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Introducció

[CAT]

La pesca és un dels oficis primaris 
arreu del món. Durant segles, a estat la 
principal font econòmica i la manera de 
vida de molts pobles de la costa, però 
avui en dia, tot i l’evolució, per molts no 
ha canviat gaire. Per algunes persones 
segueix sent el seu estil de vida, el seu 
ofici que dia rere dia exerceixen.

Aquest projecte pretén introduir-se al 
món de la pesca, fent una petita reflexió 
sobre com viuen aquests treballadors, 
dels més joves als més vells, com 
treballen, que pesquen, que s’hi amaga 
darrere i com és l’ofici, ple de sacrificis i 
valors, i sobretot, molt vocacional.

Em centraré en una zona concreta, el 
Maresme, per entendre i aproximar-me 
més profundament al gremi fent un petit 
homenatge a tots aquells que hi eren, hi 
són i hi seran.

La pesca es uno de los oficios 
primarios en todo el mundo. 
Durante siglos, a sido la principal 
fuente económica y el modo de 
vida de muchos pueblos de la 
costa, pero hoy en día, a pesar de 
la evolución, para algunos no ha 
cambiado mucho. Para algunas 
personas sigue siendo su estilo 
de vida, su oficio que día a día 
ejercen.

Este proyecto pretende 
introducirse en el mundo de la 
pesca, haciendo una pequeña 
reflexión sobre cómo viven estos 
trabajadores, de los más jóvenes 
a los más viejos, como trabajan, 
que pescan, que se esconde 
detrás y como es el oficio, lleno 
de sacrificios y valores, y sobre 
todo, muy vocacional.

Me centraré en una zona 
concreta, el Maresme, para 
entender y aproximarme más 
profundamente al gremio 
haciendo un pequeño homenaje 
a todos aquellos que estaban, 
están y estarán.

[ESP] [ENG]

Fishing is one of the primary 
trades around the world. For 
centuries, it has been the main 
economic source and way of life 
for many coastal peoples, but 
today, despite its evolution, it 
has not changed much for many. 
For some people it is still their 
lifestyle, their profession that 
they practice day after day.

This project aims to introduce 
you to the world of fishing, with 
a little reflection on how these 
workers live, from the youngest 
to the oldest, how they work, 
who fish, who hides behind it 
and what the trade is like, full of 
sacrifices and values, and above 
all, very vocational.

I will focus on a specific area, 
the Maresme, to understand and 
get closer to the guild by paying 
a small tribute to all those who 
were, are and will be there.

1.1 Abstract

Pesca, ofici i vida
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Amb aquest projecte vull fer un petit homenatge a tots 
aquells pescadors, aportant una nova visió i mostrant els 
valors i els sacrificis que hi ha darrere.

Vull donar a conèixer aquest ofici mostrant experiències 
reals, imatges, materials, tècniques... 

Busco aprofundir en les tècniques, entendre el perquè 
de cada cosa i quins factors hi poden influenciar. Donaré 
a conèixer una zona en concret i entendrem perquè la 
pesca funciona d’aquesta manera.

Analitzaré a on falla el pas generacional i perquè s’està 
perdent la feina de pescador, amb la intenció de conèixer 
les generacions més sabies i sobretot, el present, fent 
entendre que la pesca no és passat, sinó futur.

Darrere aquest projecte hi ha una voluntat personal i 
familiar. Principalment, és un projecte sentimental. 

La meva família ha viscut des de fa generacions dins 
del gremi de la pesca, rebesavi, besavi, avi, pare, tiets... 
i aquí s’acaba el cicle. Igual que en moltes famílies, 
aquesta feina s’està perdent, si més no, de generació en 
generació.

Personalment, sento que la meva generació trenca la 
tradició, afortunadament, perquè les circumstàncies han 
canviat i hem tingut l’oportunitat d’escollir la professió i el 
nostre futur sense ser influenciats pels orígens.

És per això, que vull aportar dins del meu cercle familiar 
i partint de la meva professió, un petit homenatge a ells, 
avi, pare i tiets, agraint l’estil de vida que durant anys ha 
perseguit la meva família i ens ha ensenyat a viure des 
d’un punt de vista humil, constant i a prop del mar.

1.2 Objectius

1.3 Motivació
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mar
peix
xarxes
pesca
rutina
sacrifici
maresme
ofici
tècniques
històries reals
imatges reals
blau
experiència
publicació

1.4 Paraules clau
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2. Marc teòric

2.1 La pesca
     al maresme

La pesca és un ofici del sector 
primari on la seva principal fun-
ció és capturar animals aquàtics, 
peixos, marisc... per subministrar 
aliments a la societat. 

Aproximadament hi ha uns 820 
milions de persones en tot el món 
que es dediquen a aquest ofici, 
però no tots treballen de la ma-
teixa manera.

Tot i la gran diversitat de 
pescadors, el sector està molt 
regularitzat i controlat. L’ofici 
s’organitza a partir de confraries, 
que regularitzen i desenvolupen 
el sector perquè sigui sostenible 
i coherent dins dels diferents 
interessos que hi pugui haver. 
Cada una d’elles representa i 
coordina una zona en concret, 
a Catalunya hi ha 32 confraries 
repartides per tot el territori.

Però no tot està tan regularitzat 
dins aquest ofici, la pesca va 
molt lligada amb la naturalesa, 
per tant, influeix molt el territori, 
el clima, la lluna, i en general, tot 
l’ecosistema i el que l’engloba. 
Tot i la poca proximitat, no és 
el mateix pescar a la costa del 
Maresme que a la costa de 
Tarragona. Els materials, els 
corrents, els peixos típics de la 
zona... tot és diferent.

A la zona costanera del Maresme 
es practica la pesca marítima, a 
prop del litoral costaner, com a 
màxim, a unes 10 milles de la cos-
ta i on cada dia es retorna al port 
per vendre el producte a la llotja.
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El Maresme és una comarca de costa, rodejada pel
Vallès Oriental, el Barcelonès, la Selva i el mar.

La comarca està formada per 30 municipis, 16 d’ells a 
tocar del mar. Dins del Maresme hi trobem cinc ports 
marítims, el Port d’Arenys de Mar, el Consorci Port de 
Mataró, Port El Balís, a Sant Andreu de Llavaneres, la 
Marina Port Premià i el Port del Masnou.

D’aquests, tots ells són ports nàutics, per tant, només 
hi podem trobar embarcacions de lleure, però n’hi ha un 
que marca la diferència, el Port d’Arenys de Mar, que és 
l’únic port del Maresme que té una zona reservada a la 
pesca d’ofici, parlem d’un port nàutic-pesquer.

A la costa del Maresme trobem espais marítims en 
protecció on hi ha prats de posidònies oceàniques, són 
plantes del fons del mar, en concret del mar mediterra-
ni, semblants a les algues però amb fulles allargades, 
flors i fruites.

Aquests prats aquàtics són les principals zones de 
confort per les criatures marines, són molt estables, 
generen una gran quantitat d’oxigen i és un dels llocs 
més nets i transparents de l’oceà gràcies a la filtració 
de les fulles.

Aquestes zones marítimes, que com ja he comentat, 
estan protegides. Són habitades per una gran varietat 
de flors marines, algues, peixos, pops, sípies... 

La fauna aprofita la zona per reproduir-se, i com que és 
un espai protegit, els animals poden regenerar-se cons-
tantment sense cap perill a ser capturats per les flotes 
pesqueres. És llavors quan surten a l’exterior i queden 
desprotegides, amb el perill de què els pescadors apro-
fiten els voltants per pescar.

El primer que trobem abans d’arribar al mar són les plat-
ges. Trobem més de 30 km dels 47 km de litoral que hi 
ha de costa al Maresme, és a dir, quasi tota la comarca 
està vorejada de platges. Algunes d’elles són més grans 
que les altres, i això depèn dels corrents marítims, les 
tempestes, els sediments que desemboquen dels rius 
i les construccions dels espigons i els ports, que regu-
len l’aparició o la desaparició de la sorra depenent dels 
factors anteriors.

El Maresme es caracteritza per una costa rocosa que 
condueixen fins al fons del mar, i això no només ho 
podem saber pel simple fet de trobar roques a prop del 
trencall de les onades. Em baso amb uns estudis geolò-
gics d’en David Giménez i Esgleas publicats al Museu de 
Mataró, on ens explica l’evolució del gra de sorra amb 
relació a la profunditat del mar. 

Els dos primers nivells de profunditat són recoberts 
per grans de sorra amb un diàmetre d’un mil·límetre. 
En canvi, a partir de 20 metres de fondària, trobem un 
diàmetre de 0,25 mm i si ens submergim a 25 metres, ja 
trobem grans de sorra amb 0,125 mm de diàmetre. 

2.1.1 Territori i 
        ecosistema
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Aquest fet es relaciona amb les diferents 

espècies que pots trobar en una profunditat 

o en una altra. El gra de sorra és un hàbitat 

natural fonamental pels animals i el fet de 

trobar-se aquesta gran varietat a la costa del 

Maresme determina una pesca i uns aliments 

característics de la zona.

La costa del Maresme és una zona de poca 

profunditat, cosa que provoca que les 

embarcacions hagin d’allunyar-se del litoral, 

just al voltant dels prats que he mencionat 

anteriorment.

A causa de la manca de ports pesquers 

i de la baixada de personal en l’ofici, és 

considerada una zona baixa/moderada 

dins la pesca professional, i en part, és per 

això que la reproducció i l’ecosistema del 

Maresme no pateix un perill ni una sobre 

explotació alarmant. També podem destacar 

la poca contaminació de l’aigua tot i la seva 

proximitat amb Barcelona.

Normalment, a la costa del Maresme es pateixen 
temporals procedents de llevant, i això afecta 
molt el funcionament de les platges, el mar i les 
profunditats. Sobretot, es veuen afectades les zones 
protegides de Posidònia, ja que poden ser arrencades 
o desenterrades a causa dels corrents que provoca 
les tempestes, tot i que aquesta dada no preocupa 
als geòlegs. L’estudi realitzat per l’estació BCNM0110 
afirma un gran nivell de riquesa i qualitat biològica dins 
la costa del Maresme.

Però per la pesca, a part del mar i les seves caracterís-
tiques, també trobem un factor que hi influeix molt: el 
clima. A la zona del Maresme hi ha un clima Mediterrani, 
sempre molt estable, on les temperatures a l’hivern es 
mouen entre els 10° i a l’estiu entre 23°. La temporada 
de pluges acostuma a ser durant la tardor i la tempora-
da més seca és durant l’estiu.

