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Activitat 8. Els productes de la pesca 
 
Objectius:  

• Conèixer els noms de les espècies marines més típiques de la costa catalana 
• Extreure, organitzar i interpretar informació d’un text, d’un museu i de fonts 

telemàtiques 
• Fer la descripció d’una espècie marina 

Treball en grup 
 
Josep Pla intenta fer una difícil classificació dels peixos segons la seva qualitat gustativa. 
 
Llegiu el text. 
 
Al meu millor entendre, el millor peix de les nostres mars, del Mediterrani, és el que 
anomenem en la nostra llengua corball... peix ample, de color negroide, amb tocs de blavís, 
que es pesca sobretot en temps de les cireres... Es pot pescar amb arts de tremall o amb 
hams. 

En el segon lloc de l’escala, hi posaria el llobarro, anomenat també llop de mar...  el llobarro 
és un peix astut i murri, difícil d’agafar, sobretot el d’aigües corrents, netes i d’alimentació 
directa i saludable. 

En el tercer lloc jo hi posaria l’escórpora roja, o sigui la rascassa en la costa nord o gallina... 
en el coster meridional... El cap monstruós, horripilant, d’ulls desorbitats, el seu color roig 
calent i encès, amaga un dels peixos millors d’aquest mar, encara que aparentment no 
serveixi més que per a ser pintat. 

En el número quatre, hi posaria el nero, peix solitari i salvatge, sedentari... És un peix 
potent, prodigiós de color, d’un negre daurat amb taques grogues, que quan neda semblen 
fosforescents.  

... posaria el roger en el cinquè lloc sense dubtar un moment... el roger vermell, gros, de 
carn clovellada, és prodigiosament gustós, sobretot amb una lleugera vinagreta, a penes 
insinuada. 

Però, cosa curiosa: el llenguado petit del Mediterrani pot ser molt gustós... És pensant en 
aquestes coses que jo posaria aquest peix en el sisè lloc. 

Aquests sis peixos constitueixen, al meu modest entendre, l’equip principal que, des del punt 
de vista del gust, produeix aquest mar... resisteixen la màxima simplicitat culinària. 

Els peixos que vénen després –el sard, el pagell, la daurada, el déntol- es troben ja en 
aquella frontera en què les qualitats estan balancejades pels defectes, i, per tant, és sempre 
preferible de cuinar-los per augmentar, amb l’amenitat del sofregit o de la salsa, la seva 
posició. 

... altres peixos d’un sabor prodigiós: la sardina a la brasa, grossa i grassa, no té rival. El 
congre, a l’època dels pèsols, és una cosa excepcional. Una fregida de sonsos és 
incomparable. La qualitat d’aquests peixos, però, està limitada a determinats períodes de 
l’any, sobretot primaverals. 

Josep Pla. Cinc històries de mar. Bodegó amb peixos 
 

1. Enumereu els criteris que fa servir l’autor del text per fer la classificació dels peixos. 
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2. Feu un quadre amb la classificació de Josep Pla. 

3. Investigueu, en el Museu de la pesca de Palamós, quines són les 12 espècies marines 
que suporten el sector pesquer català. Feu-ne la llista. 

4. Compareu la classificació dels peixos de Pla amb la llista anterior i contesteu els 
interrogants següents: 

a. Quins dels peixos més valorats per l’autor del text pertanyen al grup de les 12 
espècies més importants per al sector pesquer? 

b. Després d’haver llegit el text, i tenint en compte les característiques industrials 
que la pesca té actualment, aventureu una hipòtesi sobre la causa d’aquesta 
situació. 

5. Esbrineu en el Museu si tots els productes de la pesca són peixos i quin és el nom, si és 
el cas, dels altres grans grups d’espècies marines d’interès pesquer. 

6. Identifiqueu les imatges de les 12 espècies més importants del sector pesquer català que 
teniu en la taula de més avall i poseu-hi la definició. 

 
Per fer aquesta feina podeu emprar, a més de la informació obtinguda en el Museu, la que 
trobareu en els enllaços següents: 
 
http://www.gencat.net/darp/c/pescamar/espesca/cespes03.htm 

http://www.edu365.com/escriptori/index.htm (accés a l’Enciclopèdia Catalana) 

 
 
 

Imatge Nom Definició  
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Busqueu la imatge i la definició dels peixos seleccionats per Josep Pla en la seva classificació 
i feu una taula com l’anterior (sense repetir, però, cap peix que ja hagi sortit). Per acabar de 
tenir una visió més completa de les espècies marines més importants del nostre país, podeu 
afegir-hi un parell d’exemples més de mol·lusc i un d’equinoderm. 
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Feu tres breus descripcions, una cada membre del grup, d’alguna de les espècies marines 
que heu treballat. Us podeu inspirar en les descripcions que heu vist en el text anterior. 
Recordeu que descriure és com dibuixar amb paraules, explicant les parts, qualitats i 
circumstàncies. Com que el que interessa són les característiques i no les accions, en una 
descripció hi predominen els adjectius, les comparacions, les metàfores... més que no pas els 
verbs. 
 
Posada en comú: comproveu els criteris i la classificació de Josep Pla i la llista de les 12 
espècies. Comenteu la resposta als 2 interrogants. Verifiqueu quins són els grans grups 
d’espècies marines d’interès pesquer i, també, les dues taules amb imatges. Seleccioneu les 
millors descripcions i acordeu les aportacions al dossier comú. 
 
 
 


