seus companys de moll, i superen millor les crisis, sobretot perquè el seu és un 
subsector, ara per ara, poc capitalitzat i amb costos de producció relativament baixos. 
La flota d’arts menors ha viscut gairebé aïllada de l’evolució que han seguit les altres 
dues flotes importants durant les darreres dècades del segle XX”  
 
Alegret, J.L.; Garrido, A.: Historia de la Confraria de Palamós, 2004.  
                                             

La pesca d’arrossegament 
 
Treballant sobre la coberta 
d’una barca 
d’arrossegament. 
 
Es tracta d’embarcacions, 
grans amb motors 
potents...  
 
Vegeu aquesta tècnica de 
pesca a l’activitat 5  
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Un bot de llum (pesca d’encerclament) 

 Vegeu aquesta tècnica de pesca a l’activitat 5  
 
Aquesta fotografia va ser presa el dia que es provaven per 
primer cop els llums elèctrics per a la pesca de cèrcol. Les 
innovacions tecnològiques que s’introduïren a partir de la 
dècada dels seixanta va provocar un augment molt 
significatiu de les captures.  
 
 
 
Anys 70.    
Alegret, J.L.; Garrido, A.: Historia de la Confraria de 
Palamós, 2004. Pàg.1 60. 
 
 

Un veritable feix d’activitats 
Fins que les embarcacions no foren prou potents per afrontar els desafiaments del 
clima, es veieren obligats a no sortir a pescar o a exercir altres tipus de pesqueres, 
més a prop de la costa, depenent de l’època de l’any. Però no només altres pesques 
completaven l’economia de les famílies pescadores; en molts casos disposaven de 
terres destinades a l’agricultura que treballaven les temporades d’aturada forçosa.  
Però parlar de la figura del pescador pagès seria massa simple. Ivette Barbaza 
considerava que el que caracteritzava l’estil de vida dels pescadors era “un veritable 
feix d’activitats”, sobretot en els períodes transitoris (de crisi i de creixement), ja que 
en “períodes d’estabilitat, les associacions d’activitats són més simples, més ben 
definides, més duradores”.  
 
Aquest feix d’activitats a Palamós es concretava en feines eventuals, ja fos a les 
fàbriques, al moll –en la càrrega i descàrrega de vaixells -, a l’agricultura o al transport 
de cabotatge, entre d’altres. 
 
 Alegret, JL.(dirc.)  El port de Palamós 1902-2002, Barcelona, 203,.pàg. 229 
 
Feines auxiliars de la pesca 

 
Entorn de la pesca es dóna tot 
un seguit d’activitats que hi 
estan relacionades. Tal vegada 
la feina més coneguda sigui la 
de cosir xarxes i muntar arts.  
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Dona i pesca 
Dins la pesca, l’home ha assumit un paper públic i la dona, posseeix un paper 
important en l’àmbit privat. El port, com a escenari principal de remendar i de reparar 
les arts i ormeigs és, potser, la frontera entre aquests dos espais. De totes maneres, 
no és l’únic espai públic per al dona de família de pescadors (...) A Palamós, algunes 
dones arribaren a anar en mar, tot i l’oposició de les autoritats del moment.  
Hem de tenir en compte que la correcta administració dels diners en les comunitats de 
pescadors és bàsica, ja que, a diferència de la majoria de feines d’en terra, els 
pescadors no tenen un sou fix, sinó que la retribució va directament lligada a la pesca 
(...) La quantitat de diners que s’aconsegueix en la pesca és molt fluctuant. (Alberich) 
Òbviament, tot i que la figura femenina fos essencial en l’administració de la casa, els 
mitjans de producció molt poques vegades deixaren d’estar en mans masculines. “ 
 
Alegret, JL. (dir) El port de Palamós.....pàg. 195 
 
Consell de l’àvia d’una família de pescadors a la seva néta. 
 
“La dona que es casa amb un pescador ho ha de fer sempre a l’hivern, així com que 
els guanys a la mar són escassos aprèn a estalviar. Si ho fa a l’estiu s’acostuma a 
l’abundància i llavors és difícil adaptar-se a una vida més austera que imposa l’hivern. “ 
 
Nombre d’embarcacions per confraries. Costa Brava, 1987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegret, JL. “Aspectes 
socials de la pesca al 
litoral gironí”, Revista 
de Girona, 1988 
 
