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INTRODUCCIÓ

El per què i com de tot plegat

El  consell  i  orientació  dels  més grans  del  meu entorn, 
especialment  de  la  professora  que  havia  elegit  com  a 
tutora del treball de recerca, em va portar a decidir-me 
sobre  aquest  tema.  El  meu  pare  és  serrallenc  de 
naixement, i per què no dir-ho, també de fets: casteller 
del Serrallo, portant del pas de la “Presa de Jesús” de la 
Confraria de Pescadors,…i, amb molts amics entre la gent 
d’aquest  barri.  Els  meus  avis,  que  continuen  vivint  al 
carrer Espinac, han estat peixaters fins a la seva jubilació, 
i per part de l’àvia som de la família “Boles”, pescadors 
vinguts fa molt anys de les terres de l’Ebre. Amb aquests 
antecedents, qualsevol tema elegit en relació a la pesca i 
la  gent  del  barri  mariner  tarragoní,  està  més  que 
justificat.

La  metodologia  emprada  per  a  la  recerca  sobre  l’antic 
“Pòsit de pescadors i la seva Llotja”  ha estat la següent: 

 En primer lloc es tractava d’anar coneixent, un a 
un,  persones  directament  relacionades  amb  el 
Pòsit, la venda del peix  a la llotja antiga, i també a 
l’actual,  i  amb  la  formació  de  la  Confraria  de 
Pescadors  de  Tarragona,  així  com  les  activitats 
paral·leles  que realitza  aquesta institució (Pas de 
Setmana Santa, actes tradicionals mariners, etc.). 
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 Lògicament,  també he hagut de buscar  el  suport 
bibliogràfic  i  fotogràfic  d’algunes  d’aquestes  i 
d’altres persones, i també de l’Arxiu del Port i la 
Hemeroteca Municipal de Tarragona;

 Pel  que  fa  a  la  part  lingüística  del  treball,  m’he 
dedicat a buscar informació sobre les espècies de 
peix  més  comunes  i  capturades  a  la  costa 
tarragonina,  i  al  mateix  temps  conèixer-les 
directament d’una forma activa (visites a la llotja, 
cercar informació entre pescadors i peixaters sobre 
la venda d’abans i d’ara, participar d’una jornada 
pesquera a bord d’una barca d’arrossegament…).

Seguidament  passo  a  explicar  els  diferents  apartats  de 
què consta aquest treball:

1. Breu  introducció on  exposo  les  raons  que  em 
portaren  a  elegir  aquest  tema  per  a  realitzar  el 
treball  de recerca.  També explico la  metodologia 
desenvolupada.

2. Part  etnogràfica  .  En  primer  lloc  he  centrat 
l’entorn del  treball,  parlant  de  com s’ha  anat 
conformant  el barri del Serrallo. Seguidament 
he  explicat  l’origen de  la  Confraria de 
Pescadors;   i  a  continuació  m’he  centrat  en 
l’antiga  llotja i  la  subhasta  del  peix,  explicant 
una  mica  d’història  fins  que  s’arriba  a  construir 
l’antic edifici, com i a on es venia el peix, i de quina 
manera  es  repartien  els  beneficis  entre  els 
pescadors. 

Això m’ha portat a fer una biografia del primer president 
i fundador de la Confraria  Josep Placa, sota el mandat 
del  qual  es  construeix  l’antiga  llotja  i  posteriorment 
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també el pas de “La presa de Jesús”, del qual també 
en parlo en un apartat per la seva importància històrico-
cultural.

3. Part  lingüística  . He  intentat  fer  una  extensa 
presentació  del  peixos més  capturats de  la 
costa  tarragonina.  També  he  elaborat  un  breu 
glossari, explicant els  diferents tipus de pesca i 
aquelles  paraules  i  expressions  pròpiament 
marineres  que  he  anat  coneixent  durant  la 
realització d’aquest treball.

4. Apartats  finals  .   He  acabat  amb  les 
conclusions  i  valoracions del  treball,  els 
agraïments a  les  persones  que  m’han ajudat  a 
realitzar-lo,  la  bibliografia consultada  (llibres, 
webs,  arxius,  …),  i  finalment  he  afegit  un 
documents  annexes,  amb  dues  entrevistes  i 
unes  fotografies,  que  m’han  semblat   molt 
interessants de presentar.
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PART ETNOGRÀFICA

Entorn del Treball: el Serrallo, barri 
mariner de Tarragona

El barri marítim de Tarragona, el Serrallo, és el marc de 
l’activitat pesquera de la qual parlo en el treball. Per tant, 
cercar  com  es  va  pensar  i  construir  la  seva  llotja  ens 
obliga a explicar, paral·lelament, la formació del mateix 
barri  fins a arribar a com a esdevingut actualment.

L’anunci  de  subhasta  del  moll  de  pescadors 
aparegué  a  la  Gaceta  el  5-VI-1936,  en  temps  de 
l’alcalde  Joaquim  Fort.  Al  butlletí  de  la  Generalitat 
aparegué el dia 17. El pressupost era de 147520,19 ptes. i 
la  subhasta  fou  adjudicada  al  contractista  tarragoní 
Jaume Anguera, que rebaixà el pressupost en unes 4422 
ptes. El calatge del mur fou de 2 m amb coronament de 
1,25 m sobre el nivell del mar. La Guerra Civil féu parar 
les obres i no foren represes fins després. Les gestions per 
a la construcció d’aquest moll ja foren iniciades en temps 
de l’alcalde Pere Lloret*.

Primerament,  es  va  construir  l’Església,  on  els  dies  de 
marejada  alta  les  ones  llepaven  els  seus  murs,  i  els 
bastiments, assentats fora de la mar, descansaven en una 
platgeta artificial. Tots els voltants del barri eren patis de 
poca  importància  comercial.  Aquests  patis  són  avui 
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féu construir un carrer sencer de cases. La primera casa 
és del 1863. D’aquell barri de barraques mòbils de fusta 
que es van iniciar, va passar després a la construcció de 
cases  d’obra  ferm,  d’un  i  dos  pisos,  amb  dos  grups 
d’habitatges al sector oest, en forma corbada. Actualment 
compta ja amb cases de quatre i cinc pisos, que donen al 
barri un augment constant d’habitants i un futur pujant 
de vida.

Així  eren  varades  les  barques  al  Serrallo  abans  de 
construir  el  moll de pescadors,  entre el 1940 i  el  1942. 
Aquest  moll  mesurava  300  metres  de  llarg  per  50 
d’ample, i en retirar-lo féu retirar bon tros les aigües de la 
mar.  El  1972  hi  havia  enrolades  un  centenar 
d’embarcacions, amb uns 500 homes dedicats a la pesca.
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Abans,  al  Serrallo,  quan  plovia  hi  havia  fangars 
insalvables. La seva gent  havia d’anar a buscar l’aigua a 
la plaça dels Infants, tot un calvari.

El pont, de la fotografia següent,  fou construït el 1901 per 
les Obres del Port, dirigit per l’enginyer Maese. Té 4,30 m 
d’alçada, però massa estret, segons els tècnics, per poder 
engolir  l’aigua  els  dies  d’intenses  pluges  (avui  en  dia, 
aquest  problema  ha  millorat  força)  .  Abans  de  la  seva 
construcció, hi havia un pas a nivell que fou suprimit el 9 
de febrer de 1905. 

A la foto, un grup de serrallencs adobant les xarxes, amb 
quitxalla i grans que els agradava que els retratessin.