Al Maresme trobem una zona amb un clima agradable i 
gens agressiu, amb poques tempestes i pocs temporals 
durant l’any. Això permet a la vegetació adaptar-se i 
sobreviure totes les estacions, afavoreix la fauna, tant 
la terrestre com la marina, i facilita la feina als oficis del 
sector primari, com és el cas de la pesca.

26
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2.1.2 Evolució i 
actualitat

EVOLUCIÓ 

Les primeres poblacions que es 
van crear al litoral de la costa del 
Maresme van ser a causa de la 
pesca, i això no va ser fins al S.X-
VI, ja que antigament, el mar era 
respectat i temut per la societat.

Però la pesca no comença aquí, 
anteriorment, el peix ja era un ali-
ment imprescindible per a la dieta 
de qualsevol ésser humà. Així 
doncs, fem un breu viatge des de 
l’origen fins a l’actualitat.

Hauríem de començar per la pre-
història, on trobem l’origen de la 
pesca, que es basava en un ham 
fet d’os. Avançant uns quants 
segles d’història ens trobem a 
l’edat de bronze. Els hams van 
passar a ser d’os a ser de meta-
ll, però la tècnica venia a ser la 
mateixa. Es comencen a trobar 
els primers arpons, que són una 
barra on li sobresurten diversos 
hams, dificultant així que la presa 
s’escapi i quedi més enganxada a 
la trampa.

Qualsevol família, de la més rica a 
la més pobra, es podia permetre 
tant una llagosta com un sorell 
(un dels peixos amb menys valor 
al mercat actual).

No va ser fins al segle XVIII que 
es va legalitzar l’ofici, amb un re-
glament de Pesca i Navegació de 
la Província de Mataró. En aquest 
reglament, ja consta la pesca 
com una de les principals activi-
tats econòmiques dins la costa 
del Maresme.

Durant els anys 1770 la pesca 
comença a créixer de manera 
exponencial i cada pescador es 
fabrica les seves pròpies xarxes 
elaborades a mà i pensades a 
partir d’estratègies i tècniques 
que consideren més favorables. 

A més a més, a les platges 
de la costa apareixen grans 
embarcacions amb mariners i 
patrons, per tant, això vol dir 
que els pescadors creaven una 
petita “empresa” amb els seus 
treballadors. 

Segles més endavant ja van 
aparèixer les xarxes, en tenim 
constància gràcies a l’Evangeli on 
Sant Pere menciona que en tenia, 
tot i que no eren xarxes com les 
que tenim enteses avui en dia. 
Eren unes xarxes petites que es 
submergien amb les mans, a poca 
profunditat, i ja era possible cap-
turar peixos, ja que el mar abans 
n’estava ple.

Però és aquí on ens centrarem. 
No és fins a finals del segle XVII 
que es té constància dels pes-
cadors, i com he comentat, un 
segle abans ja es van començar 
a crear les primeres poblacions 
a la costa. Només pescaven per 
consum propi o familiar, però com 
que hi havia gran quantitat de 
peix al mar, aquests pescadors 
que pescaven per consum propi 
van començar a vendre el que el 
s’hi sobrava, a preus a l’abast de 
tothom. 

També trobàvem les petites em-
barcacions amb un sol tripulant. 
Però un dels factors més influen-
ciables va ser la construcció de 
les vies del tren davant les plat-
ges. Això permetia comercialitzar 
i transportar la mercaderia, i va 
suposar que el volum de pesca 
comences a augmentar i a donar 
grans beneficis.

L’aparició de les xarxes i les em-
barcacions a les platges va donar 
lloc a varis oficis amb relació a 
la pesca, per tant, els pobles del 
Maresme vivien gràcies a aquest 
ofici. Trobàvem els salers, on es 
salava el peix que sobrava per 
poder-se conservar i vendre’s.  
Els bovers, que eren els amos 
dels bous que arrossegaven les 
embarcacions per treure-les del 
mar. 

També hi havia els palers, els ho-
mes que a mesura que els bous 
treien les barques, posaven llises 
de fusta sota la barca per fer-la 
lliscar i facilitar la sortida. 
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Les dones dels pescadors, que 
eren les encarregades de reman-
dar les xarxes o algunes vegades, 
també venien el peix davant de 
casa. Tot i que també hi havien 
els encarregats de les subhas-
tes, que era el peix que es venia 
a platja tan bon punt arriba de la 
barca. I per descomptat, hi havia 
la botiga per als pescadors, on es 
podia comprar materials: agulles 
per remendar, fil per les xarxes...

Però aquests anys de riquesa 
pesquera es van anar apagant. 
Va ser sobre els anys 70-80 i una 
de les principals causes va ser 
la manca de peix, ja que la zona 
havia patit una sobreexplota-
ció massificada. Aquest no va 
ser l’únic factor que hi va influir, 
l’ofici va començar a perdre’s de 
generació a generació, ja que les 
oportunitats de formar-se, 
estudiar i allunyar-se del poble 
van començar a ser més comu-
nes entre els joves. 

A més a més, a finals dels anys 
70 inicis dels 80, es comencen a 
introduir algunes tecnologies que 
revolucionaran la pesca. 

Comencen a aparèixer les 
primeres ràdios que serviran 
per comunicar-se entre els 
pescadors. També s’introdueixen 
els radars GPS que faciliten la 
localització i detecten el volum 
de peix que encara queda a la 
costa del Maresme, ja que venien 
d’una època sobreexplotada.

Actualment, dins el món de la 
pesca tot està controlat amb 
tecnologia: els radars, les brúixo-
les, les bàscules, la ràdio... Tots els 
elements necessaris per elaborar 
la feina estan dins d’un ordinador, 
i això facilita la feina ajudant a 
prescindir d’objectes dins la ca-
bina de la barca, de manera que 
l’espai i la comoditat també es 
veuen beneficiaris.

Un altre factor important que va 
suposar el fet de centralitzar els 
pescadors en ports, va ser l’apari-
ció de les llotges. 

És a partir d’aquesta època 
que les barques van començar 
a desaparèixer de les platges 
del Maresme i els pescadors 
que continuaven amb l’ofici 
s’agrupaven en ports repartits 
per la costa.

El canvi de localització de les 
barques va suposar grans canvis 
i pèrdues d’oficis: els bovers, 
els palers, les botigues de 
pescadors, els encarregats de 
subhastes... Aquesta gent es va 
haver de reinventar i adaptar-
se a la nova situació, ja que les 
barques es concentraven totes 
en les poblacions més properes 
que tenien port, i els pobles cada 
vegada més, van deixar de ser 
pobles de pescadors.

Un dels grans canvis que va 
suposar l’aparició dels ports va 
ser afavorir la comoditat del 
pescador, així doncs, les barques 
aleshores no s’havien de varar 
(treure del mar) i quedaven 
amarrades a l’amura del moll i 
dins l’aigua. 

Una llotja es un edifici situat a 
l’interior del port on els pesca-
dors, cada tarda quan arriben, 
descarreguen el peix i el venen a 
través de subhastes. A diferèn-
cia que antigament, no es ven a 
la gent del poble i no s’acostu-
men a vendre petites quantitats, 
el producte es valora a partir 
d’oferta i venda, les peixateries 
i els restaurants de la zona són 
els clients més comuns, tot i que 
les subhastes segueixen estant 
obertes al públic.

Encara que les confraries de 
pescadors van aparèixer l’any 
1945, la regularització i les lleis no 
estaven tan controlades com ara. 
El fet que els pescadors s’agru-
pessin en ports i reduïssin la seva 
expansió, va facilitar el control i 
la legalitat de la pesca fins avui 
en dia on la llei és respectada per 
qualsevol pescador, ja que estan 
sotmesos a unes vigilàncies molt 
estrictes.
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Els pescadors s’organitzen i es 
respecten entre ells. Des de les 
confraries imposen temporades 
de veda per així donar temps a 
què el peix es reprodueixi. Fixen 
horaris d’arribada del peix a la 
llotja per igualar les condicions 
entre tots els pescadors. I esta-
bleixen un màxim de kg a l’hora 
de pescar per evitar l’error de la 
sobreexplotació marina. 

Els pescadors cada dia són 
sotmesos a controls a l’entrada 
i sortida del port per evitar el 
contraban del peix, que seria una 
multa sancionable i una inhabili-
tació temporal. La legalitat dins la 
pesca és un món molt respectat 
i ple de normatives que busquen 
beneficiar i facilitar la feina.

Actualment, els pescadors del 
Maresme es divideixen en dife-
rents tipus de pesca, cada un 
s’especifica en un en concret, 
personalitzant així la barca, les 
xarxes i tot el material necessari. 
Al Port d’Arenys de Mar trobem la 
pesca d’arrossegament, d’encer-
clament i d’art menor, que consta 
de la pesca de calamars, tresmall 
(que seria la pesca amb xarxes) 
i palangre (que és la pesca amb 
hams). Més endavant explicarem 
cada una d’aquestes tècniques.
 

LA CAIGUDA DE L’OFICI 

Però la pesca està en risc, la caiguda 

generacional en l’ofici de pescadors és 

evident, alhora també ens trobem amb 

la jubilació de molts, així doncs, l’ofici 

està corrent un risc, però perquè?

Un dels principals perills que corre el sector pesquer és la pèr-
dua de pares a fills, moltes famílies que tenen com a tradició 
l’ofici intenten inculcar a la futura generació que anar a la mar 
no és la millor sortida professional que pot haver-hi, ja que és 
un dels oficis més sacrificats i durs que hi ha actualment. 

La majoria de les generacions que actualment estan treballant 
com a pescadors, no van tenir l’opció de dedicar-se a un altre 
ofici, simplement s’hi van trobar, i per aquest simple fet, volen 
que els seus fills puguin tenir l’oportunitat d’escollir i formar-se 
en el que desitgen.

Però deixem de banda la raó sentimental i centrem-nos amb 
les dades. Una de les principals raons per les quals l’ofici de 
pescador és generacional era pel fet de poder ensenyar l’ofici 
a partir del treball. 

