
Des dels inicis del Museu del Mar de

la nostra ciutat a finals dels anys 1970

del segle XX, em vaig proposar d’e-

laborar un hipotètic mapa de la pla-

taforma pesquera de Vilanova i la

Geltrú (Garraf), una mostra del qual

serà exposat a l’exposició anual del

propi museu d’aquest any 2007. El

nom de Plataforma Pesquera de

Vilanova i la Geltrú pot semblar pre-

sumptuós, ara bé, lluny del fet que els

vilanovins ens la volguéssim apro-

piar com a nostra, aquesta denomi-

nació ve donada pel fet que entre

Tarragona i Barcelona, Vilanova és

l’únic poble que disposa d’una bona

flota pesquera i en definitiva és qui,

majoritàriament, l’explota. Abasta

uns 45 km aproximadament; co-

mença a la Punta Palomera o Cupot

per la banda de garbí i acaba a uns

pocs quilòmetres de llevant de Cas-

telldefels.També vull aclarir que no

hi ha límits establerts, així que con-

siderem com la nostra mar l’espai

màxim al qual poden arribar les bar-

ques d’arrossegament dintre de les

nou hores de treball que tenen

establertes, des de les set del matí fins

a les quatre de la tarda; però en els

dos mesos de veda que cada any fan

a Tarragona, pel fet de no participar-

hi Vilanova, obligatòriament es mar-

ca una fita, mentre que la resta de

l’any és totalment lliure i sense cap

límit.Quant a la distància de la costa,

hom pot pensar que els pescadors

poden tenir una extensió de mar fins

a tots els quilòmetres que desitgin

feinejar. Doncs no és així: aquí la

limitació cap a fora la dóna la nostra

geografia fins arribar als 800 m de

profunditat.

Entenem per plataforma pes-

quera tota aquella extensió submari-

na en què habiten i es poden pescar

espècies que s’adapten al seu sòl i

també algunes d’elles, com les sar-

dines, els barats, el seitons i d’altres,

les quals, tot i no desenvolupar-se

precisament apegades al pisso (fons

del mar tant si és de sorra com

de fang), se solen capturar amb arts

de superfície dintre de les platafor-

mes que ens ocupen.

Al plànol que presento, el color

blau és per mostrar allí on no hi ha

peixos al seu sòl per massa fondària,

però sí que n’hi ha naturalment en

aigües mitjanes.A la part de fora de la

mar del Pla, de la Trencada, de Can

Pere Negre, que és on acaba la

plataforma de color groc, és mar de

gambes, les quals es pesquen a un

màxim de 800 m de profunditat. Més

enfora d’aquest fons ja no n’hi ha i

solament s’hi pesquen peixos estranys

d’ulls lluminosos i pocs, sense cap

interès culinari ni comercial.

En la nostra mar, amb una

plataforma, com he descrit, petita i

rica, de només 24 quilòmetres de dis-

tància des de terra, hi ha clots com a

rieres o torrents, per explicar-ho d’al-

guna manera, a només 14 quilòmetres

de la costa, tal com es pot veure al

plànol, com ara el Fons de Cunit, el

Fons de Cubelles, el Pedruell, el Fons

del Vinyet, la Merenguera, el Fons

de Sant Salvador, que per les seves

profunditats superiors als 440 metres

també són mars de gamba.

Cal dir que, comparada amb la

de Vinaròs, aquesta plataforma és una

miniatura, perquè en aquella costa,

des de Sant Carles de la Ràpita fins a

Peníscola, i a 70 km mar endintre,

només s’hi aconsegueixen 250 m de

profunditat. Una altra particularitat

comparativa és que així com a la

nostra una vegada passes una barrera

de roques que omple una franja que

va des dels 74 m fins als 105 m, i a

una distància mitjana de terra de 9,5

km, tot és mar de fonera amb una

continuïtat d’accidents, tot el con-

trari passa allà, formada per una gran

planura que va augmentant progres-

sivament.

L’arrossegament, el palangre, el

tresmall de diferents classes, els catú-

fols per als pops grossos, l’arrossega-

ment per al caragol punxenc, les

nanses de terra per la sípia i les te-

ranyines per al peix blau, són avui els

arts i els oficis de mar més coneguts

a Vilanova.

En primer lloc diré que els

pescadors, la mar, no la mirem com el

llençol blau que hom contempla des

de qualsevol punt de partida, sinó que

la veiem en tota la seva configuració

real, muntanyenca i plana, rocosa o

neta d’entrebancs, sorrenca i de fang.

Veiem algues i patates de mar,

eriçons, nacres, ostres, quatre vaixells

enfonsats –fins i tot un avió–, àncores,

clots com a forats pronunciats i foscos

de pisso dur com l’argila, penya-segats

i pujades graduals i sobtades.

