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Cada vegada són més els oficis de la vella gent del mar que van desapareixent a causa de les 

modernes tecnologies. 

Les petites barques de fusta, que pescaven amb arts artesanals i omplien les platges i els ports 

dels pobles de pescadors, han estat substituïdes per potents vaixells metàl·lics que detecten 

les seves preses amb sonar i llancen les seves xarxes quan se'ls garanteix òptimes captures. 

En els nostres ports i platges ja no veiem a les dones sargint les xarxes que tan sovint 

s’esquinçaven. També han desaparegut aquelles cridaneres i simpàtiques subhastes de peix, 

en les quals un home de veu potent i inintel·ligible per al profà cantava els imports pels quals 

pretenia vendre cada un dels lots de peix exposats. Els nens que anaven a veure aquell 

espectacle quedaven sorpresos per la velocitat amb que es desenvolupaven aquells negocis, 

sense comprendre que amb només una ganyota d'un dels assistents, s'adjudicava la venda. 

No deixarem que aquestes velles històries i tradicions marineres es perdin; i per això la 

Fundació Aurora les explicarà als nens i joves.  

Motivarem a tots els pobles de pescadors per a que conservin les seves velles tradicions, i a 

més guardin amb cura totes les embarcacions i les arts encara existents, donant suport a la 

creació de petits museus o monuments commemoratius a l'efecte.  

Les autoritats portuàries i les confraries de pescadors seran convidades a obrir els seus ports 

i les seves instal·lacions per tal que els nens de les escoles els visitin. Procurarem que les 

embarcacions en desús que funcionen normalment es converteixin en elements per a l'oci i el 

turisme cultural. 
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Quan Anita, la nostra narradora, era molt jove, va viure uns anys al barri de La Barceloneta, a 

Barcelona. 

Encara recorda l’angoixa de la seva mare en aquells dies grisos de llevant, en omplir-se de 

sobte, el mar d’immenses onades coronades d’escuma. 

Llavors, les dones dels pescadors anaven fins a la platja o a l’escullera del port amb els seus 

fillets, algun en braços encara mamant, i escrutaven inútilment amb ulls humits la boirina que 

s’aixecava sobre les aigües, buscant la barca dels seus marits que ja mai més tornarien. 

La seva mare, dona piadosa, els portava un cistell de menjar, tractant d’alleujar la fam i les 

penes d’aquelles vídues i orfes, després de moltes hores d’inútil espera. 

Petites embarcacions, nombroses de rem, eren engolides pel temporal fins a les profunditats 

abissals. 

Poques vegades les aigües tornaven els cossos dels pescadors difunts. Una vella llegenda 

explica que en el fons del mar té el seu palau d’or i brillants la seva Reina, qui protegeix i té 

cura de les restes dels vaixells que van naufragar i s’hi quedaran allà fins a la Fi dels Dies. 

Els creients diuen que aquesta dona és la Stella Maris, o la Verge del Carme,  o Notre- Dame de 

la Garde a Marsella. 
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A tots els pobles mariners fan festes i processons en honor a la Verge protectora dels mariners 

i pescadors. 

A les velles ermites i esglésies encara hi podem trobar els exvots, petits quadres o 

reproduccions de vaixells que els mariners salvats de terribles perills portaven en honor a la 

seva protectora. 
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En la col·lecció de la Fundació Aurora tenim aquest exvot que en el seu moment lliurarem a 

un museu per què el guardi. 

 

 

De l’arxiu de la Fundació Aurora. 

Buscarem finançament per tal que tots els nens de 7 i 8 anys rebin a la seva escola una 

reproducció d’aquest bonic llaüt. En muntar-lo aprendran a fer els nusos mariners i com eren 

els vells vaixells. 

També comprendran el valor de tots aquells Herois que van gosar enfrontar-se amb les 

tempestes per tal de portar aliment pel poble, i fer minsos diners per tirar endavant les seves 

pobres famílies. 
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Els pobles de la costa del Mediterrani encara recorden l’any 1911, amb el cognom de L’Any de 

les Desgràcies. 

En efecte, a la nit del dia 31 de gener a l’1 de febrer de 1911, festivitat de la Mare de Déu de 

la Candelera, va tenir lloc en el Mediterrani una paorosa tempesta de llevant. Només cal dir 

que a la zona d’amarratge de les embarcacions de Peníscola es van aixecar onades de vuit 

metres que van enfonsar les embarcacions considerades segures. Van morir 27 habitants del 

poble i van desaparèixer 50 mariners que havien sortit de pesca. 

A tot arreu van succeir desgràcies similars, i fins i tot els vaixells de càrrega també es van 

enfonsar. 

El poble mariner de Cambrils conserva un petit museu que recorda aquella tràgica nit, i en el 

seu passeig principal s’aixeca un monument d’homenatge a la memòria dels Herois 

desapareguts al mar. 

Avui Cambrils és un meravellós poble, on el visitant pot gaudir no només de les seves platges, 

zones de passeig i comercials, sinó també d’una sofisticada i deliciosa gastronomia. 

La Fundació Aurora motivarà a tots els ciutadans de Cambrils perquè segueixin recordant el 

seu passat mariner, protegeixin la indústria pesquera que encara treballa, i converteixin part 

del seu port en un museu vivent on perdurin les velles tradicions marineres. 
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De l’arxiu de la Fundació Aurora. 
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Al Segle XXI, la pesca s’ha convertit en una indústria alimentària molt potent. Grans navilis 

parteixen cap a mars llunyans per pescar i assortir els nostres congeladors de bosses de 

saborosos productes derivats de la pesca. Les espècies no comercials són convertides en 

surimi, i les restes en farina per a l’alimentació animal. 