Abans era molt comú entre els pescadors portar els fills a bord, 
ensenyar i practicar a mesura de sortir a pescar, però com he 
explicat anteriorment, el món de la pesca s’ha hagut d’adaptar 
i legalitzar adoptant moltes prohibicions. Una d’elles és aques-
ta, no pots navegar en una flota pesquera a no ser que tinguis 
permisos, seguretat i formació, per tant, el principal vincle 
entre la pesca i els joves s’ha tallat.
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Els jubilats segueixen fent la seva jornada laboral al moll. 
Són un col·lectiu molt valorat pels pescadors vigents, ja 
que no només són l’experiència i la raó, sinó que col·labo-
ren en ajudar a tots els pescadors. Normalment, fan fei-
nes pels seus fills, que si van agafar el relleu generacional, 
i si no és així, per qualsevol company que li demani.

Ells són els que s’encarreguen de remendar les xarxes 
que s’han fet mal bé en una jornada de pesca. Recordeu 
que anteriorment he explicat que antigament les dones 
dels pescadors remandaven a mà les xarxes, doncs és de 
les poques coses que es manté avui en dia, i és gràcies 
als jubilats que abans eren els nens de les platges que 
veien com la mare remendava. El fet de remendar les 
xarxes suposa un estalvi important pel pescador, ja que si 
aquest procés no es fa, s’han de canviar totes les xarxes 
per unes de noves i això és una gran inversió.

A més a més de remendar, s’encarreguen d’ordenar les 
casetes que tenen la funció de magatzems, controlar 
que tot el material està correcte, netejar els motors... 
qualsevol cosa que puguin realitzar. Tot això sense cap 
recompensa econòmica, a canvi, els pescadors els hi 
regalen el peix del dia per sopar.

Així doncs, hem vist com en qüestió de 30 anys la pesca 
ha fet un canvi exponencial i s’ha adaptat al s.XXI, deixant 
enrere la riquesa dels pobles pescadors i adaptant-se a 
les lleis que afavoreixen però a l’hora perjudiquen en el 
creixement generacional.

Així doncs, per iniciar-se en l’ofici des de zero demanen 
molta formació i una gran exigència de seguretat, tot i 
que el problema ve dels despatxos, ja que per accedir a 
aquests cursos et demanen temps i diners. Si ens fixem 
amb el prototip que busca feina de pescador, és una per-
sona que vol evitar estudiar i vol posar-se a treballar com 
més aviat millor, per tant, aquest primer procediment tira 
enrere a molts joves. Però, si decideixen accedir a aques-
ta formació, a part de la inversió econòmica que han de 
fer, els tràmits són molt lents.

El pescador Manuel Peña, en un article del diario.es publi-
cat el 2017,  es queixa afirmant: “No ens deixen ensenyar 
als fills perquè no poden venir a bord, està prohibit si no 
van enrolats”(...)“Cal aprendre els caladors, els fons, en 
quines mars està cada espècie. Només amb el títol de 
patró no pesques res”. Els pescadors es queixen per falta 
de mitjans i informació respecte a l’ofici.

Un altre inconvenient és que partim que és una feina ma-
joritàriament física, per tant, estem parlant principalment 
d’un públic masculí. L’informe de CEPESCA del 2017 que 
estudia el sector pesquer, calcula que en tot Espanya 
només hi ha entorn de 6.000 dones entre 31.473 pesca-
dors/es.

Així doncs, veiem que les principals raons de la manca de 
joves és a causa de les dificultats legals i la seva exi-
gència, un sector enfocat al món masculí i la manca de 
motivació per transmetre l’ofici de pares a fills.

Però el problema no el trobem només amb els joves, tam-
bé trobem grans casos elevats d’envelliment del sector, 
tot i que aquests jubilats segueixen estant vinculats a la 
mar, deixen de sortir a pescar.

Pesca, ofici i vidaMarc teòric
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2.2 Hàbites 
     dels peixos  
     del Maresme

Com hem pogut anar veient, 
cada zona del litoral és completa-
ment diferent, tant en clima com 
en ecosistema, i evidentment, 
això dóna lloc a una fauna en 
concret.

A la zona del Maresme, en 
tractar-se d’un fons sorrencs. 
Es divideix en sis habitats on 
les espècies es classifiquen, 
les espècies són infinites però 
podem saber alguns dels peixos 
més comuns de la zona. En el 
primer nivell trobem els peixos 
que neden entre aigües, és a 
dir, sota la superfície. Són peixos 
agrupats en bancs i neden en 
horitzontal, paral·lelament a la 
superfície. 

Ens referim a sardines, seitons, 
llobarro, moixons, palometes, 
bogues i oblades. Aquests 
s’alimenten de plàncton i no 
acostumen a tenir contacte amb 
les altres zones.

En el segon nivell parlem d’una 
zona similar a l’anterior tot i 
ser més rocosa, on els peixos 
aprofiten les roques i la sorra 
per a refugiar-se. Entre roques 
hi podrem trobar espècies 
com la castanyola i els peixos 
categoritzats com a tres cues, 
en canvi, entre la superfície de 
la sorra hi trobem els sonsos. 
Cal especificar que aquestes 
espècies viuen entre la sorra o les 
roques i el mar lliure.

La tercera zona es veu represen-
tada per ser totalment sorrenca 
i és on trobem més varietat de 
peix. Hi podem trobar espècies 
com el besuc, el mabre, el pagell... 
tot i que també hi apareixen al-
tres espècies que només hi van a 
buscar presses per alimentar-se. 
Aquestes espècies són els sargs, 
els pagres o les daurades, entre 
altres. Un tret curiós és que els 
peixos que habiten la zona rocosa 
visiten sovint les zones sorren-
ques, en canvi, al contrari no és 
habitual.

A la quarta zona hi trobem es-
pècies que acostumen a estar 
en profunditats del fons marí i 
recórrer llargs desplaçaments, on 
també hi ha espais més roco-
sos i més sorrencs. A les zones 
rocoses hi trobem una espècie 
en concret, els rogers de roca. 
Si parlem de les zones amb més 
sorra, hi torbem els molls de fang, 
els xoriguers i els tríglids.
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Ja a la penúltima zona, la cin-
quena, ens trobem també en les 
profunditats marines, i a di-
ferència de l’anterior, són peixos 
habituats a recórrer distàncies 
curtes. Igual que les zones an-
teriors, també hi trobem espais 
amb roques i espais amb sorra. 
Les espècies més comunes que 
podem trobar aquí són els serrà 
de bou i els raons, que en molts 
llocs del Maresme són anome-
nats “lloritos”.

Finalment, trobem la sisena zona 
on hi ha els peixos més seden-
taris del fons marí. Igual que la 
tercera zona, al predominar-hi la 
sorra, hi podem trobar una gran 
varietat d’espècies, com els pei-
xos plans (les pelaies, els tacons 
i els llenguados), els peixos que 
s’enterren a la sorra (ranyes de 
mar, les rates, les tremoloses, les 
rajades i les escurçanes).

Així doncs, podem veure 
la gran diversitat que s’hi 
troba dins del mar, i com 
les espècies s’adapten i 
s’agrupen en diferents zones 
depenent del seu hàbitat, 
les seves necessitats i la 
supervivència. A més a 
més, després de fer un 
recorregut biològic, volem 
destacar la importància que 
té el fons rocós i sorrenc a 
la costa del Maresme, ja que 
dóna lloc a moltes espècies 
característiques.
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2.3 Tipus de pesca 
       característica 
      de la zona

Com tots els animals, els peixos també tenen preferències 
estacionals a l’hora de gestar, aquests s’acosten a les 
zones amb roques o sorra, per tant, al Maresme, i és 
quan es procedeixen a pescar. Per exemple, a la zona 
del Maresme, a l’hivern s’acostuma a pescar llenguados, 
rap, dorades, sípies, lluç, bonítols... entre altres espècies. 
En canvi, a la primavera hi trobem el peix d’escata, que 
aprofita la temperatura estable amb l’escalfor del sol, es 
poden trobar pagells, sars, rogers, surells, barats... 

La pitjor època de pesca és la tardor, sobretot pel 
tresmall, una de les tècniques més comunes, tot i que 
podríem dir que és la temporada del calamar. I finalment, 
la temporada d’estiu hi trobem peixos que en altres 
estacions ja s’han pogut pescar, com és el cas dels rogers 
i el lluç, entre altres. En canvi, hi apareixen les llagostes, 
tant les vermelles com les blanques. 

Tot i que les estacions de l’any marquen bastant a l’hora 
de pescar, els peixos es poden trobar a qualsevol època, 
la feina dels pescadors és saber en quin moment pot tenir 
més més valor. El preu dels llenguados a l’estiu no serà el 
mateix que a l’hivern.

Quan la pesca va començar a ser un ofici, els pescadors 
es van anar especialitzant. No era el mateix pescar sonsos 
que pescar calamar, les tècniques són molt diferents, i és 
per això que els pescadors s’havien de centrar a pescar 
un tipus de peix, ja que qualsevol no era possible.

Un altre tret important a l’hora de pescar era l’estació 
meteorològica. Com qualsevol ofici que depén de la terra, 
l’època de l’any influeix en l’abundància del material. Cada 
peix té la seva temporada i no és el mateix menjar una 
dorada al juny que al novembre, que està més carnós. 

Saber l’època de cada peix és feina del pescador, ja que 
són fets naturals, s’han d’adaptar i estudiar els cicles de 
l’animal, i la principal raó de perquè un peix és més bo en 
una època o en una altra va influenciat per l’època de 
gestació dels peixos. Quan els peixos estan en època de 
reproducció estan més gustosos i carnosos.
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2.3.1 Varietats de 
         pesques

Antigament, a la costa del Maresme hi havia 
molts tipus de pesca: l’arrossegament, l’artó, 
la moruna, les nanses, el palangre, el palangró, 
el sardinal, la tranyina, el tresmall, la vaca, el 
sonso, la petxina, anar a batre, el volantí o la 
potera. Però igual que hem vist anteriorment 
amb el recorregut històric, la pesca també va 
evolucionar i això va provocar la pèrdua de 
moltes tècniques, ja que la gran majoria eren 
artesanals i amb l’aparició de la tecnologia 
es van millorar les més efectives i les que 
generaven més guanys al treballador.

És per això que a les platges de la costa es 
podia veure grans varietats de barques. Unes 
més grans, que per exemple anaven al bou, la 
vaca, al palangre i al popet. Aquestes havien 
de navegar lluny del litoral, per això eren més 
grans. Altres amb llums a la popa, que anaven 
al sardinal o a la tranyina i amb les llums 
atreien el peix. O les barques més petites, 
les que anaven al tresmall, al canyissat, a 
l’arlet, a les nanses, al palangró... eren les més 
comunes entre els petits pescadors.