El carro és d’un d’aquells traginers que en un tres i no res 
transportaven  el  peix  des  del  Serrallo  als  pobles  de  la 
rodalia i a l’estació. 
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Les  drassanes  concedides  per  R.O.  de  18-VIII-1918 
ocupaven una superfície de 267470 m2. El dic, era de 220 
d’eslora  i  25  de  mànega,  amb  4  grades.  Van  construir 
entre d’altres, dos vaixells, el Montsant i el Montseny de 
1750 tones. Comptaven amb tots els útils necessaris per a 
la  construcció  de  vaixells.  Posteriorment,  el  Serrallo 
comptà  amb  unes  altres  drassanes  propietat  de  Joan 
Garcia, el “Ximo”, amb una rampa de 45 m d’amplada, 
150 de llarg i 5,10 de calatge. S’hi podien admetre vaixells 
fins  a  900  tones.  Actualment,  n’ha  quedat  l’anomenat 
“carro”*, per a fer-ne petites reparacions de les barques 
en època de veda*.

Més  endavant,  una  vegada  construït  el  Pòsit  de 
Pescadors, on es feia la subhasta del peix, el Serrallo va 
anar creixent més desmesuradament gràcies a persones 
que s’interessaven per la millora del seu barri. Van fundar 
una escola per als fills i filles dels pescadors. Després de 
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moltes transformacions i modernitzacions, s’ha arribat a 
l’actual barri del Serrallo, que espera amb  molt de goig i 
també molta paciència, que el projecte de la futura façana 
marítima es faci ben aviat una realitat. 

De moment, tal com mostra la següent fotografia, podem 
gaudir de l’edifici de la nova Llotja i la seu de la Confraria 
actual.

Què era “la Confraria de Pescadors”?

La  “Confraria  de  Pescadors”  era  una  Corporació 
enquadrada dins del Sindicat de Pesca i estava adscrita a 
l’Institut Social de la Marina, dirigida per la junta de la 
Confraria,  composta  pel  patró  major,  4  armadors,  4 
productors i el seu secretari.

A  través  d’aquest  Institut  i  amb  el  consentiment  del 
Sindicat  Nacional  de  la  Pesca  s’atenia  a  la  formació 
cultural  i  moral  dels  pescadors,  mitjançant  les  escoles 
d’Orientació  Marítima  i  Pesquera  i  l’Escola  Elemental 
Professional de Pesca. Les primeres comptaven amb tres 
mestres  i  una  mestra  nacionals  i  una  altra  mestra 
municipal.  La  segona  comptava  amb  l’atenció  de 
professors  de:  nàutica,  religió,  cultura  general,  higiene, 
mecànica  i  pesca.  Funcionaven  en  hores  adequades, 
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perquè sense perjudici  del  treball,  hi  poguessin assistir 
tots els treballadors del mar.

La Confraria va construir un magnífic edifici a l’esplanada 
del  moll  de  pescadors,  que  reunia  tota  classe  de 
condicions higièniques i pedagògiques. Podien dir que les 
Escoles eren les millors de la província,  ja  que estaven 
dotades  del  mobiliari  i  material  precís  per  al  bon 
desenvolupament.

La Confraria comptava amb una secció Assistencial, que 
atenia els donatius per diversos conceptes, assistències a 
les persones de la tercera edat, a l’espai lúdic i a l’esport.

Donaven un donatiu a “Les Germanetes dels Pobres” (asil 
de  Sant  Joan de Déu)  per  assegurar-se  la  seva vellesa. 
Tenien un magnífic saló destinat al ball,  als espectacles 
teatrals,  conferències  i  com  a  biblioteca.  També 
comptaven amb un equip de futbol i les regates de bots 
“roija”.

En  el  tema  social  es  treballava  arreglant  pacíficament 
l’enfrontament  entre  els  armadors  i  els  mariners, 
aconseguint, generalment, la solució al problema.

La Confraria, a més, tenia la seva secció de socors mutus, 
atesa per dos metges de medicina general, un otorino, un 
oculista i un tocòleg. També, donaven a les futures mares 
un cistell d’accessoris per  al nadó acabat de néixer i 100 
pessetes en metàl·lic.

La  Confraria   abonava  el  subsidi  familiar  a  tots  els 
pescadors,  pujant,  així,  la  nòmina  mensual  a  8200 
pessetes, tramitava tots els expedients de la vellesa i la 
invalidesa,  per  obtenir  els  respectius  carnets,  per  la 
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percepció de l’Institut Nacional de Previsió i per obtenir 
els préstecs de la nupcialitat corresponent.

En aquell temps la Confraria va assegurar a tot risc, a la 
Mútua  Nacional  de  Previsió  i  Risc  Marítim  -entitat  de 
l’Institut  Social  de  la  Marina-,  16  embarcacions  per  la 
suma de 1327000 pessetes.

De la Caixa Central de Crèdit Marítim i Pesquer, entitat 
també de l’Institut Social de la Marina, s’havien tramitat i 
obtingut 12 crèdits a favor dels diversos armadors per la 
compra  d’embarcacions,  motors  marins  i  reparacions, 
que ascendien a 829750 pessetes. Llavors, però, s’estaven 
tramitant  altres  expedients  amb  el  valor  de  362000 
pessetes.

Per  la  Mútua d’Accidents  de  Mar i  Treball,  entitat  que 
pertany   al  mateix  Institut  anomenat  anteriorment, 
asseguraven les dotacions de 113 embarcacions dedicades 
a diverses modalitats de pesca. L’any 1948, van haver-hi 
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143  casos  d’accidents  i  6  operacions.  Tot  plegat,  les 
despeses van estar valorades  en 5600 pessetes.

Aquests són, en general, les activitats i les obres que va 
fer en els seus inicis la Confraria de Pescadors, amb el sol 
ingrés  d’un tant  per  cent  que  es  descomptava  sobre  la 
contractació del peix, efectuada a la Llotja de Tarragona.

Als  baixos  de  l’edifici  de  l’antiga  confraria  es  troba 
actualment,  des  de  fa  uns  quants  anys,  el  reconegut 
restaurant serrallenc  “La Puda”.

La llotja antiga

Antecedents històrics
A més de la seva funció comercial, el Port de Tarragona és 
i  ha  sigut  un  port  pesquer.  Se  sap  que  els  pobles  del 
paleolític  coneixien i  practicaven la pesca en els  cursos 
d’aigua més propers als seus pobles, però encara no es té 
la seguretat que aprofitessin els recursos del mar.

A  l’Edat  Mitjana,  el  col·lectiu  d’homes  de  la  mar  va 
prendre consciència que s’havien d’associar per defensar 
el  seu  ofici.  Així,  de  la  mateixa  forma  que  altres 
col·lectius,  el  segle  XV  s’agruparen  en  la  Confraria  de 
Sant Pere, amb tres objectius:  protegir-se a l’empar del 
patró,  ajudar-se  mútuament,  i  defensar  els  seus 
interessos.

Al  1717,  Tarragona  fou  nombrada  capital  del 
“Corregiment”,  i  entre  altres  mesures  restrictives  es  va 
prohibir  el  desembarcament  de  mercaderies  de  fora de 
Catalunya al port. La ciutat encara no s’havia recuperat 
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dels estralls provocats per la “Guerra dels Segadors” i la 
implantació d’aquesta prohibició va ser molt dura.

La  infraestructura  marinera  tenia  ja  una  certa 
importància. Al cadastre dels anys 1716-1718 consten 177 
pescadors, nou mariners i un calafat, amés de cinquanta 
petites  embarcacions  que  es  dedicaven  a  la  pesca  i  al 
cabotatge  amb  Salou;  encara  així,  el  barri  del  port  no 
havia crescut:  es contaven onze focs, que suposaven un 
total de setanta persones.

A causa del comerç amb Amèrica durant el segle XVII, la 
marina catalana es va reactivar considerablement, segon 
la  documentació  de  les  matrícules  marineres.  La 
Matrícula  de  Mar  era  una  institució  reguladora  del 
reclutament de la marineria per al servei de l’armada, i es 
registraven  totes  les  persones  que  exercien  feines 
relacionades amb la mar: mestres d'aixol, pescadors, etc.

