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Activitat 7. Els oficis, les activitats i els llocs relacionats amb la pesca 
 
Objectius:  

• Conèixer els noms dels principals oficis, activitats i espais implicats en el món de la 
pesca i saber descriure’ls 

• Comprendre i saber explicar el mode de vida dels pescadors de la primera meitat del 
s. XX 

• Reflexionar sobre els principals canvis esdevinguts a la costa i saber argumentar una 
opinió pròpia 

Treball en grup 
 
Cerqueu informació en el Museu de la pesca de Palamós, en l’apartat dedicat a Qui és 
qui en el món de la pesca, que us permeti identificar entre 5 i 10 oficis relacionats amb la 
pesca i descriviu la seva activitat.  
 
 

Ofici Descripció de l’activitat 

0. Varador Persona ocupada en la varada o avarada d'embarcacions.  

1.   
2.    
3.   

4.   
5.   
6.   

7.   
8.   
9.  

10.   
 
A partir de la visita al Museu i al seu entorn, identifiqueu 5 espais o llocs relacionats amb 
l’activitat pesquera, en qualsevol de les seves fases, i feu-ne, també, una breu descripció. 
 
Espai Descripció  

0. Calador  Lloc a posta per a calar l'art de les xarxes de pescar. 
1.  

2.  
3.  
4.  

5.  
 
Posada en comú: compartiu i contrasteu les aportacions de cada grup. Decidiu les que s’han 
d’incorporar al dossier comú.  
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En els dos textos que hi ha a continuació els autors descriuen la casa d’un pescador de 
l’Estartit en el primer i el nucli mariner de Fornells en el segon.  
 
Llegiu els dos textos i escriviu-ne un, d’unes 10 ratlles, explicant els aspectes que us semblin 
més significatius, des del punt de vista actual, de les condicions de vida dels pescadors en 
aquella època.  
 
La caseta on havia nascut el Senyor Pau, en Pauet, que li deien a l’Estartit, es troba al cap 
de vall del carrer únic que segueix la platja. Caseta eixerida, petiteta, baixeta, blanca com un 
colom, sense pis, per sostre el teulat. En entrar, una estança enrajolada, xarxes, rems, veles, 
cabassets de palangre nanses de vímet etc., etc., tot arrambat a l’entorn, prou desordenat; 
s'hi respira aquell baf peculiar, de salobre i quitrà que es desprèn dels arreus de pesca. Dues 
cambres a dreta i esquerra amb llits de posts, màrfegues i matalassos farcits d’algues 
marines ressecades. De cuina no n'hi ha: un fogó portàtil que es treu a fora quan fa bo, que 
s'entra al pas de la porta forana quan plou, serveix per a fer coure el ranxo. A deu passos de 
la casa, el llaüt tirat en terra, ben amarrat a una estaca. 

Adaptat a partir de Carles Bosch de la Trinxeria, L’hereu Noradell, 1889 
 
 
En aquella època, a Fornells, no hi havia ni església, ni rellotge públic, ni oficina 
administrativa, ni encarnació de l’autoritat legal. Ni tan sols hi havia cementiri... Era una 
escampadissa de cases insignificants, enllaçades amb una població remota per corriols i 
dreceres. Ni tan sols hi havia un qualsevol nucli urbà apreciable. Entre homes i dones, vells i 
criatures, devíem ser unes trenta-cinc persones, i les cases ocupades eren totes a quatre 
vents, separades per distàncies apreciables. Hauria estat exagerat parlar d’un poble: eren 
cases de pescadors posades sovint sobre el roquissar aprofitant els llocs més resguardats, 
voltades de mates de llentiscle –cases arrapades a terra, menudes, emblanquinades, amb el 
teulat morint en el repeu del marge, la porta oberta a la mar i una mica d’ombra a la façana 
feta amb branques de pi...  

Josep Pla. Cinc històries de mar. Bodegó amb peixos 
 
A més de les condicions de vida dels pescadors, els textos també ens permeten formar-nos 
una idea de com eren aquests dos nuclis de la Costa Brava durant la primera meitat del s. 
XX.  
 
Enumereu els canvis més importants que han tingut lloc a la Costa Brava i feu un breu text 
argumentant la vostra opinió al respecte. És important que en donar la vostra opinió tingueu 
en compte el punt de vista mediambiental. El text ha de tenir una introducció, uns 
arguments i una conclusió. 
 
Posada en comú: comenteu els textos dels grups sobre les condicions de vida dels pescadors 
d’aquella època. Contrasteu quins han estat els canvis més significatius soferts per la Costa 
Brava i valoreu les opinions expressades pels diversos grups. Verifiqueu que els textos 
argumentatius tenen l’estructura correcta. Concreteu les aportacions al dossier final.  
 
 
 