Actualment, la pesca del Maresme es 
divideix en tres sectors: l’arrossegament, 
l’encerclament i les arts menors (que engloba 
les tècniques més antigues).

Pesca, ofici i vida
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El Port d’Arenys de Mar està format per dues zones, l’es-
pai nàutic i l’espai pesquer. Dins l’espai pesquer, les bar-
ques s’agrupen i s’amarren al moll depenent del tipus de 
pesca que es dediquen, i repeteixo, a la costa del Mares-
me trobem tres tècniques diferents.

Primer parlaré de l’arrossegament. 
És una de les tècniques més 
productives, on la xarxa, al ser 
tan gran, augmenta la capacitat 
d’arreplegar peixos.

Un altre factor que hi influeix és la grandària i la potència 
de l’embarcació, com més gran i potent és, més ample és 
la xarxa, per tant, més es pesca.

Aquesta tècnica, com bé diu el seu propi nom, consisteix 
a arrossegar una xarxa pel fons del mar. La xarxa, té forma 
d’embut, penja de la popa del vaixell a través d’uns fils 
d’acers, suficientment resistents per suportar el pes del 
qual arrosseguen. El vaixell està en constant moviment, 
perseguint els bancs de peixos que entren dins l’embut i 
arriben al cop (el fons de la xarxa). Allà el seu recorregut 
és alterat i la capacitat d’escapar és nul·la, ja que tornar a 
l’entrada exigeix un gran esforç i el moviment de la bar-
ca en el mateix sentit fa que sempre siguin arrossegats i 
dificulta que els peixos puguin arribar-hi.
La llum solar és un dels factors que més influencia a les 

2.3.2 Pesca actual

hores de pesca. Les preses solen estar més actives i en 
moviment, per tant, una jornada de pesca d’arrossega-
ment comença des que surt el sol fins que es comença 
a pondre, aproximadament de les 6:00 h del matí a les 
17:00 h de la tarda. Hem de tenir en compte, que tenen 
una hora màxima per entrar la mercaderia a la llotja, si no 
arriben a temps, tot el que han pescat no es pot vendre.

Amb l’arrossegament es pesquen espècies com les gam-
bes, els peixos plans (llenguados, palaies, galls...), el lluç, el 
rap, el salmó, els llagostins, i sobretot, el peix de sopa o la 
morralla (que és una barreja del peix petit i poc valorat). 
Una vegada retiren les xarxes del fons del mar, els pesca-
dors trien i separen per espècies, ja que agafen tot el que 
es troben al seu pas.

Però tot i ser una de les tècniques més productives, 
també és una de les tècniques amb més risc. Les xarxes 
s’arrosseguen pel fons marí, i això també vol dir que topen 
amb qualsevol cosa que troben, roques, restes d’altres 
embarcacions, residus... Moltes vegades genera forats a 
les xarxes, cosa que provoca grans despeses econòmi-
ques per reparar o renovar el material i a l’hora, facilita 
que les preses es puguin escapar.

Per realitzar la pesca d’arrossegament es necessiten 
embarcacions grans i potents, i això exigeix un mínim de 
personal per poder realitzar totes les tasques a bord, per 
tant, la tripulació consta d’entre 3 o 6 persones aproxima-
dament, depenent de la grandària de la barca.
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Un altre tipus de pesca que 
podem trobar al Port d’Arenys és 
l’encerclament.

Aquesta tècnica s’ha de realitzar durant la nit, ja que es 
necessita només un punt de llum potent que atregui les 
preses. L’horari habitual és de les 11 h de la nit a les 8 h
del matí, aproximadament.

L’Encerclament necessita dues embarcacions per dur-se 
a terme, una barca ha de ser gran i l’altra petita, en molts 
casos, la barca petita navega dins la barca gran fins que 
localitzen les preses. La tècnica consisteix a detectar un 
banc de peixos a través de les sondes del radar. Una ve-
gada ho tenen localitzat, la barca petita entra en acció i la 
desembarquen, aquesta, amb un focus potent il·lumina un 
punt en concret sobre el banc que han detectat. 

D’aquesta manera, els peixos són atrets per la llum i 
es concentren, reduint així la seva expansió. Quan els 
pescadors veuen que tenen les preses controlades, 
l’embarcació gran les rodeja fins a trobar-se amb la petita, 
la barca del focus, que segueix hipnotitzant els peixos. 
Durant aquest recorregut, la barca gran va deixant anar la 
xarxa, el punt d’inici d’aquesta està a l’embarcació petita, 
d’aquesta manera rodegen i capturen el banc de peixos. 

Una vegada les preses estan encerclades, es comença 
a estirar la salabrada, que és una corda més gruixuda 
que està a la part inferior de la xarxa. Aquesta corda es 
tensa i tanca per baix la xarxa, per tant, els peixos queden 
totalment atrapats dins el cercle.

Aquesta tècnica no està exposada a gaires riscos. Si 
recordem els habites dels peixos que he explicat abans 
i pensem en la primera zona (aquella que nedava sota la 
superfície), entenem que la xarxa no necessita arribar 
molt al fons, entre 50 - 100 m d’alçada és suficient, i per 
tant, no te contacte amb roques ni objectes submergits.

Abans he mencionat un tipus de tècnica antiga que es 
deia tranyina. L’encerclament és l’evolució d’aquest, la 
manera d’atrapar i la forma de tranyina de la xarxa se-
gueix sent el mateix. 

Aquesta tècnica ja necessita més tripulació. Partint que hi 
ha dues embarcacions i el volum de pesca és alt. Al pes-
car bancs sencers de peixos, la feina a bord és constant, 
tant abans com després de recollir el peix. Així doncs, la 
tripulació consta entre 10 i 15 pescadors.

Amb l’encerclament bàsicament es pesquen sardines i 
seitons, ja que són els peixos que neden en bancs volumi-
nosos i econòmicament estan més ben valorats.
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I finalment trobem les arts menors 
com a última tècnica de pesca al 
Maresme. 

Les arts menors no és una tècnica en concret, s’utilitza 
aquest terme per englobar aquells tipus de pesca més 
artesanals i antics que encara es conserven i segueixen 
sent productius. 

Les embarcacions que van a les arts menors no són gaire 
grans i són de les més comunes de la zona. La tripulació 
com a màxim és de tres persones, encara que majoritària-
ment és de dues.

Aquestes tècniques es poden especialitzar més en 
quin tipus de peix volen pescar, i depenent de l’espècie, 
s’adapta el material i les xarxes. A més a més, l’impacte 
mediambiental en el fons marí és poc, ja que no interac-
tuen més enllà de l’aigua i el peix.

Les arts menors més comunes que trobem al port d’Aren-
ys són el tresmall, la potera i el palangre.

El tresmall, que vol dir “tres malles”, 
és una tècnica bastant artesanal 
per la seva elaboració, tot i que és 
de gran producció, i és la tècnica 
que més predomina al port. 

El tresmall consisteix a sobreposar les tres xarxes paral·le-
lament. És a dir, es posen com si fos un entrepà, les dues 
xarxes exteriors tenen la malla més ampla (el forat), i la 
xarxa que està al mig te la malla més petita.

Amb el tresmall trobem un tret característic que el dife-
rencia dels altres, els pescadors surten a calar, que vol 
dir que el dia anterior, els pescadors col·loquen les xarxes 
on creuen que és la millor zona i no ho van a buscar fins 
a l’endemà. Com a normativa per calar, les xarxes només 
poden estar submergides un a màxim 16 hores, i en el cas 
de les llagostes, 24 hores. Si no es compleix la normativa, 
els patrons poden ser sancionats o inhabilitats.

Amb aquesta tècnica, les xarxes queden submergides en 
vertical aguantant-se amb una corda amb suros i plom 
que queden a la superfície. Es crea una paret dins el mar 
on els peixos hi xoquen i queden atrapats i enredats. 
La xarxa no és gaire profunda, ja que l’alçada màxima 
d’aquestes només és entre 2 i 5 metres, en canvi, l’allarga-
da pot arribar a fer entre 1.000 o 1.500 metres.
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Per protegir tantes hores la zona calada, els pescadors 
marquen l’inici i el fi amb un codi de boies, indicant que no 
és zona navegable, ja que destrossarien i s’emportarien 
per davant totes les xarxes. Utilitzen una boia vermella i 
una de negre amb una bandera cada una, la bolla verme-
lla vol dir que la direcció de les xarxes va cap al sud, i la 
negre vol dir que la direcció és cap al nord. 

Així les altres embarcacions, quan veuen una boia o una 
altre saben cap a quin costat poden navegar.

Amb aquesta tècnica s’acostuma a pescar la llagosta, 
el lluç de xarxa, les dorades, els pagells, els rogers, el 
llenguado, la sípia, escorpores... entre molts altres.

La potera, és una tècnica molt 
elaborada. Les poteres són uns 
hams antigament fabricats 
manualment i un per un pels 
pescadors.

Actualment ja es comercialitzen i es poden comprar, cosa 
que agilitza la feina. Aquesta tècnica se centra en la pes-
ca de sípies, pops, popets... però el més comú al Maresme 
és la pesca del calamar.

La tècnica és molt elaborada i prescindeix de xarxes, con-
sisteix a submergir uns cilindres de plom rodejats d’hams 
de filferro amb llums artificials de colors a l’interior, que 
atrauen els peixos petits, els aliments de les preses.
Aquest tipus de pesca s’acostuma a realitzar aprofitant la 
foscor de la nit, per tant, la jornada podria anar des de les 
10 h del vespre fins a la matinada quan es pon el sol. Les 
embarcacions són petites i van equipades amb unes llums 
amb focus potents, igual que les embarcacions petites de 
l’encerclament. 

Amb aquesta llum il·luminen l’aigua i atrauen els calamars, 
llavors llencen els hams, també amb les llums artificials a 
l’interior i quan els calamars s’hi enganxen queden atra-
pats amb les punxes de filferro. 

Aquestes poteres poden suportar un màxim de 50 qui-
lograms aproximadament, així que el volum de preses és 
elevat.

És una tècnica molt elaborada i no és de les més abun-
dants, ja que les inversions en materials tan específics 
són molt elevades i les tècniques i estratègies han d’estar 
molt meditades i perfeccionades per tenir èxit.
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I com a última art menor més 
comuna trobem el palangre. És una 
altra tècnica comuna dins el Port 
d’Arenys.

Aquesta tècnica consisteix submergir una corda molt 
llarga, sigui estesa o penjada, i d’aquesta corda en surten 
moltes altres, més curtes i primes, amb un ham als extre-
ms i cada un amb el seu esquer.

