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Activitat 6. Els estris de pesca i les embarcacions 
 
Objectiu: buscar informació en fons telemàtiques i enriquir el lèxic sobre els estris i les 

embarcacions de pesca 

Treball en grup 
 
En tot cas, l’única forma de pesca que produeix en el pescador una sensació directa i de 
primera mà és la que estem tractant de descriure. Estirar la corda d’un bolitx, d’una xàvega, 
d’unes nanses i llevar unes armellades o els tels d’una tranyinera; hissar amb una màquina 
l’art d’una vaca... mai no produiran el plaer sensorial de la canya, el volantí, la potera, el 
xarambec o el palangre. 

Josep Pla. Cinc històries de mar. Bodegó amb peixos 
 
El text de Josep Pla ens planteja un interrogant: 

• Per què hi ha unes formes de pesca que produeixen en el pescador una sensacions 
molt més intenses que d’altres? 

 
Abans de poder contestar l’interrogant caldrà aclarir bé el significat dels mots que segueixen, 
molts dels quals apareixen en el text. 
 
Podeu trobar informació útil en les següents pàgines web: 
 

Pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes06.htm 
Pàgina web de l’edu365 amb accés a l’Enciclopèdia Catalana 
http://www.edu365.com/escriptori/index.htm  

 
i, també, en el llibre La pesca a Catalunya i en el Museu de la pesca de Palamós. 
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Relacioneu els noms que teniu tot seguit amb les imatges i les definicions que trobareu a 
continuació: 
 

Bolig, artet o artó / tremall o tresmall / llença / gànguil / bou o barca de bou /  
nansa / volantí / llença / vaca o vaquera / curricà 

 

Imatge Nom Definició  

 
 
 
 
 
 

 Ormeig de pesca semblant a l'art de platja, 
però de dimensions més petites. A 
diferència de l'art de platja, hom treballa de 
la barca que el cala estant, i quasi no toca el 
fons. Serveix per a pescar peixos que neden 
entre dues aigües.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ormeig de pesca fet de malla de jonc, 
vímet, canya, etc, que consisteix en una 
peça exterior, més o menys cònica o 
rodona... unida per la base a una altra 
peça... en forma d'embut, dirigida cap a 
l'interior de la primera, a la qual dóna 
entrada per una boca estreta, generalment 
acabada en vímets afuats, que impedeix la 
sortida del peix que hi ha entrat...  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Ormeig format per tres xarxes 
superposades, una de petita al mig i dues 
altres de malla més ampla, unides per les 
vores, que hom cala en ziga-zaga.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ormeig de pescar que consisteix en un 
cordill llarg proveït d'un plom i armat de 
diversos hams i que, calat dins la mar, hom 
estira des d'una barca.  

  Art de ròssec consistent en una bossa de 
xarxa llargaruda, sostinguda per un cèrcol 
de ferro, emprat per a agafar gambes i peix 
petit.  

 
 
 
 
 

 Ormeig de pesca consistent en una corda 
llarga que hom cala amb un pedral al fons i 
un suro al capdamunt i que té un ham o uns 
quants lligats cap a la part més submergida. 
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 Qualsevol dels arts d'encalç formats per 
xarxes generalment rectangulars que són 
calats entre dues aigües, a mercè del 
corrent. La barca que els cala s'hi manté a 
prop, fins al moment de llevar-los.  

 
 
 
 
 
 
 

 Ormeig de pesca que consisteix en una 
simple corda resistent i llarga (uns 200 m) 
en un extrem de la qual hom fixa un ham 
gros. Era molt emprat pels sardinalers, a fi 
de capturar les tonyines que rondaven les 
xarxes.  

 

 Barca de pesca d'aparell llatí, molt emprada 
a les costes catalanes. Juntament amb una 
altra d'igual (amb la qual formava la parella 
del bou), servia per a pescar amb l'art de 
bou. 

 

 Barca destinada a la pesca a la vaca. Art 
d'arrossegament de fons molt semblant al 
bou, però de dimensions més petites i amb 
les malles més espesses. És remolcat per 
una sola embarcació.  

 
 
Indiqueu a quina definició corresponen els noms dels estris de pesca següents: 
 

Potera / canya / armellada / xarambec /tranyinera /ham / esquer 
 

Definició Nom  

Ormeig per a pescar potes, pops, calamars, etc. consistent en una peça 
cònica de plom, suspesa d'un cordill molt llarg i proveïda en la seva part 
inferior de quatre ganxos girats cap amunt. Hom l'amolla fins a prop del 
fons de la mar i la fa anar i venir constantment fins que amb una de les 
punxes enfila la presa.  

 

Menjar, sovint enverinat, que serveix per atreure els peixos, els ocells, etc.  

Ganxo petit de metall, acabat en llengüeta, que, penjat d'un fil i proveït 
d'esquer, serveix per a pescar. 

 

Ormeig de pesca que consisteix en un cordill llarg i prim proveït en un 
extrem d'un plom petit i, a sota, un ham. 

 

Tremall   
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Ormeig de pesca constituït per una xarxa de grans dimensions, de forma 
aproximadament rectangular, amb surada i ploms i unes anelles per les 
quals passa un cap que, en estirar-lo, converteix la xarxa en una bossa 
dins la qual resta empresonat el peix. 

 

Estri de pesca fluvial o marina constituït bàsicament per una tija, 
generalment de canya de bambú, alumini o fibra de vidre, d'un extrem de 
la qual penja un fil proveït, a l'altre cap, d'un o diversos hams. 

 

 
Posada en comú: verifiqueu les respostes dels diversos grups. Incorporeu les graelles al 
dossier comú. 
 
Ara que ja teniu clar el significat de tots aquests mots, podeu tornar a l’interrogant 
plantejat:  
 

• Que creieu que tenen en comú la canya, el volantí, la potera, el xarambec o el 
palangre, respecte d’un bolitx, d’una xàvega, d’unes nanses, unes armellades, una 
tranyinera o hissar amb una màquina l’art d’una vaca? 

 
Reviseu les definicions anteriors i, si no ho acabeu de veure clar, llegiu el que el propi Josep 
Pla descriu en el fragment següent: 
 

El pescador de l’ham tracta d’obtenir una sensació física enlluernadora, sensació que 
obté amb la captació d’un ésser viu, a través d’una estrebada fascinadora... El 
pescador de canya sent, com el del volantí i el del palangre, l’estrebada elèctrica de la 
presa al palmell de la mà... Cap estri de pescar no projecta de manera tan directa i 
eficient sobre el pescador... la picada del peix a l’esquer i a l’ham, que a través del fil, 
el pescador té a la mà. 

Josep Pla. Cinc històries de mar. Bodegó amb peixos 
 
Ara expliqueu breument, amb les vostres paraules, què és els que Josep Pla ens vol 
transmetre en aquests dos fragments. 
 
Posada en comú: comenteu les aportacions dels diversos grups i valoreu quines creieu que 
han estat les més encertades i per què. Incorporeu-les al dossier. 
 
 
 