Gràcies, doncs a aquesta documentació se sap que a l’any 
1765 la població marinera de Tarragona es distribuïa de la 
següent  manera:  mariners  i  pescadors,  1610;  patrons, 
303; aprenents, 218. Un total de 2131 homes es dedicaven 
als oficis relacionats amb la pesca.

A l’any 1786 el nombre de matriculats de Tarragona era 
de  2382,  i  havia  unes  121  barques  de  pesca.  Aquest 
augment considerable de les embarcacions de pesca i de 
pescadors tenia a veure amb la introducció, a l’any 1770, 
de les xarxes fetes a mà.

L’ajuntament  de  Tarragona,  l’any  1794,  coincidint  amb 
l’inici  de  les  obres  del  port  modern,  va  demanar 
autorització al rei perquè li concedissin sis o vuit parelles 
de  bous  i  obtenir  d’aquesta  manera  beneficis  de  les 
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captures,  guanys  que  sense  cap  mena  de  dubte  es 
destinarien a les obres del port.

Anteriorment, els pescadors s’havien agrupat en gremis 
per defensar els seus interessos; n’hi havien dos: el dels 
navegants  i  el  dels  pescadors.  Aquesta  situació  es 
mantindrà fins al segle XIX, quan s’uniran en el gremi de 
“Marejants”,  concretament  al  1850.  La  font  d’ingressos 
principal provenia dels guanys en les feines de càrrega i 
descàrrega de mercaderies al port.

A l’any 1859, el Gremi va sol·licitat del port permís per a 
construir una caseta de fusta destinada a pesar i depositar 
el  peix  fresc.  L’autorització  no  va  arribar  fins  al1863, 
quan es va permetre la construcció d’una caseta mòbil, i 
un any més tard s’ubicà allà la seu social del Gremi.

Al 1925 es va crear el “Pòsit de Pescadors”, amb l'objectiu 
d’evitar  la  presència  dels  intermediaris  i  millorar  la 
situació  econòmica  dels  pescadors.  El  formaven  els 
patrons  i  els  mariners,  es  venia  el  peix  i  es  prestaven 
diners  als  socis  mitjançant  la  “Caixa  Central  del  Pòsit 
Marítim”, entitat que depenia del Ministeri de Marina.

Les costes de Tarragona han destacat per l’abundància de 
peix  apreciat  i  per l’existència  d’un mercat  consumidor 
ample  i  sense  competència.  Aquesta  va  ser  una  de  les 
raons utilitzades als anys vint del segle XX per convertir 
el  barri  pescador  en  un  nucli  pesquer,  però  també 
industrial.

A més de  la  captura  de  peix  que es  realitzava  amb les 
barques de pesca, tenien molta importància els beneficis 
trets dels mol·luscs, les ostres i llagostes, productes molt 
valorats que es destinaven a l’exportació. 
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La idea de construir una llotja va sorgir degut a l’arribada 
d’un nombre important de barques al Port de Tarragona, 
i la necessitat d’un espai. De fet, a més de la llotja de la 
Confraria,  n’hi  havia  d’altres  de  caràcter  privat,  de  les 
quals també en parlarem.

Imatge de l'actual llotja on es realitza la subhasta de peix.

El  primer  president  del  pòsit  i  de  la  llotja  fou  Josep 
Placa Flos, del qual en parlarem més endavant. Aquests 
presidents  s’elegien  del  mateix  mode  que  ara: 
l’assemblea, constituïda pels representants dels patrons i 
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mariners,  s’encarregava  de  votar  les  candidatures  dels 
què  aspiraven  al  càrrec.  La  tasca  del  president  era 
representar la Confraria i els mariners i totes les activitats 
internes de la Confraria que ell n’és el responsable. Ara 
bé, Josep Placa ho feia tot; a més de la seva feina com a 
president, netejava i venia el peix. Els presidents que han 
seguit en Placa han sigut: el senyor Pere Canturri, amb el 
renom de “Peret”, tot seguit, el senyor Joan Noia, també 
dit “Tio Cortao”, més tard Joan Veciana, i per finalitzar, 
l’actual president Esteve Ortiz.

La  maquinària  que feia  possible  la  subhasta antiga  era 
molt simple:  algunes màquines d’escriure dins l’oficina, 
per tal de aconseguir documents escrits, i les bàscules per 
pesar el peix i poder-hi posar preu. Actualment, tot està 
mecanitzat i informatitzat.

Imatge de l’interior de l’actual llotja del peix.

Realització de la subhasta antiga
Abans,  a  la  subhasta,  sempre es  parlava  de  duros  i  de 
robes, la roba eren 10 quilos. El mètode era molt senzill; 
quan el peix arribava de les barques, es posava en unes 
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paneres de vímet on es classificava segons el seu valor, 
segons l’espècie o segons l’estètica, és a dir, procuraven 
que fos “llamatiu”.  Llavors, el  cap de subhasta valorava 
les paneres i començava la subhasta. La subhasta del peix 
és curiosa, ja que és diferent a les subhastes conegudes: la 
subhasta del peix és a la baixa i les altres a l’alta, és a dir, 
començaven  dient  un  preu  alt  i  anaven  baixant.  Quan 
arribava un preu que al comprador li interessava deia “sí” 
o feia un gest. Per tant, el subhastador havia d’estar atent 
perquè quan el comprador fes un gest inusual comprava 
el peix amb l’últim preu que el cap de subhasta havia dit. 
Ara bé, el subhastador, durant la subhasta, tenia al seu 
costat  un ajudant que prenia nota del preu amb el que 
havien  venut  el  peix  i  el  comprador  que  ho  havia  fet. 
Quan s’acabaven de vendre totes les paneres d’una barca, 
que  es  posaven  en  una  espècie  d’encerclament,  el 
pescador anava amb el paper de les vendes que li donava 
el  cap de subhasta i  ja  sabia  què havia  guanyat  durant 
aquella  jornada.  Seguidament,  entraven  les  captures 
d’una altra barca. 

Aquestes  operacions  s’ubicaven  en  l’edifici  que  podem 
veure  en  les  fotos  anteriors,  al  davant  de  l’antiga 
Confraria,  de  la  qual  tal  com  ja  hem  dit  anteriorment 
l’actual restaurant “La Puda” n’ocupa la planta baixa. 

Cal explicar que darrerament ha estat enderrocat per tal 
de  construir-ne  un  passeig  que  formarà  part  de  tot  el 
conjunt de l’anomenada façana marítima.
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Imatge de la subhasta cantada del peix dins del pòsit, a l’antiga  
llotja.

A la plaça de Sant Magí (abans Narcís 
Monturiol) del Serrallo i al tram baix del 
carrer Sant Pere del barri serrallenc, 
també s'hi practicava la subhasta?
Això va ser abans de formar-se la Confraria, en aquesta 
plaça anomenada també pels més antics Plaça del Pes (#). 
Sembla  ser  que  antigament  existien  dos  bàndols:  el 
bàndol  de  Prats  i  el  bàndol  de  “Ximo”.  Aquests  dos 
senyors comercialitzaven tot el peix , ja que no existia la 
subhasta; parlem de quan les barques anaven a la vela, i 
ells subministraven el gasoil a les poques motoritzades; a 
més,  tenien la major part del patrimoni de les barques. 
Ells  dos  estaven  molt  ben  avinguts,  a  diferència  dels 
pescadors entre sí. Llavors, aquests dos senyors pactaven 
un preu i el  pescador anava cada vegada pitjor,  perquè 
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sortien  perjudicats,  aquesta  és  la  imatge  tòpica  dels 
pescadors.  De  fet,  aquestes  dues  persones  tenien  un 
poder màxim, perquè sense ells els pescadors no sortirien 
beneficiats però amb ells sortien perjudicats, ja que abans 
els peix era un menjar vulgar, no com ara que és de luxe. 
Degut  a  les  queixes  dels  pescadors  es  va  forma  la 
Confraria  i  a  causa de l’afany de comercialització  es  va 
començar a subhastar. A partir d’aleshores han conviscut 
dues  institucions:  el  Gremi  de  Marejants,  de  caràcter 
gremial  privat,  i  la  Confraria  de  Pescadors  de  caràcter 
públic.  Actualment  conviuen  paral·lelament,  es 
complementen  (molts  pescadors  estan  associats  a  les 
dues),  i “competeixen  sanament” treien els seus passos 
pels carrers de la ciutat en l’època de les processons de 
Setmana Santa.