Aquesta tècnica, a diferència de la potera, els hams 
són per un sol peix, tot i que el volum de pesca també 
és elevat, depenent de l’allargada i les extremitats de la 
corda mare. 
L’ham i el diàmetre del palangre serà d’una manera o una 
altra, en funció del tipus de peix que es vulgui pescar. Per 
exemple, si els hams i el palangre són més grossos es pes-
caran déntols, escorpores, congres... peixos més grossos, 
en canvi, si el palangre és més petit, s’acostuma a anar 
més a prop de la costa i es pesca besucs, sards, pagells, 
aranyes... peixos més petits.

Però, si llencen la corda entre roques, pesquen una gran 
varietat de peix.

El palangre (que és la corda) es llença al mar, a l’extrem 
submergit hi ha un plom, perquè faci força i caigui a baix, i 
a l’extrem superior, que queda fora l’aigua, hi ha un suro o 
un flotador, el gall. El palangre a l’aigua només acostuma a 
estar entre 2 o 3 hores.

Els pescadors llencen la corda a l’aigua aproximadament 
una hora abans que surti el sol, abans que s’activin els 
peixos, i quan el sol ja ha sortit i els peixos ja estan actius 
i buscant aliment, és quan s’enganxen, llavors els pesca-
dors deixen passar una o dues hores més.

Finalment recullen el palangre seleccionant el peix que hi 
ha quedat atrapat.

Com hem dit, la corda pot estar estesa o penjada. Quan 
la corda està estesa, queda totalment submergida al fons 
del mar. En canvi, quan la corda està penjada, és perquè 
porta suros o flotadors i fa que quedi entre el fons i la 
superfície, dins l’aigua però flotant.

Un punt important a destacar, és que totes les xarxes, 
sigui la tècnica que sigui, a la part superior o a l’entrada de 
la trampa hi ha una corda més gruixuda amb flotadors de 
plàstic o suro, de manera que el que podria ser la sortida 
per les preses atrapades, sempre queda més elevada i 
dificulta de manera eficient que es puguin escapar. 

Algunes d’aquestes cordes queden a la superfície, altres 
submergides, però la finalitat és sempre la mateixa.
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2.4 La llotja

La llotja és un edifici que està dins el recin-
te del port, i és l’espai de compra i venda del 
peix del dia. Cada dia comerciants i pesca-
dors es troben per subhastar les mercaderies. 

A la llotja només hi poden comprar les perso-
nes, normalment comerciants i restauradors, 
que estan autoritzats per la confraria de la 
zona.

Qualsevol altra venda no autoritzada pot ser 
sancionada i requisada. Hi ha controls alea-
toris de la policia diàriament per ajudar que 
es compleixin les normatives. Si troben a un 
pescador intentant treure peix del port sense 
declarar, aquest pot ser inhabilitat temporal-
ment, sense cap opció de recórrer.

Una altra normativa molt estricte dins la llotja 
és l’horari. Al Port d’Arenys de Mar, tenen horari 
de vendes de matí i tarda. 

Al matí, de 8 h a 11 h, si el producte entra per la 
porta a la 11:01 h ja no es pot vendre, però en-
cara et queda la subhasta de la tarda, que és 
de 16 h a 18 h, i la normativa és exactament la 
mateixa. No s’accepten mercaderies fora dels 
horaris de venda.

El valor del peix és relatiu, tot i que sempre 
ronden pels mateixos preus. Les mercaderies 
es venen a través de subhastes, per tant el 
preu va relacionat amb l’oferta. 

Les subhastes funcionen de la següent 
manera: A l’interior de la llotja, principalment 
hi tenim dues zones, la sala dels comerciants, 
que és on se subhasta el peix, i la zona dels 
pescadors, que és on descarreguen i entren 
el peix. Aquestes dues zones estan unides 
per una cinta mecànica, que transporta la 
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Abans d’entrar a la subhasta, els pescadors 
classifiquen el peix en espècies i tamanys i 
es divideix en diferents partides, que aniran 
entrant per torns a la sala de subhastes.
És comú que la primera partida del mateix 
peix no tingui el mateix valor que l’última.

Per exemple, en una subhasta de rap, la 
primera partida arriba al centre de la sala, 
automàticament es pesa, i en una pantalla 
apareix els kg, el nom del partó i quin preu de 
sortida té. 

En aquest moment, cada comprador ja té un 
comandament amb un botó. A partir d’aquí, el 
preu comença a baixar i quan un comprador 
creu que el preu és just, prem el botó i s’em-
porta el producte que necessita al preu que 
ha aturat. 

Com hem dit abans, hi ha diferents partides, i 
per tant, ara ha d’entrar la segona partida de 
rap, la subhasta torna a començar seguint el 
mateix procediment.

Una vegada s’ha subhastat tot el peix 
es procedeix a realitzar les factures i els 
comprovants de compres perquè els 
restauradors i els peixaters no tinguin cap 
problema per sortir del port amb la mercaderia, 
ja que es troben amb controls.

Els pescadors cobren diàriament, per tant, els 
beneficis que han tingut en les subhastes són 
entregats als patrons tan bon punt finalitza la 
venda.

Cal destacar que no sempre tot el peix es 
ven, i la confraria decideix que amb aquest 
producte es destina a béns socials. Es dóna a 
menjadors socials, germandats de monges o 
altres col·lectius vulnerables.
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3. Referents

És un foto llibre que parla sobre la ciutat de Mèxic, on l’ar-
tista ha estat fotografiant durant molts anys, des del racó 
més ric, al racó més pobre. Pablo Ortiz Monasterio mostra 
la vida al carrer, la pobresa, el dia a dia, l’estima... Amb l’ob-
jectiu de plasmar com la ciutat està en canvi constant, en 
plena vida, per molt que es vulgui destruir.

L’artista aconsegueix crear noves lectures constantment 
a partir de contrastos. A causa d’això, les narratives són 
molt fluïdesa amb moltes seqüències i molts matisos. 
L’estètica és molt pura, igual que el missatge, i tot està 
molt pensat i justificat. Res falta, res sobra.

Pablo Ortiz 
Monasterio,
“La ultima ciudad”
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L’artista treballa sobre l’efímer: la bellesa, l’amor i la 
riquesa, i ho reflexa en un món dels somnis i la il·lusió. 
L’objectiu de Paul Graham és fomentar la idea que no 
tot a la vida és perfecte, no tothom té riquesa, però que 
en les petites coses més quotidianes es on trobem la 
perfecció, somnis són més valorats que la realitat i dignes 
de contemplar.

Utilitza una estètica clara i simple. Barreja tres conceptes 
per reflectir el seu missatge: Arc de Sant Martí, dones 
migrants dormint i botigues de “Compro oro”, entrellaça 
aquests tres conceptes i dóna sentit a una narrativa 
durant tota la publicació. A les pàgines, treballa a partir 
de diferents formats i col·locacions, a l’hora, deixa espais 
buits i en blanc, que els utilitza per donar aire i fer pensar i 
reflexionar.

Paul Graham,
“Does yellow Run Forever?”

Hura mostra un projecte amb un gran vincle sentimental 
amb la seva mare. Mostra el dia a dia i la convivència 
emocional amb una malaltia que li diagnostiquen a la seva 
mare, esquizofrènia. Durant la publicació, l’artista utilitza 
els personatges per atorgar un sentiment a cada un, la 
mare, el gos... I crea una història molt potent.

Per explicar l’experiència pròpia, utilitza un diari amb la 
lletra original, aquest recurs ens transporta directament 
en primera persona, per tant, protagonistes. Les imatges 
ens mostren el recorregut de la vida de l’artista, dins i fora 
de casa, però sempre amb la finalitat de retornar. Com he 
dit, a partir dels personatges crea narratives que són els 
que ens transporten d’un lloc a l’altre. Les imatges que 
utilitza tenen una segona interpretació, ja que són molt 
profundes. L’artista aconsegueix plasmar al 100% l’origen.

Sohrab Hura,
“Life is elsewhere”
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La publicació de Salvans mostra la relació monàrquica i 
del poble des d’un punt de vista irònic, convenient imatge 
i text. El text que apareix és el discurs de nadal del rei 
Joan Carles I. Les imatges mostren les vacances dels 
espanyols simulant els seus “petits regnes”, on el luxe i els 
privilegis no en són protagonistes. En definitiva, reflecteix 
el nacionalisme i la sobirania en una mateixa publicació.

L’artista aconsegueix unir text i imatge reflectint el mis-
satge amb què es veu a continuació, tot i no tenir cap 
mena de relació. Les imatges són reals i plasmen la realitat, 
no tenen cap objectiu en concret, simplement mostrar 
el que el mateix fotògraf veia. Els espais i la col·locació 
de les imatges donen un ritme i una sensació de llibertat, 
alhora, el text sobre fons negre i variant el cos de text 
plasma impunitat i serietat.

Txema Salvans,
 “My kingdom”

L’artista presenta una publicació amb una seqüència 
de 49 fotografies fetes a Noruega i a Amèrica del Nord. 
Presenta les imatges sempre enquadrades al mateix lloc, 
i juga amb l’efecte visual d’elles. El que el nostre cervell 
interpreta en una imatge, ho veu reflectit en la següent, i 
així amb totes, creant una narrativa visual molt dinàmica.

Obliga a prestar atenció a cada una de les imatges, per 
així poder relacionar-les. Presenta la història amb una 
imatge tapada per un paper translúcid, deixant entre veu-
re el que ens espera, aquesta sensació crea més expec-
tatives i enganxa més a l’espectador a l’hora implicar-se a 
la lectura visual.

Geert Goiris,
“Prophet”
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Aquest foto llibre és un homenatge a la bomba 
d’Hiroshima. A partir de la textura u les imatges, l’artista 
ens transporta a l’espai i al context. Durant la publicació, 
trobem pàgines que es despleguen, aquesta sensació 
d’obrir i tancar simula la idea d’entrar a un espai en 
concret. Treballa amb un registre fotogràfic molt similar 
durant tot el discurs, amb imatges saturades i a sempre a 
sang. Amb això, genera la sensació d’angoixa, absència i 
destrucció. És un llibre molt emocional.

Kikuji Kawada,
 “The map”

Presenta una instal·lació de cinema i so on ens parla 
sobre el mosquit. Durant l’instal·lació es van mostrant 
dues epidèmies diferents on es veu com l’insecte 
s’enfronta a conflictes polítics, natural i tecnològics. La 
projecció mostra com els mosquits són un experiment 
d’un laboratori que modifica l’espècie genèticament per 
combatre un virus del Brasil. La narrativa està construïda 
a partir de tres protagonistes que mostren les seves 
emocions i desesperacions durant la crisi.