Procedència dels 

productors de les confraries de la Costa Brava, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
Alegret, JL. “Aspectes 
socials de la pesca al 
litoral gironí”, Revista 
de Girona, 1988 
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Empreses familiars 
“El sector pesquer del port de Palamós continua organitzant-se, majoritàriament, sota 
la forma d’empreses de tipus familiar. Aquesta característica extrapolable a bona part 
del sector pesquer català, té unes repercussions socials i econòmiques importants. El 
1995, més d’un 65 % de les embarcacions amb port a Palamós pertanyien a persones 
vinculats directament amb la pesca, un 30 % s’organitzaven en forma de societats 
familiars i només un 5% restant, l’armador era una societat no familiar. Aquestes 
dades reflecteixen una notable endogàmia empresarial i la dificultat per a l’entrada de 
capital extern al sector. Des d’una perspectiva purament econòmica, el paper del 
parentiu en aquest tipus d’empreses està estretament lligat a la divisió dels guanys pel 
sistema de “a la part”.  
 
Aquest tipus de divisió dels guanys suposa una implicació de la tripulació de 
l’embarcació en l’activitat diària i un incentiu per al rendiment; quan hi ha beneficis n’hi 
ha per a tothom i, quan hi ha pèrdues, el mateix.  
 
Alegret, J.L. El port de Palamós. Memòria d’un centenari. 1902-2002. Generalitat de Catalunya. 
Pàg. 224 
 
Mitjana d’edat dels pescadors  de la Costa Brava segons Confraria, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alegret, “Aspectes socials de la pesca al litoral gironí”, Revista de Girona, 1988 
 
Edat en intervals del total dels pescadors de la Costa Brava, 1987 
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Formació per als treballs 
de la pesca 
 
 
 
La transmissió dels sabers 
propis de la pesca, es 
realitzava dins de l’estructura 
familiar i a través de la 
pràctica diària, requeia en la 
figura de l’aprenent o grumet, 
present a gairebé totes les 
embarcacions. Amb la 
incorporació continuada de 
noves tecnologies al sector, 
les formes d’aprenentatge han 
sofert canvis i s’ha fet 
necessària una formalització 
de l’aprenentatge (a través de 
mòduls de formació 
professional i cursos de 
reciclatge).  
 
 
Actualment la majoria de les 
embarcacions disposen 
d’avançats sistemes 
electrònics de navegació i de 
detecció de peix. 
 
 

 
Pescadors i creences 
“Feinejar en el mar és dur; el pescador obté el fruit del seu treball d’un medi que és 
sovint hostil i sempre imprevisible. Com diu Alberto Baldi: El pescador no pot 
sostreure’s a l’eventualitat d’una pesca infructuosa o d’una navegació que esdevingui, 
de cop, perillosa com per posar en perill la seva barca o la seva pròpia vida. Ell es 
troba, constantment, a bord d’un abisme insondable”. La creença en supersticions i 
elements de caire religiós es expressió d’aquesta eventualitat.” 
 
50 anys de processó marítima. Confraria de Pescadors de Palamós. 2001 
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Festes religioses: Festa del Carme 1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 anys de processó marítima. Confraria 
de Pescadors de Palamós. 2001 
 
 
 

Els pescadors són els protagonistes la diada del Carme 
 
 
 
 
 
Aquesta és una 
ocasió immillorable  
per obrir els seus 
espais de treball a la 
celebració amb tota la 
vila. Pescadors, 
familiars i amics 
acompanyant els 
homenatjats a la 
llotja del peix. . 
 

 

Les confraries i l’associacionisme  
 

“El mite històric de la confraria com a confraternitat i gremi que aplega tots els que 
treballen de la pesca, i que per tant té com a funció la defensa dels interessos de tots, 
siguin grans o petits, vaques o teranyines, armedallers o palangrers, operativament 
avui en dia ja no té massa sentit. La complexitat de la gestió pesquera, la dificultat en 
el processament de presa de decisions, la diversitat d’interessos econòmics en joc així 
com l’enorme complexitat del sistema normatiu i del seu compliment, fan que el paper 
històric que han jugat les confreries com a interlocutors únics amb les administracions, 
i l’important paper històric jugat pels seus patrons majors com a mediadors en tot tipus 
de conflictes, ja no es pugui mantenir tal i com han estat en molts anys. Taules 
sectorials, consells de pesca, sindicats; associacions d’armadors, de marines, de 
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peixaters; grups ecologistes, centres d’investigació, etc. són alguns dels altres 
interlocutors amb qui les confraries, vulguin o no vulguin han de treballar plegats.   