Repartició dels beneficis entre els 
pescadors
Primerament,  dels  diners  totals  es  pagaven  els  gastos 
comunitaris de la barca, en termes mariners s’anomena 
“el  cupo” que era el  gasoil,  l’oli,  el  menjar,  etc.  El  que 
quedava  d’aquest  diners  era  el  tant  per  cent  que  es 
repartia.

Cada  tipus  de  pesca  té  un  mode  diferent  de  fer  la 
repartició.  En  l’arrossegament  es  reparteix  el  50%  per 
l’armador (l’amo de la barca, moltes vegades coincideix 
amb el patró) i l’altre 50% per a la resta de persones que 
van a la barca (patró, motorista o mecànic i mariners). En 
l’encerclament,  el  tresmall  i  el  palangre,  el  40%  per 
l’armador i 60% per a la resta. Però és relatiu ja que hi ha 
persones que per la seva posició cobren més part,  això 
s’ha  de  negociar.  Per  exemple,  a  l’encerclament  el 
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mariner que va al  bot de la llum acostuma a tenir  una 
part i mitja. 

En una barca d’arrossegament, normalment, van de 3 a 5 
homes,  amb una d’encerclament  poden anar  de 9 a  14 
pescadors, en una barca de trasmall pot anar 1 o 2 homes 
i en el palangre de 2 a 3 pescadors; així s’explica perquè 
existeix aquesta diferència a l’hora de repartir els guanys.

Josep Placa Flos, Patró Major de la 
Confraria de Pescadors (1945-1979)

Josep  Placa  va  néixer  l’1  de  maig  del  1914   al  carrer 
d’Anicet  Espinach  del  barri  marítim,  núm.  24  i 
seguidament, va ser batejat  a l'església de Sant Pere, al 
barri del Serrallo de Tarragona. Anà a l’escola fins els 9 
anys, al mateix temps, però feia de pescador, el seu pare 
tenia  una  embarcació.  Aquest  morí  quan  en  Placa  era 
jove. Com a conseqüència de la desgràcia, ell hagué de fer 
de mariner assalariat amb una barca propietat de Garcia 
Francisca, conegut popularment com “Ximo”. Més tard, 
va ser nomenat president de la Confraria de Pescadors.

Llavors,  l’any  1935  va  ser  cridat  a  la  milícia  amb  la 
corresponent lleva. Al cap d’una curta temporada servint 
a files, va esclatar la Guerra Civil, quedant la seva regió 
militar  sota  el  domini  republicà.  Seguidament  anà  a 
combatre a la batalla de l’Ebre.

Més tard, va ser empresonat en un camp de concentració 
a  Lleó.  Una  vegada  acabada  la  guerra,  haver  d’anar 
novament  a  complir  el  Servei  militar,  i  ho  va  fer  a  la 
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Guàrdia  Civil  de  Camariñas,  (La  Corunya),  allà  hi  va 
conèixer la que havia de ser la seva esposa.

Vida pública i marinera
Placa s’havia format com autodidacta; ells amb sacrifici, 
abnegació  i,  sobretot,  constància,  aconseguí  millores 
socials i econòmiques pel barri  del Serrallo. Placa es va 
fer càrrec de Patró Major de la Confraria  de Pescadors 
quan morí el pràctic del Port, Antoni Nadal i Vic, l’11 de 
desembre  del  1945.  Placa  i  Flos  va  ser  elegit  i  es  va 
inaugurar la llotja el dia 4 d’abril del 1946. El dia següent, 
començava  la  subhasta  i  encant  del  peix.  L’any  1947 
s’inauguraren  les  classes  a  l’Escola  Mixta  d’Orientació 
Marítima  i  Pesquera  per  tots  els  fills  i  filles  dels 
pescadors, tenien preferència els serrallencs.
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Una de  les  activitats  públiques  que  Placa  va fer  era  el 
Grup d'habitatges Verge del Carme que trobem entre els 
carrers de Lepant i Salou. L’entrega de les claus es va fer 
el dia 20 de gener del 1953. Aquests habitatges juntament 
amb la instal·lació del dispensari de primers auxilis pels 
agremiats  (després aquest local ha estat cedit a la Creu 
Roja  del  Mar),  van  ser  una aportació  significativa  a  la 
millora de la vida dels pescadors.

Placa  desitjava  que  la  Confraria  de  Pescadors  fos  la 
capdavantera,  no  tan  sols  en  el  bé  econòmic  dels 
associats,  sinó també en el  tema espiritual.  Així  doncs, 
van formar el pas de la “Presa de Jesús”, que participà a 
la  processó  del  Divendres  Sant.  Placa  en  formava  part 
d’una manera activa.

L’objectiu de Placa i Flos era aconseguir fites i millores 
pel barri mariner. Davant la necessitat de nous habitatges 
en plenes condicions per als pescadors, el febrer de 1973 
es donaren les claus del Grup Santa Teresa,  bloc situat 
entre els carrers de Francesc Bastos i Mallorca.

Regidor de l'ajuntament de Tarragona
Placa entrà a l’Ajuntament el dia 11 de febrer del 1949, 
fou de  la  Comissió  de  Governació  fins  el  1950,  i  de  la 
Comissió  de  Cultura  i  Festes  des  de  l’any  1955  fins  el 
1958. Per alcaldes  tingué a Enric  Olivé  i  Martínez  i  en 
Rafael Sanromà i Anguano.

Va ser, a més, procurador en Corts per part de Sindicats i 
representant de les confraries de pescadors de tot l’estat. 
Placa fou elegit com a vocal social a les primeres eleccions 
sindicals  del  1944, com a Patró Major que Nadal havia 
estrenat. 
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“La  llotja  dels  pescadors  és  la  base  fonamental  en  el 
ressorgir economicosocial dels pescadors del nostre port; 
és l’ànima i el motor de la nostra obra, enrere vagin les 
lluites absurdes i caciquils de barri. L’ànima de tot això va 
ser  Francisco  Labadie  Otermin,  governador  de 
Tarragona”. Tot això ho deia Placa i Flos el dia 14 d’abril 
del 1946.

L’obra ingent del mecenes havia de compensar-se per les 
institucions,  llavors,  se  li  concedí  la  medalla  de  la 
fundació Sanz Orreo. El 7 de juliol del 1974 se li entregà el 
diploma al treball amb mèrit d’excel·lent. La Diputació de 
Tarragona li va concedir la medalla de la província en la 
seva categoria de plata,  el  dia 9 d’octubre del 1975.  L’1 
d’octubre del 1981 obtingué la medalla de plata al Mèrit 
Social  i  Marítim.  Finalment  i  abans  de  morir,  la 
Generalitat de Catalunya li donà una medalla pel Treball i 
la Defensa de la Pesca.

Josep Placa i Flos va jubilar-se l’any 1979, i morí el 5 de 
juny del 1988 a la ciutat de Tarragona.