En aquest projecte, em centro només amb una part en 
concret, són les textures de les xarxes i els materials que 
utilitza durant la reproducció, utilitza les imatges com a 
elements principals i li dóna una importància que realment 
es mereixen.

Pedro Neves 
Marques,
 “The Bite”

7272
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4. Procés
    de disseny

4.1 Fotollibre, 
     anatomia i inici

Un foto llibre ens permet crear 
un diàleg visual entre narrador 
i lector, des de la tècnica al 
concepte, i ens ajuda a reforçar 
i potenciar les imatges que 
mostrem. És molt important 
la posada en escènica de les 
pàgines i el contingut, alhora, 
s’ha de cuidar el concepte 
amb relació a la tècnica i la 
producció. Amb aquest foto 
llibre vull explorar les possibilitats 
i experimentar amb la narració 
visual.

El foto llibre és una manera 
d’entendre la fotografia i 
d’explicar de forma documental 
una història, en el meu cas, des 
d’un punt de vista propi, autèntic 
i peculiar: La pesca.
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A partir de passar les pàgines, he 
de crear una estructura narrativa 
amb connexions i discursos 
entre pàgines. L’objectiu és crear 
una “imatge fantasma” que ens 
hem d’imaginar entre la imatge 
que hem vist i la que veurem a 
continuació: El diàleg i la narració, 
ja que considero que la potència 
en la narrativa visual és molt 
important.

Abans de començar a dissenyar 
haig de tenir en compte les 
parts que composen el foto 
llibre i imaginar quines coses 
considero importants per la meva 
publicació.

Després, utilitzaré l’Adobe Bridge, 
aquest programa em servirà per 
treballar l’edició de les imatges 
i m’ajudarà a poder ordenar-les 
visualment seguint uns criteris de 
jerarquies, de colors, de formes... 
Depèn del concepte i l’objectiu.

Amb l’Adobe Bride podré 
controlar les resolucions de les 
imatges, el format, les mides i el 
perfil de color, de manera que em 
permet unificar coherentment 
tot el projecte. 

Finalment, treballaré amb Adobe 
Indesing, on començaré a 
maquetar i a estructurar tot el 
projecte, i una vegada finalitzat, 
podré preparar els arxius finals 
d’impremta.

Amb aquest projecte treballaré 
l’enquadernació, el material de la 
portada, la tripa, les guardes i una 
funda que envolti la publicació. 
Tinc clar que vull prescindir del 
llom, les solapes.

Durant el procés de disseny, 
treballaré amb diferents 
programes que m’ajudaran a 
dur a terme el projecte. Primer 
començaré treballant amb Adobe 
Photoshop, on retocaré i ajustaré 
les imatges originals, tot i que 
ho faré de manera molt subtil, ja 
que vull mantenir l’essència i el no 
criteri fotogràfic del material que 
he recopilat.

Procés de disseny
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4.2 Conceptualització
       i organització 
      d’informació

Per començar a dissenyar, és molt important saber com 
transformo tot el contingut que tinc en un sol objecte, i 
per això, haig de dissenyar el camí cap on vull portar el 
meu projecte.

Per començar, tinc les imatges, tinc clar que vull parlar i 
plasmar la vida i l’ofici del pescador i tinc clar que vull fer 
un foto llibre. A més a més, tinc textos per complemen-
tar el projecte i tinc uns referents previs per saber quin 
estil o com ho vull fer. Per tant, a partir de l’experiència i 
els elements, puc treballar el concepte del meu projecte, 
saber com exposar-ho i com formalitzar-ho, donant-li un 
sentit coherent a tot.

A partir del concepte, plasmaré visualment diferents 
punts de vista o experiències que tenen els pescadors 
en el seu dia a dia: 

1- Els pescadors
Representaré la relació personal que tenen entre ells, 
com actuen dins i fora la barca, quines són els seus 
costums, les seves vivències, els mèrits, els jubilats... 
Però sobretot, la part més humana de l’ofici, amics, 
famílies, companys, vida..

2- El mar
Amb aquest apartat, vull mostrar el que podríem dir 
molts de nosaltres, les “vistes de l’oficina”, i veure que el 
mar no sempre és el mateix, les condicions, les vistes i el 
clima cada dia canvia.

Per nosaltres és alguna cosa bonica, no estem acos-
tumats a veure-ho cada dia, però els pescadors si, i ho 
he pogut veure a l’hora de recopilar imatges, entre ells, 
no és molt comú fotografiar el paisatge, per ells és una 
cosa ordinària, en canvi, per nosaltres és extraordinària, 
sinònim de relaxació, desconnexió i inclús plaer.

Procés de disseny
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3- Xarxes 
El material més comú dins l’ofici és la xarxa.
Vull mostrar com l’utilitzen, quina funció té i ensenyar 
les xarxes capturant peixos, calant o inclús apilades. 
Una vegada més, vull mostrar els pescadors, però 
aquesta vegada en acció.

4- Barques
Un dels patrons més comuns que he trobat en les 
imatges, és la repetició de fotografies d’una barca a 
una altra. Això representa la relació que tenen entre 
els companys, es fan fotos entre ells per compartir 
i recordar. El companyerisme està molt present dins 
l’ofici i he trobat l’admiració i el respecte representat 
en aquestes imatges tan simples i naturals. Considero 
que són retrats amb elements simbòlics on el fotògraf 
es veu reflectit.

5- Peixos
Considero, que dins d’aquesta publicació no poden 
faltar les imatges dels peixos acabats de pescar dins la 
barca. El caos i el desordre diari que comporta aquest 
ofici, però alhora, el control i l’organització amb què 
treballen.

Aquesta estructura m’ajuda a crear una narrativa dins 
la publicació i em dóna peu a començar a treballar amb 
les imatges, creant les seqüències i la relació més adient 
per cada apartat.

A més a més, amb l’organització conceptual clara, 
puc començar a plantejar la part formal, on vull 
que acompanyi el concepte i m’ajudi a transmetre 
l’experiència. Començaré treballant la posada en escena 
de les pàgines, on aniré combinant imatges a sang, amb 
espais blancs, amb desplegables, diferents papers i 
sensacions i amb experiències que recordin a la temàtica 
i a l’hora captin l’atenció del lector.

Procés de disseny
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La seqüència és l’ordre que ofereixo al lector 
durant la lectura de la publicació. Em serveix 
per establir i controlar un ritme en passar 
les pàgines creant una relació entre la peça i 
l’espectador.

Per exemple, les imatges amb més detall i 
col·locades a sang, aturen el ritme i fan que 
el lector presti més atenció i s’entretingui 
més en aquella pàgina, en canvi, una imatge 
amb poc detall i amb marges blancs, ocupa 
menys temps de lectura però a l’hora, gene-
ra una sensació de reflexió i crea una pausa 
lliure.

Un llibre és temps, hi dediquem l’oportú se-
gons què i com. Per tant, les seqüències és 
el que ens genera el ritme i decideix quina 
lectura hem de seguir.

Abans de crear les seqüències, he hagut 
d’estructurar les imatges tenint en 
compte uns criteris que considero que són 
importants pel meu projecte.

Procés de disseny
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Per començar, he escollit la primera imatge 
amb la intenció que em convidi a entrar i 
indagar.

La direcció del cos, aturat i mirant cap a la 
dreta, dóna la sensació que ens està espe-
rant i quan decidim anar cap a ell ens por-
tarà cap a l’interior. La sortida del sol també 
simbolitza l’inici del dia, i en el nostre cas, 
l’inici de la narració.

He relacionat les imatges de cada apartat 
que repeteixen colors, textures, mirades, 
accions... aplicant codis que es relacionen i 
s’unifiquen, ja que els codis de les seqüèn-
cies ens ajuden a submergir-nos dins el relat.

Finalment, dins de cada apartat hi ha una 
jerarquia:

1- Imatges importants

Les que podrien resumir la narració.

2- Imatges que creen dinàmiques i ritmes. 

3- Imatges complementàries.

Les que ajuden a explicar i entendre millor el 
que volem expressar, però que a l’hora, algu-
nes, podrien ser imprescindibles.

Una vegada he estructurat les imatges, puc 
començar a crear les seqüències. Treballaré 
d’acord amb les imatges importants, relacio-
nant-les amb les altres i amb el concepte.

Procés de disseny
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Com que ja ens han ensenyat qui són i que 
fan, ens conviden a navegar, i durant el 
viatge ens trobem amb altres pescadors i 
barques. I finalment, pesquem. Jornada fina-
litzada.

Una vegada el lector passa les primeres pà-
gines, és important que la narrativa no de-
caigui. Aquí és on més ritme he d’introduir, 
i quan el ritme està molt amunt, és quan es 
trenca. D’aquesta manera es crea interès i 
s’inciten les ganes a seguir.

L’organització de les imatges ha de crear un 
diàleg entre la publicació i el lector. És inte-
ressant, per crear ritmes, trencar la narra-
ció amb altres imatges que no es relacionin 
directament amb el context, per a després, 
tornar a enganxar al lector i no caure en la 
monotonia.

Per tant, en les seqüències hi ha d’aparèixer 
ritme, direcció, i sobretot, sentit.

Al ser un foto llibre bastant extens, l’he ha-
gut de dividir en cinc apartats (que ja he 
explicat vist abans). Aquests estan diferen-
ciats amb l’evidència del canvi de papers i 
les imatges.

Així doncs, les narratives que haig de 
crear són independents però alhora estan 
enllaçades. Primer coneixem els pescadors, 
qui són i com viuen. Després ens ensenyen 
on treballen, el mar. I llavors veiem com 
treballen i el material que fan servir, les 
xarxes.

Procés de disseny
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4.4 Criteris gràfic

Portada

El principal objectiu de la portada 
de la meva publicació és mante-
nir un misteri i incitar les ganes de 
l’espectador a obrir-la.

A l’hora de dissenyar la portada 
he valorat dues opcions, portada 
tipogràfica o amb imatge.

Les portades amb imatges 
expliquen visualment el que ens 
podem trobar a dins, i jo el que 
vull és entendre-ho a mesura que 
vas avançant. 

Ha de ser una imatge molt neu-
tral, i considero que una imatge 
que està feta pel propi protago-
nista, ja té molt a dir.