Solitari i aïllat a la part de fora de

la plataforma pesquera i a quatre

quilòmetres d’aquesta, també hi

tenim un volcà submergit, descobert

pel vaixell oceanogràfic García del

Cid l’any 1987. Sortint de Vilanova,

proa al rumb 149, es troba a 15 milles

d’aquesta i a 710 m de profunditat.El

seu diàmetre superior és de 800 m.

Tot aquest món fantàstic, fasci-

nant i apassionant que presento,

complicat, però atractiu de pescar-lo,

és en part imaginat, ja que solament

hem vist el seu fons prenent el bany

a la platja o fent musclos i cornetes.

«—Com ho sabeu tot això?»

Aquesta és la pregunta més corrent

que se sol fer als pescadors.

En primer lloc, posant il·lusió per

conèixer-la, investigant en pescar i

una vegada a terra preguntant sense 
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Aproximació a la geografia i topònims 

d’un tros de la nostra mar 
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descans als homes veterans, els quals, a

més de la seva experiència molts d’ells

han heretat llibretes plenes d’apunts

guardats amb zel i transmesos com un

tresor d’una generació a l’altra, això

sí, escrits en la llengua autòctona, per-

què a cap pescador vilanoví li sortiria,

per prohibida que estès per la Dicta-

dura, escriure en una llengua que

no fos la seva. Especialment, havia

vist apunts d’en Pepito Sanabra, de

cal Botella, escrits en llengua catalana.

Amb tot això, les mostres del

pisso, tal com es coneix la qualitat

del sòl, els accidents i la fondària, és

el que ens fa veure la plataforma pes-

quera mentalment. En el contingut

d’aquestes llibretes trobem el que

anomenem les «senyes», el que po-

dríem dir que són els referents dels

pescadors, una visió pròpia dels noms

de les muntanyes, de les masies, dels

turons, de les ermites, dels campa-

nars, dels arbres, dels pobles, i ex-

plicant com les unes per les altres

formen les coordenades amb les

quals se situen. De vegades, d’una

manera anecdòtica, els pescadors han

fet servir fins i tot les llumenades dels

cotxes.Aquest fou el secret que va fer

servir i guardar una temporada en

Peret Mauri el Marrà per poder calar

el primer al Fons de Cunit, de nit,

utilitzant els seus focus a una revolta

de carretera de Sant Vicenç i a quin-

ze quilòmetres del calador.

Concretament, les enfilacions

d’un campanar per un turó o una

masia per una altra, etc., són senyes, i

a qualsevol situació de la mar amb la

seva corresponent fondària li en ca-

len un mínim de dues, i millor tres.

A Vinaròs, el poble on vaig néixer

i viure fins als disset anys, jo ja sentia

anomenar, cosa curiosa a una casa de

mariners, amb una accentuada fami-

liaritat, les serralades d’Irta, Penyago-

losa, Morro Porc, Montsià, Parents,

Parentets, l’Abadum, la Mamella de

Santo Domingo, l’ermita del Puig, el

xalet de la Paloma, etc.
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Llegenda Plataforma Pesquera de Vilanova i la Geltrú (fragment) (1 braça equival a 1,67 metres):
• En color verd: el Brut, de 10 a 14 braces, zona de la plataforma més coneguda popularment
• En color vermell: Mar de Nit, de 14 a 26 braces, on cria el moll roger
• En color groc: mar de pesca de 0 a la costa fins a 450 braces al límit amb la mar profunda
• «De terra roques»: barrera de roques que limita dues mars de pesca: el mar de terra (de fondària relativa, fins a 50 braces) i el mar de fora 
• On diu «Vapor» es refereix a un vaixell enfonsat, i on diu «Avió», un avió en el mateix estat
• En color blau: mar profunda, de més de 450 braces



I constatant aquest fet, en arribar

a Vilanova amb la barca de casa, el

«San Antonio», amb matrícula de

Tarragona, els pescadors vilanovins

convençuts de la complexitat de la

seva mar, com a primera lliçó ens

varen aconsellar aprendre els punts

de referència, alguns d’ells llunyans:

des del campanar de Vilanova fins al

Montsià, els Pràctics (per deformació

de Pratdip), la Tossa, la Mamella de la

Regana,el Bec de Sipi,prop de la Ri-

ba, i, per la banda de llevant, Santa

Magdalena a la serra de Montserrat,

Montjuïc, Serola, Setó, Montmell,

l’Esquena de Mulà, la Dent de

Montmell i, a la mateixa serralada,

cap a garbí, l’Enclusa, les Monges, els

Capellans etc. I més a prop del poble

el Més Alt de Vilanova, el Turó de la

Geltrú, la Xermada, el Fum, la Talaia,

els Pans, la Pasterassa, la Masia dels

Giravals, la Masia dels Colls (per als

pescadors, la Masia Nova), etc. Tot

això ho he expressat com una petita

mostra del que significa la nostra

necessària vinculació a la terra, sense

tenir, la majoria, una idea de com és

en no haver estat als punt esmentats.