Formació del pas “La Presa de 
Jesús”

En la sessió plenària del dia 17 d’abril  de 1955 –primer 
document de referència en el llibre d’actes de la Confraria 
de  Pescadors-,  el  Patró  major  de  la  Confraria  de 
Pescadors, Josep Placa Flos, exposa a tots els assistents el 
projecte  de  constitució  d’una  confraria  devocional, 
depenent  del  “Pòsit  de  Pescadors”  amb  la  finalitat  de 
poder participar en la Setmana Santa tarragonina com a 
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tal,  acompanyant  un  misteri  professional.  Més  tard,  el 
projecte fou aprovat i de seguida, el “Cabildo” o la Junta 
directiva  de  la  Confraria  de  Pescadors  va  començar  a 
preparar l’obra d’art. 

El  segon document fiable  és  la  instancia  que el  mateix 
Josep  Placa  va  presentar  a  la  màxima  autoritat 
eclesiàstica de Tarragona, el cardenal Benjamín de Arriba 
y  Castro,  amb  data  del  13  de  desembre  de  1955.  En 
aquesta  instància  es  demanava  l’acceptació  al  pas  “La 
Presa  de  Jesús”,  un  pas  que  ja  s’havia  encarregat  a 
l’escultor Jaime Satorras i va ser beneït el 18 de març de 
1956. Va participar per primera vegada a la processó del 
Sant  Enterrament,  el  Divendres  Sant,  30  de  març  de 
1956.

Dues imatges del Pas de “La Presa de Jesús”, als anys 1956 i 1999.
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PART LINGÜÍSTICA

Peixos més comercialitzats al 
Tarragonès

Peixos pescats al tremall (tresmall) 

Aranya
Gènere de peixos de l'ordre dels perciformes, de la família 
dels traquínids (Trachinussp), de cos allargat comprimit, 
proveïts  de  glàndules  i  de  fiblons  verinosos.  L’aranya 
també  pot  ser  pescada,  amb  menys  freqüència,  a 
l’arrossegament.

Besuc
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
espàrids (Pagellus acarne), amb el cos ovalat i comprimit 
i  els  ulls  grossos,  objecte  d'una activa  pesca.  També és 
pescat mitjançant la pesca d’arrossegament.
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Bonítol
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
escòmbrids (Sarda sarda), de cos fusiforme amb el dors 
de color blau fosc i el ventre blanc que forma grans bancs 
que s'apropen a la costa per fresar.

Escórpora
Gènere de peixos de l'ordre dels perciformes, de la família 
dels  escorpènids  (Scorpaena  sp),  que  tenen  el  cap 
voluminós, amb unes crestes espinoses, i que posseeixen 
glàndules verinoses en relació amb els radis de les aletes 
pectorals i ventrals. L’escórpora també podem veure com 
és pescada mitjançant la pesca d’arrossegament.

Llagostí
Crustaci  de  l'ordre  dels  decàpodes  i  de  la  família  dels 
peneids (Penaeus kerathurus), amb les primeres antenes 
molt curtes i juntes, amb closca poc consistent d'un color 
rosat.
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Llenguado
Peix de l'ordre dels pleuronectiformes i de la família dels 
soleids (Solea solea), de cos oval i molt aplanat, la boca 
lateral i els ulls al costat dret. Aquest peix també es pesca 
amb arrossegament.

Mabre
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes  i  de  la  família  dels 
espàrids (Lithognathus mormyrus), de color gris o marró 
clar, amb bandes transversals marrons més fosques i amb 
els flancs i el ventre argentats. El mabre també es pesca 
en l’arrossegament.

Melva
Peix de l'ordre dels perciformes i de la família dels túnids 
(Auxis  rochei),  de  forma  afuada  i  peduncle  caudal 
carenat.  Aquest  peix  també  es  pesca,  amb  menys 
freqüència, a l’encerclament i a l’arrossegament.
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Morena
Peix  de  l'ordre  dels  anguil·liformes,  de  la  família  dels 
murènids  (Muraena  helena),  sense  escata,  de  pell 
gruixuda i  recoberta  de mucositat,  de color  terrós amb 
taques clares i amb la boca grossa i dents agudes.

Morruda
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  família  dels  espàrids 
(Diplodus puntazzo).  La morruda també es pesca,  amb 
menys freqüència, a l’arrossegament.

Oblada
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
espàrids  (Oblada  melanura),  de  cos  alt  i  comprimit, 
nedador actiu i que s'alimenta d'invertebrats planctònics.
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Orada (Daurada)
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
espàrids (Sparus auratus),amb el cos alt i comprimit, el 
dors gris clar i els flancs argentats,  una banda daurada 
entre els ulls i una gran taca fosca sobre l'opercle. Aquest 
peix també es pot pescar mitjançant  l’arrossegament.

Pagell
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes  i  de  la  família  dels 
espàrids (Pagellus erythrinus), de perfil cefàlic inclinat, 
color vermell rosat, mucosa bucal negra, comestible i que 
habita als fons de roca propers a la costa. El pagell també 
pot ser pescat mitjançant l’arrossegament.

Pop
Nom genèric dels mol·luscs octòpodes de la família dels 
octopòdids, bentònics, lleugers, amb vuit braços caçadors 
i ambulatoris, que canvien de color i expulsen núvols de 
tinta com a defensa, comestibles i molt apreciats per la 
seva carn. El pop més conegut és el  pop comú  o  pop 
roquer  (Octopus  vulgaris),  depredador  ferotge  que 
habita en fons de roca o de sorra. És un peix també pescat 
en l’arrossegament.
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Roger/Moll de roca
Nom donat a les dues espècies d'un gènere família dels 
múl·lids (Mullus sp), que té dues aletes dorsals i la caudal 
molt  escotada,  de  coloració  variable  amb  una  franja 
vermella i de carn molt apreciada: el  moll de fang (M. 
barbatus) i el moll de roca (M. surmulentus). El roger o 
moll  de  roca  també  pot  ser  pescat  pel  mètode 
d’arrossegament.

Salpa (Saupa)
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
espàrids (Sarpa salpa), de fins a 45 cm de llargada, amb 
una dotzena de bandes daurades estretes als flancs, propi 
dels fons rocosos i  arenosos costaners coberts  d'algues. 
Aquest tipus de peix també és pescat a l’arrossegament.
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Verat
Gènere de peixos teleostis de l'ordre dels perciformes, de 
la  família  dels  escòmbrids  (Scomber  sp),  amb  l'aleta 
caudal molt escotada i dues aletes pectorals dorsals, molt 
apreciats per llur carn. Inclou dues espècies: S. scombrus, 
el  verat comú,  i  S.  colias  (japonicus),  el  verat d'ull 
gros. El verat és un dels peixos que és possible ser pescat 
pels  tres  mètodes:  trasmall,  arrossegament  i 
encerclament.

Xucla
Gènere de peixos teleostis de l'ordre dels perciformes, de 
la família dels centracàntids o mènids (Maena sp), de cos 
comprimit  lateralment,  sense  dents,  amb  els  costats 
argentats i amb una taca negra al ventre. Cal destacar la 
xucla vera (M. maena [vulgaris]), i la  xucla blanca, o 
gerret (M. chryselis). La xucla també es pesca mitjançant 
l’arrossegament.
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Peixos pescats mitjançant l'encerclament

Sardina
Peix  de  l'ordre  dels  clupeïformes,  de  la  família  dels 
clupeids (Sardina pilchardus),  de color blavós, amb els 
flancs i el ventre de color argentat brillant, que habita les 
zones costaneres i que hom captura i consumeix en grans 
quantitats pel seu gran valor nutritiu.

Seitó
Peix  de  l'ordre  dels  clupeïformes,  de  la  família  dels 
engràulids  (Engraulis  encrasicholus),  que  té  el  dors 
blavós, els flancs argentats, el musell prominent, que hom 
pesca en grans quantitats per consumir-lo fresc o sovint 
salat.