Per altre costat, amb una portada 
tipogràfica es pot dir molt amb 
molt poc, ja que la tipografia tam-
bé ofereix una part de sensibilitat 
del projecte.

És veritat que el text explica, 
però puc controlar quin missat-
ge vull expressar amb paraules, 
frases o paràgrafs.

Així doncs, per aconseguir crear 
aquest misteri i aquestes ganes 
d’explorar  la publicació, treballaré 
amb una portada tipogràfica.

La publicació va acompanyada 
d’una funda, que ajuda a contex-
tualitzar el que veurem a l’interior.

Colors
He analitzat totes les imatges i a partir de la unió 
d’aquestes he pogut extreure unes conclusions 
cromàtiques i crear la gamma de la publicació.

Durant el foto llibre només hi trobarem tres colors que 
s’aniran repetint. Amb els textos treballaré amb un 90% 
de negre.

He decidit tractar els textos així per mantenir l’essència 
dels textos reals i no influenciar la lectura a partir d’un 
color o un altre. A més a més, la neutralitat del 90% de 
negra, m’ajuda a integrar el text amb les imatges.

Els dos altres colors que trobem a l’interior de la 
publicació són el blau marí i el groc. El blau marí parla del 
mar, i és el color que més es repeteix durant les imatges 
de la publicació. En canvi, el groc és un dels colors més 
representatius dels pescadors, ja que és el color més 
comú dels monos de treball, per tant, ens crea un vincle 
personal directe.

Amb aquests tres colors estem representant els 
protagonistes de la publicació: El 90% de negre, és 
neutralitat, l’espectador. El blau marí, representa el mar, i 
el groc, en representació dels pescadors.

A part d’aquest significat, el blau i el groc generen 
un contrapunt interessant i creen un contrast visual 
agradable i familiar al context.

A part de les imatges del foto llibre, també hi 
ha uns elements gràfics que influeixen en la 
comunicació i són igual d’importants que el 
que he treballat fins ara:

C 82   M 62   Y 45   K 42

C 4   M 26   Y 93   K 0

Procés de disseny
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Aa
Bb

Tipografia 

La tipografia que utilitzi ha de fer 
referència a la història, a l’espai i 
a les persones que apareixen a la 
publicació.

Personalment, a través de la 
tipografia tinc la necessitat 
de fer referència al mar i a la 
unió dels pescadors, com ja he 
treballat cromàticament.

Al mateix moment, necessito 
treballar amb una tipografia que 
no tingui un gran caràcter, ja que 
la importància visual ha d’estar 
focalitzada en les imatges, per 
això, sempre utilitzaré el mateix 
cos i pes durant tota la publicació 
excepte en la portada.

En resum, m’agradaria que la 
tipografia que utilitzo representi 
el mar i els pescadors, però 
alhora, sigui com una part més 
poètica i neutral de la publicació.

La tipografia amb la qual he 
treballat es diu Aventa.

És una tipografia geomètrica 
dissenyada a partir de cercles 
i talls imposats que donen un 
caràcter més contemporani i 
especial. A més a més, s’han 
estudiat al mil·límetre les 
correccions per oferir gran una 
llegibilitat.

És considerada una tipografia 
senzilla i elegant, i estèticament 
congenia amb l’estètica de la 
publicació.

És una tipografia amb 
personalitat pròpia, però alhora, 
no crida dins la pàgina, passa 
desapercebuda aportant una 
qualitat. Això encaixa amb l’ofici 
de la pesca, és un ofici molt 
característic i vital però alhora, 
poc conegut i visibilitzat.

Així doncs, utilitzaré una 
tipografia que es veu molt 
treballada, amb caràcter 
desapercebut i amb dinamisme 
geomètric. Per mi, Aventa és 
pesca, ofici i vida.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  u  v  w  x  y  z 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  U  V  W  X  Y  Z

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [  !  “  ?  *  ]  %  &  (  =  :  ;  )

Aventa Light

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  u  v  w  x  y  z 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  U  V  W  X  Y  Z

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [  !  “  ?  *  ]  %  &  (  =  :  ;  )

Aventa Medium

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  u  v  w  x  y  z 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  U  V  W  X  Y  Z

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [  !  “  ?  *  ]  %  &  (  =  :  ;  )

Aventa Bold

Procés de disseny
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4.1 Maquetació

Una vegada tinc clara l’estructura i 
els aspectes generals puc co-
mençar a maquetar la publicació.

Les imatges que utilitzo, com ja he dit, són imatges 
realitzades pels mateixos pescadors, per tant, no 
m’interessa gaire enquadrar moltes d’elles, i si és així, 
em centraré en parts importants, com són les mans, 
per exemple. Amb això, vull mantenir l’essència de les 
imatges originals i ensenyar el que realment veien ells en 
fer la fotografia.

A l’hora de col·locar les imatges a la pàgina, considero 
que és important la relació de les imatges dins d’un 
mateix espai, però considero més important relacionar-
les amb la pàgina anterior, per crear un pensament 
imaginari durant el transcurs de passar d’una pàgina a 
l’altre, així, es crea una incertesa i augmenten les ganes 
de saber que pots trobar darrere el que estàs veient.

Respecte a les imatges en pàgina, cada imatge 
necessita el seu espai. Com que treballo a partir de 
material realitzat sense criteris fotogràfics, les imatges 
estan molt carregades visualment, per això considero 
que necessiten respirar, igual que el lector.

Al mateix moment, també tinc imatges que poden anar 
perfectament a sang, i d’aquesta manera, puc trencar el 
ritme que he comentat abans.

A part que el blanc dóna aire a les 
fotografies, també ofereix un espai 
de reflexió i imaginació respecte 
a el que estem veient, i considero 
que és molt important.

Vull obrir la ment per entendre les imatges i sobretot, el 
que s’hi veu, que és la vida real dels pescadors.

Però les imatges no només es relacionen entre elles, 
sinó que també amb les pàgines: Si van a la dreta, a 
l’esquerra, a dalt, a baix... Això va molt lligat al que veiem, 
les imatges per si soles et demanen un tractament o 
un altre: A sang, vertical, horitzontal, la mida... Aquest 
aspecte l’he treballat bastant i he mimat cada una de 
les imatges, ja que considero que aquests codis també 
comuniquen molt i enriqueixen el sentit.

Procés de disseny
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Com he explicat abans, la publicació està dividida 
per cinc “capítols”, aquests es diferencien, a part del 
context, per diferents tipus de papers.

He considerat oportú no afegir cap títol ni text que pu-
gui estar realitzat per mi. Des del principi m’he proposat 
treballar a partir de materials reals i creats pels pesca-
dors, i aquí també incloc els textos que anem trobant 
durant la publicació.

Són fragments d’un diari personal 
d’un pescador, aquest diari només 
és professional, per tant, tot el 
que hi apareix està relacionat amb 
la pesca: Quin temps feia, on han 
anat a pescar, que han pescat...

Aquesta informació es va intercalant amb les imatges, 
per aportar i mostrar com és l’evolució anual de l’ofici. 
Podem aprofundir més amb el que valoren i els factors 
que influeixen en la pesca.

He trobat interessant introduir text a la publicació 
per frenar ritmes. Considero que petits fragments 
de lectura obliguen el lector a aturar-se i a canviar la 
dinàmica que fins aleshores portava, que és mirar fotos i 
relacionar. Evidentment, el text que apareix fa referència 
a l’ofici, com ja he dit. L’he seleccionat prèviament, però 
sempre mantenint l’originalitat, per tant, les dates del 
diari personal són reals i es presenten cronològicament.

A l’hora de col·locar les imatges 
a les pàgines, és important anar 
deixant pistes en elles sobre la na-
rració que vull explicar, i el lector ha 
d’anar descobrint el diàleg. 

Quan algú interactuï amb el foto llibre, jo no hi seré, en 
canvi, les seqüències, els materials, el format... sí, i seran 
la meva veu.

Procés de disseny
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El format és molt important, ja que és la 
primera relació i el primer contacte que 
tindrà el lector amb la peça.

Les tapes, el pes, la textura i la primera imat-
ge serà el que farà que el lector decideixi 
interactuar-hi. Tots aquests factors, estan 
condicionats pel format del llibre.

Un altre aspecte que he tingut en compte 
a l’hora d’escollir la mida de la publicació, és 
el format de les imatges que haig d’aplicar a 
l’interior.

5.1 Format
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Per mi, és important que l’espectador se 
senti còmode durant tot el procés de visua-
lització, i a l’oferir pàgines desplegables, he 
prioritzat facilitar la manipulació dissenyant 
a partir d’un format més manejable.

La publicació té més de 120 pàgines i és 
força consistent. Aquest aspecte també l’he 
tingut en compte, ja que el gruix de la publi-
cació i el format han de quedar equilibrats. 

Les meves imatges, majoritàriament són 
verticals, per tant, he adaptat el format del 
meu llibre i li he donat una forma vertical 
que alhora respecta l’amplada, per poder 
col·locar algunes de les imatges horitzontals 
que també tinc.

D’aquesta manera, col·laboro amb el medi 
ambient i m’estalvio malgastar paper, 
podent aprofitar alguns dissenys a sang i 
prescindir d’algunes pàgines de més.

El format de la publicació és de 17 x 24 cm.

Aquest format permet una bona manipu-
lació en mà, ja que no és ni excessivament 
gran ni petit.
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5.2 Elaboracions

Durant tot el projecte, he anat 
provant diferents tècniques i 
elaboracions que poguessin 
funcionar pel disseny de la meva 
publicació.

De la meva idea original a la final 
hi ha un gran canvi, ja que durant 
el procés he pogut anar descar-
tant i a l’hora aplicant unes coses 
o unes altres.

Des del principi volia 
treballar a partir 
d’experimentar 
amb els materials i 
intentar acostar-ho 
al màxim possible a 
l’ofici de la pesca.

Per això, vaig començar a pro-
var diferents maneres de passar 
pàgina que em poguessin inte-
ressar, moviments que simulessin 
un gest o un altre o simplement 
fossin familiars amb l’ofici.

També vaig experimentar amb 
diferents papers i el vapor d’ai-
gua de mar. 

Vaig posar a bullir aigua de mar 
i a sobre amb una graella hi 
col·locava els papers, aquests 
es deformaven, i ja m’agradava 
perquè acabaven tenint forma 
de mar, a l’hora, agafaven olor 
a aigua salada, tot i que no era 
permanent.

Era important evaporar l’aigua 
amb paper ja tintat, per veure 
si el contingut es difuminava o 
seguia intacte.