La Fundació Aurora demanarà a les grans firmes dedicades a la pesca, que expliquin a nens i 

joves l’enorme importància que té el mar a l’hora de subministrar als humans una font de 

proteïnes inesgotable, si l’explotem de forma sostenible. 

Els biòlegs detallaran com es desenvolupa la vida al mar i la forma en que el mar converteix 

l’energia solar en sa aliment. 
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DARP. Peixos comercials de Catalunya. 
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No hem de menysprear la pesca artesanal, que proveeix els nostres mercats i restaurants de 

ric peix fresc. Ensenyarem als petits a distingir les principals espècies i valorar adequadament 

aquest peix com a rica matèria primera en l’elaboració d’apetitosos plats. 

La saviesa dels nostres avantpassats va saber aprofitar totes les espècies. Les famílies dels 

pescadors s’alimentaven cuinant els fruits de la mar de menor sortida comercial. Amb la seva 

habilitat i destresa van idear senzills plats, convertits avui en els reis de la nostra gastronomia. 

Cambrils és, sens dubte, el paradís dels amants de la cuina marinera. 
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La Fundació Aurora promourà que els especialistes i historiadors reuneixin tota la informació 

i la memòria històrica relativa a la pesca i la vida dels pobles pescadors, perquè el seu record 

segueixi viu entre nosaltres. 

Els nens i joves col·laboraran recopilant entre els seus grans les històries i els records que 

romanen en la memòria popular dels seus llocs de residència o estiueig. 
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Des de la més remota antiguitat, els habitants de les costes del Mediterrani han estat famosos 

per la seva habilitat en l’elaboració dels productes de la pesca. 

Durant l’Imperi romà molts establiments es dedicaven a la producció de conserves de peix, 

que s’enviaven a les ciutats romanes per plaer dels consumidors benestants. El producte més 

cèlebre era el garum, una salsa preparada amb les vísceres dels peixos que es feia servir per 

amanir els plats, barrejada amb oli, vi, vinagre o aigua. 
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Una altra font molt important de negoci han estat les almadraves, xarxes que es tendien dins 

de la mar, subjectes per dotzenes d’àncores, que conduïen les tonyines migrants cap a unes 

trampes. 

Gravat d’una almadrava de perfil. 

Sañez Reguart, Volum I, Làmina VIII, P.68. 
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En aquest mapa preparat per la historiadora Judit Vidal Bonavila estan assenyalades algunes 

de les almadraves més importants. 

Mapa de les almadraves de la costa del Mediterrani. 

L’aprofitament del mar en els Segles XVI i XVII. Judit Vidal Bonavila. 
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En els anys 70, encara es podien veure a Zahara de los Atunes centenars d’àncores de ferro 

alineades a les platges, esperant el moment de ser utilitzades per a l’estesa d’una almadrava. 

Abans que la memòria històrica d’aquesta tecnologia mil·lenària es perdi, la Fundació Aurora 

explicarà a nens i joves aquest art de pesca, la qual cosa també ens permetrà introduir-los en 

alguns conceptes tècnics. Motivarem els historiadors i tota la gent del mar perquè en els llocs 

on es va estendre una almadrava, s’erigeixin petits museus destinats especialment a les visites 

de nens i joves i a recordar els temps pretèrits viscuts pels seus avantpassats. 
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Antonio Machado 

El poeta Antonio Machado Ruiz va néixer a Sevilla el 26 de juliol de 1875. Va ser el representant 

més jove de la generació del 98. 

Després d’una llarga vida, va haver d’abandonar Barcelona en els últims compassos de la 

Guerra Civil. Després de creuar els Pirineus caminant sota la pluja gelada, es va refugiar en un 

hotel de Colliure a França, on va morir el 22 de febrer del 1939. 

Ens ha deixat una abundant i meravellosa obra poètica. 

 

mailto:info@fundacioaurora.cat


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

Joan Manuel Serrat 

Va néixer al Poble Sec, un barri de Barcelona, el 27 de desembre de 1943. Sens dubte passarà 

a la història com un dels grans compositors de belles cançons del Segle XX. 

Va posar música i va cantar aquest bell poema d’Antonio Machado. Cada vegada que l’escoltis 

descobriràs noves emocions ocultes en la seva lletra i música. 

 
Mediterráneo  

 

Vídeo: https://youtu.be/c19oe3F4QTI 

Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, 
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, 
llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, 
y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. 

Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, 
que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, 
para que pintes de azul sus largas noches de invierno. 

A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. 
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos 
como el recodo al camino… 
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Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, 
tengo alma de marinero… 
¿Qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo? 
Nací en el Mediterráneo… 

Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea. 
Jugando con la marea te vas, pensando en volver. 
Eres como una mujer perfumadita de brea 
que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. 

Ay… si un día para mi mal viene a buscarme la parca. 
Empujad al mar mi barca con un levante otoñal 
y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. 

Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo… 
En la ladera de un monte, más alto que el horizonte. 
Quiero tener buena vista. 

Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos 
y amarillo a la genista… 

Cerca del mar. Porque yo nací en el Mediterráneo… 
Nací en el Mediterráneo… 
Nací en el Mediterráneo… 
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