Peixos pescats mitjançant l'arrossegament

Boga
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
espàrids (Boops boops), de cos afusat amb quatre llistes 
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longitudinals  laterals  grogues  que  sol  formar  moles 
abundants  mar  endins.  Aquest  peix  també  és  pescat 
mitjançant l’encerclament.

Bròtola
Peix  de  l'ordre  dels  gadiformes,  de  la  família  dels 
gàdids(Phycis  blennoides),  de  cos  allargat  i  comprimit 
posteriorment,  de  coloració  variable,  amb  les  aletes 
groguenques rivetejades de negre. Aquesta espècie també 
és pescada amb la tècnica del trasmall.

Canana
Cefalòpode  dibranqui  de  l'ordre  dels  decàpodes 
(Todarodes  sagitatus),  de  cos  allargat,  semblant  al  del 
calamars, que neda molt de pressa i amb molt de vigor. 
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Congre
Peix teleosti de l'ordre dels anguil·liformes, de la família 
dels còngrids (Conger conger), semblant a l'anguila, però 
amb l'aleta dorsal més avançada, la mandíbula superior 
prominent i la pell sense escata.

Déntol
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família 
delsespàrids  (Dentex  dentex),  d'una  considerable 
longitud, que posseeix unes fortes dents i que habita a la 
Mediterrània  i  a  l'Atlàntic.  Cal  destacar-ne  el  déntol 
corcovat (D.  [Cheimerius]  gibbosus) i el  déntol petit 
(D.[Polystegamus] macrophthalmus). El déntol també es 
pesca mitjançant el trasmall.

Peix espasa
Peix  teleosti  de  l'ordre  dels  perciformes i  de  la  família 
dels xífids (Xiphias gladius), amb el maxil·lar prolongat 
en forma d'espasa, fort i ràpid i de costums pelàgics. 
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Escamarlà
Crustaci  de  l’ordre  dels  decàpodes,  de  la  família  dels 
nefròpids  (Nephrops  norvegicus),  de  color  rosa  pàl·lid, 
molt apreciat culinàriament.

Espet
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
esfirènids  (Sphyraena  sphyraena),  d'ulls  enormes, 
mandíbula prògnata i aleta caudal molt escotada. L’espet 
és un peix que també pot ser pescat al tresmall.

Gamba
Nom donat a diversos crustacis de la família dels peneids, 
de  l'ordre  dels  decàpodes  macrurs,  de  colors  rosats  o 
vermells i de carn molt saborosa, entre els quals destaca 
la  gamba  d'esquer  (Crangon  crangon),  de  cos 
transparent, la  gamba rosada  (Aristeus antennatus) i 
la gamba vermella (Aristeomorpha foliacea).
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Llobarro
Peix  osteïcti  de  l'ordre  dels  perciformes i  de  la  família 
dels  serrànids  (Dicentrarchus  labrax),  de  cos  allargat, 
amb dues aletes dorsals i amb radis espinosos a totes les 
aletes. El llobarro també es pesca al trasmall.

Llúcera (Maira)
Peix de l'ordre dels gadiformes i de la família dels gàdids 
(Micromesistius  poutassou),  amb  tres  aletes  dorsals  i 
dues d'anals, boca fesa, de color gris blavós al dors i blanc 
als flancs i al ventre.

Lluç
Peix de l'ordre dels gadiformes i de la família dels gàdids 
(Merluccius merluccius), de forma esvelta, boca fesa i de 
color gris terrós al dors i argentat als flancs i al ventre. 
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Aquest peix és pescat, amb menys freqüència, mitjançant 
el trasmall.

Milana comuna
Peixos  de  l'ordre  dels  raïformes,  de  les  famílies  dels 
miliobàtids i dels gimnúrids, que tenen el cos en forma de 
disc,  amb  els  ulls  laterals,  un  replegament  carnós 
anomenat aleta cefàlica i un o dos fiblons verinosos a la 
cua.

Moixina
Peix  de  l'ordre  dels  esqualiformes,  de  la  família  dels 
esciliorínids  (Galeus  melastomus),  de  color  gris  amb 
taques brunes, amb escates de perfil serrat, ovípar i que 
habita als fons fangosos pregons.
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Mòllera
Peix de l'ordre dels gadiformes, de la família dels gàdids 
(Gadus  minutus  capelanus),  de  cos  alt,  barbeta  a  la 
mandíbula inferior i de color groguenc  i blanc.  

Nero o anfós
Peix de la família dels serrànids (Epinephelus guaza),  de 
cos  voluminós  i  de  colors  foscs  amb  taques  clares. 
Aquesta  espècie  també  pot  ser  pescada  mitjançant  el 
trasmall.

Palaia
Peix de l'ordre dels pleuronectiformes i de la família dels 
pleuronèctids  (Pleuronectes  platessa),  de  cresta 
intraocular  amb  diverses  prominències  òssies,  i 
comestible molt apreciat.
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Rajada
Nom donat a diversos peixos de la família dels raids que 
pertanyen al gènere  Raja,  de cos en forma de disc, cua 
més o menys prima i llarga, aleta caudal reduïda, ovípars 
i  que habiten en fons sorrencs.  Cal  destacar  la  rajada 
blanca  (Raja  alba)  o  cardaire,  la  rajada estrellada 
(R. asterias) o grisol, rajada de boca rosa, llisol i escrita, 
la  rajada  de  miralls  (o  de  taques)  (R.  miraletus), 
anomenada  també  rajada  vestideta  i  rajada  de  Sant  
Pere, la rajada jaspiada (R. radula) o rajada peluda, la 
rajada  punxosa  (R.  clavata),  clavellada  o  clavell,  la 
rajada  romeguera  (R.  [Dipturus]  batis)  i  la  rajada 
vestida (R. naevus) o menjamoixines.

Rap
Gènere de peixos de l'ordre dels lofiformes, família dels 
lòfids (Lophius sp), de cap gros i aplanat, ulls grossos i 
pell  nua,  que  s'enterra  en  els  fons  de  sorra  i  fang, 
comestible molt apreciat i amb un fibló darrere cada aleta 
pectoral. Cal destacar el rap fotaire o rap vermell (L. 
budegassa). 
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Serrà
Peix osteïcti de l'ordre dels perciformes, de la família dels 
serrànids (Serranus cabrilla), de color bru clar amb nou 
bandes  transversals  fosques  al  tronc  que  hom  pesca 
sobretot els mesos calorosos.

Sorell
Peix  de  l'ordre  dels  perciformes,  de  la  família  dels 
caràngids  (Trachurus  trachurus),  amb  la  línia  lateral 
rivetejada d'escudets ossis, el dors gris verdós o blavós i el 
ventre argentat, i que hom menja fresc o en conserva. El 
sorell també és pescat, amb menys freqüència, mitjançant 
l’encerclament.

Vaca tremolosa
Pot  produir  descàrregues  elèctriques  per  atordir  les 
preses i foragitar els predadors.
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Glossari

Tipologia de pesca
De fet, les arts artesanals que diuen, són les mateixes que 
ara. Trobem quatre tipus de pesca: el tremall (tresmall), 
el  palangre  (“marrajera”),  l’encerclament  i 
l’arrossegament.

La paraula  tremall o tresmall ja defineix aquest tipus 
de pesca. Consisteix a tirar una xarxa al mar on el peix al 
passar  queden  totalment  enganxats,  després  els 
pescadors la van a recollir. 

El  palangre consisteix  a  posar  una  espècie  un  cordill 
molt llarg del qual  pengen unes cordetes amb uns ams 
amb forma de sardina, llavors quan el peix passa per allà, 
enganyat, mossega la sardina i ja és pescat. Aquest tipus 
de pesca captura els peixos més grossos (emperador, lluç, 
tonyina,etc.). El palangre també pot pescar de nit. 