 Una altra opció era estampar 
materials als papers, com és el 
cas de les xarxes, alguns peixos, 
alguna mà, una esponja de mar... 

Aquesta opció semblava més 
interessant, però no acabava de 
definir-se del tot la imatge. Sí que 
m’acostava més a l’essència i 
l’originalitat, però perdia el mis-
satge clar i descriptiu.

També vaig intentar petrificar 
xarxes per poder intercalar-les 
entre les pàgines, i que servissin 
com a separadors que es 
superposessin. En ser materials 
tan delicats i no gaire rígids, era 
molt complicat aconseguir una 
xarxa completament rígida i que 
mantingués la forma i el format.
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Finalment, també volia escanejar 
els elements: Xarxes, peixos, 
mans... i d’aquesta manera 
mantenir una unitat amb 
les imatges, que com ja he 
explicat, són analògiques i estan 
escanejades una a una.

El fet d’escanejar els materials 
em permetia acostar-me més a 
la imatge original i podia mantenir 
l’essència i a l’hora la realitat, 
sense alterar la forma ni donar-li 
una segona interpretació.

Una vegada tenia 
elaborades unes 
quantes tècniques, 
tenia pensat 
assignar-li un apartat 
a cada una d’elles 
i poder ajuntar-les 
durant el transcurs 
de la publicació.

Amb això, el que aconseguia era 
crear una editorial on la varietat 
de papers i l’augment d’imputes 
podia confondre a l’espectador.

A més a més, en l’àmbit 
formal i estètic, quedava una 
descompensació material i visual 
que no congeniaven entre si.

Amb aquestes 
elaboracions i l’última 
conclusió, veia la 
necessitat d’unificar 
en un mateix estil 
tota la publicació.

Durant la publicació, l’essència 
i l’originalitat de les imatges 
s’ha mantingut al 100%, és per 
això, que amb elements que hi 
apareixen havia de mantenir-ho.

Finalment, vaig descartar totes 
les elaboracions fetes i treballar 
només amb una.

Mètodes de passar pàgina, amb 
encunys, particions... El paper 
deformat a partir del vapor 
d’aigua de mar i l’aroma efímer 
que generava. L’estampació dels 
materials. Petrificar-los...

L’opció d’escanejar era la més 
coherent amb el que volia 
transmetre.  

Un missatge més senzill i humil, 
amb una uniformitat coherent 
durant tota la publicació, i sobre-
tot, poder mantenir la puresa i 
l’essència del que és.
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5.3 Papers i 
      impresió

Durant la publicació, trobem una varietat de quatre 
papers diferents que ajuden a donar ritme a la narració i 
a l’hora, marcar en quin moment ens trobem.

Funda
Antalis Curious Translucents 100 g

Per la funda, utilitzaré un paper translúcid que s’impri-
mirà la imatge escanejada d’una xarxa de pesca en groc 
duotò, deixant veure la portada i l’enquadernació.

Portada
Antalis Carpeline 300 g Blau Marí

És una cartolina dissenyada per utilitzar en recobriments 
i és perfecte per estampar amb serigrafia, offset o 
tintes directes, com en el meu cas. El text de la portada 
està imprès amb tinta directa del groc.

Guardes
Antalis Munken Pure 300 g

Aquest paper és el que més predomina durant tota 
la publicació. A les guardes el trobem tintat de groc 
i encolat a l’interior de la portada i la contra portada.

Tripa
A la tripa, hi trobem tres varietats de papers que donen 
un joc tant visual com sensorial.

Antalis Munken Pure 100 g

Aquest tipus de paper el trobarem en els apartats dels 
pescadors, els peixos i les xarxes. És un paper molt natu-
ral, igual que el que vull representar a través de l’ofici. 

El tacte és suau però alhora, una mica porós. És una sen-
sació que em transporta a la pell de molts pescadors, 
d’algunes xarxes...

Estucat acabat brillant 125 g

Aquest paper el trobarem en els apartats del mar i 
les barques. El paper brillant simula el reflex del mar, i 
alhora, dóna una sensació més de luxe. Amb això, vull fer 
entendre que per molts, navegar i veure sortir el sol és 
un privilegi, en canvi, pels pescadors, és el seu dia a dia.

És per això, que només trobarem els desplegables 
amb el paper brillant. Com una vitrina on col·leccionem 
moments.

Antalis Curious Translucents 100 g

El paper translúcid anirà intercalat amb el paper més po-
rós. Aquest paper ens permet jugar amb transparències 
i ens acosta una mica més al context.

Simula el mar i el que deixa entreveure als pescadors.
Treballaré a partir de sobreposicions o amagant alguns 
elements.



A l’hora d’imprimir la publicació he 
valorat diferents tècniques.

Per imprimir amb Offset havia de 
produir tirades llargues, i només 
volia fer dues còpies.

La impressió en digital era una 
opció, però no volia que la qualitat 
i el color de les imatges es veies 
perjudicat.

El digital és més econòmic, i sí 
que els resultats són molt bons 
però creia que el meu projecte 
necessitava més qualitat 
d’impressió final.

122122
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Finalment, vaig contactar amb una 
impremta que utilitza la tècnica 
Indigo HP. És una impressora digital, 
però el resultat és molt similar a 
l’offset.

Aquest tipus d’impressió té un 
gran control sobre els perfils del 
color des de la primera impressió 
amb l’última.

Considero que a l’hora d’imprimir 
imatges és important valorar quina 
tècnica és més adequada.

Aquesta tècnica m’ofereix una 
gran qualitat amb producció curta.
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La publicació té 120 pàgines, sense 
contar la portada i les guardes. 

Com he explicat abans, dins la tripa 
hi trobem tres varietats de papers, 
per tant, el disseny ha estat 
condicionat per poder quadrar els 
plecs i els papers.

L’editorial està formada per set 
llibrets de 16 pàgines cada un. 
La portada, la contraportada i 
les guardes van a part, i alhora 
d’enquadernar, s’uneix tot.

Per enviar correctament els arxius 
a impremta he hagut de separar 
cada element.

Portada
La portada són dos arxius, un amb el text en negre, 
per poder aplicar una base de tinta blanca al paper i 
després imprimir el groc directe.

Funda
La funda és un altre arxiu, amb les marques de tall i de 
fendits que s’adapta a tota la publicació.

Guardes 
També tenim un arxiu que són les guardes, amb la tinta 
directa.

Tripa
Després tenim la tripa, que és un document de pàgines 
soltes, amb les marques de tall i les sangs, controlant 
que totes les imatges tinguin la resolució correcte i 
totes les tintes estiguin en CMKY.

Desplegables
I finalment, tenim l’arxiu dels desplegables. Aquest arxiu 
l’he hagut d’entregar per separat de la tripa per poder-
lo imprimir com a tríptics, i intercalar-lo al lloc correcte.
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5.4 Encuadernació

A l’hora de decidir quin tipus 
d’enquadernació vull utilitzar per a 
la publicació també he volgut fer 
referència a l’ofici.

Trobo una connexió entre la 
pesca i l’enquadernació. Són dos 
processos que requereixen una 
gran elaboració.

Els pescadors treballen amb 
xarxes, que estan fetes enllaçant 
fils, igual que l’enquadernació.

És per això que he decidit deixar 
la costura a la vista i utilitzar 
l’enquadernació francesa, per 
crear una unió entre l’ofici de la 
pesca i l’ofici del dissenyador.

El color del fil de l’enquadernació 
és el mateix que el del paper de la 
portada. D’aquesta manera creo 
una uniformitat cromàtica.

Alhora, amb la funda posada, és 
més fàcil seguir veient la costura 
gràcies a la transparència del 
paper translúcid.

A més a més, aquest tipus 
d’enquadernació permet que les 
pàgines es puguin obrir al màxim 
sense cap problema, d’aquesta 
manera evito perdre part 
d’imatges que van a sang i a doble 
pàgina i puc mantenir els marges 
en les altres.

Pesca, ofici i vida
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Peça final
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Conclusions
Durant aquest projecte m’he pogut acostar a un ofici 
que he tingut sempre a casa, però mai tant a prop.

Personalment, considero que l’apartat d’investigació ha 
estat molt interessant i completament útil per poder 
començar a treballar i elaborar la meva publicació.

M’he acostat a un món molt fami-
liar des d’un punt de vista diferent 
del que tenia fins ara, he creat una 
connexió no només de treball, sinó 
també molt sentimental.

A aspectes més tècnics, he pogut indagar sobre els foto 
llibres, endinsant-me en el procés, les tècniques i els 
recursos essencials que ajuden a realitzar un projecte 
treballat, coherent i exitós.

Personalment, considero que analitzar els continguts, 
estructurar-los i crear una narració visual és la clau d’un 
foto llibre. He entès que cada una de les imatges és 
important i té un significat, si no aporta, no és necessari.

Quan a la narració, he gaudit analitzant els continguts 
que apareixien a les imatges i relacionant unes amb les 
altres. Crec que ha aconseguit crear discursos visuals 
del que veiem i el que no. Per mi, la unió dels missatges, 
els elements i els conceptes ha estat un dels punts més 
complicats del projecte.

En l’àmbit formal, tot i tenir unes idees completament 
diferents del que he aconseguit, considero que les de-
dicions que he acabat adaptant al meu projecte són les 
més coherents i correctes.

Crec que he aconseguit mantenir l’essència original 
de l’ofici i he pogut reflectir cada un dels apartats: 
Pescadors, mar, xarxes, barques i peixos. A més a més, 
he entès que com més coses i barreges i s’intenten 
ajuntar, més es confon el missatge i l’objectiu.

La puresa, la senzillesa i la 
uniformitat m’han ajudat a 
aproximar-me a la idea inicial i a no 
omplir de continguts externs més 
enllà del disseny i la pesca. Aquest 
objectiu ha estat molt important 
des del principi, l’essència.

Personalment, estic satisfeta amb el resultat. Un dels 
meus objectius principals era unir l’ofici familiar amb el 
meu, el disseny. Considero que a través de la recopilació 
d’imatges i continguts originals he pogut plasmar 
l’escènica de la pesca des del punt de vista d’una 
dissenyadora, sense alterar els continguts, organitzant, 
estructurant i creant un discurs narratiu i visual coherent 
amb materials que feia anys que estaven en un calaix.

Personalment, i com a conclusió final, he vist realment 
que la pesca i el disseny no són oficis tan diferents. És 
vocació, dedicació i sobretot afecte.
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