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Activitat 1. Entrem en el món de la pesca de la mà de Josep Pla! 
 
Objectiu: realitzar una primera aproximació al lèxic mariner i a la temàtica a partir d’un text 

de Josep Pla 

Treball individual i/o en grup classe 
 
Llegiu el text de Josep Pla que teniu a continuació, on descriu una tècnica pesquera 
artesanal, utilitzant algunes paraules que, possiblement, no coneixeu. 
 

A Aiguablava, que és una platja neta d’esculls i de sorra molt fina de la 
badia de Fornells, s’hi tirava, llavors, la xàvega... La xàvega es pescava 
-com tots els ormeigs a base de llum- en els períodes de fosca... El 
llagut del foc... era avarat entre dues llums i anava a la busca de 
peix... Si el foc el trobava –una mata de peix blau, sardina, anxova, 
verat, sorell, bis- tractava, fent el menys soroll possible, d’aterrar-lo. Si 
la temptativa presentava una certa versemblança... hom feia xugai, és 
a dir, un senyal amb un fanal verd... Quan es produïa el senyal, hom 
avarava el llagut gros, el qual, deixant un cap en terra, calava l’art de 
manera que la xarxa de la bossa quedés darrera del llagut del llum i tancada la baga 
portava l’altre cap a la platja... La xàvega era lentament arrossegada cap a terra. 

Josep Pla. Cinc històries del mar. Bodegó amb peixos 
 
Tot i la dificultat del text, i a pesar dels mots desconeguts, mireu de contestar les preguntes 
següents: 
 
1. On situa l’autor els fets que descriu? Amb quin nom coneixem aquesta costa? 
2. Creus que l’acció se situa en el passat o en el present? 
3. De quina activitat econòmica està parlant? 
4. Quin nom té la tècnica que descriu? 
5. L’activitat que descriu es realitzava de dia o de nit? Per què? 
6. Quins productes es pretenien aconseguir? 
 
El text de Josep Pla ens permet entrar de ple en el ric i probablement desconegut lèxic 
marítim i pesquer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xàvega
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Classifiqueu els mots relacionats a continuació segons el camp semàntic a què pertanyen, 
tenint en compte el seu significat en el text: 
 
Platja, esculls, sorra, badia, xàvega, ormeigs, llagut, avarar, peix blau, sardina, anxova, 
verat, sorell, bis, fer xugai, cap, art, calar, xarxa, baga, arrossegar 
 

La pesca 
La costa 

Estris Activitats Peixos 

    
    
    
    
    
    
    

 
Relacioneu els mots següents amb les seves definicions: 
 
Mot Lletra  Definició 
1. Xàvega  a. Nom genèric dels conjunts d'elements que constitueixen un estri de pescar, 

com arts, canyes, palangres, etc. 
2. Ormeig   b. Tirar, posar en mar (una embarcació) 
3. Llagut  c. Art de pesca, de transició entre els d'encerclament i els d'arrossegament 
4. Avarar  d. Nom que hom aplica a diversos ormeigs de pesca constituïts per xarxes  
5. Art  e. Disposar un ormeig de pesca dins l'aigua a fi d'atrapar-hi peix 
6. Calar  f. Petita embarcació d'arqueig variable aparellada amb vela llatina, per a la 

pesca i el cabotatge 
7. Cap  g. Fer moure l’art de pesca pel fons del mar capturant tots els animals que 

troben al pas i que retenen al seu interior 
8. Arrossegar  h. Tros de corda, especialment de la usada a bord dels vaixells 

 
Posada en comú: verifiqueu les respostes.