La pesca d’encerclament actua de nit; porta una llum 
que reflecteix “la mar”, el peix es pensa que és la lluna. 
Llavors  tiren  una  mena de  bossa  en  forma  de  cercle  i 
quan està tot  ple tanquen la bossa i  l’aixequen.  Aquest 
tipus de pesca captura peix blau (sardina, seitó, etc.). 

Per  últim,  l’arrossegament,  ho diu també la  mateixa 
paraula, consisteix en tirar l’arc a “la mar” i l’arrosseguen 
per  la  terra.  El  peix  es  queda  a  dintre  i  l’aigua  es  va 
filtrant. Aquest tipus de pesca és la més usual.

Paraules i expressions
“Cobrar”:  recollir les cordes.
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”Cumo”:  part  del  benefici  de  la  venda  del  peix  que, 
incialment, es dedica a cobrir les despeses diàries de la 
barca (petroli…).

“Copejar”: pujar  amb  el  salabre  el  peix  blau  (sardina, 
seitó) dalt de la barca.

“Cupo”: kg de peix (núm. de caixes) per home de la barca. 
Varia  segons  l’espècie  del  peix  i  la  temporada.  P.e.:  la 
maira, 10 caixes per home; el seitó, 2 caixes per mariner 
(a l’arrossegament).

“La mañana”: aliments que els pescadors porten de casa 
seva cada dia,  i  que acostuma a ser l’únic que mengen 
durant tota la jornada, si no és que fan un “ranxo” comú 
(arrossejat, suquet, o quatre peixets fregits).

“Marrajera”:  és  un  tipus  de  pesca  de  palangre  (amb 
hams), on s’agafen emperadors (peix espasa) i tonyines.

Part:  tant per cent dels beneficis que se li  dóna a cada 
pescador, en funció del càrrec que ocupa a la barca i la 
feina que fa.

Part de “pelut”: petita part dels beneficis que diàriament 
se li  dóna al pescador en forma d’espècie (peix) o amb 
diners  (de  6  a  10€),  que  es  destinaria  a  l’alimentació 
familiar. Sempre s’ha fet i, avui en dia, també es continua 
fent.

“Txorrar”: pujar la xarxa, amb el peix, a dalt de la barca.

Veda:Temps durant el qual està prohibit  pescar per tal 
de protegir la reproducció de determinades espècies.
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Penso  que  seria  bo  aclarir  la  relació  existent 
entre  tres  dels  conceptes  més  importants  que 
surten en aquest treball:
Llotja:  seria l’espai físic on es feia i es fa la la venda del 
peix pescat per les barques.

Pòsit:  tot i ser el precedent de la confraria, la gent se’n 
referia com a l’espai també físic format per la llotja, les 
seves oficines, les escoles que hi havia a sobre, i  la seu 
social dels pescadors.

Confraria:  és  la  institució  nascuda  del  desig 
associacionista dels pescadors per defensar els seus drets 
i ajudar les seves famílies. 
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CONCLUSIONS I VALORACIONS

Si alguna cosa m’ha sobtat,  ha estat la poca informació 
escrita que hi ha sobre el tema. Llibres amb fotografies 
aïllades explicant l’origen i transformació del barri, arxius 
poc acurats que han conservat algunes persones perquè 
no es  perdessin,  …,  però  paradoxalment  cap  estudi  on 
trobar-ne  informació.  Això  m’ha  obligat  a  realitzar  un 
veritable  treball  de  camp,  entrevistant  a  diverses 
persones,  buscant  informació   en  biblioteques  i 
hemeroteques,  documents  fotogràfics  únics  que  han 
guardat persones a nivell privat,  i sobretot relligar tota 
aquesta informació oral  i  fotogràfica  aconseguida per a 
donar-li cos i coherència.

Conèixer tota aquesta gent, sentir-los explicar la història 
dels seus avantpassats, de com s’ha anat formant el barri 
al  voltant  de  l’activitat  pesquera,  trobar  documents 
escrits  i  fotogràfics  que  qualificaria  d’històrics,  com  a 
únics que són, recollir  les impressions de persones que 
s’emocionen  quan  parlen  de  la  seva  feina  i  d’allò  que 
significa o ha significat a la seva vida, ha estat una gran 
experiència  per  la  meva  part.   No  hem  d’oblidar  els 
coneixements  assolits  en  aquesta  recerca,  que  tot  i 
tractar-se d’una petita part de la història d’aquest barri i 
del món de la pesca, per a mi han estat força enriquidors. 
Per tot plegat, penso que he assolit els objectius inicials 
que m’havia plantejat.
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DOCUMENTS ANNEXES

Entrevistes

Entrevista a Josep Ramon Tules Armela, 
mecànic naval i pescador; vicepresident 
de la Confraria de pescadors de 
Tarragona.

Quan va ser construïda la llotja antiga?
Doncs no ho sé, de fet o tinc 56 anys i quan vaig néixer la  
llotja  ja existia.  Però sé  que,  antigament,  a dalt  de la  
llotja hi havia, també, les escoles.

Com va sorgir la idea de construir una llotja?
Suposo que com arribaven les barques a aquest port, el  
material  que  havien  de  vendre,  és  a  dir,  el  peix,  
necessitava un espai.  A més, recordo que hi havia dos  
llotges més, a part de la llotja de la Confraria.

Qui va ser el primer president?
Que jo recordi, el primer president va ser e senyor Josep  
Placa i Flors. 

Com s’elegien aquests presidents?
Doncs  igual  que  ara.  Entre  tota  l’assemblea,  que  està  
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Quina és la seva feina?
L’antic president, el senyor Placa, ho feia tot. És a dir, a  
més de la feina de president que li pertocava, netejava i  
venia  el  peix.  Però  els  presidents  que  han  vingut  
successivament fins ara, la seva tasca és representa la  
Confraria  i els mariners.

El president del pòsit era el mateix que el de la 
llotja?
Sí, i actualment també. De totes les activitats internes de  
la Confraria, ell n’és el president.

Quins  són  els  presidents  que  segueixen  el 
president Placa?
Després d’en Placa va venir, si no recordo malament, el  
senyor Pere Canturri, amb el renom de “Peret”, després  
el  senyor  Joan  Arboç,  més  tard,  Joan  Veciana,  i  per  
finalitzar, el nostre actual president Esteve Ortiz.

Explica’m, si us plau, el recorregut que segueix el 
peix des que arriba a les barques fins que es posa 
a la venta a les peixateries?
Els pescadors, encarregats d’agafar el peix, arriben al  
moll, col·loquen el peix en unes caixes i les carreguem al  
toro (transport  que porta el  peix des de la barca a la  
llotja), llavors es fa la subhasta, que, actualment, és tota  
automàtica  i  informatitzada.  Després  cada  peixater  
carrega el que ha comprat al seu transport,  dins d’un  
espai  reservat  especialment  per  això,  i  cap  a  la  
peixateria. Aquí finalitza el recorregut.

Quina  és  la  maquinària  que  feia  possible  la 
subhasta antigament?
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Abans, només hi havia algunes màquines d’escriure dins  
l’oficina,  i  també,  a  la  llotja  pesaven  el  peix  en  unes  
bàscules.

Qui repartia els diners als pescadors i de quina 
manera?
El  mètode  que  sempre  s’ha  seguit  és  el  següent:  una  
vegada venut el peix, la Confraria tramita tots aquests  
diners. Amb aquests diners es paguen els impostor de la  
Seguretat Social, els drets de llotja i de Confraria, i amb  
els diners restants es paga la setmanada als pescadors.

Tots els pescadors cobren el mateix?
No. Quan els diners arriben a la barca es descompten els  
gastos de la barca (la gasolina, el menjar, etc.). Del que  
queda, el 50% és per l’armador (propietari de la barca) i  
l’altre 50% es divideix en una part i mitja pel patró, una  
altra part i mitja pel mecànic i pels mariners una part.