 
Història de la Confraria de Pescadors de Palamós. Pàg. 160 
 
Cafès, tavernes i pescadors  

 
 
Els cafès, les tavernes, els casinos eren 
llocs de reunió, espais de sociabilitat, 
d’oci i de difusió d’idees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1.3.  Amb aquesta informació refeu i completeu el primer esborrany del guió: 
completeu els aspectes bàsics que s’haurien de tractar a l’entrevista. Per a 
l’elaboració del guió de l’entrevista, heu de tenir en compte:  
 

- Els aspectes de la vida quotidiana de la vida dels pescadors que hem 
determinat que volem investigar.  

- Allò que ja sabem perquè hem estudiat a través de la documentació que hem 
analitzat  

 
Recull de les aportacions de la classe 
Guió de l’entrevista: 
Segon esborrany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fase 2.  L’entrevista i  la transcripció 
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2.1. Del guió a les preguntes: 
 
Un model a seguir:  
 
Com sabeu un dels espais de la vida social dels pescadors eren les estones d’esbarjo 
que passaven conversant al cafè o a les tavernes. El Museu de la Pesca de Palamós ha 
realitzat entrevistes a pescadors i persones vinculades a aquest ofici per tal de recollir 
les seves experiències. Aquestes entrevistes s’anomenen “Converses de taverna” i en 
teniu diversos fragments relacionats amb diferents temes.  
 

 La pesca Artesanal  
 

 Navegació tradicional 
 

 La venda del peix 
 

 La dona en el món de la pesca 
 

 Les supersticions 
 
Cada grup en tria un i el visiona per tal d’observar els següents aspectes: 
- Quin tipus de preguntes es fan? 
- Són obertes o tancades?  
- Quin paper fa l’entrevistador (intervé molt, deixa parlar, interromp,...etc.? 
- Com contesten les persones entrevistades? 
 
Després del visionat poseu en comú el contingut i de la metodologia de les converses i 
comenteu els aspectes observats.  
 
Tenint en compte la informació obtinguda i el guió ja prèviament elaborat, cada grup 
redactarà un qüestionari que es posarà en comú per establir el guió definitiu de la 
classe. Una vegada elaborat es contrasta per completar o millorar amb el quadre 1.  
 

Guio Preguntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El dia de l’entrevista cada grup designarà qui s’encarregarà de fer les preguntes dee 
cada apartat concret. 
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2.2. Ho tenim tot clar? 
 
Heu entrevistat alguna vegada a algú? Si ho heu fet sabreu que encara que sembli 
fàcil, realment presenta una certa complexitat i, per tant, és molt important que abans 
de iniciar aquesta tasca reflexioneu sobre les accions que és necessari realitzar.  
 
Per fer una bona entrevista és imprescindible disposar d’informació sobre el tema, és 
necessari seleccionar molt bé els aspectes sobre els quals es vol interrogar a la 
persona entrevistada, cal formular bé les preguntes, crear l’ambient adequat, 
assegurar-vos que ala gravadora funciona correctament, recollir la informació i valorar 
allò que de més important aporta. 

 
A continuació teniu una taula en la qual s’indiquen algunes de les accions necessàries 
per a preparar i realitzar una entrevista. Cada equip ha d’assenyalar quina és la seva 
situació en relació a cadascuna de les diverses accions:  
 
 

A. Ens falten els coneixements i creiem que no sabríem com fer-ho 
B. Potser tenim algunes referències, creiem que podríem fer alguna cosa. 
C. Podríem fer l’entrevista ara mateix perquè tenim els coneixements necessaris.  

 
 
ELABORACIÓ D’UNA ENTREVISTA.  
ALGUNES ACCIONS IMPRESCINDIBLES. 

SITUACIÓ 
A    B    C 

 
1. Disposem d’informació suficient sobre la vida quotidiana de 

les comunitats de pescadors................... 
2. Sabem seleccionar les preguntes més adequades....... 
3. Sabem redactar les preguntes amb claredat, de tal manera 

que activin la memòria de la persona 
entrevistada................................................................ 

4. Seleccionarem el nombre adequat de preguntes per la 
recerca que hem de realitzar....................................... 

5. Som capaços de crear un bon clima de confiança en el 
moment de l’entrevista .......................................... 

6. Sabem mostrar respecte i interès per la persona 
entrevistada.............................................................. 

7. Podem recollir i organitzar la informació.................. 
8. Disposem de la informació i els criteris suficients per valorar 

la importància del testimoni.......................... 
 