Penso que quin excursionista,

pagès, pastor o vilatà de terra endins

pensarà que el seu entorn, durant tot

el dia, està constantment observat per

cents de mirades des de la mar? En el

cas contrari, quan «no s’hi veu», que

és tal com ho diem, motivat per les

calitges o les boires, hem d’anar tan-

tejant com si fórem cecs, si l’encerto

l’endevino, tenint com a instruments

la brúixola, el rumb, el temps del re-

llotge i l’escandall, i allò que no es

compra ni es ven, l’esma i l’instint.

Avui, però, estem vivint un

temps de canvi històric molt impor-
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tant, tal com ho va ser al seu temps

l’arribada dels motors allà a l’any

1923, quan l’energia del vent va ser

substituïda per la calorífica dels

dièsel i explosió.Als joves d’ara ja no

els hi fan falta les senyes i segur que

les generacions futures acabaran per

oblidar-les, així com també obli-

daran la rica toponímia que aquí vull

donar a entendre, perquè aquesta

manera secular de situar-se per pes-

car, ara, l’any 2007, ja comença a ser

un romanticisme, un record del pas-

sat. Els aparells electrònics per via

satèl·lit, igual per navegar com per

pescar, són gairebé exactes. Tenen

memòria i poden gravar qualsevol

recorregut, entre roques o sense, del

qual s’hagin extrets bones captures,

etc. Ja no els importa que hi hagi o

no visibilitat, però els que ho hem

viscut així guardem un record, un

enamorament, i encara que aleshores

ens desulléssim mirant si ho sembla o

no ho sembla, si ho és o no ho és,

aquella masia, aquell campanar o

aquell turonet, mai no ho oblidarem.

A les baranes dels clots i a les

profunditats, entre els 450 m i els

280 m, es pesquen els escamarlans, la

gamba panxuda i les llagostes de

fons, de color més clar que les de ro-

ca de més terra. El lluç es pesca en

un ample marge, entre els 60 m i la

mar de gamba, on s’agafa el lluç gros

de palangre. La maire té un espai que

va dels 240 m als 480 m. Els cala-

mars, entre els 60 m i els 17 m. Els

pops roquers –aquells més grossos

que es guisen amb patates i allioli–,

des dels 35 m quan són petits fins als

10 m quan són grossos, i fins a la

mateixa vora; i els pops blancs, des

dels 60 m fins als 120 m. La mòllera,

dels 120 m als 80 m. Les sípies, des

de la vora fins als 60 m. El moll cria

a la vora i s’afona fins als 45 m, però

el moll més blanc de color es cria al

fang i el més vermell, el roger, és

propi de la Mar de Nit, la taca fosca

que es veu al plànol i que comença

davant de Vilanova i acaba a llevant

de Sitges.

Deien sempre els vells que a la

mar de Vilanova, per la seva varietat

del sòl, gran quantitat de roques i

ganxos i tan accidentada topogràfi-

cament, plena de planasses i desni-

vells entre clots i clots, etc., s’hi po-

dien pescar tots els oficis de la mar,

molts d’ells ara desapareguts com el

sardinal i les nanses de fora, que

anaven per la mòllera i la llagosta de

roca, el rossegall, l’artet. etc.

Només he descrit una petita

mostra d’alguns peixos, encara que

molt generalitzada, com a petit com-

plement de tota aquesta riquesa, que

és la que m’ha portat a fer de nou

aquesta reproducció a escala 1:25.000

de l’estudi ja presentat l’any 1980.Cal

aclarir que les escales que aporten les

cartes marines d’1:660.000, per la

seva petitesa, no permeten configurar

la geografia submarina, la qual només

coneixem els pescadors; per això crec

que avui, en disposar d’una alta tec-

nologia electrònica, valdria la pena

poder estudiar tota la costa catalana

pel que fa a les plataformes de pesca,

donant-les a conèixer al poble, i fins i

tot seria interessant mostrar-les en el

seu relleu maquetista. Fora una ma-

nera que els ciutadans poguessin

veure la geografia més immediata de

la mar i el seu fons, aquell que tenen

davant mateix de casa i que, malau-

radament, ignoren.

Apartat de correus 63

Email: jaixala@wanadoo.es

Tels. 977 33 35 36 - 696 61 30 81

43330 Riudoms (Baix Camp)