Hi ha diferents tipus de subhasta?
No,  jo  només recordo la subhasta tradicional.  L’única  
diferència és que abans es venia el peix cantant i ara tot  
és informàtic.

Tinc entès que hi ha dos horaris de subhasta, una 
subhasta al matí i l’altre a la tarda. Són diferents?
El matí arriba el peix pescat a la llum (encerclament), és  
a  dir,  durant  la  nit,  on  s’agafa  peix  blau.  La  segona  
subhasta comença a les quatre de la tarda, on es ven la  
resta  del  peix  de  l’arrossegament  pescat  
aproximadament entre les set del matí  i  les tres de la  
tarda, aproximadament.
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Entrevista a Joan Anton Rodríguez, cap de 
subhasta

Explica’m  com  es  feia  la  subhasta  antigament  
detalladament.
Abans  a  la  subhasta  sempre  es  parlava  de  duros  i  de 
robes; la roba eren 10 quilos. El mètode era molt senzill; 
quan el peix arribava de les barques, es posava en unes 
paneres de vímet on es classificava segons el seu valor, 
segons l’espècie o segons l’estètica, és a dir, procuraven 
que fos cridaner. Llavors, el cap de subhasta valorava les 
paneres i començava la subhasta. La subhasta del peix és 
curiosa, ja que és diferent a les subhastes conegudes: la 
subhasta del peix és a la baixa i les altres a l’alta, és a dir, 
començaven  dient  un  preu  alt  i  anaven  baixant.  Quan 
arribava un preu que al comprador li interessava deia “sí” 
o feia un gest. Per tant, el subhastador havia d’estar atent 
perquè quan el comprador fes un gest inusual comprava 
el peix amb l’últim preu que el cap de subhasta havia dit. 
Ara bé, el subhastador, durant la subhasta, tenia al seu 
costat  un ajudant que prenia nota del preu amb el que 
havien vengut  el  peix  i  el  comprador que ho havia fet. 
Quan s’acabava de vendre totes les paneres d’una barca, 
què  es  posaven  en  una  espècie  d’encerclament,  el 
pescador anava amb el paper de les vendes que li donava 
el cap de subhasta i ja sabia el que havia guanyat durant 
aquella  jornada.  Seguidament,  entraven  les  captures 
d’una altra barca.

On s’ubicava tota aquesta operació?
Doncs  això  es  feia  davant  del  restaurant  “La  Puda”,  a 
l’antiga Llotja, però ara ja no queda res.
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He sentit  a  dir  que  la  plaça  de Sant  Magí  del  
Serrallo  (nom  que  rep  actualment,  abans  
anomenada  Narcís  de  Monturiol)  i  al  tram  de 
baix del carrer Sant Pere també era un lloc on es  
practicava la subhasta. És cert?
Sí, és cert, però jo no ho he arribat a veure. Això va ser 
abans de formar-se la Confraria. De fet, és un tema força 
interessant, jo he llegit molt sobre aquest tema. Sembla 
ser  que  antigament  existien  dos  bàndols:  el  bàndol  de 
Prats  i  el  bàndol  de  “Ximo”.  Aquests  dos  senyors 
comercialitzaven tot el peix i subministraven el gasoil, ja 
que  no  existia  la  subhasta,  estem  parlant  de  quan  les 
barques anaven a la vela, doncs tenien tot el patrimoni de 
les  barques.  Ells  dos  estaven  molt  ben  avinguts,  a 
diferència  dels  pescadors  entre  si.  Llavors,  aquests  dos 
senyors pactaven un preu i el pescador anava cada vegada 
pitjor,  perquè sortien  perjudicats,  aquesta  és  la  imatge 
tòpica  dels  pescadors.  De  fet,  aquestes  dues  persones 
tenien un poder màxim, perquè sense ells els pescadors 
no sortirien beneficiats però amb ells sortien perjudicats, 
ja que abans els peix era un menjar vulgar, no com ara 
que és de luxe. Degut a les queixes dels pescadors es va 
forma la Confraria i a causa de l’afany de comercialització 
es  va  començar  a  subhastar.  Llavors  ja  existien  dues 
institucions:  el  Gremi  de  Marejants  i  la  Confraria  de 
Pescadors.

Quin  tipus  de  pesca  existia  antigament?  Me’ls  
podries explicar?
De fet, les arts artesanals que diuen, són les mateixes que 
ara.  Trobem  quatre  tipus  de  pesca:  el  trasmall,  el 
palangre, l’encerclament i l’arrossegament.
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La  paraula  trasmall  ja  defineix  aquest  tipus  de  pesca. 
Consisteix en tirar una xarxa al mar on el peix al passar 
queden totalment enganxats, després els pescadors la van 
a recollir. El palangre consisteix a posar una espècie un 
cordill molt llarg del qual pengen unes cordetes amb uns 
ams amb forma de sardina, llavors quan el peix passa per 
allà,  enganyat mossega la sardina i ja és pescat.  Aquest 
tipus  de  pesca  captura  els  peixos  més  grossos 
(emperador,  lluç,  tonyina,etc.).  El  palangre  també  pot 
pescar de nit. La pesca d’encerclament actua de nit; porta 
una llum que reflexa “la mar”, el peix es pensa que és la 
lluna. Llavors tiren una mena de bossa en forma de cercle 
i quan està tot ple tanquen la bossa i l’aixequen. Aquest 
tipus de pesca captura peix blau (sardina, seitó, etc.). Per 
últim, l’arrossegament, ho diu també la mateixa paraula, 
consisteix en tirar l’art (xarxa)  “a la mar” i l’arrosseguen 
per la terra. El peix es queda a dintre i l’aigua va filtrant. 
Aquest tipus de pesca és la més usual.

Com es repartien els diners guanyats?
Primerament,  dels  diners  totals  es  pagava  els  gastos 
comunitaris de la barca, en termes mariners s’anomena 
“el cumo” que era el gasoil,  l’oli,  el  menjar,  etc.  El  que 
quedava  d’aquest  diners  era  el  tant  per  cent  que  es 
repartia.

Cada  tipus  de  pesca  té  un  mode  diferent  de  fer  la 
repartició.  En  l’arrossegament,  crec  que  abans,  es 
repartia  així:  50%  per  l’armador  (l’amo  de  la  barca, 
moltes vegades coincideix amb el patró) i 50% per la resta 
de  persones  que  van  a  la  barca  (patró,  motorista  o 
mecànic  i  mariners).  En l’encerclament,  el  trasmall  i  el 
palangre, 40% per l’armador i 60% per a la resta. Però és 
relatiu  ja  que  hi  ha  persones  que  per  la  seva  posició 
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cobren més part,  això s’ha de negociar.  Per exemple,  a 
l’encerclament  el  mariner  que  va  al  bot  de  la  llum 
acostuma a tenir una part i mitja. 

En una barca d’arrossegament, normalment, van de 3 a 5 
homes,  amb una  d’encercament  poden anar  de  9  a  14 
pescadors, en una barca de trasmall pot anar 1 o 2 homes 
i en el palangre de 2 a 3 pescadors; així s’explica perquè 
existeix aquesta diferència a l’hora de repartir els guanys.
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Fotografies complementàries

El pescadors feien una cadena per a descarregar les caixes del peix i  
portar-les a la llotja per a la seva venda. Les dones venien a  

rebre’ls.

A la mateixa esplanada on estava ubicada l’antiga llotja, on  
atracaven els bastiments, s’aprofitava per a netejar i remendar les  

xarxes.
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En aquesta fotografia es veu la part posterior de l’antiga llotja, la  
que donava a la part de mar. Correspon a les finestres de les  

oficines del Pòsit.
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Grup de noies estudiants davant la façana de l’antiga llotja.
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Aula de l’escola situada a sobre de l’antiga llotja. 
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