 

 
Comentari dels resultats. En quins aspectes el grup classe presenta més dèficits? 
Quines qüestions és necessari reforçar? 
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MATERIAL DE SUPORT.  Aspectes de la vida quotidiana 
 

Dades personals Familia Immigració 
 Nom i cognoms 
 Renom o pseudònim 
 Sexe 
 Lloc de naixement 
 Any de naixement 
 Estat civil 
 Pertany a alguna associació, 

moviment, 
 

 Lloc de procedència dels pares. 
 Lloc de procedència del conjuge 
 Fills  
 Nivell d’estudis  
 Ocupacions  
 Segueixen l’ofici 

 Lloc de procedència. 
 Dates de la presa de decisió 
 Motius  
 Desencadenant 
 Expectatives 
 Viatge: medi de transport 
 Relació amb el lloc d’orígen 
 Records 

Arribada/Habitatge Estudis/formació Treball  
 Acollida (familiar, veïnal) 
 Habitatge 
 Vivència interna 
 Dificultats  
 Lloc on va viure 
 Condicions (lloguer, pensió, 

habitatge propi) 
 Procés d’adaptació 
 Relacions de veïnatge 
 Xarxes socials i culturals 
 Participació en associacions, 

moviments, lluites  
 
 

 Adquisició de coneixements 
 Com s’adquirien els 

coneixements  
 Qui li ensenya l’ofici 
 Tasques realitzades com 

aprenent o grumet  
 Fins quan  
 Quan cobrava com aprenent. 
 Com han influït els canvis 

tecnològics en l’ofici.  
 Fan falta més coneixements 

actualment per fer l’ofici. 
 Diferències de l’ofici de pescador 

ara i abans 

 Edat d’incorporació al treball 
 Diferents tipus de treball. 
 Influències econòmiques i/o 

polítiques en els canvis de 
feina. 

 Hores de treball 
 Sous/poder adquisitiu 
 Condicions laborals 
 Jerarquies en el treball 
 El paper de les dones 
 Anys treballats 
 Opinió de la feina 
 Tasca desenvolupada 

després de jubilar-se 
Relacions laborals Associacionisme, oci i lleure Valoració del procés 

 Barques on va treballar. 
Sistemes de pesca que va 
utilitzar 

 Paper dins la barca 
 Vincle familiar amb l’armador 
 Vincle familiar amb el patró 
 Vincle familiar amb mariners 
 Familiars dins l’àmbit pesquer 
 Pesquera practicada 
 Èpoques de manca de pesca 
 Feines complementàries (mal 

temps) 
 Feines eventuals (moll, 

transport 

 Paper de les confraries. 
 Associacions a les que participa.
 Els espais de relació masculins: 

la barca, el cafè, la confraria 
 Els espais de relació femenins: 

la peixateria i el remendar 
 Temps disponible. Vacances 
 Moments i espais d’oci 
 Els bars i cafes 
 Jocs de cartes 
 Les tradicions  
 Participació en els actes 

ciutadans.  
 La processó de la Verge del 

Carme.  

 Trajectòria personal i 
familiar 

 Trajectòria laboral i 
condicions de vida 

 Identitat personal 
 Què eren? Què són? Com 

es veuen a si mateixos? 
Com els veuen els altres? 

 Com veuen el futur de la 
pesca 

 Com veu el futur de l’ofici 
de pescar 

 Principals problemes 
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MATERIAL DE SUPORT. Com fer la transcripció de l’entrevista?  
 
Per a fer correctament la transcripció de l’entrevista s’ha de tenir en compte el següent: 
 

• Que s’ha de respectar escrupolosament el llenguatge de la persona entrevistada. La 
transcripció, doncs, ha de ser totalment fidel a la paraula de l’informant. 

 
• Els criteris de transcripció:  

 
- Els passatges poc audibles de l’entrevista (si n’hi ha) s’han de posar entre { } 
- Els dubtes, silencis i ruptures sintàctques s’han d’indicar amb ... 
- Les persones citades –si és precís mantenir l’anonimat- cal citar-les només 

amb les inicials. 
- La lletra itàlica s’ha d’utilitzar per fer anotacions o precisions com per 

exemple –somriu, plora, s’emociona- 
- Les paraules expressades amb forta entonació s’han de posar en negreta. 
- Les preguntes de l’entrevistador es distingeixen també posant-les en 

negreta itàlica. 
 

• Que després de la transcripció s’ha d’omplir una fitxa de la persona entrevistada. 
Això s’anomena fitxa d’identitat que normalment es posa al principi de la 
transcripció.  
 
EXEMPLE:  
 
Fitxa d’identitat 
 
Nom:      Cognoms: 
 
Data de naixement:     Data d’emigració: 
Lloc de naixement:  
Lloc d’emigració: 
Domicili:      Tel: 
Treball:  
Empresa/ empreses:  
Càrrecs  
Afiliacions a moviments associatius, etc:  
Data de l’entrevista  

 
 


